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REDAKCJA 1 ADMINISTRACJA:
i fdrninistracjj 448, Drukarni 1244. Fdres drukarni:

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Mdministracja otwarta

3 „Dziennik Wileński" wychodziį w niedzielę od 12 — 1 pp.

/ Ė z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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ARTS
Śp, JADWIGA BOHUSZEWICZÓWNA

Sodaliska
córka b. Sekretarza Wil. Rz.-Kat. Konsystorza

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona SS. Sakramen-

tami zasnęła w Panu dnia 8 marca 1930 r. w wieku lat 40. Wypro-

wadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Bellny 5 m. 1) do kościoła

Ostrobramskiego odbędzie się dn. 10 marca © g. 5 p.p. Nabożeń-

stwo żałobne w tymże kościele odprawione zostanie 11 marca

og. 9 rano. Poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz po-Bernardyński.

* 0 czem zawiadamia stroskana SIOSTRA

 Popierajcie Polską

 
  

   

     
MEZA

Dr. med. J. DOBRZAŃSKI
GINEKOLOG

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

810—s3 Wileńska 15—5.

-4J10)60119118) 8755111110)ESS!EM

Od dnia 9-Ill. — do dnia 16-1Ii.

Tiki RSS) 211111)

Kiub Narodowy.
Dn. 16 marca w niedzielę o godz. 5-ej w lokalu Stronnictwa Na-

rodowego przy ul. Orzeszkowej 11

P. Poseł STANISŁAW ZALEWSK! wygłosi referat pt.

Obecne położenie gospodarcze.
Po referacie odbędzie się dyskusja, podczas której omówione

zostaną specjalne potrzeby gospodarcze m. Wilna. Przedstawiciele

sfer gospodarczych proszeni są o liczne przybycie.

Wstęp 50 gr. akademicy 20 gr.
———-—-—-——

WAŻNE NARADY W RZĄDZIE.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Duże wrażenie w kołach politycznych wy-

'warły narady w rządzie.
P. Prezydent przyjął p. min. Piłsudskiego na dwugodzin*

nem posiedzeniu, poczem p. Piłsudski udał się do prezydjum

Rady Ministrów, gdzie przez godzinę konferował z p. prem-

Įerem Bartlem.
O godz. 5 pp. p. premjer byt przyjęty przez P. Prezydenta

na Zamku na godzinnej naradzie.

Narady te pozostają w związku z sytuacją parlamentarną.

PRZED TRYBUNAŁEM STANU.
> (Telefonem od wlasnego korespondenta). 2

WARSZAWA. Kursuje pogłoska, že Centrolew zgłosi wnio-

sek o postawienie b. ministra spraw wewn. pułk. Sławoj-

Składkowskiego przed Trybunałem Stanu za wybory do władz

ustawodawczych w r. 1928

Wniosek o wotum nieufności dla min.
Czerwińskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu sejmowem Kluby *Narodowy

oraz Chrz. Dem. zgłosiły wniosek o wyrażenie votum nieufności dla

min. Wyzn. Relig. i Osw. Publ. Czerwińskiego, a P. P. S$. takiż wnio-

sek dla min. Pracy i Op. Społ. Prystora.

Jakie szanse mają te wnioski narazie trudno przewidzieć, nie

wiadomo bowiem dotąd jak zachowa się Centrum.

Dalsze unieważnienia wyborów?
; Nowogródek i Kowel.

(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. W poniedziałek Sąd Najwyższy rozpatrywać bę-

dzie protesty wyborcze w okręgach Nowogródek i Kowel.

Wybory w okręgu lidzkim.

 

 
 

„ miecka w depeszach

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wybory w okręgu lidzkim
na 25 maja br.

Bezczelność sowiecka.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł sowiecki Owsiejenko interwenjował u p. min.

spraw wewn. Józefskiego w sprawie demonstracji antykomunistycznej.

wyznaczone zostały

Pomyślne zakończenie rokowań handio-
__ wych z Niemcami.

