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ata pocztowa ulszczona ryczałtem.

__Rok XiV. Wilno, Niedziela 2-go marca 1930 r.
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i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

R” Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta

L w niedzielą od 12 —1 pp.
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W pierwszą bolesną rocznicę zgonu

+ To

Z Sokołowskich, Wandy Pawłowskiej
I v. JAWORSKIEJ

odbędzie się dn. 3 marca o godz. 9 m. 30 Msza Święta
w kościele Św. Jakóba.

O czem zawiadamiają Matka i
STI Mąż. mai

CZ    
 

 

Pl. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości”
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości

(polskie i francuskie)
Wypożycza I kupuje

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

JAN BUŁHAK ;
artysta—fotoaraf a

Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje 9-6.

Dr. med. J. DOBRZAŃSKI
GINEKOLOG

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

810—s3

 
  

Zapisujcie się na członków
Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

(Iį WARSZA- doborowej
WA ul. Zgo- jakości.

16 Cenniki na
polecają: žądanie.

 

AE polnwent. 104—s1
5% =20% APELUSZY

CZAPEK
RABATU od 1 do 10.1b.r.

E. MIESZKOWSKI mickiewicza 22.

DZIŚ i

WIELKA LOTERJI SOKÓŁ
MOC CENNYCH FANTÓW

SPIESZCIE WSZYSCY PRÓBOWAĆ SZCZĘŚCIA.
Cena losu 50 groszy.

 
     
         

Dochody i wydatki w styczniu.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. fjencja „Press” podaje następujące dane, doty-

czące dochodów i wydatków w styczniu 1930 r.

W administracji państwowej dochody — 175.509.000, wydatki —
240.231.000 zł. ;

W przedsiębiorstwach dochody—4.080.000, wydatki—1.688.000 zł.

Monopole dały dochodu — 70.426.000 zł.

Ogółem dochody w administracji, przedsiębiorstwach i monopo-

lach wynosiły 250.015.000 zł., zaś wydatki — 242.009.000 zł.

Ex-minister Switalski wciąż mówi.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Były premjer Świtalski zamierza wygłosić odczyt

polityczny przeznaczony dla młodzieży akademickiej.

„Termin i miejsce, tego odczytu, nie zostały ustalone. Odbędzie

się on prawdopodobnie w przyszłym miesiącu.

Wybory w okręgu Łuck—Równe. (Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 1 b. m. ukazał się „Dziennik Ustaw“ zawie-

"ający rozporządzenie min. spr. wewn. o wyznaczeniu wyborów do

jmu w okręgu Łuck—Równe na 18 maja i wybory do Senatu w

4 woj. Wołyńskiem na 25 maja b. r.
Dowiadujemy się, iż generalny Komisarz wyborczy zamianuje

na wniosek prezesa sądu apelacyjnego w Lublinie okręgowego komi-

Sarza wyborczego do dnia 11 b. m.

Protesty przeciwko wyborom.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W .poniedziałek dn. 3 b. m. Sąd Najwyższy roz-

pa postulaty przeciw wyborom do Sejmu w okręgach: Nr. 32

ydgoszcz — Inowrocław, Nr. 40 Cieszyn —Bielsk — Rybnik, Nr. 37

Ostrów—Kępno—Jarocin—Krotoszyn, Nr. 49 Lisko—Sambor—Rudki,
oraz przeciwko wyborom w okręgu Nr. 50 Lwów miasto.

Projekt ustawy ubezpieczeniowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 1 b. m. ministerstwo Pracy i Op. Społ., po

zakończeniu długotrwałej pracy nad projektem wielkiej ustawy ubez-

RECT, rozesłał projekt ten do międzyministerjalnego uzgo-

nienia. |

REDAKCJA | ADMIKISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

  
       

  

  

Mostowa 1.

od g. 9—5,     niem miejsca

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6

tekstem 10 łam. 16 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 23 proc. drożej,

zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, sk« mplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ki 80187.
"ITTBEASAK TTT

za granicę 6 zi.

o 25 proc. drożej.

 

komunikat Stronnictwa Narodoregi.
W niedzielę, dnia 2 marca r. b. o godz. 12 i pół. odbędzie się w sali

własnego lokalu przy ul. Orzeszkowej Nr 11,

Wielkie Zebranie Polityczne
CZŁONKÓWiSYMPATYKÓW

STRONNICTWA NARODOWEGO,
na którem poseł Pomorza na Sejm

Redaktor STEFAN SACHA
wygłosi referat o „SYTUACJI POLITYCZNEJ”.

Karty wstępu dla sympatyków można otrzymać codziennie od

godz. 11 do 3 popoł. i od 6 do 8 wiecz. w Sekretariacie Stronnictwa

przy ul. Dominikańskiej 4. (przy redakcji „DziennikaWileńskiego”).

Legitymacje członkowskie służą za karty wstępu.

Członkowie Ligi Robotniczej i Narodowej Organizacji

mają prawo wstępu za okazaniem legitymacji członkowskich.
Kobiet

 

i 826.371. Po 1 tys. — 601.167,Ciągnienie doiarówki.
486,097, 758.914, 639.701 i 316.845.

WARSZAWA, 1.3 (Pat). W dniu
dzisiejszym odbyło się ciągnienie OFIARY

5 proc. premjowej pożyczki do- złożone w Administracji „Dziennika

larowej serji drugiej. 40 tys. dol. Wileńskiego".
Ku uczczeniu brata $. p. Kazimierza

Sztrala składają siostry na odnowienie
Kaplicy Ostro - Bramskiej 50 złot. i na
Ligę Morską i Rzeczną 50 zł.

padło na Nr. 505.202, 8 tys.—
555.320, po 3 tys, —451.741, 668.680

TESINIO BET EITI AIKIKAIDIETOSET IEVA

OHYDNA PROWOKACJA SOWIECKA.
Masowe rozsżrzeliwanie włościan w Mińszczyźnie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

NOWOGRÓDEK. 1-1if. W pobliżu granicy polskiej, do jed-

nej z wsi na terenie sowieckim położonej, przybył specjalny

agent prowokator G. P. U. z Mińska. Korzystając z wrogich

nastrojów ludności wiejskiej, z powodu przymusowej kolek-

tywizacji agent namówił chłopów do otwartego powstania

przeciwko sowietom, utworzył oddział dywersyiny złożony z 30

osób, które zaopatrzył w broń, dostarczył nawet 2 karabiny

maszynowe. Jak się okazało, karabiny były zepsute i nie funk-

cjonowały.

Niebawem przybyła z Mińska ekspedycja karna, która do-

skonałe poinformowana 0 ruchach oddziału dywersyjnego,

wnet go otoczyłairozbroiła. 36 włościan rozstrzelano na miej-

scu, bez sądu, resztę pognano w głąb Rosji. Prawdopodobnie

zostaną wysłani do osławionej katowni na wyspach Sotowie-

ckich.

Doraźna pomoc dla rolników.
WARSZAWA. 28.2. (Pat.) Komitet ekonomiczny Rady Ministrów

uchwalił, że następujące zarządzenia złożyć się mają na plan doraź-

nej pomocy dla rolnictwa. Premjowanie wywozu żyta, owsa i jęcz-

mienia utrzymane będzie nadal. Akcja zakupu zboża przez rezerwy

zbożowe rozszerzona będzie. Wszelkie ograniczenia przemiałowe dla

żyta zniesione będą.

Ustanowiony będzie w Państwowym Banku Rolnym specjalny

kredyt na konwersję krótkoterminowego długu rolniczego. Narazie

wypłaci skarb na rzecz tego funduszu sumę 22 miljonów zł. Podatki

bezpośrednie, obciążające rolnictwo do dnia 31 grudnia 1929 roku

będą odroczone, rozłożone będą również kwoty podatku dochodowe-

go. Terminy zeznań do podatku dochodowego przesunięte będą

z dnia 1 marca na dzień 1 maja, oraz kandydaci przedstawieni przez

organizacje rolnicze, powoływani będą na członków t. zw. komisyj

odwoławczych. Inwestycje samorządowe w roku budżetowym

1931—31 będą zawieszone.

Budżety samorządów  terytorjalnych poddane będą daleko

idącej redukcji. Podatek wyrównaczy w gminach wiejskich zredu-

kowany będzie do minimum, ściąganie t. zw. składek dobrowolnych,

będzie zakazane.

Na przeciąg trzech lat ograniczone będą wszelkie inwestycje w

instytucjach ubezpieczeniowych oraz wstrzymane, świadczenia nad-

zwyczajne kas chorych.

Żyd pierwszym ambasadorem Stanów
Zjednoczonych w Polsce.

Poszczególne ministerstwa mają nadesłać swe uwagi najdalej w

ciągu trzech tygodni.
| Projekt opracowany normuje w jednej podstawowej ustawie

przepisy o ubezpieczeniu na wypadek choroby, lub macierzyństwa,

na starość,
padku przy pracy,
śmierci osoby ubezpieczonej.

na wypadek niezdolności do zarobkowania wskutek wy-

lub wskutek choroby zawodowej, na wypadek

Natychmiast po uzgodnieniu projektu ustawy między minister-

stwami będzie on przesłany do Sejmu.

Przebieg przesilenia we Francji.
Tardieu tworzy gabinet koalicyjny.

PARYŻ, 1.3. (Pat). Tardieu

Odczytał przedstawicielom. prasy

komunikat, w którym stwierdza,
że zaproponował grupie radyka-

łów społecznych utworzyć tym-

czasowo rząd, którego zadaniem

byłoby wyłącznie zapewnienie

uchwalenia budżetu, uregulowa-

nie aktualnych zagadnień mię-

dzynarodowych i sprawy ubez-

pieczeń społecznych. Po załatwie-

niu tych spraw rząd ten podałby

się do dymisji. Tardieu ofiaro-

wywał Herriotowi tekę sprawied-

liwości oraz stanowisko wice-
premjera, a także proponował
radykałom społecznym cztery teki

i dwa podsekretarjaty stanu. Zda-
niem Tardieu, jest to jedyny spo-
sób wyjścia z sytuacji, który od-
powiada życzeniom całej Francji
i czyni zadość wymaganiom
wszystkich partyj. Tardieu oświad-
czył, że gorąco wzywał Herriota
do zalecenia jego przyjaciołom
politycznym tego wyjścia, które
uważa za konieczne, a które
stronnicy Tardieu są gotowi jedno-
głośnie przyjąć. Tardieu dodał,
że odmowa radykałów spolecz-
nych przepełnia go żalem, nie-
mniej jednak rząd jego zostanie
utworzony jutro.

NOWY JORK, 1.3. (Pat) Tu-

tejszy „Nowy Swiat" dowiaduje
się ze sfer żydowskich, że prezy-

dent Hoover ma zamianować na

stanowisko ambasadora Stanów

Zjednoczonych w Polsce Dawida

Kaufmana, byłego posła w Boliwii.

Zmiany personalne

w wojsku.
Ostatni numer „Szańca” z dn.

25 lutego ogłasza szczegółowy

tekst mowy posła Stefana Dąb-

rowskiego w sejmowej komisji

budżetowej w dyskusji przy bud-

żecie Ministerjum Spraw wojsko-

wych. Ze względu na ogólne za-

interesowanie podajemy część

przemówienia, odnoszącą się do

zmian personalnych w wojsku

wraz z odpowiednią tabelą.

Zmiany personalne w wojsku

budzą powszechne rozgoryczenie.

Weźmy ostatni dziennik personal-

ny z 22 stycznia b. r., który z po-

czątku wycofano, a potem ogło-

szeno. Według tego spisu, w stan

" zastępstwa.

