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DZIENNI
"REDAKCJA I ADMIMISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa 1.
Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,

| | w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wilafiski“ wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznvch.

 

Nr 45
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-

PREMUMERATA: miesigczna 421, z odnoszeniem i przesylką pocztowų Zi. ė gr 635
za gianicą 8 Li. :

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, sk« mplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 25 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umies e

Wilno, Niedziela 23-go lutego 1930 r.
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DO Nr. DZISIEJSZEGO ZALĄCZAMY NASZ BEZPLATNY DODATEK

Niniejszem zawiadamiam Szanowną Klijentelę, že

i ZAKŁAD KRAWIECKI
WINCENTEGO BIERNIUKIEWICZA

1281—0s

został przeniesiony do nowegu lokalu przy ulicy Wielka Pohulanka 6
(wejście z ulicy).

Zakład przyjmuje wszelkie roboty w zakres krawiectwa wchodzące.

PI. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości”
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości

(polskie ! francuskie)
Wypożycza i kupuje

Czynna od 11 do 18, w święta
od 12—14. 1600—1

  

—

SPOLDZIELCZY BANK
RZEMIEŠLNIKOW i KUPCOW POLSKICH W WILNIE

niniejszem przypomina P. P. Udzialowcom, iž Walne Zgroma-

 

Br. med. |. DOBRZAŃSKI
GINEKOLOG

Przeniósł się na ul. Zawalną Nr. 8 m. 3.
Przyjmuje codziennie od 4 —5 p. p.

810—s3

 

Czy jesteś członkiem L.0.P.P.

dzenie (ldziałowców odbędzie się dnia 23 lutego b. r. (w nie-
dzielę) w lokalu Banku przy ul. Niemieckiej 25, o godzinie 4-ej
(ze względu na Wiec) z porządkiem obrad jak w rozesłanych

zawiadomieniach. 106—or

 

Wizyta kanclerza austrjackiego w Berlinie
BERLIN, 22.2. (Pat). Dziś o

godz. 8.56 rano przybył tu kanc-
lerz austrjacki dr. Schober w to-
warzystwie generalnego sekreta-
rza departamentu spraw zagra-
nicznych Petera i posła niemiec-
kiego w Wiedniu hr. Lerchen-
felda.

BERLIN, 22.2. (Pat). Dzienniki
popołudniowe komentują obszer-
nie znaczenie wizyty kanclerza
Schobera w Berlinie. „Vossische
Ztg.” pisze: W Berlinie można
będzie przedstawicielom  Austrji
wyłuszczyć wszystko, o czem re-
prezentanci rządu niemieckiego
nie odważyli się dotychczas mó-
wić głośno. W Hadze uzyskały
Rzesza i Austrja większą swobo-
dę działania.

Chodzi poprostu o to, ażeby
Europa zrozumiała, iż można
wprawdzie powstrzymać, ale nie
można przeszkodzić urzeczywist-

ża Austrję za państwo, nale-
žąte do związku Rzeszy.

Higenbergowski „Tag“ wyraža
nadzieję, iž w rokowaniach nie-
miecko-austrjackich, które toczyć
się będą z okazji pobytu kancle-
rza Schobera w Berlinie, przed-
stawiciele Rzeszy postarają się
usunąć na bok względy małost-
kowe, kiedy chodzi o częściowe
przynajmniej zniesienie granic,
wytyczonych między Niemcami
a Austrją. „Kreuzzeitg.” wita w
kanclerzu Schoberze „męża sta-
nu, a równocześnie Niemca, któ-
ry w Austrji reprezentuje Rzeszę
niemiecką”.

Biurokracja niemiecka—pisze
dziennik—o ile potrafi na chwilę
otrząsnąć się z francusko-pol-
sktej psychozy porozumienia,
powinna zrozumieć,że nie wolno
jej dopuścić do tego, aby plany
federacji naddunajskiej doszły do

 

zczeni
YPTTOWYIA

  

sałoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ni 80187.

NIEDZIELNY 'p.t. „ŽYCIE“ Nr. 8

KONKURS Firmy FASCINATA

 

Objaśnienia. W ja-
sne płatki kwiatu wpi-
sać pionowo 9 wyra-
zowįO podanem zna-
czeniu. Litery w kół-
kach dadzą rozwiąza-
nie.

1) Imię żeńskie.
2) Miasto w Cze-

chach.
3) Rzeka w Polsce.
4) Inaczej słuszność
*5) Inaczej orszak.
6) Sciek na wodę.
7) Inaczej kolonia.
8) Część śruby.

| 9) Inaczej Chorą-
giew.

Między osobami nad-
syłającemi prawidło-
we rozwiązanie zosta-
ną rozlosowane na-
stępujące premje: 1)
Patefon szwajcarski, 2)
Aparat fotograficzny,
3) Manicure, 4) Kase-
ta luksus. z przybora-
mi toaletowerni,5) Zło-
ie pióro w kasetce
firmy Montblanc i po-

nieniu idei jedności niemieckiej. skutku bez udziału Niemiec. nadto 50 dalszych premii (pięknych kaset) zawierających przybory kosmetyczne
Konferencja up. premiera. Min-Curtius przejął wielki obo- „Germania“ nawołuje do wy- DEE Rozwiązania aZEEPE AERE

i iżźni p 5 ojedynczej tu remu „ , r

(Telefonem od własnego korespondenta). wiązek moralny w spuściżnie po korzystania okazji pobytu de- nych „FABONATA" KRAKÓW ul. Gertrudy 6. D. W. Każdy nadsyłający rozwiąza-
min. Stresemannie, który uważał, legacji  austrjackiej w Berlinie nie otrzyma DARMO bez względu na wynik losowania jeden komplet próbek wy-WARSZAWA. P. premjer Bartel

Matakiewicza,strów:  Jantę -Połczyńskiego,
tuszewskiego.

w sobotę pp. mini-rzyjąłprzyj Ma.
Józefskiego i

 

Zjazd związków komunalnych.
WARSZAWA, 22.2. (Pat.). —

W dniu 23 b. m. o godz. 11 przed
południem rozpocznie swe obra-

dy doroczny zjazd przedstawicieli
powiatowych związków komunal-
nych z całej Rzeczypospolitej.

Spis ludności w Łotwie ze szkodą Polaków
RYGA. — W związku z nadu- terjał o nadużyciach, wydał ode-

wzywającą ludność polską

że po opróżnieniu Nadrenii
Anschluss z Austrją jest naj-
ważniejszym problemem poli-
tyki zagranicznej Niemiec. „Vor-
waerts” wita kanclerza Schobera
jako szefa rządu republiki austrjac-
kiej, utrzymując z naciskiem, że
ogół niemiecki oddawna uwa-

r|

Dziecko katolickie powinno mieć

dia zapoczątkowania bez wzglę-
gu na traktat wersalski i ro-
kowania z Polską aktywnej
polityki anschlussowej, przy-
najmniej w płaszczyźnie gospo-
darczej, prowadzącej  przede-
wszystkiem do niemiecko-austrjac-
kiej unji celnej.

katolic-
kiego nauczyciela.

J. E. biskup Lisiecki o prawach dziecka katolickiego.

robu FASCINATA. W dniu 24 maja odbędzie się w obecności

premji, wyniki, którego zostaną ogłoszone dnia 30 maja b. r.
losowanie
298—s11

rejenta

 

POGŁOSKI © PRZESILENIU.
Pod tytułem „plotki... plotki..."

podaje ABC co następuje:
Incydent o zrzeczeniu się nie-

tykalności przez posłów BB, list
w tej sprawie p. Bartla, wyjazd
jego do Lwowa i ataki części pra-
sy sanacyjnej na obecnego pre-
mjera, wywołały istną powódź

niektórzy, że natychmiast po
„przepchaniu“ budżetu p. Bartel
ma ustąpić, a miejsce jego zająć
ma obecny wojewoda wileński,
p. Raczkiewicz.

Byłby to gabinet także „dwu-
torowy”, ale z silniejszem, niż do-
tychczas, nachyleniem ku stronieżyciami, popełnionemi podczas zwę,

powszechnego spisu ludności na do składania danych o naduży- W tych dniach odbył się w  ciężyć musi. | bądźcie, moi Pa- plotek i pogłosek politycznych. pułkownikowskiej.
Łotwie, zarząd centralny związku ciach. Zarząd postanowił u władz Katowicach zjazd Towarzystwa nowie, o tem przeświadczeni, że Opowiada się więc po kątach ile w tych pogłoskach praw-
Polaków w Łotwie, chcąc posia- łotewskich interwenjować. Nauczycieli Szkół Wyższych (T. 0 zwycięstwo tej zasady, my, bi- sejmowych, że grupa pufłowni- dy — nie zdołaliśmy stwierdzić.
dać rzeczowy i konkretny ma-

Alarmy wojenne na granicy rumuńsko-
sowieckiej.

WIEDEN (A. T. E.) Prezes mi- dyplomaci ci oświadczyli, że Ru-

N. S. W.), na którym przemawiał
J.'E. biskup” "śląski, KS: Lisiecki;
przedstawiająć poglądy katolickie
na sprawę wychowania dzieci. Z
przemówienia tego podajemy po-
niższą część, w której dostojny
mówca wspomina Oo prawach

skupi, duchowieństwo, cały nasz
ka" wierny; wałczyć- będziensy.
| nie jest to i nie będzie walka,
jak nas może ludzie złej woli o
to posądzają, żadna walka o za-
garnięcie szkoły, o władzę Ko-
ścioła czy duchowieństwa nad

kowska jest bardzo niezadowolo-
ma-z obecnego kursu i że z tego
powodu p. Bartel, jest jakoby za-
chwiany. Szczególnie radykalne-
mu pogorszeniu miał ulec stosu-
nek wzajemny p. Bartla i p. Sła-
wka.

„Gazeta Warsz.", która powta-
rza tę pogłoski, nazywa je „wyra-
zem pobożnych życzeń pułkowni-
ków”.

Niezawodnie są to narazie tyl-
ko... płotki i „pobożne życzenia”,
z drugiej strony jednak... niema

 

nistrów Maniu ogłosił urzędowe munja może być pewna całkowi- E omi c t t j n
dementi alarmujących wiadomo- tego poparcia tychże państw. dziecka katolickiego: szkołą i nad nauczycielstwem. W związku z tem przebąkują dymu bez ognia.

Dziennik „Facla” twierdzi, że rząd — „Kościołowi Chrystusowe- Broń Boże.ści o podejrzanej koncentracji
wojsk sowieckich nad granicą be-
sarabską. Pomimo to, zaniepoko-
jenie opinji publicznej jest w dal-
szym ciągu bardzo silne. Część

sowiecki uważa obecny moment
za odpowiedni do podjęcia wojny
zaczepnej. „Ulniwersum* jest tego
samego zdania i przypuszcza, że

mu, a więc
Wam, moi
dzieciom jego,
wszystkiem chodzi i na jednem

i nam, biskupom, i
Panowie, wiernym

o jedno przede-

Kościół Chrystusowy zachłan-
ny nie jest, nie jest władzy żąd-
ny i chciwy. Nie. To walka o za-
sadę, to walka o myśl Bożą. Nie!

 

«Polowanie» czekistów w Polsce na emi-
grantów rosyjskich.

prasy nie przywiązuje do ogło- armja sowiecka jest całkowicie zależy. Zależy nam i chodzi oto, Kosciół Chrystusowy nic więcej Ohydny proceder polowania równocześnie członkiem tajnej
szonego dementi żadnego zna- gotowa do krwawej europejskiej by wreszcie w Polsce zrozumianą nie chce, jak tylko tego, by na- na niewygodnych sobie ludzi, organizacji sawinkowców i brał
czenia. „Currendul” donosi, że wojny, którą zamierzają Sowiety została Bi zwyciężyła zasada: uczyciel katoiicki w szkole kato- uprawiany przez agentów Czeki udział w akcji tej organizacji

j prezes ministrów Maniu odbył rozpocząc nad Dniestrem. Dziecko katolickie ma być  lickiej w sercu dziecka katolic- „„ obcych państwach, potwierdza cji na terytorjum  soweckiem.
| dziś 3-godzinną konferencję z mi- (Zamieszczamy wiadomość po- Kształcone i powinno być wy- kiego tak jasne i tak promienne p. Klementjew, były członek ro- Żylińskiego, który zbiegł do
| nistrem!wojny Cichowskym. Konfe- wyższą jedynie z obowiązku chowane w szkole katolickiej, rozpalał zorze i słońca, ižby one  Syiskiej organizacji emigracyjnej Polski i zamieszkał w miasteczku
j dziennikarskiego. Hlarmującewia- dziecko katolickie powinno być myślą Bożą złociły i przepoily „Związku obrony ojczyzny i wol- Raków na pograniczu sowiec-rencja dotyczyła, jak pisze dzien-

nik, całego szeregu wojskowych
zarządzeń w Besarabji. Następnie
prezes ministrów Maniu miał przy-
jąć posłów Anglji, Francji i Pol-
ski, Według informacji dziennika,

domości uważamy za zgoła nie-
prawdopodobne, spowodowane za-
pewno jakąś szacherką giełdową
lub spekulacją polityczną. Przyp.
Red.).