Pomyślne dia kogo? Dia Polski czy dia Niemiec?

BERLIN. 8.3. (Pat.) Prasa nie- pisanie traktatu handiowego
z Warsza- nastąpić ma Zz początkiem

wy donosi o pomyślnem za- przyszłego tygodnia. Dzienniki

kończeniu rokowań handlo- demokratyczne wyrażają zadowo-

wych polsko-niemieckich. We- lenie z pomyślnego ukończenia
dług informacyj dzienników, pod- rokowań.

Traktat polsko-niemiecki zagraża interesom
Gdańska.

BERLIN. 8.3. (Pat.) Nacjonali- celnej z Polską Hamburg, Szcze-

styczna „Bórsen Ztg.” w alarmu- cin i Królewiec otrzymają, dzięki

jącej korespondencji z Gdańska  ulgom taryfy kolejowej, ponowny

ostrzega przed niebezpieczeńst- dostęp do polskiego Hinterlandu.

wem, jakie zagrażać ma życiu Między innemi autor występuje

gospodarczemu w. m. Gdańska przeciwko utworzeniu samodziel-

ze strony  polsko-niemieckiego nego konsulatu niemieckiego w

traktatu handlowego. Podczas, Gdyni, żądając, aby teren portu

gdy Gdańsk cbok Gdyni jest dziś gdyńskiego w sprawach konsular-

je ynym portem, otwartym dla nych podlegał konsulowi niemiec-

polski, to po ukończeniu wojny kiemu w Toruniu.

 

 

ul. Dominikańska 4. Tełafon Redakcji

Mostowa 1.
od g. 9—5,
codziennie,

«a
a

240646E
Niniejszem mam zaszczyt podać do wiadomości, że przy

BIURZE REKLAMOWEM zatwierdz. przez M. S. W. Wilno, ul.
Garbarska 1, tel. Nr. 82, został uruchomiony

DZIAŁ POŚREDNICTWA iHANDLOWO-INFORMACYJNY
w zakres którego wchodzą:

Pośrednictwo przy lokatach kapitału, sprzedaży, dzierżawy
i wynajmu domów, majątków, lokali i t. p.

Informacje i porady handlowe.
Windykacja weksli i egzekwowanie długów.
Dział prac rachunkowych:

š Doroczny „Wielki Bazar
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wozdań rachunkowych.

DaSESI

W
Otwarcie 9-1Il. o godzinie 12.

m=MUS
WIECZOR ARTYSTYCZNY

marca o godzinie 19 punktualnie w Sali Gimna-
Dominikańska, urządza na cel najbiedniejszych

w niedzielę dnia
zjum MICKIEWICZ.

Niedziela 9-go marca

 

oważaniem Stefan Grabowski.= Z

SA4 AAAA

1930 r. 26

 

  

 

sporządzanie biłansów i spra-

PI. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowošci“
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości

(polskie i francuskie)
Wypożycza i kupuje

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

Tow. Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo oddziału XX paraiji Św.
Ducha, w programie: | część jednoaktówka „Ciocia Femcla" Madejskiego
wykona zespół młodzieży akademickiej, il część dział koncertowy.

Bilety w cenie od 3 zł. do 50 gr. są do nabycia: w Redakcji Dzien-
nika Wileńskiego w księgarni Św. Wojciecha i
Mickiewicza i Tatarskiej.

w cukierni Sztralla róg
—0 o

Ż sejmu.
POSIEDZENIE PLENARNE.

WARSZAWA, 8.3 (Pat). 84te
posiedzenie Sejmu.