Kaufman urodził się w roku 1883

na Litwie. Pochodzenia jest ży-

dowskiego, z zawodu adwokatem.

Należy do partji sjonistycznej.

Kandydatura jego została wysu-

nięta przez grupę członków kon-

gresu ze stanu Pensylwania,

7

spoczynku przeniesiono 271 ofi-

cerów, do dyspozycji 29. Przy

znacznym braku lekarzy w woj-

sku zwolniono 60 lekarzy, w tem

jednego z najwybitniejszych spe-

cjalistów na 9 dni przed ukończe-
niem 10-ciu lat służby, co unie-

możliwia otrzymanie emerytury.

Dalej, Instytut Badań Materjatu

Wojennego został zdekompleto-

wany; usunięto jego szefa, za-

stępcę i wybitnych dwóch fachow-

ców bez możności należytego
Okazuje się z tego

dziennika, że szczególnie niezbęd-

nym okazał się dla armji pik.

Wir-Konas, który dostał dowódz-

two piechoty dywizyjnej, a prze-

ciw któremu prasa swego czasu
wystąpiła z moralnie obciążające-
mi go zarzutami na tle materja|-

PRERUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 60,

łam 35 gr., w tekście 48 gr., za

SAO

E“ Nr. 9

KONKURS Firmy FASCINATA

 

nadto 50 dalszych premji (pięknych kaset) zawierają

FASCINATA. Rozwiązania nadsyłać należy wraz z p

wanie) z pojedyńczej tuby kremu „FASCINATA”, do

KRAKÓW ul. Gertrudy 6. D. W.

DARMO bez względu na wynik losowani

W dniu 24 maja odbędzie się w obecności

premji, wyniki, którego zostaną ogłoszone dnia 30 maja b. r.

ITSSASSTONIOT SKOCZ NSI

nych „FASCINATA“
nie otrzyma
robu FASCINATA.

nem, co nie žostalo sprostowane,

ani wyjaśnione. Ale sprawiedli-

wość nadchodzil Widziimy bowiem

możność odwracalności polityki

personalnej. Zniesiono w ostat-

nim dzienniku przeniesienie w

stan spoczynku plk. Stanisława

Liebkind-Lubodzieckiego. Jeśli jest

to możliwe w tym wypadku, bez

względu na osobę oficera, to bę-

dzie możliwe i we wszystkich in-

nych ;aru tysięcach wypadkach,

gdy po wykryciu nadużyći likwi-

dacji systemu rządów majowych,

powrócimy do zapewnienia należ-

nych praw oficerowi w armji pol-

skiej.
Co do pszeniesień w stan spo-

czynku, to została dokonana do-

kladna statystyka na podstawie

dziennika personalnego od maja

1926 do końca 1929. Statystyka ta,

która zestawiona jest w tej oto

tablicy, jaką przedstawiam wyso-

kiej komisji, wykazuje 3.129 ofi-

cerów (bez generałów), przenie-

sionych w stan spoczynku. Nie są

wliczeni oficerowie, oddani do dy-

spozycji bez określenia przyna-

Iežnošci służbowej.

Zestawienie ilości oficerów, przeniesio-

nych w stan spoczynku od maja 1926 r.

do grudnia 1929 r. (na podstawie Dzien.
Pers. M. $. Wojsk.).
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Razem 3.129 oficerów.

Na jednego kapitana przenie-

sionego w stan spoczynku zgod-

nie z pragmatyką, przeniesiono

10 na mocy przyśpieszenia eme-

rytury dekretem Prezydenta, a38

na podstawie orzeczeń komisyj

superrewizyjnych.

Objaśnienia. W ja-
sne płatki kwiatu wpi-
sać pionowo 9 wyra-
zów o 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 kolonja.
8) Część śruby.
9) Inaczej Chorą-

giew.

Między osobami nad-

syłającemi  prawidio-
we rozwiązanie zosta
ną rozlosowane na-

stępujace premje: 1)
Patefon szwajcerski, 2)
Fparat fotogreficzny,
3) Manicure, 4) Kase-
ta luksus. z przybora-
mi toaletowemi,5) Zło-
te pióro w kasetce
firmy Montblanci po-

przybory kosmetyczne
pudełeczkiem (opako-

yki wyrobów kosmetycz-
żdy nadsyłający rozwiąza-
jeden komplet próbek wy-

rejenta losowanie
298—s11

 

   

  

W chwili przekraczania wieku,
w którym juź dekret Prezydenta
pozwala przenieść przedwcześnie
na emeryturę, liczba zwolnionych
jest wysoka. Tak, jakgdyby spe-
cjalnie czekano na tę możność.

l tak, zwolnionych w tym wieku,

tj. lat 46 — majorów było 86.

Ale już i wcześniej, ludzi w wie-

ku 38 do 45 lat—zwolniono prze-

ciętnie po 45 majorów na każdy

rocznik, razem 358, t. j. blisko
połowę wszystkich _ majorów.

W randze kapitanów i poruczni-

ków, oraz podporuczników to
samo.

Weźmy kapitanów. Na każdy
rocznik w wieku od 33 do 42 lat

przypada średnio po 50 zwolnio-

nych. Wśród poruczników w la-

tach 29 — 37—średnio po 35 na

rocznik. Ogółem w wieku od 24

do 30 lat zwolniono aż 121 ofi-

cerów! Cyfry te są wymowne,

komentarze do nich zbyteczne!

Gdy dekret Prezydenta o prze-

sunięciu granicy wieku służby

o lat 7 wcześniej stępił swe

ostrze, okazał się niewystarczają-

cym, zastosowano system super-

rewizyj, dokonywanych przez ko-

misje, które świadomie i. nie-

zgodnie z faktycznym stanem

rzeczy, a jedynie na żądanie ga-

binetu ministra wydają  Świa-

dectwa fizycznej niezdolności

do służby. Za takie czynno-

ści lekarze winni być pozbawieni

dyplomów lekarskich! Stanowi

to nadużycie władzy, krzywdzi

tysiące obywateli i obciąża skarb,

a nadto odstręcza najlepsze ży-

wioły od zawodowej służby woj-

skowej. Sprawa ta jest przed-
miotem osobnego wniosku Klubu
Narodowego, ale tu zapytuję, czy
wiadome są p. ministrowi te

nadużycia i czy gotów jest wdro-

żyć śledztwo i ukarać winnych

składania fałszywego świadectwa
lekarskiego?

Swiętokradztwo.

WARSZAWA, 1.3 (Pat).W no-
cy z dnia 24 na 25 lutego w

kościele św. Anny w Białej Pod-

laskiej dokonano świętokradczej

kradzieży. Swiętokradca dostał

się do kościoła i skradł vota, 12

obrazków, 6 lichtarzy srebrnych

i pieniądze z trzech puszek. Po-

licja miejscowa podejrzewała o

dokonanie świętokradztwa nieja-

kiego Eugenjusza Bogdanowicza-

Głowackiego, zamieszkałego w

Warszawie, ktėrego widziano w

przeddzień rabunku w Białej Pod-

jaskiej. Policja warszawska, za-

wiadomiona o kradzieży, przepro-

wadziła rewizję w mieszkaniu po-

dejrzanego. Bogdanowicz - Gło-

wacki przyznał się do grabieży.
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LALKA 1 Fian
Żyjemy obecnie w Polsce pod

znakiem dążeń ustrojowych i zmian

w tę czy ową stronę. Dość gnuś-

nie posuwają się te sprawy na-

przód, głównie z powodu długich

ociągań się obozu rządowego,

który dopiero w dwa i pół lat po

przewrocie majowym zdołał skle-

cić wniosek ustrojowy BB., a

jeszcze i obecnie, w dobiegają-

cym do końca czwartym roku

po przewrocie, wcale nie stoi

jednolicie i twardo przy tym

wniosku, bo i w obozie rządo-

wym widzą niektórzy jego liczne

zwyrodnienia. Mimo tych opóźnień

jednak sprawa zmiany ustroju jest

na warsztacie i w ostatnim czasie

w Komisji Konstytucyjnej Sejmu,

odbywa się około niej praca już

dość prawidłowa.

W tym stanie rzeczy umysły

u nas w kraju są szczególnie

wrażliwe na pewne jakby wska-

zówki ustrojowe idące z zagrani-

cy. Co pewien czas zdarzy się,

to w tym kraju to w owym, coś

takiego, co nasuwa rozważania

ustrojowe u nas i jakby popiera

jedne a zwalcza inne dążności.

Ktokolwiek żyje w bliskiej stycz-

ności z kołami politycznemi, wi-

dzi, jak czuła stała się dziś uwa-

ga na te wskazówki.

Niedawno niemały wpływ na

umysły u nas wywarł upadek

dyktatury w Hiszpanji. Nietylko

przeciwnicy rządów dyktatorskich
u nas ale także ich poplecznicy

odczuli żywe jakby dotknięcie

tego zdarzenia i usłyszeli choćby

cichy ale przejmujący szept w

duszy: takie rzeczy także się koń-

czą. Ponieważ zaś wniosek BB.

jest w istocie swej zbiorem prze-

pisów, celem utrwalenia dyktatu-

ry na stałe, hiszpańska wskazów-

ka była dlań dotkliwa, co jest

słuszne i zrozumiałe. Mniej słusz-

ne było jednak inne równoczesne

zjawisko. Wobec tego, że dykta-

torskie dążności wysuwają się

najhałaśliwiej w sprawie zmiany

ustroju, zdarzenia w Hiszpanii

wpłynęły chłodząco na dążenia

do zmian ustrojowych wogóle,

jakby się chciało powiedzieć:
dobrze nam jest, tak jak jest.

Z tego względu trzeba też i

oczy otworzyć i uszy nastawić na

obecną wskazówkę także i z

Francji, gdzie dnia 17-go b. m.

upadł rząd p. Tardieu w warun-
kach szczególnie pouczających,

bo ta wskazówka wniesie pewne

otrzeźwienie w umysły, któreby

zbytnio poddały się wrażeniu, że

nam zmiany ustrojowe nie są

potrzebne.

Rząd p. Tardieu upadł 17-go

b. m. wskutek niepomyślnego

wyniku jednego z głosowań w

Izbie Deputowanych. Prezes Ra-

dy Ministrów był nieobecny, gdyż

chwilowo chorował, a gdyby na-

wet był zdrów, zapewne nie by-

łoby go również w lzbie, gdyż

toczyła się szczegółowa rozprawa

budżetowa. Minister skarbu p.

Chćron bronił stanowiska rządu

przed poprawkami, bądźto uczczu-

plającemi dochody, bądźto zwięk-

szającemi wydatki. Kołejno w kil-

ku sprawach minister skarbu p.

Chóron zaznaczał, że rząd wiąże

z wynikiem głosowania sprawę

zaufania, kolejno upadały wnioski

odmienne, aż wreszcie w jakiejś

dziesiątej z rzędu sprawie nagle

wniosek taki, zwalczany przez

rząd, znalazł większość. Sprawa

była podrzędna bo opodatkowa-
nia mężatek zajętych w handlu.

Większość była mniej niż nikła,

bo w obliczeniu natychmiasto-

wem 287 głosów przeciw 281, a
w obliczeniu poprawionem 287

przeciw 286 czyłi ów nieśmiertel-
ny w różnych parlamentach 1 głos.

Jednem słowem głosowanie przy-

padkowe, w sprawie drobnej, w

nieobecności kierownika rządu,

jednym głosem większości, ale
rząd p. Tardieu został obalony.

Trudno by było znaleźć przy-

kład bardziej wymowny dziwa-

ctwa parlamentarnego, niż, to

zdarzenie, nawet gdyby się je

odcięło od całego tła i wszy-

stkich rozważań, nasuwających

się dodatkowo.