Nowy gabinet francuski.
Jest to gabinet wybitnie lewicowy. — Nie wróżą mu długo-

wieczności.
PARYŻ, 22.2. (Pat.) Odmowa

Tardieu przyjęcia udziału w kom-
binacji, stanowiącej szeroką kon-
centrację, którą początkowo za-

stosować i wprowadzić do de-
klaracji rządowej minimum pro-
gramu socjalistycznego. Lecz w
takim znowu razie odepchnie on

tylko i wyłącznie w rękach na-
uczyciela katolickiego, katolic-
kiego z głębi swego przekonania
i katolickiego z całego życia
swego.

Ta zasada w Polsce zwy-

"PRZECIWKONIESKROMNYMMODOM.

nawskroś całe życie człowiecze,
całe życie tej młodzieży, która
obecnie w rękach Waszych, wzrasta
Bogu na chwałę, a Ojczyźnie, a
Polsce zmartwychwstałej na po-
żytek i chlubę!“—
 

 

instrukcja św. Kongregacji Konsyijum.
Jego  SŚwiętobliwość Papież

Pius XI mocą najwyższego urzędu
apostolskiego, który wypełnia w
całym Kościele, nigdy nie prze-
stał żywem słowem i pismem

ne, niechaj starają się, by były
ubrane przyzwoicie.

4. Przełożone pensjonatów i
nauczycielki szkolne niechaj do-
kładają starań, by wyrobić w du-

ności* w rewelacjach, ogloszo-
nych w dzienniku „Za Swobodu”.

Klementjew podaje dwa fakty
porwania emigrantów rosyjskich
z obszaru Polski.

Pierwszy wypadek dotyczy
byłego członka centralnego ko-
mitetu wykonawczego sowieckiej
Białorusi Żylińskiego, który był

kiem, agenci czeki porwali dnia
25 lipca 1923 r., przeprowadzili
przez granicę, a następnie roz-
strzelali. t

Drugi wypadek porwania do-
tyczy Białorusina Kaleczycy, któ-
rego czekiści uprowadzili ze Stołp-
ców

 

Odezwa.
członkiń, jak i do ogółu kobiet,
by dążyły najusilniej do podnie-
sienia obyczajów do poziomu na-
leżytego we wszelkich przejawachmyślał Chautemps, zmusiła tego od siebie grupę Danielou, czyli 2 ; : “ 2 a 2 Ž

ostatniego do stworzenia gabine- t. zw. lewicę radykalną, która ła- przypominać  powiedzenia Św. szach dziewczęcych umiłowanie Powojenny upadek obyczajów życia indywidualnego i _ zbioro-
B z udziałem radykałów, republi- two wówczas może powrócić do Ani zę nt cake ROCA OKS CR koaoecać WAŁATZ m wego.

iali i 3 i i 5 „ > LZ e 2 j T R ano 1t. p. spowodował niejea- zanów, socjalistów i członków swego poprzedniego stanowiska nym -ze wstydem i miernością uczycielki niechaj nie przyjmują  zokrośno sote Stolicy Apo- Wilno, dn. 20 lutego 1930 r.
t. zw. lewicy radykalnej. W ten
sposób nowy rząd stanowi drugie
wydanie tego, który w roku 1924
uformowany był przez Herriota.
Jest to rząd radykalny. Koła po-
lityczne są zdania, że nowy
gabinet nie jest długowieczny,
wobec tego, że trudno mu bę-
dzie liczyć na odpowiednią
większość. Przy najpomyślniej-
szych warunkach gabinet Chau-
temps zebrać może jakieś 280
głosów lub 300 i to pod warun-
kiem, że socjaliści będą stale za

solidarnego z grupą Tardieu.
PARYŻ, 22.2. (Pat.) W skład

nowego gabinetu wchodzi 21 de-
putowanych, w tej liczbie 11 pod-
sekretarzy stanu, 12 należy do
grupy socjalistów-radykałów, 5 do
lewicy radykalnej, jeden do nie-
zależnej lewicy, | socjalista, 1 re-
publikanin-socjalista, 1 dziki. Chau-
temps przedstawi dziś wieczorem
prezydentowi republiki swych
współpracowników. _Wychodząc
wczoraj o godzinie 20 min. 30 z
pałacu Elizejskiego, Chautemps

ubiegając się... jako przystoi nie-
wiastom, obiecującym pobożność
przez uczynki dobre*.

Bardzo często również przy
każdej sposobności Ojciec św.
ganił i z największą siłą potępiał
nieskromny sposób ubierania się,
który dzisiaj stał się już zwycza-
jem powszechnym nawet u ko-
biet i dziewcząt katolickich. Św.
Kongregacja z polecenia Jego
SŚwiętobliwości postanowiła usta-
lić, co następuje:

1. Proboszczowie przedewszyst-

do pensjonatów i szkół dziewcząt,
które się nieskromnie ubierają.

6. Zakonnice, niech nie przyj-
mują do swych pensjonatów,
szkół, oratorjów i świetlic dziew-
cząt, które nie zachowują chrze-
ścijańskiej poprawności w ubra-
niu: jeżeliby zaś po przyjęciu nie
zachowały tego — nie należy ich
trzymać.

7. Należy zakładać i rozwijać
stowarzyszenia żeńskie, któreby
radą, przkładem i czynem dążyły
do powstrzymania nadużyć, jakie

stolskiej z potępieniem tych mód
i tańców.

Cbociaż obecnie daje się za-
uważyć znaczne polepszenie w tej
sprawie, jednakowoż jeszcze nie
jest tak, jak być powinno i jak
tego żąda Stolica Apostolska.

To też niżej podpisane organi-
zacje zwracają się tak do swych

Liga Katolicka — Związek Ar-
cbidiecezjalny Stowarzyszeń
Kobiet Katolickich.

Narodowa Organizacja Kobiet.
Związek Katolicki Polek.
T-wo Koto Polek.
T-wo Pan Milosierdzia šw. Win-

centego a Paulo.
Sodalicja Marjańska Pań.

 

fmynikat Stronnictwa Karodorega| nim głosować. Wystarczy jednak oświadczy! dziennikarzom, iż ga- ki piuszabadai L : P 4 ja
CR POCZ > z Al je przy każdej się dzieją w noszeniu ubrań,

A asLaiAkužr S baik ae Z sposobności, według słów Apo- przeciwnych skromności chrze- Dnia 2 marca w niedzielę o godz. 12 i pół. odbędzie się

4 wodów i Sókstość rządowa 2 via Day prac Ablegech francu- Stoła (2 Tymot. 4,2), niech prze-  ścijańskiej,ido popierania skrom- . . . +
a zo” do „a 200 gło- skiej w Londynie i Genewie. Ra- pe e dadAlanwędry „a "86 rallglinych a> Wielkie Zebranie Polityczne

sów. Dlatego, aby zdobyć. stałę - da gabinetowa Z 3 P któryby tchnął wstydliwością i szeń żeńskich nie należy przyj- CZŁONKÓW i SYMPATYKÓW
poparcie socjalistów, Chautemps  niedziałek o godzinie 9 min. 30. był ozdobą i ochroną cnotyi  mować dziewcząt i kobiet, które-będzie musiał stale do nich się

Wynik wyborów w Japonii.
Zwycięstwo partji rzędowej.

TOKJO, 22.2. (Pat.). (Reuter).
Dotychczasowe rezultaty wybo-
rób przedstawiają się jak nastę-

można stwierdzić znaczną więk-
szość rządową. Wobec obsadzenia
przez rząd połowy miejsc w par-

niech upominają rodziców, by
nie pozwalali córkom ubierać się
nieskromnie.

2. Rodzice niechaj dokładają
szczególnych starań, by dziewczę-
ta od zarania życia były uświado-
mione w nauce chrześcijańskiej i

by się nieskromnie ubierały.
9. Dziewczęta i kobiety, które

się nieprzyzwoicie ubierają, winny
być niedopuszczane do Stołu Pań-
skiego i do godności chrzestnych
matek przy Sakramentach Chrztu
i Bierzmowania. W niektórych

STRONNICTWA NARODOWEGO,
na którem poseł Pomorza na Sejm

Redaktor STEFAN SACHA
wygłosi referat o sytuacji politycznej.

Karty wstępu dla sympatyków można otrzymać od wtorku
w Sekretarjacie Dominikańska 4.
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Gra Niemiec.
Umowa t. zw. wyrównawcza

polsko-niemiecka z 3l-go paž-

dziernika 1929 wywołała w P o l-
sce, z powodu niektórych

swych postanowień, nietylko za-

strzeżenia, ale żywiołową niechęć.

Naogół biorąc, zostawiono nara-

zie na boku, aż do ogłoszenia

dokładnych zestawień liczbowych,

sprawę wzajemnych zrzeczeń się

pieniężnych ze strony Polski i ze

strony Niemiec, które powinny

się równoważyć i w których

Niemcy z pewnością strat nie

ponieśli, jak wynika z zestawień

ogólnych. Ale już ogólne i całko-

wite zrzeczenie się przez Polskę

pozostałych jeszcze praw likwi-

dacji mienia niemieckiego na Po-

morzu, w Wielkopolsce i na Gór-

nym Śląsku, gdzie są one szcze-
gólnie rozległe w dziedzinie włas-

ności przemysłowej, musiało być

uznane za rażące, skoro nawet
Plan Young'a, w swym dziale

9-ym, zaleca tę likwidację w

związku z przywróceniem ogól-

nego zaufania, a tymczasem Niem-

cy podkopują wszelkie zaufanie

roszczeniami w sprawie granic i

obszaru Polski. Niemniej rażącem

musiało się wydać zobowiązanie

ze strony Rządu Polskiego, iż nie

będzie korzystał z prawa odkupu

na 12.000 osad po śmierci obec-

nych posiadaczy, gdyż są to oby-
watele polscy, o których z Niem-

cami mówić nie należy. Dla tych

względów oceniano w Polsce

ujemnie umowę z 31l-go paž-

dziernika 1929, chociaż powszech-

ne jest u nas przekonanie, że

rozsądne wyrównywanie spraw

spornych z Niemcami jest oczy-

wiście pożądane.

No, a w Niemczech, pyta

przeciętny obywatel polski, czy

oni tam bardzo są zadowoleni z

tej umowy, która daje im tak

wyraźne korzyści?

Ale nie od dzisiaj wiadomo,

że w Niemczech ujawnia się nie-

zadowolenie z umowy w sposób

jeszcze  gwałtowniejszy

Polsce.

Różnica główna między wyra-

zami niezadowolenia z umowy w

Polsce a w Niemczech jest taka,

że'w Polsce mówi Się wyraźnie,

jakie postanowienia są dla! nas

niekorzystne, a w Niemczech

krąży się i bąka to i owo, za-

rysowując tylko niedomówieniami

właściwe powody.

Jeśli jednak złożyć razem te

wszystkie niedomówienia brzmi z

nich jeden głos:

— My wogóle nie chcemy

umów z Polską i załatwiania

spraw spornych czy wiszących,
bo wolimy, aby pozostały one

niewyrównane, oraz aby groma-
dziło się coraz więcej tarć.

Dążności dzisiejszej polityki

Niemiec wobec Polski są dwo-

jakie:
1. Oddzielić Polskę od umów

zachodnich. Czyli wogóle podzie-

lie stan prawno - polityczny

Europy na gruncie międzynaro-
dowym na dwa działy, zachodni

i wschodni. Tak właśnie zamiast

ogólno-europejskiego bezpieczeń-

stwa, zamierzonego jeszcze do

1924 w Protokėle Genewskim,

podsunęły Niemcy od początku

r. 1925 rozdział na bezpieczeń-

stwo-inne na zachodzie, a inne
na wschodzie, dokonany w Lo

carno. Taksamo zmierzały wy-
trwale w r. 1926 i 1927 do wyłą-
czenia Polski od załatwiania spra-

wy rozbrojenia Niemiec, choć

była ona ogólna dla wszystkich
Sprzymierzonych, a w r. 1928 i
1929 do wyłączenia Polski od

załatwiania sprawy okupacji Nad-
renji, chociaż była ona ustano-

wiona dla bezpieczeństwa ogól-

nego wszystkich  Sprzymierzo-
nych. | właśnie teksamo dążą

one obecnie, dla zasady i dla
jasności rysunku podzielonej na

zachód i wschód Europy, do wy:
łączenia umów ż Polską z ca-

łości umów w Hadze, a gdy nie
można było oddzielić przy zawie*

raniu umów, oddzielić chcą przy*
najmniej w ratyfikacji.