Pos. Hołyński (BB) zreferował
projekt noweli do ustawy 0
państwowym podatku przemy-
Słowym, zaznaczając, iżz punktu
widzenia gospodarczego komisja
uznała, że należy podatek ten
skasować, podobnie jak jestw
innych państwach, z punktuą wi-
dzenia zaś budżetowego okazało
się, że można go jedynie zrefe-
rować. Komisja uchwaliła projekt
wprowadzający stopniowe obni-
żenie stawek. Stawki te zmniej-
szą wpływy z podatku obrotowe-
go w roku budżetowym 1930-31
o 60 miljonów zł., a w następ-
nym roku budżetowym o 100—
130 miljonów zł. Dalszą zniżkę
komisja uznała za niemożliwą.
Dla drobnych płatników wprowa-
dzono ponadto zniżki, polegające
na ryczałtowaniu tegoź podatku.
W dyskusji przemawiali posłowie
Brun (BB), Prager (PPS), Rybar-
ski (Kl. Nar.), Karwan (Str. Chł.),
Utta (Kl. Niem.), Potoczek (Piast),
Farbstein (Koło Żyd.), Idzikowski
(BB) i Kuśnierz (Ch. D.). Po dy-
skusji dalszą rozprawę nad tym
punktem odroczono.

Następnie lzba przyjęła w
trzeciem czytaniu bez dyskusji i
bez poprawek projekt noweli do
rozporządzenia Prezydenta o pra-
wie 6 ustroju sądów powszech-
nych. Po dyskusji Izba przyjęła
rezolucję, wzywającą rząd, aby
w ciągu 30 dni wydał zarządze-
nie, dotyczące zlikwidowania by-
łych gminnych kas pożyczkowo-
oszczędnościowych i dokonania
rozrachunku z wierzycielami.

Z kolei pos. Lieberman oma-
wiał projekt ustawy o uchyleniu
ograniczeń wyznaniowych i
narodowościowych. W  głoso-
waniu Izba odrzuciła wszystkie
poprawki i ustawę przyjęław dru-
giem czytaniu. Trzecie czytanie
na życzenie kilku stronnictw
odłożono do następnego  posie-
dzenia.

Następnie Izba przystąpiła do
wniosku P.P.S,, N.P.R. i Ch. D. w
sprawie przedłożenia przez rząd

scaleniowej ustawy ubezpie-
czeniowej.

Minister pracy i opieki spo-
łecznej Prystor oświadczył, że
projekt takiej ustawy został już
przez ministerstwo opracowany
i obecnie jest przedmiotem ba-
dań biura prawnego Prezydjum
Rady Ministrów i zainteresowanych
ministerstw. Rząd zatem jest w
nióżności zadośćuczynić wezwa-
niu Sejmu, nie może
wyrazić zgody na zasady, za-
warte w rezolucji, proponowa-
nej przez komisję ochrony
pracy, zwłaszcza na zasadę
oznaczenia wieku starczego
na 55 lat. To samo stanowisko
wyraził rząd już w czasie obrad
komisji. Rząd proponuje przy-
jęcie tylko pierwszej części rezo-
lucji, zawierającej ogólne wezwa-
nie do rządu, zasady zaś ustawy
będą mogły być lepiej przedy-
skutowane w komisji po wniesie-
niu projektu rządowego.
W dyskusji przemawiali spra-

wozdawca pos. Żuławski (PPS),
Rybarski (Kl. Nar.), Zieliński (BB),
posłanka Praussowa (Fr. Rew.) i
pos. Heller (Koło Żyd.) W gło-
sowaniu przyjęto pierwszą część
rezolucji komisji, wzywającą do
przedłożenia projektu ustawy o
ubezpieczeniu społecznem. Od-
rzucono natomiast wszystkie za-
sady, wyłuszczone w rezolucji
komisji.

Na tem obrady przerwano.
Wśród zgłoszonych wniosków
wpłynął wniosek P. P. S$. z żą-
daniem ustąpienia ministra
pracy i opieki społecznej Pry-
stora, dalej wniosek Kiubu
Narodowego z żądaniem ustą-
pienia min. Czerwińskiego o0-
raz wniosek (Ch. D. również
żądający ustąpienia min. Czer-
wińskiego. Wnioski te znajdują
się na porządku obrad przyszłe-
go posiedzenia, które odbędzie
się w piątek 14 b. m. o godz. 12
w południe. Pos. Putek prosił,
aby na porządku dziennym  zna-
lazło się również sprawozdanie
komisji administracyjnej o wnio-
skach poselskich w sprawie na-
dużyć wyborczych, czemu mar-
szałek się nie sprzeciwił.