Niepodobna nie uznać nauki,

płynącej z takiego przebiegu rze-

„czy we Francji, dla naszych obec-

nych rozważań i usiłowań ustro-

jowych.

A jest jeszcze jedna okolicz-

ność wielkiego znaczenia. Co

Francja to nie Polska. Francja

Lobo „rado twórzości”
Chorzów redukuje 1200

Jak się dowiadujemy, od 1marca
b. r. zostaje przeprowadzona w
państwowej fabryce związków
azotowych w Chorzowie stopnio-
wa redukcja 1200 osób — robo-
tników, oraz części urzędników.

Rdukcja stoi w związku z bra-
kiem zamówień nowych, a prze-
kazaniem dawnych do nowo-
otwartych zakładów w Mościcach.

Tak wygląda „radosna twór-
czošė“ i „wyścig pracy” sanacji!

„Samopomoc“,

Jak donosi „Robotnik“ w War-
szawie powstała w swoim czasie
instytucja pod nazwą „Samopo-
moc obywatelska”. „Instytucja”
ta zajmowała się pozornie po-
średnictwem przy udzieleniu po-
sad, wynajdywaniem mieszkań w
domach, pod które place jeszcze
nie były kupione, oraz prowadziła
kursy instruktorskie dla egzeku-
tarów podatkowych.

„Sluchaczom“ tych kursów
przedstawiano sfałszowane oczy-
wiście, zaświadczenia Min. Skar-
bu, że każdy kończący kurs słu-
chacz otrzymuje posadę w Min.
Skarbu. Od „słuchacza" pobiera-
no od 50 do 250 zł.

Na czele „Samopomocy* stali,
niejaki Stanisław Paschalis Zim-
merman, mieniący się adwoka-
tem, niejaki Kraus i niejaki Ka-
sprzycki, mieniący się „dzienni-
karzem“.

Do spółki tej należał także
Stanisław Baścik, redaktor odpo-
wiedzialny i sekretarz redakcji
„Przedświtu*, naczelnego organu
BBS.

Rola Baścika polegała na tem,
że interesantów, zgłaszających się
do „Przedświtu” po posady, mie-
szkania, etc. kierował do „Samo-
pomocy Obywatelskiej*, a tam
już pp. Zimmerman, Kraus, Ka-
sprzycki i Korzeniowski oporzą-
dzali ich na całego.

Ofiarą kompanji tych panów
padł pomiędzy innymi bezrobot-
ny Stefan Gajewski, któremu za-
brano ostatnie 500 z!. za pośre-
dnictwo w uzyskaniu posady.

P. Gajewski zwrócił się do
Urzędu Śledczego, który po prze-
prowadzeniu rewizji w „Samopo-
mocy* i stwierdzeniu oszustw na
wielką skalę, całą tę zgraję z re-
daktorem „Przedświtu* na czele
zaaresztował.

Nie aresztowano tylko Korze-
niowskiego, który według wiado-
mości (lrzędu Śledczego, uciekł
do Sowietów!

Mord przy dzwiękach
„Pierwszej brygady”.

Sąd okręgowy w Warszawie
rozpoznawał w tych dniach spra-
wę niejakiego Tomasza Kowal-
skiego, oskarżonego o zabójstwo
Zygmunta Baranowskiego. Cha-
rakterystyczne dla stosunków o-
becnie panujących było podłoże
sprawy:

Działo się 18 sierpnia 1928 r.
w kawiarni, położonej na pery-
ferjach miasta przy ul. Młynar-
skiejj W lokalu bylo pelno. W
jednym z rogów sali kawiarnia*
nej siedział przy stoliku w gronie
kolegów 29-letni Zygmunt Bara-
nowski, robotnik, w przeciwleg-
łym zaś, Jan Cieślak, giser, jeden
z bardziej znanych w sferach
robotniczych działaczów politycz-
nych Be - Be, gorliwy członek
„strzelca”, w towarzystwie Toma-
sza Kowalskiego i trzech innych
znajornych.

Kieliszki krążyły gęsto humo-
ry, zwłaszcza przy stole Cieślaka
„poprawiały się* z minuty na mi-
nutę. W pewnej chwili Cieślak
podniósł się od stołu. Zanim to-
warzysze zdążyli zapytać, dokąd
chce się udać, Cieślak stanął przy
orkiestrze.
— Proszę zagrać „pierwszą

brygadę* — zawołał głośno do
harmonisty.

Orkiestra 'zagrala „brygadę“.
-— Proszę zdjąć czapki!-—-zwro-

cił się do obecnych Cieślak.
Baranowski i jego towarzysze

nie usłuchali. Fakt ten w szał
wprowadził towarzystwo Cieślaka:
Franciszek i Feliks Betlejewscy
rzucili się na tych, co się ośmie-
lili nie usłuchać żądania ich
przywódcy. Wywiązała się bójka,
a wreszcie zagrzmiały strzały. Na
posadzkę zwalili się trup Bara-
nowskiego.

Zarządzono śledztwo. Pierwot-
ne zeznania świadków Betlejew-
skich i Cieślaka, wyraźnie wska-
zywały na Kowalskiego,
sprawcę mordu.
W dalszym toku rozprawy, wi-

na oskarżonego została udowo-
dniona, jednocześnie wyszło na
na jaw, iż Kowalski był już kara-
ny przez sąd wojskowy za uszko-
dzenie ciała, półtorarocznem wię-
zieniem, że niedawno dopuścił
się zbrodni żonobójstwa, co do-
piero spowodowało osadzenie go
w areszcie prewencyjnym. (Po za-
bójstwie Baranowskiego przeby-
wał na wolności).

Sąd skazał Kowalskiego za za-
bójstwo Baranowskiego, na 8 lat
ciężkiego więzienia.

Tomasz Kowalski należał do
bojówki BBS i do Strzelca.
  

 

Niebywała sensacja w Niemczech.
Żona znanego wydawcy szpiegiem.

Jedną z największych firm
nakładowych w Niemczech jest
firma (llsteina, wydająca szereg
dzienników, m. in. „Vossische
Zeitung“. Na czele zarządu tej
olbrzymiej firmy stoi Franciszek
Gllstein, mający obecnie lat 63.

O obrotach, jakie firma robi,
świadczyć może między innemi
okoliczność, że jedna tylko książ-
ka, wydana przez nią, „Na za-
chodzie nic nowego", przyniosła
wiele miljonów marek czystego
zysku.

Nedawno,.mocno już podsta-
rzały dyrektor wydawnictwa, o-
żenił się z niejaką Różą Grefen-
berg, młodszą od niego o prze-
szło 30 lat. Kobieta ta zaczęła
bezpośrednio po ślubie wtrącać
się do wszystkich spraw swego
męża, a więc nietylko do sprawy
wydawnictw, lecz nawet do pro-
wadzenia pisma, prowadząc mię-
dzy innemi wyraźną kampanję,
przeciwko dotychczasowemu re-
daktorowi naczelnemu „Vossische
Zeitung”, Bernhardowi.

Ta kampanja przeciwko nie-

mu przybrała tak ostre formy, że
niedawno Bernhard wystosował
do kierownictwa firmy oświad-
czenie, iż jeśli Franciszek Ullstein
wraz z żoną nie ustąpią z kiero-
wnictwa, Bernhard będzie musiał
zrezygnować. Dodał on przytem,
że Grefenberg-Ullsteinowa wmie-
szana jest w wielki skandal po-
lityczny, którego zdemaskowanie
zapowiadał na czas najbliższy.

Okazało się, że Bernhard po-
siadał istotnie materjały, dostar-
czone mu przez paryskiego ko-
respondenta „Vossische Zeitung”,
šwiadczące, že Grefenberg pod-
czas wojny światowej pełniła
służbę szpiegowską przeciwko
Niemcom, a przed paru laty
sprzedała FAnglji tajny raport nie-
miecki ministra wojny, Grónera,
o budowie nowego pancernika.
Ogłoszenie tego memorjału przez
dwutygodnik angielski „Review of
Reviews”, było niebywałą sensa-
cją polityczną w całym świecie.
Poza tem— twierdził Bernhard—
w Paryżu władze bezpieczeństwa
notują Grefenberg-Ullsteinową, ja-
ko agentkę sowiecką.
 

 

jest silna, okazała raz jeszcze tę

niezmierną żywotność, która jest

znamieniem jej dziejów, a przeja-

wia się we wspaniałem wypro-

stowywaniu*po pochyleniach pod

ciężarem  czyto klęsk, jak w

r. 1870, czyto bezmiaru ofiar i

wysiłków, jak w wojnie 1914 —

1918, tak, że dzisiaj ma ona zno-
wu świetne stanowisko polityczne

i gospodarczo - skarbowe. Polska

jest na dorobku pod każdym
względem, politycznie i gospo-

darczo, w bardzo ciężkich warun-

kach i sąsiedztwach tak, że to,

co Francji nie szkodzi, Polsce

szkodzi bardzo. Pozatem tory

życia politycznego z parlamen-

tarnem włącznie są we Francji

ułożone tak, iż nawet wyskoki

nie sprowadzą tam wykolejenia,

a u nas trzeba dopiero tor bu-
dować.

Dopiero w takich oświetle-

niach zrozumie się konieczność

zmian ustrojowych u nas. Należy

do nich m. in. poprawka kon-

stytucyjna Klubu Narodowego,

wymagająca, aby wniosek, żąda-
jący ustąpienia rządu, był pod-
pisany przez jedną czwartą po-

słów, umotywowany t. j. stwier-

dzający, że mają oni pewne

wspólne poglądy a nie jedynie

dążenie do zmiany, oraz uchwa-

lony przez połowę plus jeden

przynajmniej pełnego składu Sej-

mu, albo w obecności połowy

plus jeden przez trzy piąte więk-

szości, t. j. w sposób zapewniają-

cy większość na jutro i dalej.

Dzisiejsze zdarzenia francuskie

oświetlają szczególnie tę sprawę,

inne nauki zagraniczne oświet-

lają inne, a razem widzi się pew-

ną całość spraw, które u nas

trzeba załatwić.

Wielką lekkomyślnością było-

by mniemanie, że można się

obejść u nas bez porządnej zmia-

ny ustroju, bo i potrzeby są bar-

dzo widoczne i czasu nam dano

nie tak wiele, jak może niektó-

rzy myślą, na umocnienie się

przez wprowadzenie ładu.

Stanisław Stroński.

jako na:

pa o Ž —   M
KTO POPIERA MINISTRA CZERWIŃSKIEGO?

(KAP). Ostatnia mowa Mini-
stra Wyznań i Oświecenia Pu-
blicznego, p. Czerwińskiego, tak
bardzo zaniepokoiła opinję kato-
licką w Polsce, że musimy jesz-
cze parę uwag jej poświęcić.

P. Czerwiński oświadczył wy-
ražnie, że zadaniem jego jest
wyzwolić młodzież z dotychcza-
sowych wpływów, a poddaćwpły-
wom nowym, nam przynajmniej
nieznanym, możecoś w rodzaju...
Kaden Bandrowskiego. Nie mo-
żemy więc przestać ostrzegać
opinji publicznej przed niebezpie-
czeństwami tych nowych wpły-
wów, które tak jaskrawo zaryso-
wują się na horyzoncie naszego
publicznego wychowania.

P. Minister, przyparty do mu-
ru, złożył b. cenne oświadczenie:
„Stoję na gruncie prawa i z tej
zasady prawnej już sumienie pe-
dagogiczne każe mi wyprowadzić
wniosek, że i na innych lek-
cjach w szkole i wogóle w od-
działywaniu szkoły na młodzież
nie powinno być niczego, coby
zasadom, głoszonym na lekcjach
religji, przeczyło, ażebyśmy nie
wychowywali młodzieży w du-
chowej anarchji — i o to nam
tylko chodzi, o nic więcej.