2. Gromadzić  niezałatwione
sprawy z Polską. Czyli nie kru-
szyć narastającej góry calo-
kształtu zatargu z Poską. Niemcy
wliczają do tego całokształtu,

obok wyrównań powojennych

pieniężnych i prawnych i obok

stosunków gospodarczych także...

zmianę granic. (lważają, że naj-

dogodniej dla nich będzie, aby

to wszystko się piętrzyło i naraz

uderzyło w Polskę.

niż w

„układach w Locarno,

E NPRDL

Wobec prowokacji.
Warszawa, 22 lutego.

Komisja konstytucyjna, która
w piątek rozpoczęła nareszcie

dyskusję szczegółową nad po-
szczególnymi działami konstytucji,
w danym momencie nad stano-
wiskiem Prezydenta, będzie mu-
siała przeprowadzić żywą rozpra-
wę nad zagadnieniem nietykal-
nośći poselskiej w samej izbie.
Z czterech projektów, przedłożo-
nych komisji, tylko dwa: Klubu
Narodowego i BB., domagają się
ograniczenia swawoli poselskiej,
dwa inne: lewicy i centrum—sta-
ją na gruncie dotychczasowego
stanu rzeczy t. zn. tolerowania
trybuny parlamentarnej jako czyn-
nika egitacyjnego.

Marszałek Daszyński jest socja-
listą, hołduje oczywiście skrajne-
mu liberalizmowi. Ale i ów libe-
ralizm powinien mieć swoje gra-
nice. We wtorek jeden z komu-
nistów wygłosił przy rozprawach
nad ustawą o poborze rekruta
prowokacyjne przemówienie. Był
to niejaki Żarski, który świeżo
otrzymał mandat z Warszawy, po
Warskim-Warszawskim, zażywają-
cym obecnie raju sowieckiego na
łonie kominternu. Skoro się przy-
patruje taktyce posłów komuni-
stycznych w parlamencie jeszcze
od Dąbala, odnosi się wrażenie,
że wszyscy oni przemawiają do—
kominternu. Wystąpienia ich, no-
szące charakter wybitnie prowo-
katorski, zmierzają niemal wy-
łącznie do wywołania awantury
po to, ażeby śledzący pilnie ich
działalność dziennikarze sowieccy
mogli natychmiast zatelefonować
do pism sowieckich,że występują
aktywnie i sprawują się dobrze.
Chodzi niemal o cenzurki paten-
towanych komunistów, ażeby w
razie czego mieć już odpowiednią
gwarancję, że znajdzie się przytułek
i zaopatrzenie w ojczyźnie so-
wieckiej.

Żarski wygłosił tak prowoka-
cyjne przemówienie, że poseł
Czetwertyński zwrócił się do mar-
szałka z prośbą, by nie umieścił
tego przemówienia w  stenogra-
mach, jako uchybiającego god-
ności sejmu i patrjotyzmowi po-
słów. Żarski agitował w tem prze-
mówieniu wojsko i insynuował
Polsce tendencje, których abso-
lutnie ani naród polski, ani rząd
nie żywią.

Marszałek Daszyński jednak
stanął na stanowisku doktryner-
skiej wolności słowa i skonfisko-
wał tylko poszczególne ustępy
mowy „Zarskiego. Doktryna góro-
wała tótaj nad rzeczywistością i
realnym interesem.

Posłów: komunistycznych nie
obowiązuje nic, ani formy, ani
zwyczaje parlamentarne, ani też
regulamin. Spełniają oni—trzeba
im przyznać, że z ich stanowiska
skrupulatnie—rolę prowokatorów.
Zdaje się, że przedewszystkiem
rzeczą marszałka sejmu powinno
być ukrócenie tej swawoli posel-
skiej i zahamowanie nadużywa-

nia praw poselskich do propa--
gandy destrukcyjnej i do rozsa-
dzania państwa.
W piątek był zaraz drugi przy-

kład tej destrukcji. Pos Zahidny
żalił się marszałkowi na zarządze-
nie przez sąd lwowski konfiskaty
jego przemówień sejmowych.
Marszałek obiecał się tą sprawą
zająć. Zahidny jest przedstawi-
cielem grupy Petruszewicza w
sejmie polskim. A wiadomo, że
Petruszewicz służy odrazu dwum
bogom: Berlinowi i Moskwie. Za-
hidny w swych oświadczeniach
grawitował ku Rosji sowieckiej,
jako przedstawiciel, jeśli mążna
tak powiedzieć, nacjonalistyczne-
go komunizmu ukraińskiego. I je-
go przemówienia były typowemi
prowokacjami. Jak bardzo one
prowokowały, dość wspomnieć, że
nawet wyprowadziły ze stoicyzmu
marszałka Daszyńskiego, który
wśród okiasków całej izby wystą-
pił przeciwko podsuwaniu termi-
nów „Ukrainy zachodniej”. Było
to przed półtora rokiem, a jakże
dzisiaj jesteśmy daleko od tej
chwili, jakże staliśmy się o wiele
mniej wrażliwi na wszystkie pro-
wokacje i na wszystkie wystą-
pienia komunistyczno - separaty-
styczne.

Zdumienie już ogarnia słucha-
cza, kiedy słucha tych wszystkich
wystąpień, jakie legalizują wszel-
kie tendencje odśrodkowe i se-
paratystyczne, rodzi się głuchy
bunt przeciwko nadmiernej tole-
rencji i zgubnemu humanitaryz-
mowi, dopuszczającemu do takiej
rozkładczej roboty. Niezrozumiałe
jest wprost, jak można tolerować
te prowokacyjne ekscesy, i jak
nie można znaleść środków, aby
zniewolić posłów do szanowania
i przestrzegania ślubowania po-
selskiego.

Każdy z nas wysoko ceni wol-
ność, swobodę myśli, możność
wypowiadania swych przekonań.
Ale i ona musi mieć granicę,
która się kończy tam, gdzie wol-
ność przestaje służyć narodowi i
państwu, a staje się tylko czyn-
nikiem rozkładu. Tolerancja tylko
podsyca separatystów. Rada miej-
ska poznańska, w której pojawił
się wniosek o pozbawienie prawa
przemawiania tych, co szkodzą
państwu, dała znakomity przykład
rozwiązania tego problemu. Wice-
marszałek  Czetwertyński,  wy-
kluczył momentalnie, poparty
przez całą izbę, komunistę na
miesiąc. A marszałek Daszyński
za bezczelne wystąpienie Zarskie-
go skazał go tylko na wyklucze-
nie z trzech posiedzeń. Kiedyś
w r. 1920 Dąbal wygłosił przeł
mówienie wybitnie antypaństwo-
we. Reakcja była wówczas taka,
że nikt o nim nie wspomniał.
Niema śladu z tego wystąpienia
w protokółach sejmowych, niema
o nim śladu w sprawozdaniach
dziennikarskich. Trzeba te me-
tody coprędzej i dzisiaj zasto:
waćl... H. W.
 

Protest.
Do głębi oburzeni wywodami

podprokuretora w toczącym się
procesie w Sądzie Najwyźszym o
zwrot zagrabionych majatków pow-
stańców przez moskali—przyłącza-
my się do licznych w tej sprawie
protestów logicznie i zdrowo my-
ślącego społeczeństwa polskiego.

Wilno, 22 lutego 1930 r.
Wińcza Ryszard Jan, Korolko Jó-

zef, Walkowska Walentyna, Szymańska
Marja, Hermanowski Tadeusz, Jezierski
Adam.. Ossowska Stefanja. Szell Ernilja,
Wieliczkówna Zofja, Sobolewski Karol,
Korzon Augustyn, Gregor Józef, Nowic-
ka Helena, Bouffałówna Jadwiga, Ko-
morowska Eleonora, Garniewicz Jerzy,
Łupinowiczówna Marja, Downarowiczów-

na Marja, Pawłowicz Jan, Januszewski
Tadeusz, Miezian Adam, Łukaszewicz
Władysław, Gotowiecki Adolf, Orczy-
kowski Eugenjusz, Karpowicz Czesław,
Koziełłówna Eugenja.

Polska Korporacja Akademic-
ka Cresovia wyrażając swe naj-
głębsze oburzenie z powodu nie-
słychanych zwrotów, użytych przez
p. Steuermarka w Sądzie Naj-
wyższym uważa, że nie wolno p.
Steuermarkowi zapominać, że jest
jednak polskim podprokuratorem
i lekceważąco się odzywać o Tycb,
których Polska cała, jak długa i
szeroka, jako największych Swoich
Bobaterów czci i szanuje.

W. imieniu Korporacji
(-—-). Stanisław Bukraba com.

Prezes.

(—) Czesław- Karol Kozłowski com.
Sekretarz.
 

 

Jest rzeczą jasną, że Niemcy

nie mogą przyznać się w roko-

waniach międzynarodowych, w

szerokiem gronie europejskiem,

do takich pojęć i dążności. Stąd

wynika osobliwa postać aktów

prawnych międzynarodowych z

udziałem Niemiec w ostatniem

pięcioleciu. Dyplomacja niemiec-

ka znaczy wszystkie te akty zna-

mieniem podejść,  furteczek,
kruczków, zostawiających wolne
przejścia dla tych pojęć, których

nie mogą jawnie głosić.

"Tak było w Locarno. W ukła-
dach z Locarno nigdzie nie jest

wyraźnie powiedziane, że dzieli

się bezpieczeństwo Europy na
zachodnie i na wschodnie, oraz.

że są w tych układach uczestnicy

rzeczywiści i doczepieni. P. Skrzyń-

ski, wróciwszy z Locarno, był

przekonany i zapewniał rodaków

w kraju, że on brał udział w

oraz, że

zapewnił tam bezpieczeństwo

Polski. Trzeba było dopiero po-

kazać mu podejścia, furteczkii

kruczki. Dzisiaj już wszyscy wi:*

dzą, że te oszustwa prawne

były jedynym udziałem Polski w

Locarno.

Podobnie w Hadze. Przede-

wszystkiem podzielono tam tę

naradę, wskutek żądania Niemiec,

na część polityczną o bezpieczeń-

stwie, w której Polska nie brała

udziału, ale tylko Europa Za-

chodnia z Niemcami, oraz na
część gospodarczą o odszkodo-

waniach i wyrównaniach, która

była ogólna. W Hadze, wobec

Europy całej, nie mogły Niemcy

rozdzielić układu pieniężnego i

nie mogły oświadczyć, że z Pol-

ską nie chcą układów, bo cze*

kają na sprawę zmiany granic.

Ale przygotowały sobie w ukła:

daniu przepisów umowy fuftecz*
ki, która miały im pomóc do
wysunięcia po Hadze, już nie

przy wspólnym stole obrad,

twierdzenia, że właściwie układ z

Europą Zachodnią ma być czemś

osobnem, że sprawa z Polską

jest osobna, że niema... jednej

Europy.
Dotychczasowy bieg rokowań

od r. 1925, jest zwykle taki, że dy-

plomacja europejska w różnych

niedociągnięciach pozostawia
Niemcom te właśnie mniejsze

lub większe furteczki, w których
niedługo potem zjawiają się one

z miną ż głupia frant.

Stanisław Stroński.
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poczynając od dnia 20 bież. lutego obniżył stopę 0, z tytułu

dyskonta weksli, pożyczek i inn. operacyj do 12/, w stosunku

rocznym i jednocześnie zmniejszył o 1%/, rocznie wysokość */,*/.,

płaconych za wkłady a vista, rachunki bieżące i wkłady ter-

| minowe (za wkłady, których termin jeszcze nie upłynął, umó-

Prześladowania religijne
w Rosji.

Wbrew zaprzeczeniom władz
sowieckich, na całem terytorjum
Rosji trwają masowe represje w
stosunku do cerkwi. „Krasnaja
Gazeta” z jednego tylko tygodnia
donosi o następujących wypad-
kach: W Piotrogrodzie sowiet
miejski opracowuje dekret, który
zakazać ma cerkwiom posługiwa-
nia się dzwonami cerkiewnemi;
w  Piotrogrodzkiej Ławrze Ale-
ksandro-Newskiej zamknięto cer-
kiew Skorbiaszczeńską; na cmen-
tarzu Wołkowym w Piotrogrodzie
zamknięto cerkiew Zbawiciela, w
której gmachu urządzone będzie
krematorjum; na perspektywie
Zagorodnej zamknięto cerkiew
Koniewską, pozatem w  Piotro-
grodzie zamknięto kaplicę św.
Paraskiewy, zaś czczony przez
ludność św. obraz przewieziono
do sowieckiego muzeum; w Kron-
sztadzie skonfiskowano  dzwo-
ny z dzwonnicy soboru św. An-
drzeja, oraz poczyniono przygoto-
wania do zamknięcia tego sobo-
ru; w Fiładyrze zamknięto 6 cer-
kwi prawosł., skonfiskowano dzwo-
ny w cerkwiach, w miejscowoś-
ciach: Jamskoj-Posad, Hchmatowo
i Berezowski Majdan.