Komisja konstytucyjna.
WARSZAWA. 8.3. (Pat.). Na

dzisiejszem posiedzeniu komisji
konstytucyjnej przewodniczący
poseł Makowski zauważył na
wstępie, że marszałek Sejmu
przesłał komisji projekt zmiany
konstytucji, złożony przez
stronnictwa centrum. Projekt
ten jest już przez komisję roz-
ważany, ale musi być formalnie
przyjęty i należy wyznaczyć refe-
renta. Oświadczenie to komisja
przyjęła do wiadomości, a refe-
renteim został poseł Kiernik.

Z kolei przystąpiono do dy-
skusji nad art. 44, który mówi
6 kontrasygnacie aktów rzą-
dowych Prezydenta. Pos. Pil-
sudski referuje szczegółowe pro-
pozycje klubu BB, zmierzające
do tego, aby kontrasygnaty nie

wymagały orędzia, jak i wszelkie
akty dotyczące Sejmu i Senatu,
mianowania i odwoływania pre-
zesa Rady Ministrów, generalne-
go inspektora sił zbrojnych, mia-
nowania i zwalniania oficerów
wszelkich stopni itd. Propozycje
te, zdaniem mówcy, nie przyczy-
nią się bynajmniej—jak to zarzu-
cano—do wciągnięcia Prezydenta
w wir walk politycznych, lecz
wzmocnią jego władzę.

Pos. Niedziałkowski zapytuje,
jaką rolę przyznaje w takim ra-
zie projekt BB ministrowi spraw
wojskowych i sprawiedliwości,
jeżeli będą oni odsunięci od
spraw personalnych. Za politykę
personalną w wojsku i sądow-
nictwie ktoś musi być odpowie-
dzialny.

zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 26 proc. droże

ednak

za granicę 8 zi.

> SĘ

OGŁOSZENIA: za wiersz mlilm. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 48 gr., za

tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

j. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie oałoszeń, Konto czękowe w P. K. O. Ni 80187.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p.t. „ZYCJECNE 10
 

 

KONKURS Firm

 

CINATA
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 źeńskie.
2) Miasto w Cze-

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

A 9) Inaczej Chorą-
giew.

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

y FAS

nadto 50 dalszych premji (pięknych kaset) zawierających przybory kosmetyczne

FASCINATA. Rozwiązania nadsyłać należy wraz z
kremu „FASCINATA*,wanie) z pojedyńczej tuby

różnem pudełeczkiem (opako-
lo fabryki wyrobów kosmetycz-

nych „FASCINATA* KRĄKÓW ul. Gertrudy 6. D. W. Każdy nadsyłający rozwiąza-

nie otrzyma DARMO bez względu na wynik losowania jeden komplet próbek wy-

robu FASCINATA. W dniu 24 maja odbędzie się w obecności

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

Pos. Kiernik podkreśla, że od-

powiedzialność za akty rządowe

Prezydenta jest ściśle związana z

kwestją, czy system demokracji

parlamentarnej jest utrzymany.

W projekcie BB na tym punkcie,
przebija się — zdaniem mówcy —

tendencja do stworzenia w Polsce

jedynowladztwa“
Pos. Winiarski krytykuje odpo-

wiednie przepisy w projekcie BB,

stwierdzając, že konstytucją, jaką

proponuje BB, nie mógłby rzą-

dzić nawet monarcha. Ktoś musi

„być odpowiedzialny parlamentar-
nie i politycznie. Nieodpowie-
dzialny Prezydent mógłby przy

nominacji naruszać ustawę, gdy-

by nie było kontrasygnaty i po-

rejenta losowanie
298—s11

waga Prezydenta mocnoby ucier-

piala.
Pos. Bittner (Ch. D.) zaznacza,

že projekt BB rozumie nadrzęd-

nošė stanowiska Prezydenta jako

bezpošrednie i nieodpowiedzialne

rządy Prezydenta. Jest to zasada

sprzeczna z nowoczesnem ujmo-
waniem zagadnień ustrojowych.