Ale jak pogodzić to oświad-
czenie p. Czerwińskiego z tem,
co powiedział.w tej samej mowie
o narzucaniu nauczycieli żydów
dzieciom katolickim. „Alarmowa-
ło się — mówił p. Minister — na-
przykład ludność katolicką tem,
że Ministerswo Oświaty mianuje
żydów do seminarjów nauczy-
cielskich, albo do innych szkół,
gdzie są dzieci katolickie. Jak
gdyby ten czytelnik był już tak
bardzo  nieuświadomiony, tak
bardzo nieorjentujący się w istot-
nych stosunkach i nie wiedział,
że od czasu powstania Państwa
polskiego obywatele Państwa
mojżeszówego wyznania pracują,
jako nauczyciele, w szkołach, że
szkół średnich, ani serninarjów
nauczycielskich państwowych spe-
cjalnie dla żydów w Polsce nie-
ma, więc nie może tu zachodzić
jakiś nowy zasadniczy fakt w tej
sprawie. Nie chcę przez to po-
wiedzieć, że winien byłby mini-
ster, gdyby tak zrobił, bo mini-
ster oświaty w Polsce powinien
być ministrem dla wszystkich
obywateli Państwa".

Czy te słowa byly podykto-
wane także „sumieniem  peda-
gogicznem“? Czy oddawanie mło-
dzieży katolickiej pod wpływy
nauczycieli-żydów może się obejść
bez wychowywania młodzieży w
duchowej anarchji? Czy nauczy-
ciel-żyd będzie miał choć trochę
zrozumienia dla chrześcijańskiego
światopoglądu w wychowaniu?

Właśnie dlatego, że jesteśmy
uświadomieni i orjentujemy się
dobrze w zgubnych skutkach te-
go rodzaju enuncjacji' Ministra,
musimy z całą stanowczością
protestować. Bez naruszenia to-
lerancji, a raczej w imię toleran-
cji, w imię naszej Konstytucji,
która poręcza wszystkim obywa-
telom wolność sumienia i wyz-
nania (art. 111), należałoby nie
dopuszczać żydów do nauczania
katolickich dzieci, a Minister
Oświaty w Polsce powinien so-
bie uważać za święty obowiązek
przed tego rodzaju wpływami
młodzież polską bronić,

Ojciec św. Pius XI w swojej
sławnej, ostatniej Encyklice o
wychowaniu ostrzega wogóle
przed szkołą mieszaną i wska-
zuje sposób wyjścia dla państwa
kiedy mówi: „A niechaj nikt nie
mówi, że w narodzie, podzielo-
nym na różne wyznania państwo
nie może inaczej zaradzić po-
trzebom publicznego oświecenia,
jak tylko przez szkołę neutralną
albo mieszaną, bo bez porówna-
nia Įepiej i łatwiej może i po-
winno zaspokoić je, zostawiając

„swobodę i popierając przez od-
powiednie zasiłki inicjatywę i
działalność Kościoła i rodzin na
tem polu".

A więc jest sposób wyjścia z
sytuacji, ale p. Czerwiński go nie
uznaje.

Czyż więc opinja katolicka
może być spokojną i mieć za-
ufanie do p. Ministra Czerwiń-
skiego?

Ale rnoże ktoś powiedzieć —
cóż ż tego — nie wyciągnięto
konsekwencyj konstytucyjnych,
więc p. Czerwiński może spokoj-

"nie piastować swoją tekę.
Z emfazą pod koniec swego

przemówienia przecież powie-
dział p. Czerwiński: „Jeżeli to.
co powiedziałem, jest mało, jest
za mało, proszę bardzo, wy-
ciągnijcie, szanowni panowie kon-
sekwencje konstytucyjne".

Otóż to właśnie. Mieliśmy już

w

okazję powiedzieć, że, przestrze-
gając opinję publiczną przed
„nowemi wpływami” p. Czerwiń-
skiego, nie uprawiamy polityki,
ale bronimy  chrzešcijanskiego
šwiatopoglądu w wychowaniu.

Ale najlepszym tego dowo-
dem jest to, że właśnie do p.
Czerwińskiego nie można zasto-
sować w dzisiejszym sił układzie
konstytucyjnych konsekwencyj,
bo poprą go zawsze socjaliści i |
wszystkie te stronnictwa, które
zerwały z chrześcijańskim świato-
pogłądem.

Niechże tedy wiadomem bę-
dzie, że wyznawcy światopoglądu
niechrześcijańskiego popierają
p. Czerwińskiego i na nich on
stoi.

Dla nas, dla opinji katolickiej
p. min. Czerwiński, aż za wiele
powiedział i dlatego do niego
nie mamy zaufania, bo mieć nie
możemy!

Ks. Z. Cboromański.
(Przyp. Red. „Dzien. Wil.“.

Precyzując powyższy artykuł Ka-
tolickiej Agencji Prasowej zezna-
czamy, że o ile ze stronnictwami
katolickiemi, jak Stron. Narodo-
we, Chd., Piast, głosowałby Blok
Bezpartyjny,  otworzyłaby się
większość, wobec której min.
Czerwiński musiałby „wyciągnąć
konsekwencje konstytucyjne“.
Niestety o współdziałaniu B. B.
ze stronnictwami katolickiemi w
tym wypadku mowy być nie
może, skoro ż klubu tego jeden
tylko ks. Radziwiłł odważył się
półgębkiem potępić politykę
szkolną min. Czerwińskiego, pod-
kreślając z naciskiem, że wystę-
puje wyłącznie we własnem imie-
niu. Zaznaczamy to ku uwadze
tych, na szczęście nielicznych
księży, którzy wbrew opinii epi-
skopatu wciąż jeszcze popierają
klub B. B. lub zasiadają śród
„wyznawców światopoglądu  nie-
chrześcijańskiego".. non propter
Jesu...).

PST TBDRS

Glosy młodzieży akademickiej W Spra-
wie dóbr skonfiskowanych powstańcom

Wileńskie Koło Międzykorpora-
cyjne nadsyła nam z prośbą o za-
mieszczenie pismo treści następu-
jącej.

W związku z znanem stano-
wiskiem niektórych urzędników
Prokuratorji Generalnej Rzeczy-
pospolitej, zajętem podczas pro-
cesu o zwrot zabranych ongiś
przez rząd carski, uczestnikom
powstań narodowych, majątxów,
wileńskie koło Międzykorporacyj-
ne, które zrzesza akademicką mło-
dziež korporacyjną USB, zabie-
rając głos w tej sprawie i zastrze-
gając, że nie chcąc i nie mając
prawa nikogo osądzać, ani wda-
wać się w meritum sprawy, mu-
si jednak stwierdzić:

Teza wysunięta przez urzęd-
ników  Prokuratorji Generalnej
Rzeczypospolitej, jakoby współ-
czesne Państwo Polskie było no-
wotworem, nic nie mającym
wspólnego z przeszłością — znaj-
dujew sercach młodzieży bardzo
przykry i bolesny oddźwięk.

Młodzież, która dzisiaj może
wypowiadać jedynie swoje credo,
nikogo nie wiążące, jutro, gdy
zajmie odpowiedzialne stanowisko
w Społeczeństwie, będzie umiała
zaakcentować i formalnie i obo-
wiązująco to, co dzisiaj w ser-
cach swych głęboko nosi: że
Polska obecna, jest kość z kości
i krew z krwi dawnej Rzeczypo-
spolitej, że jest spadkobierczynią
idei Polski Jagiellonów, Sobies-
kich, Kościuszków, że krew ofiar-
nie na polach bitew przelewana
przez wiele pokoleń, nierozerwal-.
nie spoiła wieczystą pieczęcią
przeszłość z teraźniejszością.

O tem zresztą twierdzi oficja!-
na doktryna Państwa Polskiego,
że jest ono restytucją dawnego
Państwa Polskiego, o tem mówią
międzynarodowe traktaty i nasza
konstytucja.

Z tego wypływa konsekwencja,
której nie można pomijać, nawet
w imię dorywczych motywów
fiskalnych, a już wręcz bolesne
zdziwienie wywołać musi fakt,
że dla tych fiskalnych motywów
i efektu krasomówczego,. prze-
kreśla się to, co jest i będzie
jednym z głównych elementów
naszej dumy narodowej.

Chociaż wspomnienie łopotu
spoczywających dzisiaj w chwale
sztandarów, zagłusza niefortunne
wystąpienia kazuistyczne i jest
jedyną obroną tych, co za tymi
sztandarami szli, niemniej jednak
pragniemy, by zdziesiątkowane i
jakże już dzisiaj nieliczne szeregi
weteranów wiedziały, że młodzież,
o której się zwykło mówić, że
jest przyszłością narodu, czuje i

Nr. 51

"Z ostatniej chwili.
Włamanie w krakowskiej
kasie rady powiatowej.
KRAKÓW, 28.II. (Pat.). W ka-_

sie rady powiatowej dokonano
włamaniae Sprawcy dostali się w
nocy do lokalu rady powiatowej,
rozproli rakiem prawy bok kasy
i wybrali z niej 24 tysiące zło-
tych. Zawartość kasy była ubez-
pieczona od kradzieży z włama-
niem,

Bandyci chińscy mordują
duchownych katolickich.
HONGKONG, 1.3. (Pat.) $Na-

deszła tu wiadomość o zamordo-
waniu 2 księży i 3 chrześcijań-
skich zakonnic chińskich. Jak się
zdaje, grupa ta została napadnię-
ta w czasie podróży po rzece
Północnej przez bandytów, którzy
usiłowali porwać zakonnice, lecz
spotkali się z energicznym opo-
rem ze strony księży. Bandyci
obrabowali podróżnych ze wszyst-
kiego, spalili ich łodzie i nastep-
nie uprowadzili swe ofiary w gó-
ry. Kiedy inni księża udali się
w góry celem wyzwolenia napa-
dniętych z niewoli za okupem,
było już zbyt późno, gdyż znale-
ziono tylko ich trupy. W wiązku
z tym wypadkiem poseł italski
w Pekinie wysłał notę |do rządu
chińskiego i przesłał telegraficzne
sprawozdanie do Rzymu.

« Z całej Polski.
Umorzenie sprawy przeciw-
ko Dyr. Ajencji Wschodniej.

Władze sądowe, prowadzące
śledztwo w głośnej sprawie prze-
ciwko Sejmfeldowi, oskarżonemu
o podsłuch telefonicznym, nie
znalazłszy żadnych cech prze-
stępstwa w postępowaniu Dyrek-
tora Fjencji Wschodniej p. Ada-
ma Szczepanika, umorzyły prze-
ciwko niemu sprawę.
 

„Regjonainy święty".
— Antuk, co przywioz ty na

kiermasz?
— At, koly, necki, duhi...
— A žonka?

Ž — Nu, niebielona plėtna, jaj-
iż,
— Dyk napijmy sien na do-

bry targ.
— Czemu nie!
— Antuk, ci słyszał ty?
— Nu?
'— Piszon gazety co šwianty

Kazimierz to nasz re... renjo...
ajaj kab ciebia... wraz, wraz... re-
gjonalny świanty.

p.