Jednocześnie donoszą z Miń-
ska, że akcja przeciwko ducho-
wieństwu katolickiemu, oraz re-
ligji, coraz bardziej się rozszerza.
Ostatnio zamknięto kościoły w
Kojdanowie, Płaszowie, Traszew-
szczyźnie, Maciejowicach i Kle-
miszewie.

Z Kijowa donoszą, że wszyst-
kle kościoły katolickie na tere-
nie Ukrainy sowieckiej mają
być zamknięte do dnia 1 maja.
Organizacja bezbożników ki-
jowskich wniosła podanie o
pozwolenie wysadzenia dyna-
mitem kościoła św. Aleksand-
ra w Kijowie.

Wysadzenie odbędzie się
prawdopodobnie w dniu 1 ma-
ja, dla uświetnienia święta mię-
azynarodówki.

Wszystko to już było...
To, co się dziś dzieje w So-

wietach z racji prześladowania
religji nie jest ani nowe ani ory-
ginalne... „Wszystko to już było..."
powiada Ben Akiba. Wystarcza
zajrzeć do roczników wielkiej re-
wolucji francuskiej:
W roku 1795 pojawiło się na-

stępujące ogłoszenie:
„Katedra w Metzu do wynaję-

cia. Zwracamy uwagę obywateli,
że w d. 4 Floreala roku 3 Re-
publiki Francuskiej jednej i nie-
podzielnej a według starego spo-
sobu obliczenia czasu 25 kwietnia

i wiony ”, pozostaje bez zmiany).

M państwie antychrysta.
1795 r. o g. 9 rano, w obecności
burmistrza okręgu Metz, oddana
zostanie w dzierżawę więcej dają-
cemu, na 3, 6 lub 9 katedra w
Metzu. Zgłaszać się do lokalu
b. katedry w Metzu*.
Sowiety mogłyby się cośkolwiek

nauczyć od historji, gdyby ze-
chciały uważnie badać jej karty.

Bóg jest wielki i potężny i ma
na swoje usługi największą moc
Czas. Czas sprawi, że Sowiety i
ich prześladowania religijne miną
jak zły sen, a historja napisze na
swych kartach imiona prześla-
dowców ku pogardzie przyszłych
pokoleń kulturalnych ludzkości.

Belszewicy są jak sztubacy Z
3 klasy, którym imponuje... ich
własna śmiałość. Ulpajają się nią
jak głupcy.

Z krwawej kroniki.

Pisma sowieckie donoszą o
krwawych egzekucjace, które do-
konywane są w rozmaitych miej-
scowościach ZSSR na podstawie
wyroków sowieckich sądów, oraz
w wypadkach zemsty ze strony
ludności. W okręgu twerskim do-
szło na terenie gmin jasinowskiej
i turginowskiej do powstania
chłopów przeciwko  sowietom.
Podczas powstania raniony był
sekretarz miejscowej komuni-
stycznej organizacji partyjnej. Po
stłumieniu powstania sowiety roz-
strzelały prawosławnego duchow-
nego, Wojnowa, psalmistę Mu-
chotina i chłopów: Galcewa, Bas-
kakowa, Szczełkuszkina, Zieleno-
wa i Szczukina. W Tule skazani
zostali na rozstrzelanie pod za-
rzutem nadużyć na niekorzyść
skarbu sowieckiego: kierownik
okręgowego urzędu skarbowego,
Pietruszewicz, i 4-ej kupcy.
W Czerkasach, na sowieckiej

Ukrainie, sąd skazał na karę
śmierci 3-ch chłopów, oskarżo-
nych o udział w zamordowaniu
komunisty, Liczmana, W Baku
GPU aresztowało pod zarzutem
kontrrewolucji 2 oficerów i 19
członków załogi sowieckiego stat-
ku „Iran". We wsi Kulnia, w okrę-
gu žytomierskim, chlopi dokonali
napadu na czlonków sowieckiej
narady, raniąc nauczyciela komu-
nistę. W okręgu melitopolskim
wrzucono bombę do lokalu so-
wietu wiejskiego w Honerce, oraz
zabito członka rejonowego komi-
tetu wykonawczego sowietów,
Akimenkę.

Wediug urzędowych danych,
w ciągu ostatnich 3 miesięcy na
wsi zanotowano 600 napadów
włościan przeciwnych kolektywi-
zacji na urzędników sowieckich,
przyczem w 480 wypadkach do-
konano zabójstwa.

 

 

Z Białorusi Sowieckiej.

Bunt więźniów w Orszy.
Z Pogranicza donoszą, iż w

więzieniu w Orszy wybuchł bunt

więźniów politycznych i kryminal-

nych. Bunt więźniów poprzedziła

głodówka generalna, którą straż

więzienna usiłowała zlikwidować

siią. W odpowiedzi więżniowie

rozbroili strażników, pozamykali
ich w celach, sami zaś w ilości
200 osób w nocy rzucili się do
ucieczki.

Podczas obławy 3 więźniów
zastrzelono oraz wyłapano w la-
sach i po wsiach z górą 100osób.

Katastrofa kolejowa.
Na stacji kolejowej Tałaczyn

okręgu mińskiego zderzyły się

dwa pociągi towarowe. Wskutek

źderżenia zabity został maszynista

Dobrowolski. oraz ciężko ranni
dwaj pomocnicy maszynistówi

dwaj konduktorzy. Również uległy
zupełnemu rozbiciu 2 parowozy
i 15 wagonów.

Katastrofa nastąpiła z winy
naczelnika stacji Warańkowa, któ-
rego aresztowano. (d).

Mobilizacja bydła.
MIŃSK. 22.2. (Pat.). Prasa tu-

tejsza donosi, że moskiewskie

władze naczelne przeslaly do
władz białoruskich w Mińsku te-
Jegraficzne ostre napomnienie z

katastrofalnego sta-
bydła dla

powodu
nu moebilizacįi

kolektywów rólnych na Bia-
łorusi sowieckiej. Fakt ten
świadczy najlepiej o niepowodze-
niach,z jakiemi muszą walczyć
Sowiety, chcąc przeprowadzić
kolektywizację.

Jak sowiety przeprowadzają Kolekiywiza-
cję na Białorusi.

MIŃSK. 22.2. (Pat). Jak dale-
ce włościaństwo bałoruskie głu-

che jest nietylko na wezwania,

ale nawet na prześladowania w
związku z przeprowadzaną akcję
kolektywizacji, Świadczy fakt, że

     
„Rzecz czarnoleska“
Wpierw targować śledziami, naftą czy

żelastwem,
Mając wszy za kołnierzem i cuchnąc

na dystans;
Albo na czarnej giełdzie niejednem plu-

gastwem
Usprawiedliwiać swoją „minimum - d'exi-

stence“. —

Potem szmuglować gracko. czego źaden
kanar

Nie zwącha (a jak zwącha—zwąchać się
z kanarem);

Albo mieć kokosowy interes: lupanar,
Lub jeszcze lepiej; żywym handlować

towatem.

A w końcu do. Bolszewji wyjechać
ekspresem,

| tam z dotychczasowym przedstawić się
stażem;

| mile połechtanym pod swoim adresem
Będąc — zostać ludowym panem komi-

sarzem... —

Oto szlaki karjery dla ambitnej młodzi
Wybranego narodu, przez dziesięcio-

lecie
Ostatnie utrwalone. Zaznaczyć się godzi,
<4e los im — jak dotychczas — wciąż

sprzyja na świecie...

Wobec tego wszystkiego — cóż to za
wypadek?

Nie istnyż miszugener — ten bezczelny
Judel,

Co zamiast być w Sowdepji jak Trocki
lub Radek,

Poszczekuję na polskim Parnasie —
= jak pudel?...

Roi niby o jakichś migdałach niebie-
skich,

Wprzegając w polskie rymy swój
gardłowy szwargot

O zuchwałych filjacjach wrzekomo czar-
noleskich,

A cuchnący cbuią i olejem gargot...

Dostojewski przewidział, że żyd Rosję
zgubi

Ale nikt nie przeniknął jaki los zgo-
towan

Polsce, co się tak stroić w splendor
2 E przodków lubi:
Że.. w niej Żyd Kochanowskim będzie

proklamowani!l...
Zygmunt Tyski.

Że świata.
Zaręczyny księżniczki

ileany z młodym księciem
Pszczyńskim zerwane.
Donoszą z Bukaresztu o wiel-

kim skandalu, jaki powstał na
królewskim dworze rumuńskim.
Zaręczyny księżniczki lleany z
synem księcia Pszczyńskiego zo-
Stały zerwane. Powodem tego był
przedewszystkiem fakt, że młody
magnat niemiecki opuszczając po
zaręczynach Bukareszt „zapom-
niał* uregulować jubilerowi ra-
chunek za... pierścionek zaręczy-
nowy. Jubiler czekał przez czas
dość długi, w końcu jednak posłał
rachunek do dworu królewskiego,
gdzie go: dla uniknięcia skandalu
zapłacono ze szkatuły królew-
skiej.

Już po tej nieprzyjemnej hi-
storji wyszło na jaw, że narzeczo-
ny miał przed sądem berlińskim
proces o wykroczenia seksualne
i że w procesie tym zapadł wyrok
skazujący. W kołach politycznych
zaszęto mówić, iż królowa Marja
zbyt pohopnie przeprowadziła w
rządzie uchwałę, nadająca księciu
Pszczyńskiemu tytuł księcia ru-
muńskiego i że o ślubie z księż-
niczką Illeaną nie może być mowy.

Premjer Maniu zaprosił do
siebie przedstawicieli prasy, któ-
rych prosił o to, aby się nie roz-
pisywali o skandalu. Oświadczył
nadto dziennikarzom, że jakkol-
wiek młody arystokrata niemiecki
istotnie został skazany w Berlinie
przez sąd |-ej instancji za wykro-
czenia seksualne, to jednak sąd
apelacyjny uwolnił go od winy i
kary. Mimo to, jeśli się okaże,
że oskarżenie przeciwko księciu
nie było intrygą polityczną, rząd
rumuński nigdy do małżeństwa
nie dopuści.

władze sowieckie zmuszone
są wysyłać całe dywizje woj-
ska na wieś, aby przeprowadzić
tę znienawidzoną przez ludność
wiejską kolektywizację. Okazuje
się jednak, że jedno wojsko nie
wystarcza. Władze sowieckie orga”
nizują więc t. zw. brygady ro-
botników, inżynierów, buchalte-
rów, studentów, lekarzy i t. d.,
które również wysyłają na wieś.
W ostatnich dniach zmobilizowa-
no 40 radnych miejskich Mińska,
którzy udają się na wieś, jako
apostołowie kolektywizacji.

Samosąd.

W pogranicznej miejscowości
Antonowicze, w rejonie Dzisny,
grupa włościan utopiła zastępcę
komendanta straży sowieckiej i
żołnierza. Powodem tego strasz-
nego samosądu było uwiedzenie
kilku młodych dziewcząt przez
straconych. dai

mai
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KRONIKA.
Z miasta.

— Nowy kierownik ruchu
samochodowego. W wyniku ogło-
szonego konkursu, na referenta
chu samochodowego przy wy-

dziale drogowym Magistratu m.
ilna, prezydent miasta mianował

referentem p. Czesława Mierzwiń-
skiego. d

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie komisji gos-

podarczej. We środę 26 b. m.
m. o godz. 20-ej w lokalu Magi-
stratu m. Wilna odbędzie się po-
siedzenie komisji gospodarczej
z następującym porządkiem dzien-

1. Sprawa zamiany działek
ziemi z Kasą Chorych (przy ul.
Nowogródzkiej). 2 Sprawa za-
miany działek ziemi przy ul. No-
wogródzkiej. 3. Sprawa miodyfi-
kacji uchwały Rady Miejskiej z
dn. 27.V. 1929 r. w przedmiocie
nabycia gruntów prywatnych w
związku z przeniesieniem rynku
Nowogródzkiego.

— Posiedzenie Rady Miej-
Skiej. We czwartek 27 b. m. o
godz. 20-ej odbędzie się posie-
dzenie Rady Miejskiej.
. Porządek dzienny pomiędzy
innemi obejmuje:

1. Odpowiedzi na interpelacje,
zgłoszone na posiedzeniu Rady
Miejskiej w dn. 27.1 1930 r.

2. Wnioski w sprawie przenie-
sienia kredytów w budżecie 1929/30
roku.

3) Wniosek w sprawie urucho-
mienia miejskiej bocznicy kolejo-
wej.