Mówca obawia się dalej miano-

wań w wojsku przez Prezydenta.
Pos. Bagiński (Wyzw.) zauwa-

ża, że projekt BB całe zagadnie-
nie obronności państwa przenosi
na Prezydenta.

Na tem zakończono obrady.

Następne posiedzenie we wtorek
o godzinie 10-ej rano.

Pienarne posiedzenie Senatu.

WARSZAWA, 8.3. (Pat). 27 po-
siedzenie Senatu. Przystąpiono do

obrad nad preliminarzem bud-

żetowym Ministerstwa Rolni-

ctwa. Sprawozdawca sen. Bogu-

szewski (BB) omawia kwestję kry-
zysu w rolnictwie i zaznacza, że

istnieje niebezpieczeństwo, że pro-

dukcja rolna nie będzie zaintere-

sowana w dużej wytwórczościi

przejdzie na gospodarkę eksten-

sywną produkcji w kierunku pro-

duktów zwierzęcych. Mówca do-

maga się pomocy kredytowej dla

drobnego rolnictwa i proponuje

przyjęcie budżetu M-stwa Rolni-

ctwa w brzmieniu sejmowem.

Sen. Niezabytowski (BB) pod-

kreśla, że tak, jak podczas wojny,

hasłem było „Wszystko dla zwy-

cięstwa”, tak obecnie, w czasie

kryzysu, hasłem. tem powinno
być: „Wszystko dla rolnictwa”.

Sen. Szuyski podkreśla, że na-
leży u ludu wyrobić poszanowa-
nie własności. Wszelkie narusze-
nie tego prawa, bądź drogą gwał-
tu, bądź drogą ustawodawstwa,
musi się w przyszłości mścić.

Sen. Boguszewski BB) oświad-
cza, że nie jest mu nic wiadomo,
jakoby rząd zszedł ze stanowiska
konieczności reformy rolnej. Rów-
nież klub B. B. pozostaje na tem
stanowisku i pogląd, wypowie-
dziany przez sen. Szuyskiego, jest
wyłącznie jego osobisty. Na tem
zakończono dyskusję nad budże-
tem Ministerstwa Rolnictwa. Na-
stępne posiedzenie w poniedzia-
łek o godz. 10 ej rano.

Obniżenie stopy procentowej.
_ WARSZAWA, 8.3. (Pat.). Rada
zawiadowcza P. K. O. na posie-

dzeniu w dniu 6 marca r. b.

uchwaliła obniżyć, począwszy od

dnia 10 marca r. b. stopę pro-
centową, stosowaną przy skupie
weksłż0 Fa; EJ 0 ANO
7%, w stosunku rocznym.

Wyrok w procesie o zabójstwo inspektora
szkolnega Stadnika.

, Nauczyciel Trybusiewicz skazany na 5 lat więzienia.

NOWOGRÓDEK, 8.3. (Pat). W
dniu dzisiejszym zakończył się tu

proces przeciwko nauczycielowi

Kazimierzowi Trybusiewiczowi,

oskarżonemu o zabójstwo inspek-

tora szkolnego Stadnika. Po do-

datkowem zeznaniu świadka Rą-

balskiego, który stwierdził, że Try-

busiewicz istotnie kupił u niego

w Warszawie rewolwer i po prze-

mówieniach stron, przewodniczą-

cy udzielił głosu oskarżonemu,

który oświadczył: „Ponieważ mam

czyste sumienie, proszę o unie-
winnienie“. Sąd udaje się na
dłuższą naradę, która trwa około
4-ch godzin i wreszcie wy-
nosi wyrok, skazujący oskarżo-
nego Trybusiewicza, za zabójstwo
na osobie inspektora Stadnika,
dokonane pod wpływem silnego
wzruszenia duchowego (część 1,
art. 458 K. K.), na karę 5 lat
ciężkiego więzienia, z zaliczeniem
aresztu prewencyjnego.