 

we

=" — Znaczy sien, jaki?
— Nu regjonalny, tutejszy,

musi być wilenski ci jak...
— Dyk co?
— Znaczy sien warszawskie-

mu, a Boże broń poznanskiemu
człowieku modlić sien do niego
a-ni. Nie pozwolon.
— Ktoż zabroni, a?
— Pan (lljewicz naczelnik od

radji, musi być zabronił i Ochen-
kowska jedna, z gazety, zabroni-
ła. Bacz żeby twoja żonka, co z
Czenstochowy, nie modliła sien,
Boże broń, do naszego Kaziuka,
a to posłyszon — sztraf zapłaci.
Radja wszystko na drutach sły-
Szy, a gazety wraz i napiszon.
Toż ci wiesz ty? We wtorek, co
z kiermaszu — wszystka pójdzie
do radji!
— Czemuż tak?
— Nu stoiż w gazetach żeby

cała Polska i cały świat dowie-
dzieli sien że co tutejsze, co re-
gjonalne to nie ichnie, alje oso-
bliwie nasze i nikomu sie wtran-
cać nie możno.
— Trzebažl.. | wszystkoż z

kiermaszu na drutach polieci?
— Jakżeż? Kichniesz—wraz i

dowiedzon sien z radji że to jak
raz po regjonalnu. Zaryczy kro-
wa, zakwiczy kaban — po regjo-
nalnu. Zaklniesz: psia krew, cha-
Ijera—po regjonalnu. Pobijon sien
na kiermaszu pianice—po regjo-
nalnu, dasz drugiemu w morda—
po regjonalnu, nie po ichniemu.
— At co za ciekawość słu-

chać? jeszcze pieniądzy za to
płacić? Jaby wolał nieszpór po-
słuchać, jak my u wójta słu-
chali, albo o hodowaniu kur.
— Et, co ty wiesz! Nieszpór—

to i u ich w Warszawie ci Po-
znaniu takiż sam, mowa—takaż
sama — alje świanty Kaziuk nie
ichny a nasz, regjonalny i kier-
masz nie ichny a nasz. Antuk,
co przywioz ty na kiermasz?
— At, koly, necki, duhi...
— A żonka? i
— Toż mówił ja: niebielona

płótna, jajki...
— Dyk napijmy, sien na do-

bry targ...
— Czemu niel M. Sz.
KTP1 SN
myšli tak, jak czuly i myšlaly
pokolenia, gdy podejmując zbroj-
ną walkę o ciągłość przerwanej
wrażą przemocą państwowości
polskiej — pod tymi sztandarami
ginęły. :

Wzywamy organizacje akade-
mickie o przyłączenie się do ni-
niejszego oświadczenia i wszyst-
kie polskie pisma prosimy o
przedruk.

Za Wileńskie Koło Międzykor-
poracyjne

Eugenjusz Qulczyński
Prezes Komitetu Polonia
i Wil. Koła Międzykorp.

Wiktor Cywiński
Sekretarz

 

 oANIE



 

 

TRIUMF...
"Na Miedzynarodowej Wystawie Radjowej w Londynie

pierwszą nagrodę zdobył

ELEKTRYCZNY ODBIORNIK

PHILIPSA 2511
Jedyny odbiornik, który caikowi-

stację wileńską
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cie eliminuje

Dzięki zastosowaniu słynnych lamp PHILIPSA

wielkiej mocy odbiornik ten oddaje czysto

j silnie niezliczoną ilość stacji nadaw-

słabych.czych nawet bardzo odległych i

Zasilanie wprost z sieci oświetleniowej.

Bez bateryj! Bez akumulatorów!

Strojenie przy pomocy jednej tylko gałki.

 
Ei J Cena wraz z lampami

Zł. 1750.— 2
Żądajcie broszur

„ We wszystkich sklepach

ja radjowych lub

pod adresem: PHILIPS S. A. WARSZAWA KAROLKOWA 36/44
WILNO, MICKIEWICZA 23.

POLSKIE ZAKŁADY

Bezpłatne demonstracje radjosprzętu PHILIPSA odbywają się na Wystawie Philipsa „Radjo i Światło”, ul. Mickiewicza 23. 4739—or 

 

 

  

  

   

    

 

  
  

  

   

 

Z miasta.
— Mrozów już nie będzie.

aństwowy Instytut  Meteorolo-
liczny komunikuje:
„Według naszych _przypusz-

zeń zimowe mrozy należą już
© przeszłości. Mogą być jeszcze
prawdzie lekkie przymrozki, lecz
ieprzekraczające kilku stopni po-
iżej 0.
Przypuszczalną temperaturę naj-

liższej przyszłości określić można
Nastęr ująco: nocą przymrozki, w
iągu dnia ocieplenie.

„ Wogóle zaś coraz więcej zbli-
żamy się do wiosny”.
— iłłakowiczówna w Wilnie.

„najbliższy piątek przybędzie do
Wilna Laureatka Nagrody Lite-
Iackiej im. A. Mickiewicza, Kazi-
miera liłakowiczówna. W sobotę
znakomitej Poetce poświęcony
ędzie uroczysty wieczór w Związ-
u Literatów. W niedzielę w po-

ludnie nastąpi w sali Rady Miej-
fe: wręczenie dyplomu nagrody

<

erackiej wobec Rady Miejskiej
zaproszonych gości. Szczegóły

 Podamy w dniach najbliższych.
— Spółdzielnia właścicieli

Autobusów w Wilnie, podaje do
wiadomości, że z dniem 3-go
marca b. r. biuro Spółdzielni bę-
dzie czynne w nowym
Przy ul. Królewskiej Nr. 1
niej księgarnia
Polskiego).

(daw-
Nauczycielstwa

Sprawy miejskie.

— Nowe ceny na wodę ma-
gistracką. Z dniem 1 kwietnia

- r. mają wejść w życie nowe
Przepisy w przedmiocie korzysta-
nia z miejskiej wody i urządzeń
kanalizacyjnych. W myśl nowych
Przepisów opłata pobierana bę-
dzie w normach następujących:
za I mtr * wody z sieci wyso-
kiego ciśnienia 55 groszy. Za wo-
dę ze źródeł Wingierskich 50
proc. powyższej ceny. (as)
— Gdzie odbędzie się tra-

dycyiny „Kaziuk“. Na ostat-
, niem posiedzeniu Magistratu roz-
 ważano między innemi sprawę
, urządzenia tradycyjnego „Kaziu-
| ka", który, jak wiadomo, przypa-
“da na dzień 4 marca. Początko-
wo magistrat projektował urzą-
dzenie jarmarku na placu Kate-
dralnym, w toku jednak dyskusji
projekt ten upadł, wobec czego
„Kaziuk* dorocznym zwycza-
lem odbędzie się na placu Łu-
iskim. (as)

Sprawy wojskowe.
—Referat wojskawy magi-

Stratu m. Wilna rozesłał już kar-
ty powołania tym poborowym
rocznika 1908-go i starszym, któ-
rzy dotychczas korzystali z odro-
czeń (kat. B), a którym odrocze-
nia nie zostały przedłożone. |

Wcielenie do szeregów nastą-
pi w pierwszej połowie bieżące-
go miesiąca.

Należy zaznaczyć, że ci pobo-

 

 

lokalu .

KRONIKA.
rowi rocznika 1908-go, którzy

zmienili swój adres i nie dokona-
li meldunku wojskowego oraz

wogóle ci, którzy spodziewają

się wcielenia, a nie otrzymali kart

powołania—powinni we własnym
interesie sprawdzić w seperacie
wojskowym magistratu, czy nie-
ma dla nich nadesłanych kart
powołania. (as)

Sprawy samorządowe.
— Związek Wydziałów Opie-

ki Społecznej. Onegdaj odbyło
się nadzwyczajne posiedzenie ma-
gistratu, w którem udział wzięli
naczelnik wydziału samorządowe-
go Ulrzędu Wojewódzkiego p. Ra-
kowski oraz p. Jocz, naczelnik
wydziału opieki społecznej. Przed-
miotem obrad był projekt zorga-
nizówania Związku Wydziałów
Opieki Społecznej, w którego
skład weszłyby wszystkie gminy
województwa wileńskiego. W myśl
tego projektu mają wszystkie
gminy płacić w ciągu 5 lat 1
proc. wysokości swych budżetów,
zaś gmina m. Wilna w ciągu 10
lat pół proc. swego budżetu.
(zyskane tą drogą pieniądze zo-
staną zużyte na budowę i orga-
nizację szpitali, schronisk, ochron
i przytułków.

Projekt ten został przez ma-
gistrat zatwierdzony. (as)

Sprawy akademickie.
— Z Koła Matem. Fizycz-

nego. Dziś o godz. 12-ej w lo-
kalu Koła Mat. Fiz. (Zamkowa 11)
zostanie wygłoszony przez kol.
M. Krzyżańskiego ciąg dalszy re-
feratu p. t. „Równania o różnicz-
kach zupełnych'. Wstęp wolny
Goście mile widziani".

Sprawy roine.
— Zebranie pszczelarzy. W

dniu 7 marca b. r. o godz. 5-ej
w lokalu Związku Ziemian w Wil-
nie przy ul. Zawalnej 9, odbędzie
się zawodowe miesięczne zebra-
nie pszczelarzy i _ miłośników
pszczelnictwa. Na zebraniu będą
omawiane między innemi, spra-
wy: pasiek spółdzielczych, kursów
i hodowli matek.

Sądy.
— Nominacje w sądownic-

twie  wileńskiem. Prezydent
Rzplitej zamianował Micahła Błoń-
skiego i dr. Marjana Sokalskiego
prokuratorów Sądu Najwyższego
sędziami sądu apelacyjnego w
Wilnie, oraz podprokuratora sądu
okręgowego w Wilnie Czesława
Bieniewicza wice - prokuratorem
tegoż sądu. (d).
— Prezes Sądu Apelacyjne-

p. Lucjan Bochwic wyjechał w
sobotę do Warszawy w sprawach
służbowych.

Z życia stowarzyszeń.
— Akademja Ku czci św.

Kazimierza Królewicza. Stowa-
rzyszenie Młodzieży Polskiej Rze-
mieślniczej im. św. Kazimierza,

organizuje uroczystą Fkademję

ku czci św. Kazimierza w niedzie-

ię dnia 2 marca r. b. w sali przy

kościele św. Jana o godzinie 3.30

i 7-ej (dwa razy), na program zło-

ży się:
Część I. 1. Odczyt „Swięty Ka-

zimierz w Wilnie* wygłosi ks. prof.

dr. St. -Glakowski, 2. Spiew solo-

wy, 3. Deklamacje, 4. Skrzypce,

5. Obraz sceniczny „Kazimierz

święty". Część Il. Program części

drugiej składa się z wesołej ko-

medji i mnóstwa ciekawych nie-

spodzianek, w których biorą udział

artyści amatorzy.

— Doroczne walne zebranie

T-wa Miłośników Fotogratji od-

będzie się dziś o godz. 4-ej (w

drugim terminie o godz. 5-ej) w

lokalu  Bibljoteki Wydz. Sztuk

Pięknych U. S$. B.

Sprawy białoruskie.

— Wspólny front litewsko-

białorusko-ukraiński. W nie-
dzielę dnia 23 b. m. odbyła się

wspólna wieczorynka przedstawi-

cieli związków studenckich litew-

skiego, białoruskiego i ukraiń-

skiego. W wieczorynce tej wziął

udział student anglik, którego

nazwiska prasa białoruska nie

podaje. Anglik ów rzekomo jeździ

po Europie i studjuje zagadnie-

nie zmniejszości narodowych.

Sprawy żydowskie.
— „Stefan Batory jeszcze

tego nie słyszał". Pod tytułem
„Stefan Batory jeszcze tego nie

slyszal“, „Wilner Tog“ pisze o

walnem zebraniu członków žy-

dowskiego Stow. Wzajemnej Po-

mocy, które odbyło się w Sali

Śniadeckich. Zarząd stowarzysze-

nia liczył, że o ile zwróci się. do

kuratora stowarzyszenia prof. Za-

wadzkiego, ażeby był obecnyi

zebranie będzie rniało miejsce w

sali Śniadeckich, studenci z opo-
zycji będą się wstydzili i cicho

będą siedzieli. Omylili się. Rze-

czywiście satysfakcja była ta, że

poraz pierwszy stare mury Kr.

Stefana Batorego usłyszały słowo

żydowskie, ale zarząd satysfakcji

nie miał. Po burzliwym przebiegu

głosowania, podczas którego nie

brakowało okrzyków, jak bolsze-

wik itd. przystąpiono do wysłu-

chania sprawozdań. Po sprawo-
zdaniu powstała ostra dyskusja.

Z powodu późnego czasu prze-

wodniczący zamknął posiedzenie.

Wywołało to burzliwe protesty ze

strony opozycji, która śpiewając

międzynarodówkę opuściła salę

ku wielkiemu zdziwleniu kuratora

prof. Zawadzkiego, który to pierw-

szy raz słyszał w niesplamionych

murach UŪniwer. Stefana Batore-

go. Tyle „Wilner Tog". Poco

jednak wogóle było wpuszczać
żydów do sali Śniadeckich?

Sport.
— Zawody łyżwiarskie. Ku

uczczeniu Dziesięciolecia Polskiego Spor-
tu Łyżwiarskiego, Zarząd Wileńskiego
Towarzystwa Lyžwiarzy urządza dziś
w Parku Sportowym o godz. 12,30 za-

wody w jeździe figurowej o Mistrzostwa

Okręgu Wileńskiego dla pań i panów,
Członków T-wa Łyźwiarskiego.

+ Zabawy.
— Zarząd Związku Sybiraków

przypomina, że zabawa organizowana

przez Związek odbędzie się dziś dnia 2

marca w lokalu Stowarzyszenia Techni-
ków przy ul. Wileńskiej.

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

Dziś dwa przedstawienia o godz. 3,30
po poł po cenach zniżonych Gozziego
„Księżniczka chińska Turandot", o g. 6
wiecz. sensacyjna amerykańska sztuka
„Broadway“.

Jutro w poniedzialek przedstawie-
nie zawieszone.

— Teatr Miejski w „Lutni*.
Dziś odbędą się dwa przedsiawienia.
Popołudniu o godz. 3,30 po cenach zni-

żonych komedja węgierska Lakatosa
„Mężczyzna i kobieta". Wieczorem o
godz. 8 komedja Geraldiego i Spitzera
„Gdybym chciała”.

— Najbliższe premjery. Rozpo-
częte zostały w obu Teatrach prace
przygotowawcze do wystawienia osta-
tnich nowości repertuarowych: „Miłość
czy pięść" Fijałkowskiego i Dunin-Mar-
kiewicza, „Błędny bokser* Smólskiego,
oraz „Karol i Anna* Franka.

— Jutrzeįsza rewja w Teatrze
Lutnia. Jutro w poniedziałek zespół
rewji wileńskiej wystawia raz jeszcze
nową aktualną rewję w I6 obrazach
„Idž na bal“ Mirskiego i Swiętochow-
skiego. Na przedstawienie dzisiejsze
przysługują zniżki 30 proc. do Teatrów
Miejskich. Początek o godz. 8.

— Dzisiejszy poranek symfonicz-
ny. Na dzisiejszym 7 poranku symfo-
nicznym Wil. Tow. Filhnarmonicznego w
Teatrze Miejskim Lutnia wystąpią uta-
lentowane artystki: Elza lgdal (śpiew),
i Fanny Krewer (fortepjan), oraz Wil.
orkiestra symfoniczna.

— Doroczna Reduta Artystyczna.
Jutro w poniedziałek otworzą się
gościnnie podwoje salonów kasyna gar-
nizonowego na doroczną redutę arty-
styczną urządzaną staraniem artystów

Teatrów Miejskich. Będzie to najwspa
nialsza zabawa w obecnym kończącym
się karnawale. Przystrojone odświętnie
i artystycznie udekorowane sale, 4 naj-
lepsze zespoły orkiestrowe, wiele
atrakcyj i niespodzianek, oraz szereg
konkursów z cennemi nagrodami do-
pełnią nad wyraz pięknej i artystycznie
pomyślanej całości. Bilety wejścia za
okazaniem zaproszeń nabywać można
w obu kasach Teatrów Miejskich.

— Dzisiejsza 5 Niedziela Kame-
ralna w Związku Literatów wzbudza
szczególne zainteresowanie, ponieważ
program poświęcony jest mistrzom mu-
zyki francuskiej. Kwintet wileński (prof.
Kimontt-Jacynowa prof. Solomonow, p.
Szabsaj, kapelm. Salnicki i prof. Tchorz)
wykona rzadko w Wilnie słyszane dzie-
ła kameralne Godard'a, Debussy'ego
i Saint- Sačns'a. Wstęp dla abonentów;
prócz tego wydaje się przy wejściu po-
jedyńcze karty wstępu. Początek o
godz. 8.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.
Program:

Niedziela, dnia 2 marca 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Po-

znania.
11,55. Transm. z Warszawy. Sygnał

czasu, komunikat meteorologiczny kon-
cert i odczyty rolnicze.

11,15. „Jak się uczy niewidomych*,
wygł dr. Marja Strzemińska.

17,40. „Kukułka Wileńska*.
18.05. Transm.  podwieczorku ko-

stjumowego dla dzieci.
19,00. „Co się dzieje w Wilnie", po-

gadankę wygł. prof. M. Limanowski.
19,25. Lekcja języka niemieckiego.
20.00. Kwadrans akademicki.
20,15. Niedziela Kameralna.
23,00. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 3 marca 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
16,15. Gramofon.
17,00. Komunikat

Koła Misyjnego.
Akademicsiego

17,15. Bajeczki dla dzieci.
17,45. Koncert z Warszawy.
18,45. Audycja literacka „Niewierny

Tomek“ I. Grabowskiego.
19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,05. Z Warsz. Koncert.
23,00. Spacer detektorowy po Eu-

ropie.
Od godz. 24,00, Transm. z Balu Ma-

skowego Związku Artystów Scen Pol-
skich w salonach Kasyna Garnizono-
wego w Wilnie.

Z sali sądowej.
Szpieg litewski przed są-

dem okręgowym.
Onegdaj, pod przewodnictwem

prezesa sądu okręgowego p. Bzo-
wskiego i przy udziale pp. sę-
dziów Sienkiewicza i Miłaszewi-
cza, lll-ci wydział karny _rozpo-
znawał sprawę  Lejby Fiszera,
mieszkańca Malat w Litwie Ko-
wieńskiej, oskarżonego o szpie-
gostwo.

Proces toczył się przy drzwiach
zamkniętych, a z sentencji wyro-
ku wynika, iż podsądny uznany

został za winnego dokonania czy-
nów mu inkryminowanych, a mia-
nowicie: 1) że od 1923 do 1928r.
pozostawał na usługach wywiadu
litewskiego, działając na szkodę
państwa polskiego przez ujawnia-
nie osobom, działającym w inte-
resie rządu litewskiego, nazwiska
wywiadowców polskich, wydając
ich tem samym władzom litew-
skim, oraz udzielał im wiadomo-
ści, dotyczących wojskowej obro-
ny Polski i 2) że w październiku
1928 r. przekroczył nielegalnie
granicę Polski, w celu zdobycia
wiadomości i przeprowadzenia
wywiadów o dyslokacji wojsk pol-
skich.

Za pierwszą z tych zbrodni,
sąd skazał osk. Fiszera na osa-
dzenie w ciężkiem więzieniu przez
lat 10, a za drugie na dom po-
prawy przez 3 lata.

Wobec zbiegu przestępstw, sąd
wymierzył Fiszerowi jedną łączną
karę w rozmiarze 10 lat ciężkie-
go więzienia. Kos.
 

 

Z KRAJU.
Katastrofa na jeziorze Świr.

14 osób zatonęło.

We wtorek 25 lutego na jezio-
rze dwir wydarzyła się niebywała
katastrofa podczas której zginęło
14 włościan. Przebieg katastrofy
przedstawia się następująco: gru-
pa włościan powracających z tar-
gu, będąc w stanie nietrzeźwym
urządziła wyścig przez zamarznię-
te jezioro. Gdy 6 sań znajdowało

się na środku jeziora, lód załamał
się pod jadącymi i wszyscy wpadli
do wody.

Na zarządzony alarm przybyli
niezwłocznie z pomocą rybacy i
włościanie, którzy zdołali 5 osób
uratować, zaś 14 włościan po-
niosło śmierć w nurtach jeziora.

(g)
 

dzieć się: Połocka '

Do sprzedania
prawy dom z placem. Dowie-
majątkowe 20m. 1

133

Sprzedam działkę ziemi
własnej 574 s.* na Saskiej

 

Listy ma Litwę
przesyła szybko i aku-

7—0 ratnie biuro: L. Taic, Ry-
ga Postfoch Ne 511. Na
odpowiedź załączyć zna-
czek pocztowy na 50 gr.

Kiępie, przy rzece Wilence
i nowo zbudowanym mo-
ście o warunkach dowie-
dzieć się ulica Popowska
Nr. 2-a Januszewicz od
4—6 p.p. 7174—1

Drzrzędnośi
swoje złote i dolary u-
lokuj na 12 proc. rocz-
nie. Gotowka twoja jest
zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. LOMBARD
Plac Katedralny, Blsku-
pia 12. Wydaje pożyczki
od zastaw złota, sre-
ra, brylantów,futr lt. d.

am pożyczkę pod
dom w mieście pod

I-szą hipotekę, ewen-
tualnie po I-szą hipote-
kę po Banku Ziemskim.
Oferty do Administracji
pod „Pożyczka" _1322-1

"Ta 5,000 dolarów
sprzedamy posesję w
centrum miasta z o=
grodem owocowym,
placu Poz? 500 sąż,

w.

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

9—05. _67—s0

Bezpłalnie
lokujemy oszczędno-
ści pod solidne za-
bezpieczenie hipo-
teczne z gwarancją
zwrotu w terminie.
Dom H-K. „Zacheta“
Micklewicza 1, tel.

9—05. 68—50

KEY weksle po zł. 500
wystawione in blanco

przez Księgarnię Pol. Ma-
cierzy Szk. w Posta-
wach z podpisami Boh-
dana Jakowickiego i An-
toniego Pietronia na su-
mę zł. 2,000 unieważnia

się. —2

LS]
Zieceniażż

w ministerstwach, ban-
kach, wszystkich insty-
tucjach centralnych, in-
formacje, interwencje,
legalizacje załatwia—pra-
wnik dyplomowany Pła-
kida, Warszawa, Pań-
ska 92. 110—2

 

 

MLEKO
z majątku dostarczy sta-
le od 60 do 80 litrów
dziennie. Informacje Sty-
czniowa 3, telefon 1817.

Truskawiec
willa

Modrzew
PENSYONAT

J. RYLSKA
przyjmuje jak w roku
poprzednim .zamówienia
na sezon letni, pokoje z
piecami, kuchnia wykwint*
na, zlecenia lekarskie
ściśle przestrzegane, ce-
ny przystępne. Lublin,
Aleje Racławskie 6—5.

30— 1
|AZEAZAPETA

| LOKALE į

Sklep
o dwu wejściach w dziel-
nicy ao przy ul.
Niemieckiej Ne 1 do wy-
najęcia. Wiadomość u
dozorcy. domu. 1340—0

 

 



  
  

    

       

  

jedyna Nowoczesna pralnia
parowo - mechaniczna p. f.

wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie.
Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniem

legitymacji 14
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WĘGIEL f£oncera „PROGRES: „| LEKARZE |
orzz koks wagonowo | od jednej tonny į

1

w szczelnie zamkniętych i zaplombowanych I

dostarez» Pedstawicilstwo Handlowo Przemysłowadostarcza
eqzystujeM. DEULL cte

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

AZ

Instytut Doświadczalny w Polsce Poznań,-
Jasna 8, powolai do życia TOWARZYSTWO
EKSPLOATACJI WYNALAZKÓW tow. udziałowo-

spółdzielcze z o. o
nuje subskrybcję na udziały stuzłotowe.

Dopuszczalna spłata na raty.—Emisja ograniczona.
T-wo przyjmuje od Instytutu Doświadczalnego prze-
szło 30 wybitnych wynalazków o ogólnej wartości

   
pr

   

 

 

kilkunastu miljonów złotych na b. korzystnych
warunkach. — Najkorzystniejsza lokata kapitalu
za niająca powaźne dochody.—Posiadacze więk-
szych i drobnych kapitałów, wynałazcy, technicy
i przemysłowcy we własnym interesie zechcą
zgłaszać swój udział w T-wie 5531—1 o

PIERWSZA PAROWO - MECHANICZNA PRALNIA BIELIZNY

Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ordery.
CENTRALA: Wilno, ul. Cicha 3 obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) telef. 14—72. Kantory przyjęcia: Trocka 20, Mickiewicza 37,
Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia. telefoniczne prosimy kierować pod Nr. 14 — 72 od godz. 9 — 3, które zabieramy od

   

 

Od dnia 27 lutego do dnia 2
roku włącznie będą wyświetlane filmy:

i WARNER BAXTER. Rzecz dzieje się w Kalifornii. Nad program: „JEJ ZASTĘPCA" groteska w 2akt.Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 || Kasa

Sz. Klijentėw i po upraniu dostarczamy do domu  

marca 1930

czynna od godziny 3 m. 30.
Następny program:

„RAMONA“Y'tóte głownych:DOLORESdelRIO
Początek seansów od g. 4. Cena biletów: Parter 80 gr., balkon 40 gr.

„Pierwsza miłość Kościuszki".

 

Dziś ostatni dzień! Najwspanialsze ar-
cydzieło najnowszejTeara „HELIOS“

ul. Wileńska Ke 38.

prod. Francuskiej
Emocjonujący dramat ero-

GDY KOBIETA SIĘ ZAPOMNI... tyczny. Reżyser. Joe May'a
W rol. gł.: znakomita gwiazda MARJA JACOBINI i niezapomniany kochanek „Niny Pietrowny* FRANK LEDERER. Akcja toczy
się w pałacach arystokracji francuskiej oraz na tle malowniczych krajobrazów Fiqieru. Baśniowo-feeryczny festyn nocny.
Porwanie dziewcząt it.d. Seanse o q. 4,6,8i 10,15. Nad Program: Pobyt w Polsce Naczelnika Państwa Estonji D-ra Strandmana.

 

BLPUPUDATAGTIA JUTRO PREMIERA! Najnowszy
przebój, Sensacja Paryża!
Nadzwyczajna przygoda miłosna arystokratki

francuskiej. W rolach głównych cudownie piękna

)eHELIOS*$
ul Wileńska 38.

UNUNUMUJNID)

 

KINO-
TEATR

MICKIEWICZA Ne
«Holfywood»

22

 

BSCCCCCSECEH JUTRO REKORDO-
(2)()Kino-
(:) Teatr

(:) MICKIEWICZANe22 (;)

ŚWIATOWID |

AOLLYWOOD © WA PREMJERA!

 

no. LUX"
ul. Mickiewicza Nr. 11.

Dziś ostafni dzień!

 

KINO-
TEATR dji

Mickiewicza 9. p.t.:

 

Kino Kol. „OGKISKO” I ?*raorzpoe"*
(Obok dworca kolejowego)li w

 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień!
Film ze złotej serji Polskiej!

głównej JADWIGA SMOSARSKA,
gusław Samborski i Józef Małyszewski.

(:) Dzieje miłości LADY HAMILTON do wielkiego ADMIRAŁA NEL-
SONA. Realizacja: FRANKA LLOYDA. W rolach głównych:

VARCON

Arcysensacja erotyczna! Niezrównany mistrz
ulubieniec publiczności HARRY LIEDTKE w swej najnowszej kreacji
mans z udziałem 2-ch wybitnych

£ Dziśl Pierwszy raz w Wilnie! Król humoru.

dstatni dzień kawalera

TAJNY KURJER

 

Lakłań Jukilersko - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Uli. Zamkowa 9.

SPRZEDAŻ
oraz

SOLIDNA
naprawa

 

|
 

Początek seansów o godzinie 4,

„ARZESZNA MIŁOŚĆ”
MISS POLONJA na rok 1930

Królowab
bohater filmu „Kult Ciała".
sów o godzinie 4, 6, 8 i 10,25.

rekord powodzenia.

dzi

dramat

 

Girisy Paryża
SUZY VERNON. Świetna realizacje! Miłość. Pojedynek

kobiet na szpady. Wspaniała wystawa!

6, 8 i 10,15.

 

Potężny dramat miłosny według glośnej powieści AN-
DRZEJA STRUGA „Pokolenie Marka Świda* W roli

ZOFJA BATYCKA, TADEUSZ WESOŁOWSKI, Bo-
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.25.

 

ezKorony
Początek sean-

 

Zachwycają-
<y kino-ro-

Rewja toalet. Wszechświatowy
Ceny od 40 groszy.

 

Pan w cylindrze RAUMONT GRIFFITH w doskonałej, niezwykłej kome-
Szereg nadzwyczajnych przygód wywoffje nieustanne wybuchy śmiechu. W innych ro-
lach młodziutka ANM SHERIDAN i znana uwodzicielka VIVIAŃ OKKLAND. Film ucho-

za najlepszą komedję w sezonie.

w 12 aktach—rycerskie i romanłyczne tło Tajnego Kurjera pozwo-
liio Iwanowi Mozżuchinowi wykazać swe kolosalne możliwości aktorskie

jaknajlepszem oświetleniu. Mozżuchinowi partnerują dwie znane piękności LIL DAGOWER i AGNES PETERSEN. Po-
czątek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 p. p.

 

Swędzenie cjała oraz wszelkiego rodzaju wy
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(1 Kogutkiemį

Jest to Idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tak u dorosłych jak
1 u dzieci. R. M, Sp: W Nr. 5333.

—300

GRY na MANDOLINIE i GITARZE
przez łatwą metodę nauczę w ciągu 1-go mie-
siąca z nut lub nut cyfrowych za bardzo małą

opłatą.
Uczę codziennie od g. 12 do 10 w. — Niema-
jących instrum. uczę na swoich.—Przygotowuję

również do gry orkiestrowej.
ADRES: ul. SadowaNż 13, m.6 (w dziedzińcu)

Ar. LEON GIKSGŁKĆ
oroby Weneryczne,

moczopłciowe, skórne.
wileńska 3.

Przyjm. od 8 — 1 i od
5 — 8, tel. 567. 17—54

DOKTÓR

I. Leliovit
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE

KOBIETA-LEKARZ

Di. QELDOWICZOWA
KOBIECE, chor. dróg
MOCZ,  WENERYCZNE
prz. 12 — 2i0d4—6

ul. Mickiewicza 24
Telefon Nr. 277.

 

D-r. KENIGSBERG
choroby weneryczne i

skórne
Mickiewicza 4, tel. 10-90.

od 9—12 i 4 — 8.

 

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

płciowe.
Mickiewicza 28, m. 5

od 9—1i od 4 —8pp.
13—s3

Doktór R. SZYRWIKDT
Choroby weneryczne,
skórne, moczopłciowe
Wielka 19, od 9—1i3—7.
1103--1

Doktor medycyny

k. EMA
Choroby weneryczne
moczopiciowe, skórne.
ui.

 

róg Tatarskiej,
przyjm. od 9—2iod 5—7.

—9

CORINNE GRIFFITH oraz VIKTOR DH. (. NOLFÓŃ
Specjalna ilustracja muzyczna.

Passe-portouts w dzień premjery nieważne.

AWANTURY MIŁOSNE
gwiazd LILJANY RAGTSCH i MARKIZY de CASTELLI.

Początek o godzinie 1-ej.

chor. skórne, weneryczne
i moczopłciowe.

Wileńska 7, tel. 10—67.
1338—9

AKUSZERKI

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

WZP69
ACD UKION

NAUKA

rancuska, rodowita pa-
ryżanka, poszukuje

lekcyj języka francuskie-
go ul. Mickiewicza 22
m. 8 od 6 do 7 wiecz.

1287—0
 

| DZIERŻAWY

  Nauczyciel muzyki _B. ALPEROWICZ.
 

DOWÓDZTWO 85 p.
zegarków | Biżuterii. —* STRZELCÓW  WILEŃSKICH

 

    

 

AGA
ZPOETY EC

2BÓL GŁOWY.
OSTRZEŻENIE !

Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy
przy kupnie AKCENTOWAĆ i wyraźnie żądać
ORYGINALNYCH proszków z „KOGUTKIEM'—
„MIGRENO-NERVOZIN“ GĄSECKIEGO, zna-
nych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANE naślado-
wnictwa w łudząco podobnem do naszego o-
pakowaniu. Najlepiej żądać proszków, Kogu-
tek Migreno-Nervozin" w naszem oryginalnem
opakowaniu po 5 proszków w pudełku. Cena
75 gr. Osoby, dla których użycie proszku przed-
stawia pewną trudność mogą przyjmować
proszek „Kogutek—Migreno—Nervozin* w for-
mie tabletek (zamiast jednego proszku przyj-
muje się 2 tabletki). Pudełko zawierające 20 ta-
bletek kosztuje Zł. 1,50.—Żądać oryginalnych

  
   

   

tabletek „Kogułek Migreno-Nervozin" Gąsec-
kiego. —30 0

Eo ak

 

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

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 i informacje: 3091-14 ol

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

 

Nadszedł zwiasinn ziłająej tiny,
przez wiatry, prochy i wilgoć roznoszony!

KATAR nosa, krtani i chrypka.

Pamiętajcie! że znany powszechnie

PINOMETKYL stosowany przy ka-
tarze nosa, krtani i
chrypce

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

Reprezentacja: Inż. L. ZIPPER. Pr. Farm.
A. RUDNICKI i S-ka Warszawa, Leszno 31.

tel. 515—55.
Cena zl. 1.75. Cena zł. 1.75.  

889—s3 Wydz. Zdr. Publ. Nr. 8.

w Nowej-Wiłejce
przyjmie kilku chłopców w wieku od lat 14 do 18
jako elewów do orkiestry pułkowej. Pierwszeń-
stwo posiadają synowie Inwalidów W. P. oraz sie-
roty po wojskowych W. P. Kandydaci muszą po-
siadać następujące dokumenta, oraz odpowiadać

następującym warunkom:

1) Lat 14 najmniej, najwyżej lat 18
2) Obywatelstwo Polskie.
3) Metrykę urodzenie.
4) Najmniej ukończoną szkołę powszechną.
5) Świadectwo moralności.
6) Świadectwo lekarskie.
Kandydaci winni zgłaszać się osobiście wraz

z opiekunami w Dowództwie 85 p. Strz. Wileńskich
w Nowej-Wilejce od dnia 1. Ill. 30 r. 1343—0 o

 

TO OAM

DMŁAD MEŃLI
D. Łokuciewski
nl. Wileńska 23,
poleca w wielkim

   

  

"555

PA CESU     

 

   >

  wyborze:

Łóżka składane polowe od Zł 24—
„ metalowe . 31—
» dziecinne hygiericzne „  40.—

Mzterace z morskiej trawy od » 30—
s sprężynowe M +. 60.—

Otomany ń » 120.—
Kozetki. x . 65—
Szafy ubraniowe z bieliźniarką „ „ 150—
Kredensy k . 275,—
Stoły rozsuwane 80,—
Krzesła wiedeńskie w wielkim wybórze 11.—
Garnitury koszykowe salonowe, w wiel-

kim wyborze .
Meble dziecinne .
Sanki sportowe 6

 

W. JUREWICZ
były majster firmy

„Paweł Bure"
poleca najlepsze zegarki, sztućce

obrączki ślubne i inne rzeczy.

Gwarantowana naprawa zegarków

i bižuterji po cenie przystępnej.

Oszacowanie kamieni — bezpłatne.
Wilno, Ad. Mickiewicza 4. —s4

 

  
 

Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Nierucho-
mości m. Wiina powiadamia swych członków, że
poczynając od dnia 3 marca r. b. w poniedziałki
i piątki od godz. 5 i pół do 7-ej przy biurze Sto-
warzyszenia (Zawalna 1) będą udzielane bezpłatne
porady prawne.
r Zarząd.

 

1326——0 o

 4

OGŁOSZENIA |
w Dzienniku Wileńskim i we wszystkich innych ;

dziennikach zamieszcza fachowo i tanio
WiLErSKA AJENCJA REKLAMOWA

JAN DYSZKIEWICZ — Wielka 14, tel. 12 34,

2—f

Poszukujemy pracowników-czki ;
inteligentnych, dobrze prezentujących się i usto-

sunkowanych towarzysko.
Pierwszeństwo studentom. T < WJ kekirit
Zgłaszać się. osobiście

ul. Mickiewicza 6 w godz. 9—11 rano.
Potrzebni również chłopcy na posyłki

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ
że pończochy i skarpetki modne i mo-
cne oraz płótna, flanele, satyny, jed-

wabie, kołdry watowe sprzedaje

 

   
najtaniej

Głowiński — Wileńska 27.

    
       

   
  

  

  

 

      

 

Czopki ;„p]<ć qseckiego (z
bemoroida!re >»Varicol kogutkiem) u-
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawien'e,
zmmiejszoją quzy, żyłaki Sprzedają większe apteki,

Gruźlica płuc jest nieublaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i

 

a-
nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

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

Używa się za poradą lekarza.
Sprzedają apteki 711—29 ©
 

 

| Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul Mostowa %

DotzniLA

į

ze składami do wy*

najęcia. Wiadomość

Lombard Biskupia 12.

 

  
  

   

    

   
   

PIANI-
NA i

2 FORTE-
PIANY.

światowej sławy
„Arnold Fiblger“
Pleyel, Bechstein,

Bluethner, Drygas,
Sommerfeld etc.

Ceny fabryczne.
K. DĄBROWSKA.
WILNO, ul. Nie-
miecka 3, m. 6.
Sprzedaż i wyna-

cie. 17—58

 

    

 

 

 

Konfitury wiśniowe
kilo 4,80.

Borówki kilo 3 zł.
Rydze soloneimary-
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.

wędliny wiejskie
boczki, kiełbasy,
szynki. i

firma;  LWiedryński
WILEŃSKA 28.

1263—0 o

MICKIEWICZA 12, |

  
 

   deszcz
Śnieg |

słełz ©

Bez względu na pogodę jazda Essexem nigdy nie jest męcząca.

Przestronna karoserja, wykonana całkowicie ze stali, zapewnia zu
pełną bezszumność, a luksusowe wykończenie i wygodne mękkie
nia sprawiają, że podróż w najgorszych nawet war
dziwą przyjemnością.

siedzej
unkach staje się praw

Silny, elastyczny motor umożliwia szybkie manewrowanie na zatłoj
czonych ulicach. a podczas jazdy na szosie pokonuje z łatwością strong
wzniesienia i zaspy śnieżne.

Idealnie zrównoważone podwozie i niezaw odne hamulce systemė
„Bendix" dają zupełne bezpieczeństwo jazdy na błocie i ślizgawicy na najź
ostrzejszych nawet wirażach.

Światowej sławy reputacja fabryki Hudson-Essex zapewnia nabywcį
maximum wartošci za minimum ceny

TANI a DOSKONALY
Brzmi to wprawdzie jak PARADOKS

odpowiada to jednakże rzeczywistości gdyż Essex montowany jest w kraju
i w kalkulacji ceny jego, niema wielkich a zbędnych kosztów cła i transportu,

Przedstawicielstwo samochodów ESSEX:

ESBROCK—MOTOR

 

|jKURSY KTERÓOWCÓW SAMOCHODOWYCH |

WILNO, MICKIEWICZA 23.

|

10402—s0

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie
1 Ul. Ponarska 55. — Tel. 13-30.

Przyjmują zapisy do grup: XLVII Zawodowej z nauką 2
, | do grupy XLVIII Amatorskiej dla Pań i Panów z nauką 5 tygodniową.

Początek zajęć w dniu 3 marca r. b.
Dła łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy są

silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia. W specjalnie
urządzonej sali doświadczalnej odbywa się indywidualne szkolenie pra-
ktyczne regulowanie
„MAGNETO* i „DELCO”. Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa
się na czterech typach nowoczesnych, samochodów, bez ograniczenia ||
ilości godzin jazdy.

Dla p.p. oficerów i p. p. urzędnikówpaństwowych specjalne
u GWARANTUJE SIĘ UKOŃCZENIE KURSÓW i ZŁO-
ŻENIE EGZAMINÓW BEZ DODATKOWEJ OPŁATY UŁATWIA SIĘ
OTRZYMANIE 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. 13-30.

Przy Kursach czynne są warsztaty

ulgowe warunki.

Ji siągėowek rolniczych,

MATURYCZNE i DOKSZTAŁ-
CAJĄCE KURSY

silników,  karbiuratorów,

remontowe dla samochodów

', miesięczną

ustawianie zapłonu

—5r

raków, ul. Studencka Ne 14. I. p.
prowadzą USTNE LEKCJE na kursach zbiorowych w Krakowie oraz
przygotowują W DRODZE KORESPONDENCJI, za pomocą świeżo,
przez fachowych profesorów opracowanych skryptów, wskazówek,

Kursy powyższe dzielą się
programów i tematów.

na:

|

2
«W IEDZA» |

1. Kurs MATURYCZNY gimnazjum wszystkich typów i semi-
narjum naucz.

2. Kurs ŚREDNI
3. Kurs NIŻSZY

5-ta I 6-ta ki.
w zakresie 4-C

4. Kurs 7-MIU KLAS SZKOŁY POWSZECHNEJ.
5. KursZ ASY”. do EGZAMINU SPECJALNEGO, UPRAW.

NIAJĄCEGO DO
uw

RuCO SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
GA! Uczniowie kursów kores egomilerjalu OTRZYMUJĄ

CO MIESIĄC, oprócz całkowitego materjału naukowego,
TEMATY Z 5-CIU GŁÓWNYCH PRZEDMIOTÓW bo
OPRACOWANIA.

Na kursach „WIEDZA'* wykładają najwybitniejsze siły fa-
chowe krakowskich państw. szkół średnich.

Do dyspozycji uczniów (—enic) kursów zbiorowych, oraz
korespondencyjnych, posiadamy gabinet przyrodniczy i geo- R

PIE również SPL
ŻĄDAĆ BE. P107—9—or PŁATNYCH PROS

bibijotekę.
KTÓW.

 

 

NA NOWOCZESNE
EKRANOWANE

RAGJOKPARAN
ELEKTRIT

Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy na ekra-
nowany oraz zasilamy wprost z sieci oświetleniowej bez akumulatora

ustarzałej
konstrukcji

i baterji.
Dogodne warunki.

 

Przyjmuje zamówienia 
PŁACHTY

I WORKI
namioty i wszelkie inne
artykuły z brezentów i
tkanin jutowych dostar-
cza po najkorzystniej-
szych cenach: R. Kunert
i $-ka, T. z o. p. fabry-
ka płacht, worków, na-
miotów oraz hurtownia
filców. Pozneń, ul. Woź-
na Ne 12. Tel. 29 — 21.

974—0

KUPIĘ

kasą anloliVal
Mickiewicza 4, m. 8.

107—0

Fortepian
„Milbach* (Mignon), w
dobrym stanie okazyjnie
do sprzedania. Mickie-
wicze 35, m. 33. —0

  

Pianino
w najlepszym stanie o-
kazyjnie do sprzedania.
Gl. Piłsudskiego 30, m. 22
od g. 3 pop. —0

Fortepian
gabinetowy zagr. firmy
okazyjnie do sprzedania
za 800 zł. Szawelska 5,
m. 2.

Beckera fortepian
gabinetowy w stanie b.
dobrym okazyjnie do
sprzedania. Ul. Szawel-
ska 8, m. 18 (w pobliżu
Rudnickiej). —0

 

WYTWÓRNIA UBIORÓW DAMSKICH
S. WIŚNIEWSKIEGO

WILNO, Królewska N 3.
na sezon wiosenny z

własnych i powierzonych materjałów.

Ceny przystępne.
Życzącym udzielam kredytu. 98—2 o

PO w dobrym sta-
nie do sprzedania

bardzo tanio z powodu
wyjazdu zgłosić się, uli-
ca Wielka Nr. 37 A.
Łam. 1325—1

PRACA

Re kawaler ene-
rgiczny posiadający

referencje poszukuje po-
sady. Garbarska5, m. 29
od 5—8 w. 1313—0

Polska Pracownia

Tapicersko - Dekorac.

przyjmuje wszelkie

obstalunki i przeróbki.

Ceny dostępne, Wybo-

nanie sumienne

JAN KIEDO—Zawalna 15.
1320—2

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
isania na maszynach,
owaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po sko AE
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790-12

 

leńska 24, tei. 1038

1579—0 0,

poważny Bank zaanga” |
żuje zdolnych i wy-

mownych zastępców do
sprzedaży dolarówek i
premjówek. Płacimy pro-
wizję wyższą o 25 od
konkurencji. Skrupulatne
obliczenia prowizyjne co
15 dni. Początkujących
pouczamy. Zgłoszenia
Lwów, Skrytka poczto-
wa 271. 264—s12

Ekspedjent,
branży bławatnej z kil-
kuletnią praktyką, potrze-
bny do dużej firmy. O-
ferty z życiorysem i po-
daniem referencji, skła-
dać do „Dziennika Wi-
leńskiego* pod „Ekspe-
djent“. 1348—0

Potrzebni pracownicy
inteligentni jako współu-
działowcy. Oterty z ży-
ciorysem składać: Wilno,
Tatarska 17, m. 4, sub
„Administracja“. 120—0

Potrzebni
inteligentni, wymowni,
dobrze prezentujący się
ekwlzytorzy i akwlzytor-
ki. ysokowartošciowy
artykuł codziennego u-
żytku. Adres w Admini-

stracji. 1331—0

Mieszkania
"i pokoje

okój, z wygodami do

 

   
wynajęcia. (l. Pań-

ska 27, m. 1. Róg Mon-
twiłłowskiej. 1352—0

2dužepokoje
umeblowane do wynaję-

 

cia, nadające się i na
biuro. Miekiewicza 31,
m. 4, od godz. 1 do 5.

1349—1

Pokó ładny, umebl.
do  wynaję-

cia. W. Pohulanka 49—2.
1363—1

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ MAŁABURDAĄ,  

NA
Co WILNO, wi. 1
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