4. Wnioski w sprawach: a) zmia-
ny sposobu obliczania ilości wody
zużywanej z wodociągów miej-
skich i ustalenia ceny za 1 mtr.

(sześc. wody; b) utrzymania na
1
2

)

r. 1930/31 100 /,-ej skali opłat ka-
nalizacyjnych od posesyj, przyle-
gających do ulic, gdzie są czyn-
ne kanały i wodociągi; c) zmiany
$ 8 przepisów w przedmiocie ko-
rzystania z miejskiej wody i urzą-
dzeń kanalizacyjnych.

5. Projekt statutu o zabezpie-
czeniu emerytalnem pracowników
miejskich i ich rodzin.

6. Projekt przepisów miejsco-
wych w przedmiocie zapobiega-
nia pożarom w obrębie m. Wilna.

7. Wniesek—w -sprawie<zamia-
ny działek ziemi z Kasą Chorych
(przy ul. Nowogródzkiej).

8. Wniosek w sprawie zamia-
ny działek ziemi przy, ul. Nowo-
gródzkiej z pp. Szutowiczową,
Pupkiewiczową i Klukową.
„_9. Wniosek w sprawie mody-
fikacji uchwały Rady Miejskiej z
dnia 27.V 1929 r. w przedmiocie
nabycia gruntów prywatnych w
związku z przeniesieniern rynku
Nowogródzkiego.
— Bezrobotni domagają się

pracy. W dniu wczorajszym, do
prezydenta miasta mec. Folejew-
skiego, zwróciła się delegacja bez-
robotnych, która w imieniu 250
bezrobotnych, żądała zatrudnie-
nia ich przy robotach miejskich.

Prezydent miasta obiecał na
poniedziałek 24 b. m. zwołać spe-
cjalne posiedzenie Magistratu, na
które zostaną zaproszeni przed-
stawiciele bezrobotnych. Na po-
siedzeniu tem omówione będą
sprawy bezrobocia w Wilnie. (d)

— (entralizacja biur mel-
dunkowych. W łonie Magistratu
m. Wilna powstał projekt skKon-
centrowania biur meldunkowych
w jednym gmachu, co z nowym
rokiem budże' owym pozwoli mia-
stu zaoszczędzenia okoio 10 tys.
złotych. Przypuszczamy, iż pro-
jekt ten nie da się zrealizować,
chociażby ze względu na rozrzu-
<cone krańce naszego miasta. d

— Lampy kwarcowe. Sekcja
zdrowia Magistratu m. Wilna za*
kupiła 4 lampy kwarcowe, kosz-
tem 4 tys. zł. dla Ośrodka Zdro-
wia, d

— W sprawie stanu zadłu-
żenia m. Wilna. Magistrat m.
Wilna otrzymał od zarządu zwią-
zku miast polskich ankietę, ma-
jącą na celu stwierdzenia stanu
zadłużenia samorządu wileńskiego.
Związek miast prosi Magistrat o
wskazanie, jakiej wysokości sięga-

i na jakie celeą długi miasta i
ostaly one zużyte. Wobec czego

 

Magistrat przystąpił do wstępnych
prac nad odpowiedzią ankiety. d
— 0 płac pod pomnik Jó-

zefa Montwitła. Dowiadujemy się,
iż pewna grupa radnych m. Wil-
na na przyszłe posiedzenie Rady
miejskiej wniesie nagiy wniosek,
celem wyznaczenia przez Magi
strat placu pod budowę pomnika
dla wielkiego filantropa i działa-
cza społecznego Ś. p. Montwilla. d

Sprawy Kolejowe.
— Dyrektor kolei państwo-

wych w Wilnie inż. K. Falkow-
ski w sprawach służbowych wy-
jechał na kilka dni do Warszawy.

Sprawy robotnicze.
— Stały wzrost bezrobocia

w Wilnie. Według danych staty-
stycznych w ciągu ubiegłego ty-
godnia na terenie miasta Wilna
zarejestrowano 4540  bezrobot-
nych, w tej liczbie mężczyzn 3490
i kobiet 1050. Bezrobocie w po-
równaniu z poprzednim tygodniem
zwiększyło się 17 osób.
— Emigracja do Francji.

W ciągu bieżącego miesiąca w
wyniku przeprowadzonych rekru-
tacji robotników do Francji, wy-
jechało z Wilna 290 osób. Robot-
nicy ci będą zatrudnieni w ko-
palniach węgla i rudy.

Ostatni transport robotników,
przeważnie fachowych, wyjedzie
z Wilna dnia 25 b. m. d

Sprawy akademickie.
— Sekretarz I. $. $. w Wilnie.

W sobotę 22 b. m. przybył do
Wiina sekretarz Internation Stu-
dent service, p. James Parkes,
którego na dworcu powitali przed-
stawiciele wileńskiej młodzieży
akademickiej z prezesem Wileń-
skiego Komitetu Akademickiego,
p. St. Ochockim na czele.
W towarzystwie wileńskich ko-

legów, p. Parkes złożył wizytę
J. M. ks. Rektorowi Falkowskie-
mu i p. wojewodzie Raczkiewi-
c:owi, poczem zwiedzał (lniwer-
sytet Stefana Batorego. O g. 3-ej
p. Parkes był na obiedzie w Men-
sie Akademickiej, poczem konfe-
rował z przedstawicielami szeregu
organizacyj akademickich. M. in.
zetknął się p. Parkes z żydami.

Gość angielski zabawi w Wil-
nie przez cały dzień dzisiejszy,
w poniedziałek zaś rano odjedzie
do Warszawy.

Z życia stowarzyszeń.
— Dziś wystąpią poeci „Kwa-

drygi* na własnym wieczorze
w Związku Literatów. Wieczór
rozpocznie się już o godz. 7.30
w siedzibie ZZLP., Ostrobramska
9. Złożą się nań referaty i recy-
tacje trzech kwadrygowców: Do-
browolskiego, Maliszewskiego i
Sebyły.
— Staraniem Sodalicji Św.

Piotra Klawera w niedzielę, dnia
23 lutego r. b. w sali przy ko-
ściele św. Jana odbędzie się
„Wieczór śmiechu i humoru”.
Początek o godz. 7 wieczorem.
— Oddział Wileński Pol-

skiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego urządza we wtorek dnia
25 b. m. o godz. 8 wiecz. w lo-
kalu Akademickiego Związku
Sportowego (gmach główny Ūni-
wersytetu, dziedziniec arkadowy,
parter), zebranie miesięczne, na
którem p. Stanisław Krystyn Za-
reimba wygłosi pogadankę, ilu-
strowaną  przežroczami, p. t.
„Wspomnienia z Hrubego”. Go-
ście mile widziani.
— Waine Zebranie Towa-

rzystwa Opiexi nad Zwierzę-
tami odbędzie się w środę dn. 26
b. m. w wielkiej sali urzędu wo-
jewódzkiego (ul. Magdaleny 2) o
godz. 5-ej m. 30 wieczór. Sympa-
tycy będą mile widziani.
— Posiedzenie nadzwyczaj-

ne Komitetu Budowy Pomnika
ś.p. Józefa Montwiłła odbędzie
się w poniedziałek dn. 24 lutego
o godz. 6-6ej w gmachu Wileń-
skiego Banku Ziemskiego, Mickie-
wicza 8, pokój Nr. 10. (lprasza
się członków Komitetu o punk-
tualne i konieczne przybycie, po-
nieważ sprawy są pilne.

Odczyty.
— Neurastenja i neuraste-

nizacja jednostki i społeczeń-
stwa. Odczyt pod powyższym ty-

D -Ž UEN

tulem wyglosi na rzecz Kola Me-
dyków USB. w dniu 9 marca r. b.
w sali Sniadeckich uniwersytetu,
o godz. 7 wiecz. p. prof. Dr. Sta-
nisław Władyczko, kurator tegoż
Koła
— Odczyt p. prof. K. Nitscha.

Donoszą nam, že znakomity ję-

zykoznawca, profesor ŪUniwersy-
tetu Krakowskiego, Kazimierz
Nitsch wygłosi wSali Sniadeckich
USB. w poniedziałek 24 b. m.
o godz. 7ej wiecz., odczyt, p. t.
„Ruchy ludności polskiej w świe-
tle dialektów”.

Spodziewarny się, że interesu-
jący temat odczytu zgromadzi na
sali wszystkich, komu nie są obo-
jętne zagadnienia życia mowy

ojczystej.
Odczyt jest organizowany przez

Kolo Polonistów Słuch. U. S. B.
Ceny biletów: dla dorosłych 1zł.,
dla uczącej się młodzieży 50 gr.

Kronika policyjna.
— Kradzież w pociągu. W pocią-

gu zdążającym z Wilna do Królew-
szczyzny na szkodę Szapiro Abrama
dokonano kradzieży walizki, zawierają-
cej bieliznę oraz przybory toaletowe.
Sprawcę kradzieży Kuklis Aleksander
(Wilno, Kolejowa 3) zatrzymano i osa-
dzono w więzieniu w Postawach.

Sport.
— Dziś o godzinie 11 mają się od-

być zawody narciarskie o mistrzostwo
szkół średnich. Start za Szkołą Tech-
niczną ulica Holendernia (Antokol) obok
cmentarza żydowskiego.

Zabawy.
— Xl-ty Dooroczny Bai Ogėlno-

akademicki odbędzie się w dniu
1 marca r. b, początek o godz. 10.

Bilety można nabwać u P.p. Gospodyń,
których lista będzie ogłoszona we wto-
rek, oraz w Bratniej Pomocy (ul. Wiel-
ka 24) codziennie od godz. 1—3 po poł.
i od 7—9 wiec.

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

Dziś sensacyjna amerykańska sztuka
„Broadway”. Jutro w dalszym ciągu
„Broadway“.

— Teatr Miejski
Dziś „Gdybym chciala...“

— Dzisiejsze przedstawienia po-
południowe o godzinie 3.30 po poł. po
cenach zniżonyah. W teatrze na Pohu-
lance „Księżniczka chińska Turandot",

w teatrze Lutnia „Mężczyzna i kobieta”.
— Dzisiejszy poranek symio-

niczny w Lutni zapowiada się bardzo
interesująco. Wystąpi na nim w roli dy-
rygenta Tadeusz Mazurkiewicz b. ka-
pelmistrz Opery Warszawskiej. Wil. Or-
kiestra Symfoniczna odegra pod jego
dyrekcją utwory Różyckiego, Rachma-
ninowa, Musorgskiego i Wagnera. Po-
czątek o godzinie 12 w południe.

— Rewja Wiieńska. Zespół rewji
wileńskiej wystawia w Teatrze Lutnia
we wtorek 25 i środę 26 b. m. nową
aktualną rewję karnawałową p. t. „Idź
na bal“.

— Reduta Artystyczna. Tradycyj-
nym zwyczajem lat ubiegłych odbędzie
Się pod protektoratem p. wojewody wi-
leńskiego Władysława Raczkiewicza w
poniedziałek 3 marca w salonach ka-
Syna garnizonowego wielka reduta ar-
tystyczna organizowana staraniem ze-
społu artystów Teatrów Miejskich
w Wilnie. Wstęp za zaproszeniami.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedzieia, dnie 23 lutego 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Ba-

zyliki Wileńkiej. Chór katedralny ' pod
dyr. prof. W. Kalinowskiego.

11,55. Sygnał czasu.
12.00. Bicie zegara i hejnał z Wieży

Katedralnej w Wilnie.
13,10. Komunikat meteorologiczny

koncert i odczyty rolnicze z Warsz.
15,00. „Tuczenie świń", odcz. wygł.

Rudolt Munczak.
16,45. „Poradnia prawna*,

St. Węsławski.
17,10. Uroczystość otwarcia

tutu Naukowo - Badawczego
Wschodniej.

18,35. „Hygjena pracy nauczyciel-
skiej", wygł. dr. Antoni Borowski.

19,00. „Kukułka Wileńska".
19,25. Lekcja języka niemieckiego.
20,00. Kwadrans literacki i koncert

z Warsz.
21,45. Audycja

djabeł nie może...
22,15. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 24 lutego 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej,

Greczaninow — kołysanka, Sieczyński —
piosenka wiedeńska.

16,15. Muzyka retransmitowena ze
stacyj zagranicznych.

17,00. Kom. Akademickiego
Misyjnego.

17,15. Aud. dla dzieci: „Mój ogródek
w marcu".

w „Łutni”.

prof. dr.

Insty-
Europy

pogodna: „Gdzie

Koła

17,45. Transm. koncertu z War-
szawy.