Indje żądają całkowitej niezależności.
AHMEDABAD, 8.3. (Pat.) —

Ghandi przemawiał na wielkim

wiecu. Przyjęta została rezolucja,

zawierając słowa: „Uzyskamy zu-

pełną niezależność, lub też „pój-

dziemy do więzienia, jak Patel".

Rezolucja stwierdza, że Indje mo-
gą uzyskać niezależność z pomo-

m „Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje
=

Wilno, ul. Zamkowa 9, rėg|

dobry krajowy towar i nie przeplaca“.

Polska Składnica Galanteryjna
2 WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK I RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA

Najtańsze źródło kupna nici, pończochskarpetek i bielizny.

cą środków pacyfistycznych, bez
wystąpień gwałtownych.

AHMEDABAD, 8.3. (Pat.) —
W odpowiedzi na wezwanie Ghan-
diego do strajku, celem zaprote-
stowania przeciwko aresztowaniu
Patela, niemal wszystkie sklepy
są w dniu dzisiejszym zamknięte.

—90

Skopówki. — Telefon 6—46.
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MYDŁO+KREM
O GOLENIAw.TUBACH

—Dtietzka R. |.
przed własnym wnioskiem
o śledztwo w sprawie 31.X

1929 roku.
Na posiedzeniu z dnia 5

b. m. Nadzwyczajnej Komisji Sej-
mowej, prowadzącej śledztwo w
sprawie zajść 31-go października
1929, gdy w Sejmie i koło Sej-
mu jawili się oficerowie, wezwani
byli jako świadkowie, mający zło-
żyć zeznania, dwaj posłowie B.B.
p.p. Koc i Polakiewicz, ale nie
jawili się, a natomiast, jak dono-

   
   

szą pisma B. B. (Gaz. Pol. Nr 64): -
— „Zawezwani w charakterze świad-

ków posłowie Koc i Polakiewicz prze-
słali odpowiedź, w której komunikuje,
że podzielając oświadczenie prezesa
iSławka w imieniu Klubu B, B. W. R. co
dó dalszego udziału Klubu w Komisji

i uznając ją obecnie za jednostronną
kadłubową, nie. mogą przybyć na po-

siedzenie Komisji celem złożenia ze-
znań”.

Jest to żałosny... kres wędrów-
| ki BB. w sprawie, do której ten

klub poselski z nieprawdopodo-
bnego zdarzenia przystąpił z roz-

machem, buńczucznie, z rozwi-
niętemi sztandarami.

Oto pokrótce przebieg sprawy:

1.-Dnia 5-go grudnia 1929, za-

raz po otwarciu sesji, odroczonej

z powodu zajść 31 października
1922, zgłasza pos. Sławek imie-

"niem B. B. wniosek o wybranie
osobnej komisji śledczej w spra-

wie zajść z 3l-go października
1929. Wniosek wygląda na wy-

mierzony przeciw postępowaniu
Marszałka Sejmu. Mimo to Sejm,

ku zdumieniu B. B., ustanawia..,
jednomyślnie tę Komisję.

2. W ciągu stycznia i pierwszej

połowy lutego 1930 Komisja na

kilku posiedzeniach ustala swój
regulamin, poczem przystępuje
do badania świadków. Zeznania

dyrektora  kancelarji sejmowej
p. Pomorskiego i zeznania straży

marszałkowskiej stwierdzają nie-

zbicie, że "oficerom zwracano

uwagę, iż wstęp nie jest dozwo-

lony, oraz że na wezwanie, by

opuścili przedsionek, padały od-

powiedzi odmowne, m. in. zaś,
że wnet będą dalej w Sejmie
Zeznania pos. Stefana Dąbrow-

skiego ujawniły dokładnie, z licz-

„bami i nazwiskami, pogotowie

drugiej grupy oficerów w Szpitalu
Ujazdowskim, czyli zburzyły twier-

dzenie o chęci złożenia hołdu

p. ministrowi Spr. Wojsk. przez

oficerów. