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'Optata pocztowa ulsżtzona ryczałtem.

Rok XIV. Wilno, Niedziela 5-go 1930 r.stycznia

 

 

  

to numeri20 gr.
Nr. 4.

 

  

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:
Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński'* wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i drii poświątecznvch.
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Dnia 18 stycznia 1930 roku

W SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO

(Mickiewicza 13) odbędzie się
Doroczny Bai Rolników ż:::.

Organizowany przez Koło Rolników studentów U. $.B. — Bilety można zawczasu nabywać u pań Gospodyń, oraz począwszy od 11 stycznia w lokalu „iKoła” (Zakretowa 1) codziennie od 6—7-ej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 53,
za giaiicę 6 Zi.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
= tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszcze
U EST TIM i

Ogłoszenia cyfrowe, skr mplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Inszeń. Konto czekowe w P. K. 0. AR 80187.
"i TA EUR RADKA|300 TRE kTE 2 7   

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY DE SZYCIE TYT

POD PROTEKTORATEM JEGO MAGNIFICENCJI

PROF. DR. CZESŁAWA FALKOWSKIEGO,

ST. BATOREGO w WILNIE.

  
Klub Narodowy.

dnia 12 stycynia 1930 r., w sali STOWARZYSZENIA
OLSKICH, przy ul. Wileńskiej 33

odbędzie się

ZEBRANIE KLUBU NARODOWEGO
na którem

p. poseł Aleksander Dzierżawski
wygłosi odczyt na temat:

«SAMORZĄD A POLITYKA»

W niedzielę,
TECHNIKÓW

J
DZiŚ sztandarowe arcydzieło

POLSKIEJ PRODUKCJI FILMOWEJ
FILM POLSKI ŚWIATOWEJ SŁAWYI

POD BANDERĄ MIŁOŚCI
Potężny dramat życiowy na tie sensacyjnych przygód

na polskiem morzu. Reżyserja MICHAŁA WASZYŃSKIEGO

KINO |||
„HOLLYWOOD“ ||
ul. Ad. Mickiewicza 22.

   

W ROLACH GŁÓWNYCH 

Jedno z poważniejszych Towarzystw Polsko-Szwaj-
carskich poszukuje sił intelegentnych, ustosunkowanych,
którzy mogą wyłącznie dla nas pracować na pensji
i prowizji, lub dodatkowo przy: swych zajęciach sta-
łych. Oferty z podaniem curiculum vitae adresować:
„DOLAR“, do Administracji. 12—

 

Specjalna ilustracja muzyczna.|

  

 

Kursy Koeduk. im. PIOTRA SKARGI
Wilno, ul. Mickiewicza 22, (lokal gimn. Dzięcieiskiej)

przyjmuje wpisy do klasy IV, V, VI, VII i Vlll-ej.

Nauka w gódzinach popołudniowych.

Program gimnazjum państw. Informacje na miejscu.  743—s2    
26 stycznia
w salonach Kasyna Garni-
zonowego odbędzie się

ZBYSZKO SAWAN,
MARJA BOGDA — JERZY MARR,

JAGA BORYTA — WŁADYSŁAW WALTER i inni.
Udział bierze cała polska flota morska. — Zdjęcia dokonane: w Gdyni, Gdańsku, Sztokholmie, Sopotach ! Tczewie,

iM A JV MF
1930 r. pod protektoratem Jego Magnificencji
Rektora, Ks. Prof. Dr. Falkowskiego Czeslawa,

Pierwszy Doroczny Bal Prawników.

W ROLACH GŁÓWNYCH

POCZĄTEK O GODZ. 2, 4, 6, 8 i 10,20 w.

J
J

MM

JAN BULHAK
artysta—fotograf

Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje9-6.
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Sp. Akc.

Popierając pracę polskiego Kupując w wytwórni masz gwarancję
robotnika, rozwijasz przemysł krajowy i 207%, taniej.

POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA „WACŁAW NOWICKI"
Wilno, ul. Wielka 30.
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Modai Gwarancja!
Obuwie spacerowe, sportowe, balowe i t. d.

Kalosze Sniegowce
Wykwintna konfekcja i galanterja.

Ceny fabryczne niskie. 16—3-f
 

 

RESTAURACJA«EUROPA> ut. oommikańska 16 1.
Od 1-go Stycznia 1930 roku nowy atrakcyjny program karnawało-

wy z udziałem pierwszorzędnvych sił artystycznych: Jadwiga Stańska
subretka salonowa, Qiga Strgfiska tancerka charakterystyczna, Żukow-
ska—Niksarski duet salonowo-groteskowy, oraz wytworna tancerki to-
warzyskie. Znakomity kwartet koncertowo - jazbandowy pod dyrekcją
Stanisława Lisa. — W repertuarze najnowsze szlagiery sezonu.

Uwaga! Podajemy do wiadomości Sz, P. P. publiczności że
w niedziele i święta wprowadzamy od godz. 6 do 8-ej wieczór Dancing
towarzyski (Five clock) z występami wyżej wymienionych artystów.

wstęp wolny. „= Ceny umiarkowane.
Z poważaniem ZARZĄD. l 1020—0 o

Z sejmowej komisji budżetowej.
Preliminarz Prez. Rady Min.
(Telefonem od własnego korespondeata).

WARSZAWA. Obrady komisji budżetowej nad budżetem prezy-
djum Rady Ministrów, były niezwykle emocjonujące. Dotykały one
bowiem najdrażliwszych momentów.

Pos. Czapiński poruszył sprawę ujednostajnienia władz admini-
stracyjnych pod względem prasy i podał bardzo ciekawe informacje
o rozbudowie prasy rządowej, oraz o metodach, jakie są stosowane
przy jej popieraniu.

Zajął się następnie ajencjami i bardzo surowej krytyce poddał

działalność Polskiej Ag. Telegraficznej, zarzucając jej stronniczość.
Pos. Trąmpczyński, biorąc asumpt okólnika premjera w sprawie

biurowych godzin urzędników i zachowania się ich po za rządem,
cytował szereg przykładów, ilustrujących potrzebę wydania takiego
okólnika.

Pos. Wyrzykowski stawiał zarzut administracji,
organizowaniem stronnictw rządowych i przedłożył
Bartlowi odpowiednie dokumenty.

W odpowiedzi p. premjer Bartel oświadczył, że wobec urzędni-
ków, którzy zamiast urzędować, zajęci są innemi rzeczami, wystąpi
z całą bezwzględnością, a co do P. A. T. zarządzi badanie i usunie
stronniczość.

Przy głosowaniu nad funduszem dyspozycyjnym, pos. Rataj,
imieniem Centrolewu, oświadczył, że wstrzymuje się od głosowania,
by dać wyraz swego objektywizmu wobec nowego gabinetu.
> Skreślono pozycję na Radę Naczelną P. A.T., na znak nie-
ufności do tej instytucji.

Przy zakończeniu posiedzenia zaszedł ciekawy incydent:
Prezes Byrka wyznaczył na 10 b. m. rozpatrywanie budżetu min.

Spraw Wewnętrznych. Referent Putek odpowiedział, że ma trudności
w otrzymaniu informacji, a dyrektor departamentu samorządowego
Duch, miał powiedzieć jednemu z posłów, że gdyby referent zjawił
się w jego gabinecie, byłby zrzucony ze schodów.

P. premjer Bartel uspokoił p. referenta Putka,
zrzucony ze schodów i informacje otrzyma.

 

że zajmuje się
p. premjerowi

że nie będzie

Bracia Jabłkowscy
Wilno, Mickiewicza 18.

Od dn. 7 stycznia r. b. rozpoczynamy tanią sprzedaż po-

inwentarzową we wszystkich działach. 17

His

RZEMYSŁOWY

 

Dr. med. BENEDYKT DYLEWSKI
St. asystent Kliniki (iszno - Gardlanej

U. S. B.
A powrócił
Choroby: uszu, nosa i gardła wady

mowy I głosu
Ordynuje od 5 — 6 pp.

Sw. Jańska Ti m 2.

Pamiętajcie o Polskiej Macierzy
Szkolnej.

940—s4
 

 

W dniach 5, 6, 11 i 12 stycznia
1930 r. zostaną odegrane

JASEŁKA
w sali gim. J. Lelewela

| —"ul. Mickiewicza 38. —

HDi SA! inti | Bie od80ge 04

Wyjazd P. Prezydenta do Spały.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W niedzielę P. Prezydent wyjedzie do Spały.

P. prem. Bartel w klubie sprawozdawców
prasowych.

Sytuacja jest cięższa niż kiedykolwiek.
(Teleionem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. premjer Bartel odwiedził klub sprawozdawców
parlamentarnych, gdzie oświadczył, że sytuacja jego jest b. trudna,
cięższa może niż kiedykolwiek. „Rzuciłem nagle, mówił p. premjer,
umiłowaną przezemnie robotę, jaką jest praca naukowa; zrobiłem to,
ponieważ jestem człowiekiem karnym". Zapowiedział, że prasę bę-
dzie informował dokładnie i ściśle, prosi jednak o traktowanie go
surowo, lecz sprawiedliwie. |

Przyśpieszenie prac komisji konstytucyjnej.
J (Teietonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Marszałek Daszyński wystosował do prof. Ma-
kowskiego (BB) pismo z żądaniem przyśpieszenia prac komisji kon-
stytucyjnej.

Najbliższe posiedzenie Sejmu.
WARSZAWA. Najbliższe posiedzenie Sejmu wyznaczone zostało

na dzień 10 stycznia o godzinie 16-ej.

Pogłoski © zmianach.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. W Warszawie obiegają pogłoski o bliskiem ustą-
pieniu wice-ministra Spraw Wewnętrznych Pierackiego i głównego
komendanta P. P. Maliszewskiego.

Nowa ambasada w Warszawie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poselstwa polskie w Angorze i tureckie w War-
szawie będą niebawem podniesione do godności ambasad.
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Czy dekret prasowy będzie skasowany?
„Robotnik” dowiaduje się z kół prawniczych, że w najbliższym

czasie „Dziennik Ustaw” ma ogłosić uchwałę sejmową, kasującą słyn-
ne dekrety prasowe z dnia 10 maja 1927 roku.

Traktat arbitrażowy polsko-amerykański.
WARSZAWA, 4.1. (Pat.) Dnia nego pomiędzy Rzeczypospolitą

4 stycznia b. r. nastąpiła w War- Polską a Stanami Zjednoczonemi
szawie wymiana dokumentów ra- A. P., podpisanych w Waszyng-
tyfikacyjnych traktatu arbitrażo- tonie dnia 16 sierpnia 1928 roku.
wego oraz traktatu koncyljacyj-

 

f

konferencii Haskiej.
HAGA, 4.l. (Pat). Wśród spraw, jącego się w Polsce. Zagadnienie

rozpatrywanych na konferencji to zostało w okresie między
haskiej, ńajważniejsze z punktu pierwszą a drugą częścią konfe-

Sprawy polskie na

 

widzenia interesów polskich są:
likwidacja przeszłości, o ile cho-
dzi o traktat wersalski oraz re-
gulacja spraw, wynikających z
traktatów w St. Germain, Trianon
i Neuilly, czyli t. zw. reparacyj
wschodnich. W dziale planu Youn-
ga dotyczącym likwidacji prze-
szłości, wysunięte zostały dwie
kwestje,a mianowicie—zrzeczenie
się ze strony Niemiec wszelkich
pretensyj z tytułu dokonanych
przez Polskę w związku z trakta-
tem wersalskim operacyj w prze-
szłości, oraz zaprzestanie likwida-
cji mienia niemieckiego, znajdu-

rencji haskiej ostatecznie załatwio-
ne przez porozumienie warszaw-
skie z dnia 31 października 1929 r.

; (Naszem zdaniem sprawa ewa-
kuacji Nadrenji w daleko większym
stopniu nas obchodzi niż wspom-
niane powyżej zagadnienia, nie-
stety od sprawy tej zastaliśmy
całkowicie odsunięci. Co się zaś
tyczy t. zw. „porozumienia war-
szawskiego” jest ono istotnie
„pozytywnem* załatwieniem spra-
wy, ale pozytywnem jedynie dla
Niemców—dla nas ma ono cha-
rakter nawskróś negatywny, Przyp.
Red. Dz. Wil.).

Konferencja w Hadze.
Komercjalizacja długu niemieckiego.

HAGA, 4.1. (Pat.) Ze strony
francuskiej informują, że wszyst-
kie negocjacje w Hadze sprowa-
dzają się do jednego zasadnicze-
go punktu, a mianowicie, efek-
tywnej i definitywnej komercjali-
zacji długu niemieckiego, która
zapewni Niemcom, w razie lojal-
nego jej zastosowania, ewakuację
Nadrenji i znaczne ulżenie cięża-
rów budżetowych. Jeżeliby w.ten
czy inny sposób delegaci nie-
mieccy usiłowali krępować lub
odwlekać mobilizację nieochro-

nionej części rat reparacyjnych,
rząd francuski nie będzie prowa-
dził w dalszym ciągu negocjacyj,
które tem  samem stałyby się
bezcelowe. Delegacja niemiecka
w Hadze nie może nie wiedzieć,
iż kwestjonując warunki komer-
cjalizacji, przewidziane w planie
Younga, bierze na siebie wielką
odpowiedzialność za ewentualne
niepowodzenie konferencji, które
pociągną za sobą powrót do pla-
nu Dawesa i utrzymanie okupacji
Nadrenji.
 

 

komnnikat Stronnictwa Harodowem.
W niedzielę dnia 12 stycznia 1930 r. odbędzie się W SALI MIEJSKIEJ,

Ostrobramska 5, o godzinie 12 i pół.

WIELKIE POLITYCZNE ZEBRANIE
STRONNICTWA NARODOWEGO

na którem p. poseł ALEKSANDER DZIERŻAWSKI,
mówić będzie

„O ostatnich wypadkach politycznych”.
Wejście dla sympatyków za kartami wstępu, które otrzymać

można bezpłatnie w Sekretarjacie Stronnictwa Narodowego przy ul.
Dominikańskiej 4, (obok redakcji „Dziennika Wileńskiego") codzien-
nie od godz. 11 rano do 3 pop. i od 6 do 8 wiecz.

Legitymacje członkowskie służą za karty wstępu.

Sekretarjat czynny codziennie prócz świąt od godz. 11 do 3
i od 6 do 8 w informacje, zapisy na członków, opłata składek człon-
kowskich Dominikańska 4.

Zarząd na miasto Wilno, ul. Dominikańska 4, telefon 4—48.
 

KLUB MŁODYCH
KOMUNIKAT.

Prezes „Klubu Młodych" wzywa wszystkich członków Zarządu
na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie we wtorek 7 b. m. o godz.
4 m. 15 wieczorem, w lokalu Sekretarjatu.

Czas odnowić prenumeratę na m. STYCZEŃ
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Min. Zaleski o najbliższych zadaniach Lig

Narodów oraz 6 konferencji haskiej
WARSZAWA, 4.1. (Pat.) Pan

minister spraw . zagranicznych,

August Zaleski, na konferencji

prasowej w dniu 4 stycznia b. r.

wygłosił następujące  przemó-

wienie:
Szanowni Panowie! 13 stycznia

r. b. zbiera się Rada Ligi Naro-

dów na swą 58-4 sesję. Ta sesja

Rady zbiega się 'z 10-tą rocz-

nicą pierwszego posiedzenia Rady

Ligi, które, jak wiadomo, miało

miejsce w Paryżu dnia 16 stycz-

nia 1920 roku. Zgódnie z zasadą

kolejności przewodnictwa w Ra-
dzie Ligi, tym razem będzie prze-
wodniczył obradom przedstawi-
ciei Polski. Głównem zadaniem
styczniowej Rady Ligi będzie wy-
konanie zaleceń ostatniego zgro-
madzenia, które, jak wiadomo,
zostawiło pod tym względem
dość bogatą spuściznę.
W dziedzinie prawnej wysuwa

się na pierwszy plan sprawa
uzgodnienia paktu Ligi Naro-
dów z paktem Kelloga. Pakt
Ligi w obecnej swej postaci to-
leruje pewne wojny, t. zw. wojny
legalne, podcżas gdy pakt Kello-
ga zabronił wszelkich wojen wo-
góle. Stąd istnieje oczywista
sprzeczność między tem dwiema
umowami międzynarodowemi.

lnna ciekawa kwestja prawni-
cza, która figuruje na porządku
dziennym Rady, to wniosek fin-
landzki nadania Stałemu Try-
kunałowi Sprawiedliwości Mię-
dzynarodowemu w Hadze upra-
wnień instancji kasacyjnej w
stosunku do innych sądów
międzynarodowych.

Styczniowa Rada będzie mu-
siała dużo uwagi poświęcić za-
gadnieniom gospodarczym, po-
nieważ w ostatnich czasach pra-
ce ekonomiczne Ligi napotykały
na duże trudności. Na niedawno
odbytych konferencjach między-
narodowych w zprawie zakazów
"wywozu i wwozu, oraz w sprawie

traktowania cudzoziemców, nie
udało się uzgodnić sprzecznych
poglądów i konferencje zakoń-
czyły się bez wyników.

Najważniejsze zadanie ekono-
miczne, jakie staje obecnie przed
Radą, to sprawa zwołania między-

narodowej konferencji t. zw.
rozejmu celnego. Jak wiadomo,

delegacje brytyjska i belgijska
zaproponowały 10 Zgromadzeniu
zwołanie międzynarodowej kon-
ferencji, która miałaby na celu
Opracowanie konwencji o rozej-
mie celnym. Ten ostatni pole-
gałby na wzajemnem zobowiąza-
niu państw kontrahentów do nie-
podwyższania stawek celnych w
ciągu paru lat. Przez ten czas
możnaby ewentualnie przygoto-
wać grunt do stopniowej reduk-
cji ceł w drodze umów między-

narodowych. 10 Zgromadzenie
zgodziło się na zwołanie konfe-
rencji rozejmu celnego pod wa-
runkiem jednak, że dostateczna
ilość państw zgodzi się w niej
wziąć udział. Dotąd wiadomo już
o zgłoszeniach około 25 państw,
między innemi także rząd polski
wyraził swą zgodę na wzięcie
udziału w konferencji. Rada, na
zasadzie tych odpowiedzi, zdecy-
duje, czy i kiedy ma być konfe-
rencja zwołana.

Obecnie chcę udzielić Panom
kilku informacyj co do rozpoczę-
tej wczoraj drugiej konferencji

„ hasklej. Aczkolwiek Polska w
całokształcie zagadnień, będących
przedmiotem obrad haskich, ma
zainteresowanie mniej rozległe,
aniżeli szereg innych państw eu-
ropejskich. Niemniej jednak w
Hadze zdecydowane będą donios-
łe zagadnienia, mające istotne
znaczenia dla państwa polskiego,
przedewszystkiem zagadnienla na-
tury finansowej.

Na plan pierwszy z punktu

Czy Nadrenja może

widzenia naszych interesów wy-
suwają się tam sprawy następu-
jące: 1) definitywne zakończe-
nie rozrachunku naszego z ko-
misją odszkodowań, 2) doko-
nanie rozrachunku między Pol-
ską a Rzeszą niemiecką z jed-
noczesną likwidacją tysięcy spraw
spornych i procesów zawisłych
przed Trybunałem Paryskim, 3)
zakończenie rozrachunku z
Austrją z tytułu cesji terytor-
jum byłej monarchji  austrja-
ckiej, 4) uregulowanie rozra-
chunku naszego z tytułu ko-
sztów utrzymania wojsk pie-
biscytowych. Wszystko to są
sprawy pierwszorzędnej doniosło-
ści dla nas, których załatwienie
w poważnym stopniu wpłynie na
sytuację finansową Polski, przez
definitywne ustalenie wysokości
zobowiązań finansowych Rzeczy-
pospolitej. Mam nadzieję, że naj-
bardziej zasadnicze przynajmniej
postulaty finansowe nasze, znajdą
w czasie obrad haskich pomyślne
rozwiązanie.

Zakończenie wojn$ światowej
przyniosło zarówno dla zwycięz-
ców jak i zwyciężonych olbrzymie
trudności w organizacji życia po-
wojennego. Stąd też zrodziła się
ideologja porozumienia zwycięz-
ców i zwyciężonych i powstało
hasło: Niema zwycięzców i zwy-
ciężonych. W tym kierunku wy-
trwale prowadzona była przez
szereg lat ostatnich polityka wie-
lu rządów. Pozytywny stosunek
rządu i społeczeństwa polskiego
wobec dążności do zorganizowa-
nia w duchu porozumienia i zje-
dnoczenia stosunków międzyna-
rodowych znajdował i znajduje
swój wyraz w całej naszej poli-
tyce zagranicznej.

Najdonioślejszym niewątpliwie
dla nas problematem w naszej
drodze jest równoległa normali-
zacja stosunków między Rzeszą
niemiecką a Francją i Polską.
Niejednokrotnie już stwierdzałem,
że normalizacja stosunków fran-
cusko-niemieckich nie może bu-
dzić w Polsce żadnych obaw, że
wprost przeciwnie idzie oną po
linji podstawowych dążeń polity-
ki polskiej. Dlatego też raz jesz-
cze stwierdzić muszę, że tak
prosta i mam wrażenie — słusz-
na zasada, na której opierają
się stosunki  sprzymierzeńcze
polsko - francuskie,  przestrze-
gana była zawsze przy wszelkich
praktycznych rozwiązaniach aktu-
alnych zagadnień tak z naszej
strony, jak i ze strony rządu
sprzymierzonej z nami republiki

Znalazła ona między innemi
swój wyraz w rozmowach moich
z p. Briandem, odbytych w sierp-
niu w Hadze i w Genewie, które
doprowadziły do całkowitego
uzgodnienia poglądów obu rzą-

dów na aktualne zagadnienia chwi-
li obecnej.

(izgadnianie między obu rzą-

dami poglądów na poszczególne
zagadnienia z natury rzeczy wy-
wołuje niekiedy różnicę zdań i
dyskusję, która jednak, prowa-
dzona w atmosferze giębokiego
wzajemnego zaufania i zrozumie-
nia wspólnych interesów žycio-
wych obu stron, w niczem przy-

jaźni francusko-polskiej zaszko-

dzić mie może. Zawiedzie się

jednak każdy, ktoby chciał bu-

dewać na przelotnych rozbież-
nościach poglądów francusko-
polskich.

Nie ulega też wątpliwości, że

pokolenie francuskie, które prze-

szło Marnę i Verdun, wie dobrze,

że nie jest dosyć chcieć poko-

ju, że jednym z warunków
nieodzownych zapewnienia po-

koju, jest posiadanie siły, któ-
raby mogła w razie smutnej po-

trzeby, burzycielom pokoju prze-

ciwstawić się.

być powtórnie oku-

HAGA, 4.1. (Pat). W tutej-
szych kołach politycznych szcze-
gólowo dyskutowana jest sprawa

430 traktatu wersalskiego, w któ-
rym jest mowa, żew razie, gdy-
by bądź w czasie okupacji, bądź

po upływie 15 lat komisja od-
szkodowań uznała, że Niemcy nie
wykonały wszystkich lub części
zobowiązań, wynikających dla nich

z traktatu, pewna część teryto-

rjum będzie natychmiast znowu

okupowana przez siły państw
sprzymierzonych.

Że strony Francji zwracają u-
wagę, że pomimo przyjęcia planu

Younga możliwość stosowania

sankcyj istnieje nadal, rząd nie-

miecki natomiast zwalcza tę tezę

energicznie, ponieważ plan Youn-

ga nie daje jasnej i wyraźnej
odpowiedzi.

O formułę w tej sprawie to-

czą się—jak utrzymują kola po-

infórmowane — namiętne dysku-

sje. Delegacja niemiecka kładzie

szczególny nacisk na to, aże-

by w ostatecznym protokóle

toczącej się konferencji było

jasno i wyraźne powiedziane, że

wszelkie sankcje militarne wzglę-

dem Niemiec są raz na zawsze

wykluczone.

Rokowania ks. Seipla z b. cesarzową
Zytą.

WIEDEN, (Pat). Na podstawie
informacyj, pochodzących rzeko-

mo z kół dyplomatycznych do-
nosi organ związku chłopskiego

„Extra Blatt“, że ks. Seipel w
czasie swego pobytu w Luxem-

burgu wprawdzie nie zetknął się

bezpośrednio z b. cesarzową Zy-

tą, to jednak, mimo to, toczyły

się między nim a b. cesarzową

Zytą, za pośrednictwem pewnego

* austryjackiego dawnego dyplo-

maty, rokowania w sprawie czę-

ściowego zwrotu majątku Habs-

burgów. Z faktu, podniesionego

przez „Reichspost”, że włoski na-
stępca tronu złożył wizytę b. ce-

sarzowej Zycie, wnioskują koła

dyplomatyczne, że Watykan, lub

też Kwirynał były na czas poin-

formowane, o tem bezpośredniem

lub pośredniem spotkaniu.
W związku z tem, przypomi-

nają doniesienia „Echo de Paris”

o zażyłych stosunkach między ks.

Seiplem, a nuncjuszem Pacellim

i komunikat Heimwehry, ogłoszo-

ny w „Action Francaise", wyrze-

kający się Anschlussu. Przypu-

szczają, że z chwilą, kiedy naj-
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uzyska, według ustaw węgierskich,

pełnoletność, wzmoże się fala le-

gitymistyczna, która w  Austrji

ograniczy się coprawda tylko do

pewnych „salonów* wiedeńskich.

„Der Tag”, przytaczając po-

wyższe wywody „Extra Blattu*,

wyraża przypuszczenie, że katoli-

cy austryjaccy przygotowują pod

wpływem ks. Seipla zmianę swej

polityki zagranicznej, a to w kie-

runku wyrzeczenia się Anschlussu.

aka syn ex-cesarzowej Zyty
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Sejm i Rząd.
Kompromitacja marsz. Szy-

mańskiego.
Biuro sejmowe ogłasza komu-

nikat, w którym wylicza 7 pro-
jektów ustaw, które, wobec nie-
podniesienia przeciwko nim, w
myśl przepisów ust. 1art. 35 Kon-
stytucji, przez Senat zarzutów,
przesłane zostały p. prezesowi
Rady Ministrów celem ich ogło-
szenia w „Dzienniku Ustaw".

Z Litwy.
Litwa zaniepokojona sesją

Ligi Narodów.
W związku ze zbliżającą się

sesją Ligi Narodów, w Litwie pa-
nuje zaniepokojenie. Daje temu
wyraz organ ludowców „Lietuvos
Žinios". |

„Liet. Žinios" pisze:
Będziemy mieli w tym roku

trosk niemało. Przedewszystkiem

 

W DL ELEMSia

na początku b. r. može nas spot-

kać niemaly cios w dziedzinie

polityki zagranicznej. 13 stycznia

w Genewie zgromadza się Rada
Ligi Narodów, na porządku prac
której figurują również nasze
sprawy. Poza małoważną skargą
Rosjan litewskich, na zakończe-
nie której we wrześniu ub. roku
nie zdobył się p. Woldemaras,
posiadamy tam doniosłą wielce
kwestję, którą wywołała jeszcze

polityka p. Woldemarasa. Jest to
kwestja otwarcia kolei Lipawa —
Jewje — Wilno. Trudno powie-

dzieć, jaką formę przybierze ta

kwestja w wyniku obrad genew-
skich, nie należy jednak mieć
iluzji. Raczej wprost 'orzec moż-
na, że wątpliwem jest, czy žy-
czeniom naszym zadość się stanie.

To też ci, którzy tak slawili
pierwsze przeboje p. Woldemara-
sa powinniby obecnie się zasta-
nowić i uświadomić, że się przy-
czynili do tych klęsk. Dziś bo-
wiem nie Piłsudski, lecz Liga Na-
rodów może postawić przed na-
mi pytanie: „pokój czy wojna”...

Czy p. Woldemaras, zapytuje
pismo, mógłby dopomóc dziś
dzięki swym zdolnościom? Pismo
wątpi w to i zalicza p. Woldema-

rasa do tych ulubieńców losu,
którym się udaje nawarzyć ka-
szy, a potem z miną męczenni-

ków ustąpić we właściwym cza-
sie, pozostawiając następcom

niełatwą do uregulowania spu-
ściznę.

Wobec powyższego — konklu-
duje pismo—perspektywy polity-
ki zagranicznej nie są zbyt ró-
żowe.

 

0 ZWROT KOŚCIOŁÓW KATOLICKICH.
Zamiast odpowiedzi nieco faktów.

W świetle „Woskresnago Cztie-
nija” prawosławie w Polsce prze-
żywałoby obecnie czasy Nerona.
W każdym numerze tego pisma
utyskiwań i skarg coniemiara.
Narzekania te są zarezerwowane
dla pseudonimu Voxa.

Polemika z.pseudonimem rzecz
niełatwa. Że jednak chodzi o in-
formowanie ogółu, o urabianie
opinji, przeto trzeba niekiedyi
pseudonimów zarzuty odpierać.
W takich wypadkach najlepszą
odpowiedzią będzie przytoczenie
faktów, a one niech same zasie-
bie mówią.
W numerze z dnia 15 grudnia

autor omawiając odgłosy prasy
katolickiej w przedmiocie rewin-
dykacji kościołów, w braku wi-
docznie lepszej odpowiedzi, po-
przestaje na kpinach. Przykład.
W historji Kościoła, i Cerkwi ro-
syjskiej w szczególności, jest za-
gadnienie nadzwyczaj donioslej
wagi. Mianowicie. Rosja przyjęła
chrzest w tym czasie, kiedy Wschód
pozostawał jeszcze w łączności z
Zachodem katolickim. To fakt.
Z tego faktu nasuwa się drugie
pytanie. Czy ze schyzmą Michała
Cerularjusza w roku 1054 Rosja
też w tym samym roku odłączy-
ła się od Rzymu, czy też może
jeszcze jakiś czas po tym smut-
nym fakcie pozostawała w łącz-
ności z Papieżem? Że pozostawa-
ła jakiś czas, i to dość długo, w
łączności ze Stolicą Apostolską,
to też fakt. Natomiast jak długo
ta łączność trwała, była ona po-
wszechną czy cząstkową, kiedy i
w jakich okolicznościach już zu-
pełnie została przerwana—to są
wszystko zagadnienia, które trud-
no rozwiązać jednem  pociągnię-
ciem pióra|w dzienniku.

Zagadnienie to poruszył „Dzien-
nik Wileński". Nie mógł siłą rze-
czy omówić go * wszechstronnie.
Są do tego dzieła naukowe, Wsze-
lako zostało podkreślone kilka
faktów historycznych. W odpo-
wiedzi na te fakta recenzent z

„Woskr. Czt.“ ograniczył się do

króciutkiej i nieudolnej wzmianki
co do metropolitów kijowskich, i
później całe to zagadnienie, po-
siadające swą bogatą literaturę
naukową, zbył kpinami. Nie za-
pomniał też o wyrażeniu polito-
wania, że ludzie z takim „umst-
wiennym bagażom”, jak autor ar-
tykułu z „Dziennika,Wileńskiego",
występują w charakterze wodzów
opinji publicznej. Cóż na takie
kpiny można odpowiedzieć? Może
to, że krzycz z całej siły i bez
końca, a może się da przekrzy-
czeć swego przeciwnika. W takim
wypadku byłaby prawda po stro-
nie silniejszego gardła.

Dalej Woskr. Czt. uskarża się,

że dziś nie wszystko Cerkiew w
Polsce posiada to, co posiadała
przed wojną: „czyż mamy jeszcze

wyliczać te prawosławne šwigty-

nie, klasztory, które po wojnie

zostały odebrane (zachwaczony)
przez duchowieństwo katolickie
zamknięte, zamienione na składy,
kina itd. Albo któż nie wie o tych
ogromnych obszarach ziemskich,
które zostały odebrane od pra-
wosławnej cerkwi*. Zarzut istot-
nie straszny. Brakuje tylko zesta-
wienia faktow, które przeto uzu-
pełniamy. 4
W numerze z dnia 22 grudnia

Vox przyznaje, że konfiskaty
kościołów katolickich miały miej-

sce, lecz takich wypadków było
stosunkowo niewiele, i żej już
przeszło 30 takich kościołów zo-
stało zwróconych. Pozostało zaś
niewiele więcej nad 10. Jednak
ito byłyby wątpliwemi co do

ich
kościoły
porzucane,

ponieważ były
wprost sprzedawane,
rujnowane itd. Czy

nie chciał szanowny Vox przez
to powiedzieć, że prawosławni
przerabiając kościoły na cerkwie,
wyświadczyli nam a szczególnie
urzędom konserwatorskim, wielką
usługę, gdyż przyjęli w swą opie-
ką porzucone, i przez to skazane
na zagładę, katolickie świątynie.
Z argumentecji Voxa istotnie taki
a nie inny wniosek się nasuwa.
Możeby jednak zamiast podsu-
wania rozmaitych wniosków zaj-
rzeć do archiwów generał-guber-
natorskich. Są tam przebogate
materjały, do każdego zosobna
zamykanych lub  rujnowanych
kościołów. Niektóre teki liczą po

kilkaset kart. O ile ogrom po-

„zachwatu*,

„żółkłych foljałów nas nie prze-
straszy, a zajrzymi do ich wnętrza,
to się przekonamy, jak „dobro-
wolnie* były porzucane kościoły.
To jednak sprawa do poruszenia

na swojem miejscu.

By nie być gołosłownym przy-
stępuję do faktów kasaty kościo-

łów przez Rząd Rosyjski. Narazie

uwzględniam tylko obrządek ła-
ciński w archidiecezji wileńskiej
w jej dzisiejszych granicach.
Wszystkie kościoły zamknięte

przez Rząd Rosyjski dzielę na
kategorje następujące: 1) te, któ-
re były zamknięte, przerobione
na cerkwie i już od chwili wyjścia
stąd wojsk rosyjskich zostały ode-
brane bądź zwrócone przez Rząd
Polski. 2) te, które po zamknię-
ciu nie były przerobione na
cerkwie, (a jeśli i były to w
każdymbądź razie dziś już ich
niema), a tylko pozostawione
bez opieki by pod wpływem atmo-
sfery j czasu zrujnowały się. Póź-
niej dla bezpieczeństwa publicz-
nego trzeba było je rozbierać.
Niekiedy materjał sprzedawano,
a pobudowane z niego domy
jeszcze i dziś stoją np. Druja.
O innych zaś tylko tyle wiadomo,
że ich niema. Dlaczego niema,
brak wiadomošci. 3) te, które
były zamknięte, ale nie przero-
bione na cerkwie. 4) kościoły
przerobione na cerkwie i jeszcze
dotychczas nie zwrócone. 5) o
kaplicach zamkniętych.

Na tem miejscu muszę wy-
znać, że miałem sporo trudności
do przezwyciężenia w tych wy-
padkach, gdzie kościoły już nie
istnieją. FA zatem niewykluczona
możliwość, że do tego zestawie-
nia mogła się wkraść jakaś nie-
ścisłość drugorzędnego znaczenia.
Jednak i małe nieścisłości nie są
pożądane. To też wszelkie uwagi
jaknajchętniej przyjmę i z wielką
przyjemnością skreślę coś z tej
listy, lub dopisżę, albo też prze-
piszę. Nie o co innego bowiem
chodzi jak tylko o samą prawdę,
o ustalenie tych smutnych fak-
tów, które miały miejsce, a któ-
rych dzisiejsi prawosławni w Pol-
sce gwałtem chcieliby się wyrzec.

I. Kościoły zamknięte, przerobio-
ne na cerkwie, rewindykowane:
1) w r. 1798 odebrany od ka-
tolikówi w 1805 r. przerobiony
na cerkiew kościół Wniebowzię-
cia Matki Boskiej w, Grodnie.
2) w r. 1821 przerobiony na cer-
kiew kościół Św. Trójcy na Do-
minikańskiej. W latach 1832-1840
przerobiono na cerkwie: 3) w
Wilnie kościół Św. Kazimierza,
4) kościół Św. Trójcy w Trynopo-
lu, 5) w St. Miadziole, 6) w Lidzie
po-Pijarski, 7) w Bielicy. Od roku
1841 do powstania 63 roku: 9) w
Siderce, 10) w Wilnie po-Augu-
styjanski. 11) w Grodnie Sióstr
Bernardynek. (Dziś w posiadaniu

KWIAT AKTORSTWA!
BILLIE DOVE, LUCY DARAINE,

ANTONIO MORENO
w sensac. - erot. dramacie

„MIŁOŚĆ KSIĘCIA SERGIUSZA”
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Rządu). Od roku 1862 do 1869:

19) Zbawiciela na Antokolu w
Wilnie, 13) Serca Jezusowego
(Wizytek), 14) w Zaświrzu, 15) w

Bohiniu, 16) w Mołodecznie, 17)

w Duniłowiczach, 18) w Mołcza-

dzi, 19) w Łopienicy, 20) w Sło-

nimie (po-Bernardyński), 21) w

Duksztach pod Wilnem, 22) w
Bystrzycy, 23) w Ilji, 24) w Dubi-

czach, 25) Massalanach, 26) w
Jałówce, 27) w'Będzinowszczyź-
nie, 28) w Chołchle, 29) w M.

Brzostowicy, 30) w W. Brzostowi-

cy, 31) w Rudawie, 32) w Werej-

kach, 33) w Szumsku, 34) w
Ostrowcu, 35) w Cudzieniszkach,

36) w Smorgoniach, 37) w Horo-
dziłowie, 38) w Bienicy, %) w

Wiszniewie Święciańskim, 40) w

Żeladzi, 41) w Kurzeńcu, 42) w

Spasie, 43) w Krašnem-Plebanji,

44) w Kirjanowcach, 45) w Lysko-

wie, 46) w Zelwie, 47) w Łukoni-

cy, 48) w Rohotnie, 49)w Dziwią-

tkowiczach, 50) w Skrundziach,

51) w Wołożynie, 52) w Rukoj-

niach, 53) w Różanymstoku, 54)
w Chożowie, 55) w Wasilkowie,
56) w Dziembrowie. Z tego na

lata 1863 — 1864 wypada ze 45

kościołów przerobionych na cer-

kwie.
Il. Kościoły odebrane i roze-

brane lub w inny sposób znisz-

czone: 1) w Wilnie św. Teresy za
Wilją, zamknięty w r. 1832 i jako
taki pozbawiony opieki runął pod-

myty przez Wilję. 2) św. Józefa

(Karmelitanek) na_ Bosaczkach

zamknięto w r. 1863, a w r. 1875

rozebrany wraz z klasztorem przez

rząd. 3) w Rudominie, w 1864 r.

4) w Porudominie w 1867 r. 5) w
_ Słobódce około Ostrowca klasztor

oo. Karmelitów skasowano w r.

1850, kościół zaś wraz z parafją
zamknięto w 1866, a później ro-
zebrano. 6) w Miednikach klasz-

tor Kan. Regularnych skasowano
w 1832 r., a kościół w r. 1865 ro-
zebrano. 7) w Podbrzeziu w r.

1866 zamieniony na cerkiew, któ-
ra później spłonęła, 8) w Onża-
dowie w r. 1864 zamknięty i ro-
zebrany. 9) w Olinciszkach klasz-
tor xx. Misjonarzy skasowano w
1832, kościół zaś później rozebra- '

no i sprzedano. 10 i 11) w Tro-
kach po-Dominikański i po-Ber-
nardyński. 12 i 13 w Oszmianie
po-Dominikański i po-Francisz-
kański. 14) w Narwiliszkach po-

Franciszkański wraz z klasztorem
skasowano w r. 1832 I później
rozebrano. 15—17) w Łosku, Szu-
działowie i Wasilkowie w r. 1866.
18) w Szemietowszczyznie w 1832

r. 19) w Drui po-Dominikański-

skasowano po 1831 r., a rozebra-

no dopiero niedawno przed woj-
ną i cegłę sprzedano. 20) w Zo-
łudku skasowany w r. 1832, póź-
niej zaś rozebrano i materjał
sprzedano. 21) w Lidzie po-Kar-
melitański zamknięto w r. 1832,
rozebrano w r. 1907. 22) w Grod-
nie po-Karmelitański zamknięto

w r. 1845. Dziś są tam koszary.
23) tamże po-Dominikański: klasz-
tor skasowano w r. 1833, kościół
natomiast zamieniono na cerkiew
w r. 1865. Dziś na tem miejscu
skwerek. 24) tamże po-Bonifra-
terski skasowanow r. 1843. Na-
razie przeszło w posiadanie Cerkwi.
Dziś plac. 25) tamże dawniejszy
parafjalny skasowano w r. 1797 i
przerobiony na cerkiew (sobór),
który w r. 1890 spłonął. 26) w

Konieczna zmiana
marszałka Senatu.
Marszałek Szymański odwołał

wyznaczone na dzień 2b. m. po-
siedzenie Senatu z powodu tego,
że większość członków  wspólne-
go posiedzenia komisyj prawni-
czej i regulaminowej wyraziła
opinję przeciwną stanowisku jego,
a brzmiącą, jak następuje:

„Ponieważ nie jest ogólnie utar
tem przekonanie, że przesilenie rzą-
dowe powoduje 'odroczenie nieprzekra-
czalnych terminów, wyraźnie przepisa-
nych ustawą — a do tych terminów na-
leżą terminy w art. 35 konstytucji —

komisje nie mogą doradzać panu Mar-
szałkowi Senatu przyjęcia przesilenia

rządowega za usprawiedliwienie przerwy
w biegu ustawowo określonego termi-
nu 30-dniowego, przewidzianego w art.
35 konstytucji".

Forma opinji dla marszałka, a
nie uchwały decydującej, została
wybrana dlatego, że komisje
wyszły z założenia, iż nie mają
prawa interptetować konstytucji.
Takie prawo powinno przysługi-
wać Trybunałowi Konstytucyjne-
mu, którego w Polsce niestety
niema, a którego powołania do
życia domaga się konsekwentnie
Klub Narodowy. :

Na całym świecie po kompro-

mitacji, jakiej doznał marszałek

Szymański, tem bardziej, że za
powyższą opinją głosowała nawet
część przedstawicieli klubu B.
B., — na całym świecie, powta”
rzamy, marszałek izby ustawo-
dawczej podałby się w takich
warunkach bezwłocznie do dy-
misji. Tymczasem z ostatnich
głosów prasy warszawskiej wyni-
ka, iż — wszystko jest w po-
porządku.. Poprostu p. Szymań-

w r. 1833,
na budowę
27) w Prze-

zamieniono na

Swisłoczy skasowano
a materjał użyto
cerkwi Laszanskiej.
wałce w 1866 r.
cerkiew, która podczas wojny

spłonęła. 28)-w Koniuchach (Wot-

kowyski) po-Dominikanski zam-

knięto w r. 1832. Z materjału zaś

pobudowano prawosławne cza-

sownie: w'Koniuchach, w Dubi-

czach, w Gołyszkach i część uży-

ta na remont cerkwi Podorskiej.
29—31 w Słonimie: po-Domini-

kański, po Jezuicki i Panien Be-

nedyktynek, 32) w  Dereczynie

skasowano w r. 1832, a później

się spalił. 33) w Olkienikach po-

Franciszkański w r. 1832. Wresz-

cie po 63 roku 34) w Krewie, 35)

w Choroszczy, 36) w Narewce,

37) w Rudni.
III. Kościoły zamykane, lecz

na cerkwie nie zamienione: 1) W
Wilnie Sw. Michała (Sióstr Ber-
nardynek) zamknięto w r. 1885,
lecz już w roku 1903 oddany Sa-
piehom jako kaplica prywatna, a
nieco później i czci publicznej.

Dziś tylko mury po-klasztorne
pozostają w posiadaniu magistra-
tu. 2) Św. lgnacego w roku 1798
przerobiono na koszary. Dziś od-
budowany i jest kościołem garni-
zonowym. 3) w Gudohaju klasz-
tor karmelitański skasowano w
1832 r.. zabudowania w r. 1868
sprzedano, w tem i kościół został
wykupiony przez proboszcza z Sół.
Narazie liczył się kaplicą, od roku
zaś 1905 znowu kościołem. 4) Ko-
ściół Franciszkański w Wilnie:
Zamknięto w r. 1864 i później
przerobiono na archiwum panst-
wowe, klasztor natomiast prze-
szedł w posiadanie magistratu.
Ten stan trwa i do dziś dnia. 5)
w Balingródku zamknięto w 1871
r.—stał bez użytku. Po wojnie
rozbudowany i od paru lat jest
parafjalnym. 6) w Kolešnikach
zamknięto w r. 1832. Później na-
tomiast pozwolono przenieść do
Radunia.

IV. Kościoły przerobione na
cerkwie i jeszcze dotychczas nie
zwrócone: 1) w Mamajach pod
Głębokiem, 2) w Głębokiem po-
Karmelitański, 3) w Cicinie, 4) w
Wilejce parafjalny, 5) w Swatkach
pow. Postawski, 6) w Słonimie
Kanoników Lateran.

V. O kaplicach: Zebrać wia-
domości o kaplicach skasowa-
nych nie jest rzeczą łatwą. Źró-
dła archiwalne, szczególnie archi-
wum państwowego, są w tym
wypadku skąpe. Kurczewski i Ża-*
łęski też nie mogli ustalić liczby
dokładnej. Z tego materjału, ja-
kim rozporządzałem, dało się
ustalić, że kaplic w okresie pierw-
szego i drugiego powstania ska-
sowano 116. Liczba ta jednak nie
jest ścisła:

Dla całości należałoby dodać,
że w kilku wypadkach kościoły
zostały odebrane, ziemia nato-
miast jeszcze pozostaje w posia-
daniu cerkwi. W innych znowu
wypadkach, przeważnie w mia-
stach, sporo placów lub domów,
bodaj zawsze klasztornych, prze-
szło w posiadanie rhagistratów.

To byłby cały „dorobek“ kul-
tury rosyjskiej na terenie archi-
diecezji Wileńskiej. Jak widać,
sporo świątyń już ludność sama
odebrała, w innych rząd polski
szkodę naprawił, w niektórych ma
to uczynić sąd. Tam zaś, gdzie
świątynie zostały zniszczone, już
nikt materjalnej szkody nie na-
prawi.  Ktoby zechciał może
wszystkie zebrane tu fakty przed-
stawić w świetle li tylko cyfr.
Wynik teżby był bardzo ciekawy
i jeszczeby raz zobrazował, czem
są narzekania prawosławnych.

Ksiądz Józef Marcinowski.

skiękapituluje w zatargu zasadni-

CZ. z większością Senatu i za-

mierza mimo to — siedzieć da-
lej na fotelu rnarszałkowskim,
uważając, że wniosek o niezaufa-

nie dla niego przestał już być

aktualny!

Bytoby to wesołe, gdyby nie
było smutne: marszałek Szymań-
ski pogrąża bowiem autorytet
Senatu ku radości lewicowych

przeciwników dwuizbowości  par-
lamentu. Z winy p. Szym. Senat,

mający i tak szczupłe kompe-
tencje, nie został na czas zwoła-
ny i stracił prawo zajęcia się sze-

regiem ważnych ustaw. Marszałek
Senatu został w swych zamierze-
niach zdezawuowany przez więk-
szość Senatu, wisi nad nim for-
malny wniosek o niezaufaniu, a
on odwołuje Senat na dwa ty-
godnie, uważa wniosek o wyra-
żenie niezaufania za nieaktualny
i wszystko za będące w po-
rządku.

Jeżeli Senat ma takiego stróża
swojej powagi, to rzeczywiście
można zwątpić. Nieudolność jego
'w prowadzeniu obrad, nieorjento-
wanie się w  najelementarniej-
szych sprawach regulaminowych
jest tak jaskrawe, że istotnie sy-
tuacja Senatu staje się bezna-
dziejną. i 2

Najwiekszy czas, by Blok Bez-
partyjny, który ma w Senacię
blisko połowę głosów, zlikwido-
wał marszałkowstwo p. Szymań-
skiego, a na stanowisko to po-
wołał osobę, która wydźwignie
znów Senat z upadku i podnie-
sie go choćby w przybliżeniu na
poziom, na którym umiał go
utrzymać marszałek Trąmpczyński,

  

  

 



   

 

   

 

Uprzywiijowane lazęgi urzędnicze. patrzyli na tych uprzywilejowa-
nych kolegów, którzy, dzięki

Oto n.p., ady przed laty sfor-
mował się w Wilnie komitet bu-
dowy pomnika Syrokomli w koś.7 M > s. S A cenach zniźonych poraz ostatni
św. Jana, wówczas Ś. p. S$. Syr- „Mamam do wzięcia”, wieczore : , '
wid wszedł do grona jego człon- godz. 8 „Mirla co Z RCA. ze angielska herbata Lyons'ai GT i — Teatr ejski w Lutni. ę žków żę charakterze skarbnika | Dziś trzy rema O godz. 12 jest bezkonkurencyjna.
gorliwie działał na korzyść spra w południe baśń ludowa fantastyczna
wy. Albo znów, gdy Polska cała
obchodziła wielki jubileusz lite- © Rz ŚRO PE x zaa zniżo-
racki: Zautora. trygologilį ady Ww aaa HY JRCZCToNY

SRO © ž odz. 8 komedja Fod „M ko-
wileńskim prywatnem T-wie ar- ściana 69) SA OCA DO NABYCIA
cheologicznem zainicjowano ucz

bioną pracami takich mistrzów
pendzla, jak: Alchimowicz, Rusz-
czyc, Weysenhof i t. d., a zapeł-

ML BS KI

Jutro w poniedzialek, jako w dniu
świątecznym odbędą się równieź dwa
przedstawienia: O godz. 3.30 po poł.

Wandy Stanisławskiej „Królewicz Rak*,

Jutro w poniedziałek jako w dzień

— Królewicz Rak. Dziś w niedzielę
i jutro w poniedziałek o godz. 12 w po-
łudnie „Królewicz Rak*, który wczoraj
poraz pierwszy ku zdumieniu publicz-
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Program:

Fala 385 mtr.

Niedziela, dnia 5 stycznia 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Bazy-

Znawcy utrzymują,

Herbata LYONSA
+ we wszystkich pierwszorzędnych handlach kolonjalnych.
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A/S czenie wielkiego pisarza przez aidai Oi ČaPB a 12st5 2 sa Ž 4 B b |. „Kró-«s oc Bazan te delepg. lewicz Rak”, o godz. 330 po pol. po SAU; M M poon dą: | ag to AŻ gry „R. H. Inżynier"  Winaweramr A ośną Ksi i ę iecz. -ty „Mysw „30. i
JTJ once sprzębłaknić dA L9 9004 8 wiecz. poraz 17-ty „Mys POLSKIE RADJO WILNO. RCA Koncert" międzynarodowy z

22,25. Muzyka lekka.
23,00. „Spacer detektorowy po Eu-

ropie",

Wtorek, dnia 7 stycznia 1930 r.ak już donosiliśmy premier jakimś tajemniczym źródłom  nioną mnóstwem podpisów ro- ności dziecięcej wyszedł z pocztem „wj R JACH Ž k ć i c i ńskiej.p. Bartel wydał okólnik przeciw- dochodu, mogli sobie pozwalać dakow z nad Niemna, Wilji, groźnych czarnych rycerzy z głębin za- |“ 1560, Bicie zėnėis T bėjiėl = WIšė) od Elea gaj ša
k + dzi urzedo- a bardzo drogie nocne zaba- > i ZE? lašūie 5 czarowanego stawu aby Hanusię, słodką Kat dažo Wilni „05. Poranek muzyki popularnej.
E Pus iAnj OBE OES R z og Dzwiny i Świtezi — właśnie Ś. p. syą narzeczoną oprowadzić po swem > POŁ AE : 16,15. Gramofon.wych przez urzędników państwo- wy w drogich nocnych loka- St.Syrwid. wodriem: królestwie. Przedizwna ta DRśh CA A PSE AWAUn 17,15. Audycja dla dziecię

wych. Okólnik ten brzmi jak na- lach. Następnie, gdy numizmatycy W. Stanisławskiej w oprawie muzycznej ie eorologiczny, koncert i odczyty rol- 17,45. Transm. koncertu z War-
stępuje: Gorszące birbantki niektó- l r ści bchodzili ju- autorki, oraz świetnego kompozytora "zę. "+ Ar szawy.
PE OO OE OCE S E. Dziewulskiego z orkiestrą pod jego 16,50. Rudycja dla dzieci „Chóry 18,45. „O pani dla pani".„W myśl art. 27 ustawy o

państwowej służbie .cywilnej, u-
rzędnicy winni przestrzegać prze-
pisanych godzin pracy i cały swój
czas w tych godzinach poświęcać
zajęciom urzędowym. Obowiązek

rych dygnitarzy kończące się
nieraz awanturami i bijatykami.
uczyniły ich tak „popularnymi*,
że nawet nie porzebujemy tu
ich nazwisk wymieniać.
Może wreszcie p. Bartel zdoła

bileusz stynnego w Europie ko-
lekcjonera monet i medali, Eme-
ryka hr. Czapskiego, w Wilnie
wzięli współudział w tym jubile-
uszu: marszalek Adam hr. Plater,
Józef hr. Tyszkiewicz, były ordy-

kierownictwem w prześlicznej instrurnen-
tacji, baśniowych dekoracjach E. Kar-
nieja, kostjumach fantastycznych pro-
jektowanych przez artystę Małkow-
skiego, ipod reżyserją p. Wyrwicz-Wich-
rowskiego wywiera na dziatwie i mło-
dzieży niezapomniane wrażenia. Kasa

szkolne przed mikrofonem*. Chór szkoły
powszechnej Nr. 19 odśpiewa kolendy
pod dyr. p. Mackiewiczówny.