18.45. Retransmisje stacyj zagra-
nicznych.

19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,05. „Antypolska propaganda

Litwy.
20,30. Audycja eksperymentalna

„Serce na antenie".
23,00. Retransmisje stacyjįzagranicz-

nych.
Antypolska propaganda Litwy na te-

renie zagranicy.
W poniedziałek dn. 24 b. m. o

godz. 20 m. 5. Marjan Beiiermann wy-
głosi przed mikrofonem Wiłeńskim ko-
lejny swój odczyt poświęcony antypol-
skiej propagandzie Litwy na terenie
zagranicy, a zwłasza Paryża. Odczyty
p. Beiiermanna w sprawie litewskiej
odznaczają się  bezstronnością sądu
i zdradzają, że autor dokładnie orjen:
tuje się w zawikłanych stosunkach li-
tewskich. Należy z uznaniem stwierdzić
iż rozgłośnia wileńska, słuchana naj-
chętniej za kordonem — coraz częściej
nadaje odczyty mogące się przyczynić
do uświadomienia społeczeństwa litew-
skiego.

TASRT LET SA EPO TTK

KNDEPARSTACH

Z KRAJU.
Wykrycie szajki komunistycznej.

NOWOGRÓDEK, 22.2. (Pat.).
powiat słonimski policja przeprowadziła

stycznej na terenie tego powiatu.

manych kilkanaście osób, u których znaleziono. obfity materjał kom-

promitujący w postaci odezw komunistycznych, okólników,

i sztandarów, przygotowanych do wywieszenia.

się do winy należenia do komunistycznej partji zachodniej Białorusi

W zeznaniach swych wskazywali na utrzymywanie kontaktu ze znaną

działaczką wywrotową Heleną Lebecką, która ostatnio zamieszkiwała

na stanowisku kierowniczki Towa-

W związku. z

w Wilnie, gdzie pozostawała

rzystwa Szkoły Riałoruskiej.

śledczy aresztował Lebecką

karnego.

Aresztowanie pod zarzutem
szpiegostwa.

Władze bezpieczeństwa publi-
cznego aresztowały pewnego urzę-
dnika w Wołkowysku pod zarzu-
tem szpiegostwa.

Podczas przeprowadzonej re-
wizji w mieszkaniu jego, znalezio-
no cenną korespondencję, szyfry,
plany.it. d., stwierdzające wymo-
wnie jego działalność szpiegow-
ską. (d)

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI.

„Gdybym chciała". Kom. w 3
aktach Geraldiego i Spitzera.

Zdarzają się nawet i dziś, w
epoce zalewu rozwodów, tak
dziwne małżeńskie pary, że żyją
z sobą w zupełnej harmonii
przez szereg lat. W takim związ-
ku bywa czasem, że najlepszy
zresztą mąż, tak przywyka do
swej pięknej, wiernej i kochają-
cej pani, że przestaje w niej wi-
dzieć młodą, uroczą kobiete,
która wszak potrzebuje serdecz-
nego ciepła ż jego strony i myśl,
że mogłaby wzbudzić pożądanie
w innym mężczyźnie — wydaje
mu się absurdem. W spokojnem
posiadaniu swego skarbu, lekce-
waży go i dopiero jakiś jeden
niespodziewany moment zagraża-
jący jego utratą, otwiera mu o-
czy i cenić kaźe wartość posia-
danej kobiety i jej oddanego
serca.

Na tej osnowie, nie nowej
zresztą i przerabianej na różne
sposoby w powieści komedji czy
dramacie, osnuł autor wątek swej
lekkiej, z wykwintnego świata ko-
medji, której słucha się bez zbyt-
nej emocji, z pobłażliwym u-
śmiechem dla tych zamożnych,
„dobrze: wychowanych, grzecznych

i miłych ludzi, którzy większych
zmartwień nad pytanie jak się w
danej chwili ubrać, czy wyjść na
spacer przy księżycu, albo może
lepiej przejechać się autem—nie
mają.

Sztukę grali wytwornie, z wy-
bornym miejscami humorem, cza-
sem u niektórych zamałym wdzię-
kiem, której ten: rodzaj twórczo-
ści wymaga, pp. Wyrwicz, Krecz-
mar, Werniczówna, Tarnowiczów-
na, Ziembiński, Karczewski, pozo-
stawiając w widzu pamięć, jed-
nego mile spędzonego wieczoru.

Należy podkreślić urządzenie
holu z tarasem w pięknej posiad-
łości miejskiej, bardzo wykwintne
w tonie linji i harmonji barw,
przy ładnej i łudzącej perspe-
ktywie uśpionej wsi—pomys!u p.
Karnieja.

WIELKI.

„Brodway* sztuka w 3 aktach
F. Dunninga i J. Abbota. Prze-

kład J. Rychilńskiego.

W zupełnie różną atmosferę
wprowadza widza teatr na Pohu-
lance swą ostatnią sztuką ame-
rykańską „Brodway*. Tylko po-
wojennemu stępieniu nerwów na
wszelakie okropności przypisać
nałeży to powodzenie, jakiem
cieszyła się w całym świecie, a
także w Warszawie, w okresie
ubiegłych dwu lat ta kryminalna,
dysząca sensacją brukowców a-
wantura, z osławionej nowojor-
skiej dzielnicy, siedzibie konku-
rentów w przemytnictwie alkoho-
lu, właścicieli podejrzanych spe-
lunek z nocnemi lokalami, kaba-
retami, jazzbandem, murzynami
etc. Widz, żądny sensacyj niższe-
go gatunku, ma wszystko czego
mu potrzeba: morderstwa, pijań-
stwo, szlagiery kabaretowe, śpiew,
taniec ubranych i mało ubranych
kabarecistek, które się od czasu
do czasu za łby wodzą, łapaczy
i detektywów w tem nowojor-
skiem pied a terre mętów spo-

i osadził w

Aresztowani postawieni zostali w stan oskarżenia z art. 102 kodeksu

Z polecenia wiceprokuratora na

likwidację grupy komuni-

W wyniku rewizji zostało zatrzy-

broszur

Zatrzymani przyznal

tem wileński urząd

więzieniu ha Łukiszkach

Śmiertelna bójka.
W dniu 21 b. m. popołudniu,

na terenie gminy dziewieniskiej,
pow. oszmiańskiego, na trakcie
Bieniakonie—Oszmiana, czterech
nieznanych osobników, wiozących
kradzione drzewo z łasu, pobili
ciężko Aleksandra Tolewicza, mie-
szkańca wsi W. Soleczniki, pow.
wileńsko-trockiego. Tolewicz, po
przewiezieniu go do W. Solecznik,
nie odzyskując przytomności,
zmarł. (d)

łecznych, których bożyszczem do-
lar, wszystko jedno jaką drogą
zdobyty. Na tem tle przewija się,
amerykańskim genre'm, że wszyst-
ko dobrze kończyć się winno,
sentymentalna miłość uczciwej
tancerki Billie do równie uczci-
wego tancerza Roy'a—a których
marzeniem sława taneczna, dobre
engagement w pierwszorzędnym
music holu i—małżeństwo.

Sztukę mimo pewnych uste-
rek nieodłącznych od premjery
takiej machiny, podobnej do
jaskrawego kryminalnego filmu,
grali aktorzy doskonale, tworząc
tak zakazane typy, że widz, jeśli
miał dobrze wypchany pugilares,
lub drogocenny klejnot, mógł na
chwilę zapomnieć że jest w te-
atrzai oglądać się podejrzliwie.
Wyborny typ oberbandyty pierw-
szej klasy, stworzył p. Žorowski,
b. dobrym był p.Dietrich,właści-
ciel nocnej jamy, okropne figury
w charakteryzacji stworzyli pp.
Kempa i Detkowski. Gdy wszystko
to z podejrzanemi ruchami wy-
sypało się na scenę — dreszcz
przejmował zwykłego, spokojne-
go śmiertelnika. P. Jasińska z
Jaśkiewiczem byli od rozwesela-
nia przerażonej publiczności—co
im się doskonale udawało. Tra-
giczną kochankę „Blizny* grała
z, dużą ekspresja dramatyczną
przepięknie wyglądającap.Eichle-
równa, ślicznie tańczyła Billie
(w osobie p. Niwińskiej) z miłym
chłopcem swym Royem Lane,
którego grał p. Karpiński, a co
do girlsów (panie Sewerinówna,
Szurszewska, Stanisławska, Koz-
lowska, Biernacka) ciągłem roz-
bieraniem się i ubieraniem ekscen-
trycznych kostjumów robiły istną
sensację. P. Wasilewski, reżyser
tej zakazanej historji, reprezento-
wał sprawiedliwość — łapacza.

Równie ekscentryczne deko-
racje p. Małkowskiego podkreśla-
ły niesamowitość podejrzanej spe-
lunki, jednej z tysiąca, w tem
mieście drapaczy nieba. Osobiście
nie lubię takich okropności na
scenie — dostatecznie wiele się
już o nich czyta i słyszy—ale są
ludzie którym one przyjemnie
drażnią nerwy.

De qustibus.
Pilawa.

EPERZECZOWETKOESKCA DTSaiTUB

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BEZ
BADANIA LEKARSKIEGO w P. K. 0.

Korzystne warunki, udział w zy-
skach, podwójna wypiata w razie
śmierci wskutek nieszczęśliwego wy-
padku, NUT złotych w złocie.

Składki miesięczne począwszy
od 3 ziotych. 2
zza przyjmują ! Informa-

sy udzielają: Oddziat P. K. 0. w Wii-
nie (ul. Micklewicza 7), wszysikie
urzędy pocztowe,
cnleni zastępcy.

LSSTRSATIKASIATATO

Z Litwy.
Nadużycia w żydowskim
banku ludowym w Szaw-

lach.
W žydowskim bankužludowym

w Szawlach stwierdzono nadužy-
cia, na skutek których bank ten
poniósł strat na 173.000 litów.

Sprawca nadużyć, dyrektor
banku Szapiro, ulotnił się, zabie-
rając ze sobą w ostatniej chwili
35.000 litów.

oraz upełnomo-
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2 sali sądowej.
Koniokradztwo.

Przed sądem stanął zaledwie
18-toletni Aleksander Marcinkie-
wicz, mieszkaniec m. Miedniki,
gm. szumskiej, któremu akt oskar-
żenia zarzucał, iż w nocy z 18 na
19 lipca ub. r. uprowadził z pa-
stwiska w okolicach Oszmiany
4-oletniego ogiera, należącego do
Stanisława Jankowskiego.
W wyniku przeprowadzonej

rozprawy Marcinkowski skazany
został na rok więzienia.

Ża kradzież maszyny
do pisania.

Dn. 6 kwietnia ub.r. do miesz-
kania Mejera Berzaka (ul. Wileń-
ska 22) zakradli się złodzieje,
których łupem stała się maszyna
do pisania.
W wyniku dochodzenia ujęty

został jeden ze sprawców, a mia-
nowicie Aleksander Jurgielewicz
vel Jarmułkowski, lat 20, którego
następnie sąd uznał za winnego
i skazał na rok więzienia.

Skazanie nożownika.
Wreszcie przed sądem stanął

24-oletni Antoni Bielawski oskar-
żony o to, że wieczorem dn. 9
ub. r. na ulicy Nowogródzkiej za-
dai cios w piersi nożem Kazimie-
rzowi Zdanowiczowi.

Za ten czyn przestępczy sąd
Biedowskiego skazał na rok do-
mu poprawy, ograniczając go w
prawach stanu. Kos.

Przy licznych dolegliwościach ko-
biecych naturalna woda gorzka Fran-
ciszka-Józefa sprawia znakomitą ulgę.
Świadectwa klinik chorób kobiecych
stwierdzają, że woda Franciszka - Jó-
zefa, jako łagodnie działający środek
Czyszczący, jest stosowana z dosko-
nalym skutkiem zwłaszcza u polož-
nic. Ządać w aptakach i drogerjach.

729--s0

založone 1805 roku
Zaklady Ogrodnicze

. Warszawa-Ceglana 11

zawiadamiają, że wyszedł
z druku na r. 1930 i roz-
syłany jest na żądanie

o cennik.
Pierwszorzędne nagrody i odznaczenia
na wystawach w kraju i zagranicą P. W.
K. Poznań 1929 Wielki złoty medal.

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

urek młodości stosują:

Krem Abarid
Najodpowiedniejszy do twarzy,
przygotowany na miodzie i wy-
ciąguz lilji białej. Krem Aba-
rid usuwa zmarszczki, 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:

ęriomerja „PEREECTIOŃ” Warszawa
Szpitalna 10, Marszałkowska 85.

 

 

   
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wileńska 15—5.
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pan Józef zajęcie w mą-

umeblo- gazynie
Fortepian najęcia przy ulicy 2 dużedywan, ski iży rzypcei żywy (Mignon), w Popowskiej Nr. 37 Do- łądne pokojelis. Ul. Więzienna 2, m.2 „Mūlbach“ światowej sławysię pan

„Arnold Fibiger“
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ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE. MINKELHAUSEN TA. SIAROGADD-POMORZCZAt1846 |
Nagrodzone na P. W. K. Państwowym Złotym Medalem.

 

 

 

 NAJLEPSZY

WĘGIEL Koncernu PROGRES"
oraz koks wagonowo i od jednej tonny |

I

KOMUNIKAT. “7
NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLEKTURA

I. MMO
WILNO, NIEMIECKA 35.

Tel. 13—17. —— P. K. O. 80928, S
Rozpoczęła sprzedaż

SZCZĘŚLIWYCH LOSÓW

"Od dnia 17 lutego 1930 roku będzie wy- 65 dramat w 12 aktach na tie niešmiertelnej
świetlana najnowsza kino-opera polska „HALK opery St. Moniuszki. Realizacja: RZS
cki. W rolach głównych: Zorika Szymańska, Z Lindorfówna, H. Cort, H. Zahorska, za erski,
M. Pałewicz | H. Kawalski. Pełna poezji treść. Cudowne krajobrazy. Solowe i chórowe śpi SSA. sr
tystów opery. Oryginalna muzyka Moniuszki. Powiększony zespół orkiestry. Kasa czynna o go
dziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Wejście tylko z początkiem seansów. Że Manju na 50 i
koszta związane z realizacją tego filmu, ceny podwyższone: Parter 1 zł. 50gr., ulgowe 75gr., balkon50 gr. |

Dziś ostatni dzień! KOLOSALNE POWODZENIE! Naj- Ž w g nieśmiertelnegoarcydzieła St.głośniejszy Przebój Polski 1930 roku ze „Złotej Serji* URODA YCIA ŻEROMSKIEGO Kierownictwo lite-
rackie Tad. Kończyc. W rolach głównych: Nora Ney, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, St. Jaracz, Eug. Bodo,

irena Daima i inne. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15.

   
      
   

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

w szczelnie zamkniętych I zaplombowanych
h

dostarcza Przedstawicielstwofandlowo- przemysłowe
ujeM. DEULL 55%

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

 

TEATR „HELIOS*
ul. Wileńska Ni 38.

M
     

  
  
   

sios a 5* KlasyMOG; m YJ- “ aki sa rs ZiKino HELIOS* =PRZEBÓJ EROTYCZNY! ; „WENUS (Bogini Miłości) „KOGUTEK 20-ej Polskiej Z Z2s eatr , a a z a r ;
i ziesl Wileńse . Ś Zyenyyczjcy dramat piękna kobiey, Konstancja Talmadże '*xs;* Jean Murat wkwi. jeżGUmeree | wać Gplię doj

  

Życie na pokładzie luksusowego jachtu. —„Nowoczesna Wenera", wychodząca z piany morskiej.—Cudowny lazurowy brzeg ©

 

dn. 10 kwietnia r. b.BÓL GŁOWY.  
G

 

na Riwierze oraz Algier. Początek seansėw o godz. 4, 6, 8 i 10,15.

EEEEEEEESZH Dziś! Film ze e «Potężny dramat miłosny według glośnej powieści ANDRZEJA STRUGA „Pokolenieś) Kini k +) tej "Berii Pawii „GRZESZNA MIŁOŚĆ Marka YSwida* W roli SWO) olewa zołskiego ekranu JADWIGA SMOSARSKA," Teatr IOLLINODD (s) MISS POLONJA na rok 1930 ZOFJA BATYCKA oraz czarujący TADEUSZ WESOŁOWSKI! kwiat stolecznych ścexBogusław:) (:) Samborski, Józef Małyszewski i Franciszek Dominiak. Mnóstwo sensacji! lmponująca bitwa eskadry lotniczej Szarpiący:) MICKIEWICZA3622 (; nerwy wyścig samochodu z pociągiem. Wspaniały raut arystokratyczny. Specjalna ilustracja muzyczna kompozytorów polskich.== Początek seansów ogodzinie 2, 4, 6, 8 i 10.25. Passe-partouts nieważne. Dla uniknięcia tłoku uprasza się Sz. Publiczność naSS Šis przybycie o 15 minut przed rozpoczęciem seansów.

sławy, Największy tryumi klnemalogragitrarcuskiej „DUIEWICA ORLEMŃSNA"| orze „orocaaiawwyatk SAN

Kino „PICCADILLY“
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

PMETT

KiNO- 46
TEATR sk U X
ul. Mickiewicza Nr. 11. żys. Marco de Gastyne. 50.000 statystów. Koszt 35 miljonów franków. Arcydzieło to pod protektor. Rządu Francuskiego wy-świetlane było w Wielkiej Operze Paryskiej. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godzinie 1-ej. Ceny od 40 gr.

ZO CZ TTLGTE ATI TAIKOS UV 1 S

Dziś ostatni dzień! Poraz pierwszy w Wil- dramat z życia zaułków Wielkiego

  

nie. Najnowsza produkcja „Ufy“ 1930 r. GWIAZDA TAWERNY PORTOWE Portu w 12 akt. W rol. OWY SZ.rująca para WILLI FRITSCH i nowa gwiazda ekranu JENNY JUGO. Porywający dramat miłościizbrodni. Film roz-wiązujący problemat wałki miłości z obowiązkiem. Film z życia „Szczurów portowych" przemytników i apa-
szów. Ceny nie podwyższone. Specjalna ilustracja muzyczna.

POLSKIE 46 Dziś! Arcydzieło według powieści i i epokowy dramat w 10 aktach. Owoc olbrzymiej pracy, u-KINO „WANDA Al. DUMASA w nowejedycji 1930 r. Hrabia Monte Christo mysłu ludzkiego prześcigający pod względem techniki,Gl. WIELKA 30. Tel. 14-81. |] przepychu, szaleństwa, i okrucieństwa inne arcydzieła. W rolach gł: Uosobienie urody niewieściej LIL DUGOWER,
Wstęp dla uczącej się młodzierzy dozwolony.

KiNO-

wiošniany amant JEAN ANGELO i demoniczny BERNARD GOETZKĖ.

Szał zabaw karnawału. Niebywała wystawa. W rol. głó-TEATR ŚWIATOWID | "«NOCE SZAŁU» wnych ulubieniec Wilna HARRY LIEDTKE oraz GRETA MÓS.Mickiewicza 9. HEIM i G. HAID.

Dziś i dnl następnych Nad-
Kino Kol. „0GNISKO” zwyczajny film sezonu p. t.: «NOC POŚLUBNA» akt. w-g słynnej powieści Noela Cowarda. W rolach gł.:(Obok dworca kolejowego) ulubieńcy publiczności: Lili Damita, Harry Liedtke, Paweł Richter i Rudolf Klein-Rogge. Początek seansów o godz. 5 w

niedziele i święta o qg. 4.

OP ETACIE TAC LOTOKTUEITSTOSOT IE IRC LETACEI04

wyświetlony zostanie niezwykle emo- «5 RA Zi E L L A» RE:

Dziśl Przecudn
dramat p.t.:

Symfonja piękna, miłości i poświęcenia dramat w 10

 

Dziś w niedzielę 23 lutego b. r.
cjonujący dramat w 8 akt. na tle przepięknych krajobrazów włoskich
obsa artystyczna. Cuda zatoki neapolitańskiej. Życie sławnego romantyka francuskiego ALFONSA de LAMARTI-NE'A. NAD PROGRAM: 1) „WYŚCIGI SANECZKOWE“, 2) „MIĘDZYNARODOWE ZAWODY NARCIARSKIE w ZAKOPANEM"Ceny biletów: od 35 gr. do zł. 1. Abonamenty miesięczne ważne tylko do dnia 1 marca. Początek seansów o g. 2, 4, 6,

8i 10. Kino-teatr czynny w soboty niedziele i święta.

KINO-
TEATR „SPORT“

Ludwisarska 4.   

   

zagadkowa CZARNA DAMA "ez sięwinieiW- <PICCADILLY»,Wielka 42
Tai. 17-80 TA b6 gKURSYKTEROWCÓW SAMOCHODOWYCHStowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie

Ul. Ponarska 55. — Tel. 13—30. i
Przyjmują zapisy de grup: XLVII Zawodowej z nauką 2, */, miesięczną |!
1 do grupy XLVIII Amatorsti«j dla Pań I Panówz rauką 5 tygodniową.

r. b.

WILEŃSKA
KONCESJONOWANA AJENCJA

POŚREDNICZO -REKLAMOWA I
HANDLOWO - INFORMACYJNA

„POLKRES” uikrólewska3,
""S4384XTOd" Iuafy niuszpojmz og

SPRZEDAŻ ! KUPNO TAKSACJE LASÓW,
wszelkich nieruchomości pomiary, szkice,kreślenia

miejskich. ziemskich —

  

  
Dla łatwiejszego opanowania teorji de dyspozycji słuchaczy są

silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia, W specjalnie
urzadzonej sail deświadczalnej odbywa się indywidualne szkolenie pra-
ktyczne regulowanie Ssilnieów, karbiuratorów, ustawianie zapłonu„MAGNETO* | „DELCO”, Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa
się na czterech typach nowoczesnych, samochodów, bez ograniczenia
Ilości aodzin jazdy.

Dla p.p. oficerów i

WILNO,

 

|
P. p. urzędników państwowych specjalne |i leśnych 4 ody Atu po”r La iI » Leon:sErus KUR5OW SIĘO:"KAPI č ŁNIE EGŁnminÓ: DODATKOWEJ OPŁATY. (ŁATWIA SIĘ O-ra, mice TRZYMANIE POSADY ZA POŚREDNICTWEM KURSÓW, |

Zapisy Przyjmuje i Informacji udziela sekretarjat kursów codzien*
nie od godz, 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarska 55, Tel. 13

Przy Kursach czynne są warsztaty remortowe dla samochodów
Jelągėwek rolniczych. Ro

Radjo-| MUWOCIENNE zraraty EARANOWANĆ
anoUMIETS”selekcji i sile,

tei. 1038poleca:

Najbogatszy wybór aparatów radjowych na dogodnych warunkach.

NAJEM MIESZKAŃ  
AZ OGŁOSZENIA. REKLA-
A MY PRENUMERATY

M.

handlowei
PISANIE PODAŃ

PrzedzwiedzeniemAleacji„POLKRES”,

  

  

Tel. 17-80 Tel. 17-80

RAA AV AT ASN KSI a LITSTNTA TIS

Pracownia „ELEKTRO-AUTO“ Jagiellońska Nr. 11
zamienia AKUMULATORY stare na nowe

po cenach konkurencyjnych, oraz naprawa i zamiana płyt,
ładowanie akumulatorów samochodowych i radjowych.
Specjalna wulkanizacja naczyń kauczukowych oraz zamiana
takowych. Reperacja dynamo-maszyn magneto i instalacja.

   

 

     
r

Instytut Doświadczalny w Poisce Poznań,
Jasna 8, powołał do życia TOWARZYSTWO
EKSPLOATACJI WYN. KÓW tow. udziałowo-

 

Wykonania prędkie, fachowe i tanie. D spółdzielcze z o. o
i przyjmuje subskrybcję na udzialy stuzłotowe. foka
Dopuszczalna spłata na raty. —Emisja ograniczona.MATURYCZNE I DCKSZTAL- T-wo przyjmuje od Instytutu Došwiadezainego prze- Marja aknerowa«WIEDZA»CAJĄCE KURSY szlo 30 wyblinych wynalazków o ogólnej wartości |zimuje od godz. 9do

7 w., Kasztanowa 7 m. 5.

 

 

Kraków, ul. Studencka XG 14. I. p. kilkunastu miljonów złotych na b. korzystnych WZPė9prowadzą USTNE LEKCJE na kursach zblorowych w Krakowie oraz | warunkach, — Najkorzystniejsza lokata kapiiału mprzygotowują W DRODZE KORESPONDENCJI, za pomocą świeżo, | zapewniająca powaźne dochody. —Posiadacze więk- ;przez fachowych profesorów opracowanych skryptów, wskazówek,|| szych i drobnych kapitalów, wynalazcy, technicy LEKARZE įramów i tematów. i przemysłowcy we własnym interesie zechcą oKursy powyższe dzielą się na: zgłaszać swój udział w T-wie. 5531—3 0 EEEEITI1. Kurs MATURYCZNY gimnazjum wszystkich typów I semi- > a, fir LEMA (LAT
arie. Kurs ŚREDNI Sta I 6-ta kl. gi i | : e Kod2. Kurs aI 6-ta ki. glmn. i Choroby Weneryczne,3. Kurs NIŻSZY w zakrasie 4-ch kl. gimn. || į (| nik | syfills, skórne.4. Kurs 7-IMMIU KLAS SZKOŁY POWSZECHNEJ. AASZEK ZWIAŃ i Zalka U) l NY, RSEprzez wiatry, prochy i wilgoć roznoszony!

KATAR nosa, krtani i chrypka.
Pamiętajciel że znany powszechnie”

PINOMETHYL Stosowany przy ka-
tarze nosa, krtani i |
chrypcel |

CHRONI ! USUWA NASTĘPSTWA TEGOŻ.
Do nabycia w aptekach i składach aptecznych.

Przyjm. od 8 — 1 i od
5 — 8, tel. 567. 17—s4

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

płciowe.
Mickiewicza 28, m. 5
od 9— 1 i od 4 — 8 pp.

5. Kursprzygotomujacy do EGZAMINU SPECJALNEGO, UPRAW.
NIAJĄCEGO DO ŚKRuCO! SŁUŻBY WOJSKOWEJ. :
UWAGA! Uczniowie kursów korespondencyjnych OTRZYMUJĄ

CO MIESIĄC, oprócz całkowitego materjałuoz e:
TEMATY Z 5-CIU GŁÓWNYCH PRZEDMIOTÓW DO
OPRACOWANIA. j

Na Kursach „WIEDZA wykładają najwybitniejsze siły fa- |
chowe krakowskich państw. szkół średnich. |

Do dyspozycji uczniów (—enic) kursów zbiorowych, oraz |

  

 

 

 

 

 

1156—0
Lecons de ancais

Lekcji francuskiego u-
dziela dośw. naucz. (dypl.
franc. uniw.) teor. I prak.

, Śwędzenieciala orazwszelkiegorodzajuwy |
rzuły skórne usuwa

KREM LAIN-AGE _»
Kogutkiem

Jest to sk noc) kosmetyk, u-

— —) Na dogodnych warunkach. (— —
Skład fabryczny: ul. Zawalna 51, telef. 391. Skład na-

rzędzi roniczych. or
Instytucjom Państwowym i prywatnym specjalny rabat. Przyjmuje od 3 — 5 ul.

korespondencyjnych, posiadamy gabinet przyrodniczy i geo- Reprezentacja: Inż. L. ZIPPER. Pr. Farm. aisikaiaoslogic k również b bibijotekę. | ; k 7107 ASK PROSPEKTOW. * Podlugienić wztotal NAUKA
Cena zi. 1.75. Cena zł. 1.75.

= ZD - —- - e 889—53 Wydz. Zdr. Publ. Nr. 8. Sw. porkukaje we
repetycyj. rz oto-ii DADADASAEA AAAAEAAAA AO TE wanie w zakresie glm-

E z ANGIELSKIE E Mada PEB CLAN= ŻK metalowe, niklowe, = Trykotażowych rancuska - Paryżankazz mosiężne, amerykanki = poleca maszyny najtaniej _ stopień uniwersyte-
== 7 : = 4 Ra dogodnychwarunkach. = e RYC

= "spół ake OSTRÓWEK» zowie. Z e «1. kuiński „waczzęwę, | sowwersaeje "trance,POLECA: = . N.-Świat 38. przyjmuje a pryŚrP — "1360-45 Sze szczegóły o w.Sprzedaż detaliczną po cenach fabrycznych E * dres: Wielka 17 — 16=

Žž
=;=!
=:
=.==  
 

Tatarska 8, m. 13 wej-
suwający wady naskórka tak u dorosłych jak| sej b |LIMITrid R. M. Sp. W Nr.5338 | mog

—— m

 

2 r O

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

    

 

   

Drukarni „Dzienniką Wileńskiego”, ui Mostowa |

  

GINALNYCH proszków
„AMIGRÓNO - NERDOZIN" GĄSECKIEGO,
znanych od |at trzydziestu.
rzucujcte UPORCZYWIE POLECANĆ naślado

wnictwa w podobnem de naszego opakowania.
Cena_15

OSTRZEŻENIE!
Chcqc nabyć proszki naszego wyrobu, należy przy
kupnie AKCENGOWAĆ i wyraźnie żądać ORY.

 

  

    

z „KOGUTGKIEAC—

Zuwracajcie uwagę i od-

   
     

    

 

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiemi a Celestynowem.
Komunikacja dogodna.

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

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

Zgłoszenia | informacje:

Zarząd Ordynacji ZamojskiejGłówny
3091-14 o

Dział Parcelacji:
Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
BEZ BADANIA

wP.
Korzystne warunki,
dwójna wypłata w

LEKARSKIEGO

K. 0.
udział w zyskach, po-
razie śmierci wskutek

nieszczęśliwego wypadku, wypłata złotych
składki n

od3 z
Zgłoszenia przyjmują

w złocie,

lają: Oddział P. K. O. w

esięczne
łotych.

i informacyj udzie-
Wilnie (ul. Mic-

począwszy

kiewicza 7), wszystkie urzędy pocztowe
oraz upełnomocnieni zastępcy. 3537D

 

——

Wileńskie Towarzystwo Handlowo- Zastawowe
LOMBARD

zawiadamia, że dn. 1i,
5 po południu w
(plac Katedralny),
we właściwym terminie

Nr. 11.243 do Nr.58.690.

lokalu Lombardu,
odbędzie się licytacja zastawów

12 i 13 marca o godzinie
Biskupia 12

nie prolongowanych od
107 D

TAŃCE KARNAWAŁOWE
Tango, Fox-trot, Slow-fox i Blues wyuczam w 12lekcyj P. BOROWSKI ul. Trocka Nr. 2. Kurs roz-poczynam dziś w niedzielę 23 lutego o godz. 5-ejwiecz. Opłata za kurs

 

Nowość !

ŚLIWKI FRANCUSKIE
bez pestek w cukrze

w oryginalnem opakowaniu.
Do nabycia w większych skiepach kolonjalnych

i owocowych. D

10 zł. Zapisy przyjmuję.(Towarzystwo chrześcijańskie, intelig.). 106 D

Żądajcie

  
PRACA

otrzebna Niania do
2', letniego dziecka.

Bez świadectw nie zgła-
szać się. Giedyminow-
ska 32—1. 1254—0

N-tychmiast do samo-
dzielnego prowadze-

nia prosperującego skle-
pu spożywczego na prze-
dmieściu poszukuje się
fachowca z kaucją. Wia-
domość w Biurze St.
Grabowskiego  Garbar-
ska 1. 98—0

Chcesz otrzymać posadę?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-

 

wicza, Warszawa, Żóra- 4
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niernieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ZD świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1605-11

Rządca rolny,
kawaler 36 lat, katolik,
ze średniem wyksztai-
ceniem z praktyką wzo-
rowych gospodarstw na
Litwie i Wołyniu, z solid-
nemi  rekomendacjami
poszukuje posady w du-
żym majątku. Wilno,
Skrzynka poczt. 21, P.P.

1219—2

U W A GAI Poważna
chrześcijańska insty-

tucja bankowa poszuku-
je zastępców na sprze-
daż obligacji państwo-
wych. Płacimy sumien-
nie największą prowizję.
Nasz system kombino-
wany, cieszy się najwię-
kszem powodzeniem. Po-
czątkujących pouczamy.
Zgłoszenia od godz. 10
do 2 P- p. Bazyljańska
m. I.

  

Zastępcėw
wymownych z kaucją
poszukuję na m. Wilno
| poszczególne powiaty
do sprzedaży bezkonku-
rencyjnego artykułu. Piet-
kiewicz Wilno, ul.
kiewicza 21.

 

Ochmistrzyni
poszukuje posady.

Trocka 11, m. 26.
kiewicz.

Pasz- Pośrednicy
1278—0 Adres w Administracji.

Główna wygrana

WO NICE

0
7
—
o
r

zł. 750.000.
   

 

 

SPRZEDAŻ
oraz

SOLIDNA
naprawa

Zegarków

| S WIŚNIE

| Przyjmuje 
Kaka - gospodyni

w wieku średn., wy-
kwalifikowana ze świa-
dectwami--poszukuje po-
sady. Zgodzi się do
wszystkiego. Piłsudskie-
go 18 u dozorcy. 1256-0

 

Potrzebny
do majątku ogrodnik z
dobremi świadectwami
i dobrze znający się na
pszczołach. Wiadomość
ul. Wiosenna Ne 1, m. 1.
do g. 8 i pół rano.

1291—0

Osoba Inteligentna,
pisząca czytelnie i kali-
graficznie może otrzy-
mać czasowe zajęcie od
10 rano do 1 po połud-
niu. Uprasza się zgłaszać
pisemnie do Redakcji
Dziennika z podaniem
adresu i załączeniem
wzoru pisma. 1284—2

Poszukuję posady
Administratora — rządcy
rolnego samodzielnego
na ordynarję od 1 kwie-
tnia; teorja i dłuższa
praktyka w „większych
dobrach w b. Kongre-
sówce i na Kr. Wsch.
Jestem energiczny, ucz-
ciwy pełen inicjatywy.
Najwięcej opuszczony
majątek doprowadzę go-
spodarczym sposobem|do
jaknajlepszego stanu. Ła-
Skawe zgloszenia: Pińsk,
Pańska 4, dla B. S.

1270—2
|.m

Zastępców
i subsastępców (czyń)
losowych poszukujemy.
Płacimy przeszło Ż raty
prowizji. Ręczymy za
zł. 1500 miesięcznej pro-
wizji. Nieznana  dotych-
czas nowość w kombi-
nacji losów, zdolnym
pensja, patent i koszta
podróży. Początkujących
pouczamy najnowszym
systemem. Listy: Lwow-
skie Towarzystwo Kre-
dytowe, Lwów, Legjo-
nów 33. 294—9

Sprawy :
i majątkowe

od pożyczek i kapitał
najpewniej i solidnie za-
bezpiecza Wiłeńskie Blu-
ro Komisowo - Handlowe
Mickiewicza 21, tel. 152.

41—50

Ošindol
dużego majątku prze-
strzeni 25 ha od Wilna
30 klm. sprzedamy nie-
drogo Wileńskie Biuro
Komisowo-Handlowe Mi-
ckiewicza 21, tel. 152.

38—0

Lokatv
pieniężne najdogo-

dniej załatwia z pełną
warancją.

DomH-K.„Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 59—s0

PLACE
w śródmieściu, w póbli-

żu ul. Mickiewicza po-
siadamy do sprzedania
Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe Mickie-

 

  

 

   

  

Mic- wicza 21, tel. 152. 40—s0
1274—0

 

poszukuję 1000 dola-
rów pod Hipotekę

4 piętrowej kamienicy.
wykluczeni.

   

        

 

Lakłań Jubilersko - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Uli. Zamkowa 9.

 

i Biżuterji. —i00

| WYTWÓRNIA UBIORÓW DAMSKICH
WSKIEGO |

WILNO, Królewska 36 3.
zamówienia na

własnych i powierzonychmaterjałów.

Ceny przystępne.
...„Życzącym udzielam kredytu. 98—32!

sezon wiosenny z |

MAJĄTEK
ziemski, obszaru 220 ha,
z ładnym lasem budul-
cowym, w pobliżu kolei
i Wilna sprzedamy lub
zamienimy na kamienicę
w Wilnie, Wileńskie Biu-

ro Komisowo - Handlowe
Mickiewicza 21, tel. 152.

39—s0

Kupię na Poplawach
lub na Rossie do-

mek drewniany z ogród-
kiem. Zgłaszać sie: A. Z.
Red. Dzien. Wil. —s0

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

71—4 o

Posiadłość
pod Wilnem z dużym
ogrodem owocowym
i warzywnym sprze-

damy dogodnie.
Dom H-K. „Zachęt
Mickiewicza 1, .

9—05. 60—s0

    

Kupno

 

Sprzedaž

TEE do sprzedania fi-
ranki, obrazy, figur-

ki, konsolki i inne War-
szawski zauł. 9, m. 4.

1242—0

Konfitury
kilo 4,80.

Borówki kilo 3 zł.
Rydze solone i mary-
nowane kilo 4 zł.

Borowiki marynowa-
ne kilo 8 zł. (wła-
snego smażenia, so-
lenia i marynowania)

Ser „litewski* od 3 zł.
kilo.

Ser Polsko szwajcar-
ski tłusty kilo 5 zł.

Śledzie królewskie
prima 60 gr.

wędiiny wiejskie
boczki, kiełbasy,
szynki. Ž

Lwiedryński
Poleca

WILEŃSKA 28.

wiśniowe

firma;

SZpiCa„oe.. ty.p niowego czy-
stej rasy chcę kupić. O-
ferty: Zawalna 57, Hotel
Handlowy, pokój 5.

1251—0
m

sprzedania Pies Ir-
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Szczenięta -
wilki rasowe do sprze-
dania ul. Gimnazjalna 10
m. 1 ed 5—6 godz.
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