17,15. „Nauczanie dorosłych*, odczyt
organ. przez Kuratorjum Okręgu Szkol-
nego, wygł. Wiktor Woronowicz. |

17,40. Z Warsz. Koncert.

19,10. Lekcja języka niemieckiego.
19,25. Transm. z Krakowa „Wrażenia

z Litwy Kowieńskiej*, odczyt dr. Włady-
sława $emkowicza.

19,50. Transm. opery z
„Casanova* L. Różyckiego.

—ill Niedziela Kamerałnaw Radjo

Poznania

iai Es M RAE Ka ay 19,00. „Co sie dzieje w Wilnie“, po-ten "nie jest ściśle przestrzegany, położyć kres tym rozpustnym nat Birżański, zasłużony antykwa- czynna PE RAZ 2 ž bram. gadankę wygl. prof. uczy staw Paa: transmitowana z sledziby Związku Lite:

przeciwnie zdarzają się wypadki hulankom i oszczędzi nam Wwi- rjusz wileń. L. Moraczewski, Ši : sań są oz 1230 nowości. ratów, odbędzie się dn. 5 bm. o godz”
przebywania urzędników w godzi- doku pijackich orgij 2 rozbija- [., Uzieblo,—Edward Szpor literat popol Tasinnų ba daji Sdekanė 19,25. Lekcja języka niemieckiego. 20,30 A Sio OLE
nach urzędowych w lokalach pub- nia się samochedami siužbo- į bracia Syrwidowie: Stefan i Ta- Jaselka tak zwane Rydlowskie, które sA A aoalia: Transm. a Painpi DO Ši aa:
licznych, jak w kawiarniach i re- wemi w zupelnie niesłużbo-  deusz. przy pierwszem odegraniu doskonalem | * ŠIEdzlbyZu.Litera ALSS poniosar ktownaglico

BDO A vi Ś. p. Stefan Syrwid czas jakiś ama is badas 22,25. Muzyka lekka. tetu tostepianonbao Kenskiogo Pro-
Ś - ienionej iejn adzieję, że p. pre- ż i 2 5 ileń- : ; ś 0 ,00. Wieczór poezji łeji cha- ram ten wykonają najlepsi nasi kame-W myśl art. 25 wymienionej iejmy nadzieję P. P należał do liczby członków wileń- z widowiska przeznaczony na odnowie- 2300. Wieczór poezji wesołej i cha- |gram SA kadais dine m

ustawy urzędnik powinien w služ-
bie i poza służbą strzec powagi
swego stanowiska i unikać wszyst-

mjer zechcerównież dopilnować,
by podwładne mu urzędy nie
dopuszczały do masowego o-

skiego T-wa Archeologicznego,
które krzątało się nie w samem
tylko, zresztą, Wilnie w sprawach

nie tak nam drogiej Ostro-
bramskiej.

— Dzisiejsza Ill Niedziela Kame-
ralna w Związku Literatów, poświęcona

świątyni rakterystycznej Wandy Siemaszkowej.

Poniedzialek, dnia 6 stycznia 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Po-

znania.

H. Sołomonow. M. Szabsaj, kapelm. M.
Salnicki i prof. F. Tchorz.

Siemaszkowa i Zelwerowicz przed
mikrofonem. Wielcy artyści słowa, Wan-i iżać po- czani i odzinach żytni. j 3 : r Ikiego, co OOOO sa puszczania „biur w go A 2. starožytnictwa, krajoznawstwa i Statkowskiemu, Szymanowskiemu | Ró- 1185, 2. Warsz sygnal czasli, Koj"! a ala owa KOZIESKRA EZważanie i zaufanie, którego sta pracy przeź „mających plecy + sztuki przez lat 7. (1899 — 1907). życkiemu, rozpocznie się punktualnie meteorologiczny, koncert i odezyły rol-  wicz — staną przed mikrofonem w nie-

nowisko jego wymaga. Zasada ta łazęgów, przesiadujących miast Dom państwa Syrwidów zna- o godz. 8,50. Gieda dzielę o godx. 23, by znakomitemi re-
— W ognisku Kolejowem dn. 6 b.m.była niejednokrotnie naruszana w urzędach w kawiarniach i za- ny był w Wilnie z gościnności Byt M o R 17,00. Z Warsz. Koncert. cytacjami lżejszego pokroju wypełnić

przez urzędników, którzy przeby- _ łatwiających własne sprawy". — staropolskiej, której doznawali eter pady PAR Poseit akių Aaa dla najmiod: tyspólią godziną oudycje wieczeme,2 | A A Ž 2 "ABO p LOSYOOO i „ . s sz f mitowanązsalonuRadjoiwali w lokalach publicznych, Jeżeli chodzi o Wilno Okól- również na wsi ziemianie okolicz- zespołu teatralnego Ogniska pod reży- y 19,25. Tóxcja języka włoskiego. Philipsa. Nadzwyczaj ta Kadycjai Uro-zwłaszcza w porze nocnej, zacho-
wując się w sposób zwracający
uwagę. Tyczy się to zarówno sto-

nik p. Premjera przychodzi w
porę. W; urzędzie wojewódzkim,
jak wiadomo istnieje grupa uprzy-

ni w ich majątku pod Podbrze-
ziem. Przy tamecznym kościele
parafjalnym spoczęły zwłoki zac-

serją artystów Teatrów Miejskich p. p.
Małyniczówny i Ciecierskiego. Początek
przedstawienia o godz. 8.

20,05. „Noworoczne salemalejki* o
zwyczajach różnych opowie Zula Min-
kiewiczówna.

zmaicona odpowiednią muzyką, zgroma-
dzi z pewnością przy słuchawkach re-
kordową ilość radjoamatorów.
 

    

 

 
Pr s; < 2 — Jasełka zostaną odegrane w |

licy, jak i prowincji”, wiljowanych łazęgów, którzy zja- nego ziemianina. Ś. p. St. Syrwid  dniach 5, 6, 11 i 12 stycznia w sali gim; |Okólnik powyższy ABC. opat- wiają się stale później niż inni przeżył 76 lat. Sit ei terra levis! Jmiglewcia ut. Mickiewicza 38- "piety REFERACIE PE
rzyło następującym komunikatem; zwykli urzędnicy do pracy i o- | 5 o gr.

„Skromnie, nazbyt: skrom- puszczają wcześniej swoje zajęcia. Ro PRA 2 Zabawy. WYTWÓRNIA RADJOTECHNICZNA |
nie uposażeni urzędnicy pań- Może okólnik p. Bartla położy Sprawy białoruskie. ePolicyjny Kiub sportowy weż: ul. Skopówka 6 (w podwórzu). 15—s2 || Ź lei PA 7 z ielk awę tanec w dniu gystwowi oddawna 3 oburzeniem kres tym przywilejom. — „Praświta* domaga się rMe ka żaba BMA Ł
 

 

"KRONIKA.
autonomji dla „ziem białorus-
kich*. Zarząd Białoruskiego To-
warzystwa Oświatowego „Praświ-
ta” opracował memorjał do władz,
w którym „Praświta” domaga się
nadania autonomji dla „ziem bia-

Handlowego przy ul. Mickiewicza Nr. 33.
Dochód przeznaczony na budowę

przystani wioślarskiej na Wilji.
— Związek Harcerstwa Polskiego

(Oddz. Wii.) urządza w dniu 11 b. m. w
salonach Hotelu Georges Czarną Kawę
z tańcami, urozmaiconą produkcjami

Napad na szosie
Z KRAJU.

Wilno—Grodno.
Z miasta. dzienną doraźną kontrolę pocią- ania ; ; E Ebrat i. W nocy z'2 na 3b.m. na auta, skrępowany i dostarczony

— Rugi w Kasie Chorych. a = a gg 2 im == w Wilnie RWE is ii szosie Wilno—Grodno pod Ejszysz- na posterunek ' policji w Ejszysz-
dzenia Urzędu (lbez- SZYCh stacjac KOSDECJANNECAPI gi s z J. kami dokonano napadu na sa- kach. Po ostrzeliwaniu autobusu

A wod 2 Kaki gowani urzędnicy kontrolować Da = EOKA T Wieczór Gwiazdkowy mochód, którym jechał znany w. pod Wilnem jest to drugi wypą
„aukai w Wilnie: tłumacz języ- będą opóźnienia, względnie ba- 99 z O Ą ew Klubu Młod ch Wilnie mecenas Maciej Jamontt. dek, świadczący o słabem bez-

dać przyczyny dłuższych, niż W! Nacy Pr. i V e Napastnik wybił szyby przedniew  pieczeństwie, jakie panuje na tejka żydowskiego, przewódca Bun-
du, radny miejski Aranowicz-Arski,
oraz członek zarządu Niezależ-
nych Socjalistów Maszczyk.

przewidziane w rozkładzie jazdy,
postojów i przeprowadzać natych-
miast śledztwo oraz stawiać wnio-
ski w sprawie ukarania winnych.

ministrowi spraw wewnętrznych
p. Józefskiemu, ministrowi spraw
wojskowych Piłsudskiemu, oraz
marszałkowi Sejmu Daszyńskiemu.

W ubiegłą niedzielę zarząd
Klubu Młodych zorganizował dla
swych członków, oraz nielicznych
zoproszonych gości wieczór gwia-

aucie p. Jamontta. Schwytany ruchliwej szosie Wilno—Grodno—
Warszawa.
 

jednak został przez właściciela

Sprawy miejskie. Nie ulega wątpliwości, że po- Różne. zdkowy. < i łodecznie zgłosił się parobek z
; — Prymitywny tabor Magi- wyższe zarządzenie ministra ko- | __ pęgąkcja Wileńskiego _ Na program wieczoru złożyły Teatr <Lutnia». „Chodziejewstażyzny Stryko i o-

stratu wiłeńskiego. Wydział "unikacji przyczyni» się bardzo  kałęndarza Informacyjnego pro- Się muzyka, deklamacja i zabawa » : šwiadczyl, že byl šwiadkiem za-
transportów i porządku Magistratu
m. Wilna czyni starania o naby-
cie półciężarowego auta, ponie-
waż dotychczasowy tabor miejski

znacznie do usprawnienia biegu
pociągów pasażerskich.

Handel i przemysł.

si o zaznaczenie, że dane, doty-
czące Bibljotek Państwowych w
Wilnie, umieszczone w Wileńskim
Kałendarzu Inform. na rok 1930,

taneczna.
Na szczególną uwagę zasługu-

je dział koncertowy całkowicie
wypełniony przez orkiestrę man-

Zanim zamieścimy szczegóło-
wą recenzję Z wczorajszej pre-
mjery czarodziejskiej baśni „Kró-
lewicz Rak” W. Stanisławskiej
(współpracowniczki

bójstwa Oszmiańskiej. Zeznał on,
że dn. 8 listopada, kiedy wszyscy
wyjechali na jarmark, około po-
łudnia przybyli na koniach Kazi-
mierz i Stanisław Chocimscy, któ-jest niewystarczający do szybkie- — Na targowisku miejskiem. i i towaniu  dolinistów, która wykonała szereg 1 ki naszego pi- n

a i anas raidėra ii Według danych w ciągu ubiegłe- 2 Z żeKdonidWÓCARNIAE utworów, muzycznych. sma) czujemy się w obowiązku rzy siekierą: rozpłatali głowę
miasta. a. go tygodnia na targ miejski spę- syteckiej Bibljoteki Publicznej tu- Na wyróżnienie zasługuje wią- poinformować czytelników, że  Oszmiańskiej, a później przy jego

Sprawy wojskowe.
— Komisja poborowa. Dnia

15 b. m. w lokalu przy ul. Ba-
zyljańskiej 2 odbędzie się w b. r.
pierwsze dodatkowe posiedzenie
komisji poborowej dla tych wszyst-
kich poborowych, którzy dotych-
czas nie stawili się do poboru.

Komisje podobne będą odby-

dzono 2.100 sztuk bydła, z czego
na konsumcję miejscową zaku-
piono 1967 sztuk, przostałe bydło
zakupiły gminy pobliskie.

Ceny utrzymały się na pozio-
mie poprzedniego tygodnia. (as)

Z życia stowarzyszeń.
— Zebranie Wileńskiego

Tow. Ogrodniczego ogbędzie się

dzież Bibljoteki im. Wróbiewskien
w Wilnie pozostaje nadal Dr.
Stefan Rygiel.

Kronika policyjna.
— Kupiec z Wilna oszalał

na stacji granicznej Zbąszyń.
Na stacji granicznej Zbąszyń
wysiadł z warszawskiego pociągu
pośpiesznego pewien pan, który

zanka melodyj polskich wykona-
na przez cały zespół z dużą wer-
wą, co wywołało burzę oklasków.

Orkiestra sta, złożona z 18
osób jest dobrze zgrana, a dzięki
doskonałemu kierownictwu pana
Leona Klewakina, zapowiada szyb-
ki i pomyślny rozwój i już obec-
nie poszczycić się może świetne-
mi wynikami.

teatr był na pierwszem przedsta-
wieniu przepełniony dziatwą, mło-
dzieżą i starszymi. Huraganem
oklasków przyjmowano sztukę,
jej wykonawców i autorkę oraz
jej współtwórców w dzieddzinie
sztuki muzycznej E. Dziewulskie-
go i plastycznej E. Karnieja.
Autorkę wywołano po III akcie,
zaś nauczycielstwo oraz uczenice

pomocy zakopali trupa w stodo-
le pod słomą. š

Wskutek tego rewelacyjnego
zeznania  zarzadzono .śledztwo.
Istotnie we wskazanym miejscu
odnaleziono zwłoki Oszmiańskiej
z roztrzaskaną czaszką.

Wobec tego aresztowano Cho:
cimskich pod zarzutem dokona-“
nia zbrodni.

wały się co dwa tygodnie regu- W dniu 8 b. m. ogodz. S. mi AD nų peronie dostał pomieszania Po zakończeniu działu koncer- Seminarjum nauczycielskiego im. Sledztwo jednak niebawem
larnie. a. w lokalu Związku Ziemian, przy zmysłów. Nieznajomy wyciągnął towego rozpoczęła się zabawa ta- Król. Jadwigi, gdzie W. Stani-  ustaliło całą absurdalność oskar-i ul. Zawalnej 9, na porządku z portfelu przeszło 2 tys. zł. w neczna, która trwała do godziny sławska od lat 15 jest nauczyciel- żenia. Obaj Chocimscy krytycz-Sprawy administracyjne.

stała krótkofalowa stacja odbior-
czo-nadawcza dla użytku policji.
Za pomocą tej stacji przesyłane

dziennym referat |nspektora pana

Sądy.
— Prezes Sądu  Apelacyj-

nego p. Lucjan Bochwic powró-

50-złotowych banknotach, rzucił

łowane dźwięki. Zdołano ustalić,
że jest to kupiec z Wilna, który
poniósł duże straty materjalne,

4-tej w nocy.

dzo serdeczny i pogodny nastrój,
a tańczono bez przerwy, bo do
tańca przygrywały dwie orkiestry,

ką uczciło ją ofiarowaniem wspa-

 

Z sali sądowej.

nego.dnia na chwilę nie wydalali
4 ! 1 — Usprawnianie pracy po- Jana Krywko: Leczenie drzew ną ziemię i począł tratować je Obecnych było około 150 osób. niałego kosza kwiatów z napi- się z m. Gródka, a inni świadko-j 7 lleji śledczej. W Komendzie Po- owocowych  przetnarzniętych | nogami. Następnie, jęcząc, rzucił Bawiono się świetnie, gdyż orga- Sam na wstędze , „Poetce kocha- wie stwierdzili, iż Oszmiańską wi-

lieji m. Wilna zainstalowana zo- inne. się na ziemię, wydając nieartyku- nizatorzy potrafili wytworzyć bar- jącej młodzież”. jot. dzieli żywą jeszcze tuż przed sa-
mym zachodem słońca, a więc
nie mogła ona być zamordowaną
w południe.

i są listy gończe i meldunki© za- cjł z Warszawy i objął - oraz któremu uciekła żona, za: w tem jedna instrumętów dę- Przy powtórnem badanić Stry-ginięciach, większych kradzieżach nie, 4 ie Akana ow pieniądze. tych—własna. A Zbrodnia DE Pa- ho przyznał się, że sam popełniłit. d. Zdaje się, że kupiec ten miał Pewni jesteśmy, iż jest to robka. mord, ponieważ dziewczyna nie
Sprawy kolejowe.

— Kontrola opóźnień pocią-
gów. Mnożące się od dłuższego
czasu skargi na nieregularne kur-
sowanie pociągów dalekobieżnych
zwróciły uwagę p. ministra ko-
munikacji, który wydał polecenie,
aby niezależnie od istniejącej już
kontroli czasu jazdy pociągów
pasażerskich — wprowadzić  co-

Nekrologi.
— Ś. p. Stefan Syrwid. Dn.

30-go grudnia r. ub. zmarł do-
brze znany Wilnu prowizor for-
macji, ziemianin pow. Wileńskie-
go, Šš. p. Stefan Syrwid.

Sprawy narodowe žywo go ob-
chodziły, ponieważ w czasie cięż-
kiej opresji carskiej nie uchylał
się on od konspiracyjnej pracy
obywatelskiej.

zamiar udać się zagranicę w po-
goni za zbiegłą żoną, lecz wobec
ataku pomięszania zmysłów wla-
dze policyjne zajęły się nieszczę-
śliwym.

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

Dziś dwa przedstawienia. O godz. 3,30
po poł. po cenach zniżonych „Sen nocy
letniej", wieczorem 0 godz.8 „Mirla
Efros“.

dobry początek szeregu tego ro-
dzaju zabaw towarzyskich, które
wpłyną na większe zżycie się
członków.

Jak dowiadujemy się w nad-
chodzącą niedzielę w sali Stowa-
rzyszenia Techników odbędzie się
zebranie dyskusyjne połączone z
zabawą taneczną.

Początek zebrania
wiecz.

o g. T-ej

Tel. 697. .

WĘGIE.
Pierwszorzędnych kopalń Górnośląskich | I u dzieci
z dostawą do domu własnym taborem kon- —

Tel. 697.

LUK.
 Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy

| rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(z Kogutkiem)

Jeststo idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tak u dorosłych Jak

R. M. Sp. W. Nr. 5333

—304

 

Kio chce kupič
solidny towar po najnižszej cenie, niech zobaczy u

GŁOWIŃSKIEGO
Polecamy pończochy, skarpetki, galanterję „różne
gatunki płócien, flaneli, satyn, jedwabie, kołdry

watowe — WILEŃSKA 27.

 

Kupno * >
Sprzedaż

Okolicę Gródka w pow. Wilej-
skim obiegła w listopadzie 1927
r. wiadomość o tajemniczem za-
ginięciu służącej dzierżawcy fol-
warku p. Chocimskiego. Policja
nie zdołała ustalić, co się stało z
zaginioną służącą Oszmiańską.
Paa po pół roku sprawa

ta odżyła i wywołała niezwykie
poruszenie w całej okolicy.

Do sędziego śledczego w Mo-

Kradens i burka mę-
ska nowa do sprze-

 

1023—s0 Adres
 

713—0s
 

 

Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowości

BESFRA fortepian ma-
ło używany okazyj-

nie natychmiast sprze- nia Domi

w Administracji.

chciała mu ulec. Oporną kilko-
ma uderzeniami kamienia pozba-
wił życia i zakopał. ;

Sprawa ta rozpatrywana była
w czasie ostatniej sesji sądu okrę-
gowego w Wilejce, który skazał
zabójcę na osadzenie w ciężkiem
więzieniu przez lat 8. Kos.

i
me

oszukuję pokoju: za NUSMO% HICENNINECHW- ń lekcje francuskiego,
dania. Witoldowa 32 —-3. niemieckilego, Dużo interesów.

12-letai żydek

muzyki.

994—0 Umarł
Mojsie Fajnisz. Nad gro-_————

Bs suknie do sprze- bem rozpacza liczna ro-
dania i wypożycze- 'dzina. Grabarz czeka na

nikaAska 8 m.], naziwek i niecierpliwi się.nym lub samochodowym od 500 k'g. e JADALNE, dam. Szawelska 8 m. 16 ti h
r i L ——— SYPIALNE, Ni Blu Rdalalda ne 990—0 Matka c lopca wykrzy-|l. |. Przemysłowy R NERKANT | ZEGARKI | Kupię większą ilość drzewa SALONOWE ŚLE (w pobliżu Rudnickiej). 21 ="="=—N—=—n———— kuje co chwila:

. z ogr. odp.Sp
Właśc. L.i C.
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DOBUżYŃscY. M.
Reberuje Solidnie

 

 

 
opałowego i budulca. Zgł.

 

ul. Mostowa Nr. 29. m. 20
  

i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż- RÓŻNE  

4 Pietrową kamienicę;
sprzedam ewental- pa Boga, żeby twoja ma-

 

— Moniek, poproś Pa-

 

- — ma 2 L nie wydam w dzieržawę. ja V ż 4WILNO, ZAWALNA Nr 20 , Ęl. GORZYCHOWKKI ZO aloe ka Makas Media" Adresų. Administraeji 77 01% 718. ždrowal SiTel. 697. Tel. 697. JJ EM PARZE Sprzedaż:na raty. i 995—0 — Moniek, popros Pa- ||
6436—8 © LEKARZE | i i na Boga, żeby tatuś wy-

2 dac OKAZYJNIE sty ma Lilwę okian jų, ge
ini + i Polski —EXCELSIOR"""" Dr. Sz. Bernsztejn (3 jsk, do Sprzedania: Kinema- przesyła szybko i aku- Gomowe po zł. 130. Gia“ — Moniek, poproś Pa- |„udzę chwalicie swego nie znacie MORAWA SMACZNA: .  |Choroby skórne, we- SKR. „inśiocPRÓ „osa -Pahe - Baby” ranie blue Li Tale ny. a dmid. | 102-"egmiał przykrościwsądziej -

 

neryczne i móczo-skicie Wilno, 2 zaświadczenia Szkolny i domowy. La- gą postfoch Ne 511. Na“jest produktem z odpowiednio dobranych gatun.
pracy na imię Bronisła- tarnia magiczna. Aparat odpowiedź załączyć zna-

ków zboża i chociaż smakiem przypomina na-Sami nie wiecie gdzie jadać macje”,
Poszukuję seeiP PaPrzecież Związek im. ŚW. ZYTY otwo-|| turalną, lecz nie mejąc w sobie kofeiny jest | "Mickiewicza 28, m. 5 wą Szylejki, zam. we fotograficzny „Kodak”. i irzył we własnym Ilokalu jadlodajnię, gdzie co- zdrowszą, Pawa oe i tańszą. "| 049 —1i0d4—8 pp. wsi Radziuki gm. Pod- śneakać ZAK: czek pocztowy we migPoaswa,one 4 žeby 2

dziennie wydaje obiady: smaczne, zdrowe i ta-
nie od 1 zł. do 1 zł. 50 gr. — tylko dla sma-
koszy. Przvjdź raz, a staniesz się stałym go-
ściem. Nasze hasło „swój do swego po swoje”.

Tamże do wynajęcia duża sala naodczyty,
rzedstawienia, zabawy koleżeńskiąina wesela.

apraszamy! Związek im. Św. ZYTY
zaułek Kazimierzowski X 3,

vis a vis Miejskiego Kina. 977—0o

 

 

 

Sprzednie si tki . 699—. 3 „—un. -1 Spracdhjesię wewszystkichsklepach. 699—s8 | Brzeska taj 1005-74 ska 7m.7 wejściezzauł 9dzaraz, Wilno ul: Św.  Zniecierpliwiony gra- |||ranżeryjnego. —s0 ańska 11, Mleczarnia. barz przerywa te prošb ńAKUSZERKI NAUKA S Sprzedam natych- 1012-50 1 powiada: or
ź Oryginalna maść z ko ustro weneckie (Tre- " miast całkowite ele- Nn=——nnnn—o>m e By Wc ?— Proszę pani, jak się

i
.

Odmrożenie. gutkiem) „MROZOL“, AKUS ERKi. nada bie9, Przedania ganckie umebiowanie= STUDENT ma tyle interesów doleczy i gol ranki, po|Marja Laknerowa Nauka modes. kawiarnie nanlego 4-ch pokoizkuchnią wraz poszukuje pokoju: wzglę- Pana Boga, to się idziestałe od odmrożenia. Sprzedają apteki iskłady upteczne.| Przyjmuje od godz. 9 do pisania na maszynie. racji i t. p. Oglądać w 7 Odstąpieniem mieszka- waje” Otero Wa ARE BE a nie posyła siętech M rimo iiiiiiLB 7 w, PAC Orzeszkowej 11, m. 16. niedzielę od 2 — 3. (U. nia. Adres w Admini- „Dz. Wil.“ pod „Student“, dziecka. | E
1024—0 Portowa 7 — 3. 992—s0 stracji „Dz. Wil.". 742—s2 869—S0 OJSHTI WIENEMDJ

   
  

   



 

 r
 

OSZCZĘDNOŚCI
swoje złote ł dolary ulo-
kuj na 13 proc. rocznie.
Gotówka twoja jest za-
bezpieczona złotem, sre-

Od dnia 1 do 6 stycznia 1930 roku włącznie będzie Ž £6 Dramat POK 61

wyświetlany monumentalny film z życia Indji: „SERCE MAHARAD Y serc w LYWPBZAW LOSE?

krainie Brahmy, fakirów i bajader. Pierwsze dzieło Połaka Jana Kucharskiego w Anglji. Aktów 10. W ro-dla solidrej Past) Gia:

lach głównych: Jan Kucharski, Keneth Rive, Gillan Devn i Marja Forescu. Kasa czynna od g. 3 m. 30. ZE DYA Z o ORNE)

Początek seansów od qg. 4. r y .

Nie nazwą lecz jakošcią
zdobył mój napo| r

KOLOSALNY SUKCES!
PRECZ z FALSYFIKATAMI!

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

Z| Zakretówa 15, S 3 od brem i drogiemi kamie- tw celu ochrony przed falsyfikatami mego słyn-

476 BP: 9957-50 niami. nego orzeźwiającego napoju znanego dotych-

DZIŚ OSTATNI DZIEŃi Podczas seansów od godz. 6-ej ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. SUPERSENSACJA ERO- —————— LOMBARD czas pod nazwą „SINALCO“ ten sam nzpój

W rolach głównych: czarodziejsko piękna LYA dePUTTIja- Je suche i ciepłe od nadal ukaże się pod nazwą: j iłości, Plac Katedralny, Bisku-

TERTR „HELIOS“ Fniejęeej Keano A niko DANA W SZTKARŁACIE ko przywódczyni czrezwyczajki, która„się mści za swój obra- frontu parter alek= pia 12. Wydaje.pożyczki FRUID* obecnie 1

ul. Wileńska Ne 38. żony honor kobiety i DON ALVARADO jako oficer gwardji cesarskiej. Natchnione momenty miłosne. ZOE tryczność „dwa pokoje i pod zastaw złota, srebra,| g9 opatentowsny

sceny rewolucyjne. Rekordowy sukces! 2 orkiestry. Poczatek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15 w. jeden umeblowany z wy- brylantów, futer i t. d. Żądajcie Fruid Bernsztejna
godami niekrępujące od 1—s4 tylko ]

 

    
 

 

 

  

  
 
 

 

 

 

 

r ieci 5 inalną etykietą I kapslem.as ż Į do wynajęcia. Oglą- KAMIENICĘ i A =
i K rt t z zaraz

roiJutro premjera! “5555 Mary Philbin, Lionel Barrymore i DON «a: oc 1214: od 16| dochodową udóbrym | owce spe
i s 18. Zakretowa 17 — 1. | punkcie o miesz-

Kino- “ =pie- kanlach i 3 skłepach, ŽRODLOx,HELIOS“S Avarado 1: FEANFARW MIŁOSCI ma|Ee ais|RÓW,
ul * Wilešaks 38. S macie erotycznym > c R P k sprzedamy za 5,000 |Gėrnošlą- S.A.
UNUNUTIUDITNE Reżys. największy genjusz Amerykl D. W. GRIFFTIH. Wstrząsające sceny! Atrakcyjna treść! 6 o u dolarów. sklego Katowice

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10:15 w. poszukuję za lekcje w|DOM H-K. „Zachęta'* konc.
zakr. 8 klas. Wymaga- | Mickiewicza 1, tei. | Kopalnie:Cieofas,Frankienberg,Wilhelm,Carmer

w z nia skromne. Zamkowa I 9—05. 6—s0 I RI hthofen. —10
t Dziś premjera! KIEDY KOBIETA ZDRADZA MĘŻA Wielki film polski według scenarjusza Konrada Toma, W rolach glėw- 3—3 biuro od, 12—3. JAGIELLONSKA6, tel. 14—97.

Kino-Tea r nych: Tragicznie zmarła w Wilnie Kazimiera Niewiarowska, M. Modzelewska i Józef NIA Wielki dramat osnuty na tle 993—0 Dostawa od 1 tony w wozach plombowanych.

stosunków rodzinnych. Nad program: Jubileuszowy Film wytwórni „Paramount* „HOLLYWOOD* w którym udział biorą najwy- PRACA o „I

«SŁOŃCE» bitniejsze gwiazdy ekranów Pola Negri, Mary Pickford, Nita Naldi, Cecii B. de Mille, Douglas Fairbanks. Charlie Chapiin, potój umeblowany z
? Mary Astor, Bethy Compson, Owen Moore, Jack Holt i wielu innych. Oszałamiająca precyzja gry, techniki i reżyserji. Za- wygodami do wyna-

Dąbrowskiego 5.' wrotne tricki i pomysły.gagmenów zakulisowych, tajemnice» ekranu, przepych miasta filmowego Hollywodu. Ė jęcia. Objazdowa 6, m. 7 T

* MOTTO: lleż to marzeń waszych, piękne Panie, O sławie, scenie, kinie, ekranie, Kończy się w... małżeńskim stanie, front. 967—s1 Lily stroiciel

——————< muzycznych  instrumen-

„LU X“ [IPSSS MLCE TERRY | IWAN PETROWIC I Eno KŚ | naję. 15%.A>Pacewski przyj
' TEATR ak publiczności A z wygodami do wynaję- muje reperacje, odno-
ul. Mickiewicza Nr. 11. w wspanialym dramacie erotycznym i 11 : cia. Portowa 8, m. 3. wienie,przeróbkę i-stro-

) Początek seansów o godzinie 1-ej. Ceny od 40 gr. 1011—0 jenie fortepianów pianin
okój do wynajęcia fisharmoniji innych mu-

KINO- Wielka sztuka filmowa według głośnej powieści Stefana Zweiga p. t.: 24 GODZINY z ŻYCIA KOBIETY (Spowiedź) Elektryczność, wan- dsc YAN NA
TEATR WIATOWID Życie pań współczesnych. Temat drażliwy zadziwiająco subtelnie ujęty przez znakomitego pisarza Zweiga. W ro- na. Zakretowa 7, m.8. L

Mickiewicza 9. lach głównych: Harry Liedtke, Erna Morena, Jean Bradin, Ernest Verebes i wielu innych znakomitych artystów. 1010—s0 
 

 
AST KIT SSSTATANEEA, DC TENSTE ZUD BOTIZ u LET ©

My pokój, do wyna-

POLSKIE WANDA: Dziś! Najwspanialsze arcydzieło w-g słynnej powieści hr. Lwa Tołstoja MIŁOŚĆ KOZAKA (Kozacy) Monurnentalny

„

NA

jęcia, Pańska 27, m.1 k 100

epokowy dramat w 12 aktach. W rolach głównych JOHN GILBERT i urodziwa RENEE ADOREE. UWAGA! Od g. 6-ej, róg Montwiłowskiej.

z Rh 30. Tel. 14-81. skolas, niedzielę i dnie śwląteczne od g. 4-ej podczas seansów przygrywać będzie orkiestra bałałajek i mandolin. 1009—0 złotych miesięcznie za-

4 Początek seansów od g. 3, dnie świąteczne i sobotę od g. 1 pp. Uprasza się o przybycie na wcześniejsze seansy. = - - robią zdolni zastępcy|
eonoOONe 3 pokoje z subzastępcy przy sprze»

> ASTERA TRZE IAA TITTNS TITAN kuchnią, werandą i daży ratalnej obiigacyj—
RYŻ A Šis i . b tememi “ ziš i w dnie następne! Wielki 4* Dramat w 10 aktach, monumentalny film polski w-g W/godami. można z O- najnowszym sys

Kino Kol. „OGNISKO k film produkcji Krajdwój „iogila Nieznanego Lołnierza głosnej powiaści Andrzeja Straga. W rolach głównychso ES na pok pawatnego

(Obok dworca kolejowego) || najwybitniejsi artyści scen Warszawskich: Jerzy Leszczyński, Marja Malicka, Jerzy Mar, Marja Gorczyńska, Kazimierz —S J. Banku. Najwyższa pro-

 

   

 

 
 

stjan i inni. Początek seansów o godz. 6, w niedzielę i święta o g. 4 p.p. wizja, zdoln pensja, TAŃCE KARNAWAŁOWE: Tan Ž
akaAN ainiai ias 3 dA D u ż y sten,kai ale m Slow-fox i Blues wyuc z am = Passs |

P. BOROWSKI ul. Trocka Nr. 2. Kurs rozpo-
czynam w piątek 10 stycznia o godz. 8-ej wie-
czorem. Opłata za kurs 10 zł. O godz. 7-ej
rozpoczynam kurs mazura (za mazur 5 zł.).
Zapisy przyjmuję. (T.za inteligyy, ję. (Towarzystwo Ghrześcijęń-

pokój do wynajkcia, Do- sprzedaż najniższe ceny:
broczynny zauł. 6, m. 11. Skrupulatne obliczenia

—< prowizyjne. Początkują
p 0 k 6 i cych pourzamy. Oferty

Lwów, skrytka poczto.
1843—20do wynajęcia z wygoda- W

mi. Kasztanowa 3, m. 6 ————
1016—1

Pokój
z całodziennem utrzyma-

w sobotę 4, w niedzie- i i iteinoą“* w 8 aktach. W roli głównej Marion Devis. Nad Program: „Za-
lę 5i Poniedziałek 6 „Tajemnica tra Dymitriuśa wody sportowe Perschinga'*. Wstęp dla dorosłych 80 groszy

dla młodzieży 50 groszy, dla wojska 30 groszy. Początek seansów: dnie pow. 4, 6, 8 i 10, w Niedz. i święta 2, 4, 68i 10. 
teare „SPORT I

Ludwisarska 4.

  

WIEDZA

 

| KURSY MATURYCZNE
l DOKSZTAŁCAJĄCE

al Kraków, ul. Studencka 14 I.p

otrzebna służąca do
wszystkiego na wy-

jazd. Dowiedzieć się ul.
Wiłkomierska 1—4.

. Ogłasza się przetarg na dostawę
mięsa dla 7 Baonu KOP wPodświlu.

 

; i Przetarg odbędzie się dnia 7 stprzygotowujące na ustnych lekcjach kursów zbiorowychw Kra- niem dla ucznia, lub u- + R: inia Sty-
|) kowie, oraz w drodze korespondencji, zapomocą świeżo przez į Szenicy. ZE 3 1004-90 cznia 1930 roku o godzinie 10-ej wf ki Ewe = 9, — Ė ;Pie opracowsnych skryptów, wskazówek, progra ni BUCHALTER kwatermistrzostwie 7 Baonu KOP w

5 ajacja Galis na, 2zgie półrocze Jolė sakólniżĆ P SLL rewident - rzeczoznawca. POdŚWilu. Bliższych objaśnień, doty-
czących przetargu,< udziela Kwater-
mistrz Baonu w godzinach urzędo-

odnajęcia. Ofi .m.3. Badanie i kontrola ra-
RORY AZA runkowości. Analiza bi-

jansów. Prowadzi rachun-

1 Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów i semin,
naucz

 

J

 

2. Kurs średni 5'ta i 6-ta kl. gimn, Pokój słoneczn! kowość na dzi hgodziny. W. wych.
Ž 3. Kurs niższy w zakresie 4 ch kl gimn. : y wski ka 5 iT 4 4| Kan Ziniu klsś szkoły: powzzachnej E aka skfly2 Rakowski Karpacka 5.9s Kwatermistrz Baonu

G/ , 5 Kurs przygotowujący do egzaminu specjalnego, upra- 2 je 2h E s w. Z.
r II uz wniającego do skróconej służby wojskowej. j e rayPadwa rd hc ae

UWAGA. Uczniowie kursów korespondecyjnych otrzymują DRU z orucznik.
|BRA co miesiąc, oprócz całkowitego materjału naukowego, tematy Do wynajęcia mochodowem — posia- P2 dokoje przy ul. Siera- dam prawo jazdy wyda-1

y 4kowskiego 21, m. 5. Do- ne w Warszawie — złożę
więdzieć się między 4—6 kaucję od 1500—2000 zł.

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

 

Na kursach „Wiedza* wykładają najwybitniejsze siły fachowe PSP: 1003—1 Stud. A Stef. Bato- OGRODNIK
krakowskich państw. szkół średnich cii res w 6

Do dyspozycji uczniów(-enic) kursów zbiorowych, oraz 'ko- | stracji. 9 BO znalomością sadownictwa
| pszczeli .

trzebny do majątku KarolinTrybańce Pożędzwy
kawaler, może być I na « rdynarji przy mleku go*
towem. Zgłaszać się osobiście w Wilnie, hotelŻorża. właściciel majątku J, Borowsk!, w dniach
18 I 19 stycznia, albo pisemnie pod adresem: Za=

respondencyjnych, gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,
jak również bogata bibijoteka podręczników. |

Żądać bezpłatnych _406k

  

 

SNIEGOWCE KALOSZE     
 

 Młoda intelig.Mamy
do sprzedania panna z prowincji znaj-

 

  

 

 

 

1 1 į A A A V 4 iš V I „1
< ży HB| l I l 1) Folwark położony| dzie żajęcie domowe w rząd majątku Trybańce, pow. Wileńsko- Trocki,

| BE | M Ha BA £ Mieszkania 5 klm. od Wilna ob-|domu wyższego urzędni- Poczta Bieniakonie, skrz. poczt. Nr. 5 1310
AJ —"IAA15 daolcje szaru60 ha z żywym ka4 RY: Ole)

X 5 i martwym inwenta- | pod „Opieka“ nadsyla
WYKWINTNE ELEGANCKIE rzem. Wszystkie za.| do „DziennikaWil,” 678-0

Przyjmę budowania, rzeczka na OGŁOSZENIE
miejscu o Bosz i e

ieszkanie 2 1 rzędnej glebie. z (

= uczenicęz całodziennem| 2) Folwark położony Lastępty Losowi! ska ekiemkoda
o ER E utrzymaniem Królewska| 17klm. od Wilna,68ha| Płacimy Wam przesz- członków Towarzystwa, iż wniedziele, dada: =
SO S Nr. 5 m. 23. 14—0| w tem 30ornej, 20ha| ło 3 raty prowizji, kosz- stycznia (930 r. o godz Jo Kaj R

łąk, reszta las opało-| ta podróży, patent. Ze wej, w domu Nr. 114 przy ul Wędrowne) Re.CH ROBYPŁUG wynajęcia pokój| Y*- Kompletne zabu- | względu na nowość do- dzie się Walne Zgromadzenie członków To łą:2 Do Bay, suchy, Ci: dowania w dobrym|] tychczas nieznaną zape- rzystwa, TA
£ pły z osobnem wej- stanie, nad rzeką, zie- | wnione kolosalne zyskil Porządek dzienny:

mia żytnio-kartoflana. Początkujących poucza-
Komunikacja autobu-

1 s A i L
Gružlica pluc jest nieublaganą i corocz myzOferty składak EWówściem, umeblowany dla
nie, mie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-

1) Sprawa sprzedaży Magistrat:
solidnej osoby. Piwna 11 y Maglstratowi m, WIna

2
działki gruntu w Kolonji Kolej w*j Nr 114, wraz

 

 

 

   
 suche i ciepłe jeden z Lemberga Edmund»,

osobnem wejściem Za- zł. Może być rozłożo- <) Nr. 111 od Szumskiego Witolda, na rzeczną na dwie raty. Mo-

o ZR ludzi —P. 1 i sowa i stacja kolejo-| Skrytka Pocztowa 165,aio a Sw!UTA towa Taa praves aa ns
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p. D wynajęcia 2 po- bu Gelis 00 dol cycy Towarzystwu od członkówtegoż, zale =

stosują p. p. Lekarze: koje odremonto-| przy wpłacie 3.000 dol. cych z opłatami, or | goż, gają-
i ebl ło- | 3) Folwark w pow. zofer — za darmo — , oraz naliczenia na sumy zale-

„BalsamThiocołan—Age* media S dali Baranowickim, 5 klm. z dyplomem szkoły sie SAR
który ułatwiając wydzielanie się plwociny|] wygodami Ofiżrna 2, |od stacji nad rzeką| inż. Froma poszukuje po- +,,. ) Sprawa przekazania praw do działek grun-
wzmacnia organizm i samopoczucie «horego m. 14. 997—g| Issą obszaru 60 ha w sady. Pierwszy miesiąc 5 N 85
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel tem 5 ha lasu budul-| pracuje bez opłaty. Ad- SA SZ 185 od Sadkiewicza Msksymiljana, na

Używa się za poradą lekarza. i p cowego i opałowego,| res w Administracji. 5 jęki.by Stanisława,
THE Sprzedają apteki 7'1- 20« Do wynajęcia  poje-| 4 pa łąk reszta orna. 1007—0 66) Nr. 168 od Kurylowej Idy-Olgi z Bendzi-: ; dyńczo dwa po- Zabudowania  gospo- ków, na rzecz Adama ! Antoniny Filipowiczów,

STĄCJA OBSŁUGI DLA MOTOCYKLI koje umeblowane, jasne,| garcze, Cena 30.000 ©) Nr. 12 od Galijewskiego Jana, na rzecz

STARA WIEŚ (htesz otrzymać posadę?

  
  

    

   

         

   

   

rzecze 16 m. 22. Kubowej Ta jany i

 

że być wydzierżawio-| Musisz ukończyć kurs

E PIĘKNE PARCELE LEŚNE Mł. 100950 ny A lat 36. Jest| facho we Koretpojia RO Rowi Sokołowskiej Malwiny, na rzecz

= naj kój |możność urządzenia| dencyjne prof. Sekuło- :
d V į są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem| DO Smeblowwi wic młyna. wicza, Warszawa, Żóra- r 4) Sprawa wydania aktów kupna członkom

a Celestynowem. Sierakowskiego Nr. 25| 4) Folwarkw gm. Tur-| wia 42-4. Kursy wyuczają SEC a owe Edmnndow! na działkę

Komunikacja dogodna. modh 996—1| gielskiej pow. Wil.- | listownie: buchalterji, ra- gruriu r. o powierzchni «862,72 mtr. kw. i
Wilno, zanł. Bermardyński8. + Biūroul. Królewska 6-4(tel. 17-61). Stacja kolei na miejscu w lesie. |mi| Trockiego Bbszaru 0-| chunkowości „kupieckiej, Wssliewskim Janowi 1 Wistorji Ale<sandrze na.

: Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie Po: 6j umeblowany z| koło 50 dzies. w tem| korespondencji handlo- Sza Ani 9 paisa TRY „AM
MONTAŻ motocykli nowych zalesione od 750 m* do 3000 m'. osobnem wejściem,| 10 dzies. lacu budul| wej, stenografj, nauk * s) wojne wnioski.cowego dębowego 4

dzies. łąk i reszta
orna. Kompletne za-
budowania, świetna
komunikacja autobu-

Cena obszaru

handlu, prawa, kaligrafji,
pisania mna maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.

lub 2 pokoje do wynaję-
cia od zaraz. Ulica Mic-
kiewicza Nr. 46, m. 24.

Można z obiadami. 970-0

REMONT motocykli używanych
KONTROLA sprawności silników i instalacji elek-
ŁADOWANIE akumulatorów [trycznej
LAKIEROWANIE motocykli i przyczepek

Sprzedaż na raty.
Zgłoszenia i informacje: 3091-14 o

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

O ile w terminie wyznaczonym nie stawi się
"ość czienków przewidziana art. 43 Statutu To-
warzy twa, drugle walne Zgromedzenie, z tym
samym porzedkiem dziennym odbędzie sę w tym
scmym dniu 12 stycznia 1930 r. o «+odz 12 ej w

  

ROBOTY tapicerskie w przyczepkach Warszawa:Żabia a. Do poeci 2 poko:| Z*Tasem 7000 dola.| Po ukończeniu Świadec- tymee lokalu | będzie w myśl art 44 prawomo-CZĘSCI zamienne do motocykli, przyczepek Rasai TAaaa ei rów. two. Żądajcie prospek- SRA kora od ilości członków obecnych,
EEZEE š i, Si sk R P Jeż 2 5) Posesja w Druskie-| tów. 1605—11 „aż mysl Statutu T.wa upoważnienia są nie

AKCESORJA “ as, 810| Nikach skladajaca sie|————> EE: 10252
SMARY | OLEJE 981—0 | z 3.ch willi1800 sąžni Administ ZARZĄD
OPONY DĘTKI ziemi własnej z ogro- ministrację V
GARAŻOWANIE 2 pokoje dami przy pryncypal-|domu obejmie solidny. 

   

 

    

 
 

 

A i . . ; nej i ruchliwej ulicy.| Gwarancja nieruchomość, p TWA

NĄ l Łokiciewski dużeumebi, ston.„z bal | "cena I000GO z. | stanowisko. „ Oferty do PRosZE.
Warunki jaknajdogodniejsze, ceny najniższe. Wykonanie 4 l połowy stycznia oglądać 9 KOCI Ay redakcji pod B. sA „KOGUTEK“

solidne i fachowe z pełną gwarancją, spoczywa w rękach a indas as e) odewicza 2 jszaru 30 ha w tem 4
specjalistów. PE R| pół lasu okolo 7 ha inteligeńtna

Motocykle innych firm i silniki przyczepne do łodzi są polecz w wielkim wyborze: 3 pokoje ze wszyst. ja a ar > loda 4 kanal ję,
przyjmowane jak do remontu, tak i dla obsługi, konser- Łóżka składane polowe od z. 4— || O wynajęci Ok: spodarcze i: przy tem| zykiem i muzyką potrze- "a

wacji i na garažowanie. D „ metalowe na siatce od „ 45— 100 acynajespwd k osobna willa letnisko-| bna do dwojga dzieci (5
į Materace z morskiej trawy od „ 30- ją Aa barai a A Ad wa, składająca się z| i 8 lat) w Wilnie.—Zgło- OSTRZEŻENIE!

„ sprężynowe 5 I a ca róg Ad.I 12 ubikacji. Pierwszo-| szenia osobiste Hotel — .
. Otomany 2 > 125—| MickiewiČi w piekarni,| rzedna "gieba. Nad| Europejski pokój Ne 64 Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy przy

i Kozetki „ a |_ |od 5 do 6. 1018—0 rzeką. godź. 12-2 rano: |.5—6 kupnie AKC6NTOWAC i wyraźnie żądać ORY-
ž Szafy ubraniowezbleližniarką „ „ 155— kój d ošia as 7) Do wydzieržawie-I wiecz6r. 1014—1 GINALNYCH proszków z „KOGUGKIEXC—

= : Kredensy A „ 25B— p” I o odnajęcia U- V nia w Druskienikach „MIGRENO-NERVOZIN* GĄSECKIEGO,
Krzesła wiedeńskie wielki wybór „1050 tę oral: z _Wygo”| pensjonat składający znanychod Jat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-

P 0 WA Ž NA FI RMA Stoły jadalne rozsuwane klubowe „  85—| dami Garbarska 5. Do-| Sję z 20 ubikacyj przy Me energiczna pa-| rzucajcie UPORCZYWIE POLĘCANĘ naślado-
l 1 wiedzieć się u dozorcy pryncypalnej i ruchli- nienka z ukończoną wnicłwa w podobnem de naszego opakowania.

poszukuje dla sprzedaży motorków, maszyn rolniczych, oraz garnitury salonowe, sypialne, od 10—12 i od 2 —4.| wej ulicy. W pensjo-| szkolą ogrodniczo-gospo- Cena I eroszų proszek.
mleczarskich i innych męskie pokoje. 74110 į nacie kompletne u-| darczą, posiadającą do-

' Pokój umeblowa-| rządzenia wewnątrz.| bre Świadectwa i prakty- +

odpowiedzialnych przedstawicieli ny na 1 lub| Do objęcia z począt: | Ka. w. dużym majątku | PIANINA i FORTEPIANY2 osoby do wynajęcia. poszukuje posady. Wil-
Dąbrowskiego 5—2 985-0 Ślepa 1, m, 3. >)

ko zdolna przy-

kiem sezónu r. b.
8) Większą ilość do-
mów murowanych i
drewnianych w ce-

światowej sławy „Arnold Flbiger“ (nie ma nic
wspólnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger nie ma-
jącej uznania u żadnego z wybitnych fachowców)

Ez
Pleyel, Bechstein, Bluethner, Dry-

no,
d agentów

  

JĄKANIE
ieszkanie 3 pokoj

„oraz wszelkie inne zboczenia mowy rady- M pokoje zwe wszystkich częściach Polski. 10014d         
  

kuchnią o dwóch| nach od 1,000 do 5,000 jezdna z Warszaw as, Sommerfeli i i ii i ie usuwa Zakład Leczn. dia jąkałów| wejściach suche i ciepł dolarów. i i y gas, merfeld etc.
Wyczerpujące zgłoszenia z podaniem referencji prosimy kain 1 NO SPORA poszukuje szycia w do-

„7 i wa, A i i os Aje .kierować do Tow. Rekl. Międz. J. 1. Rudoll MOSs€,|| *ozakty kanezewja wysyto bespiani,|wileoSarcstsi| głalkres?" "Wima | oobitaWietske. ŚJĘZEAY wiLno,” utKlamiecka4.m. 6* Warszawa, Marszałkowska 124 pod: „TECHNOMOTOR*. randą YZ + | zaul. 6 z Kalwaryjskiej 52| Królewska 3, tel.|go*” dla krawcowej. i ul. a3, m.6.

za 5 1524d3 937—0 17—80, —0 1008—0 Sprzedaż ! wynajęcie. 716-8ol
 

owej,

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. | *” Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1. Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

 


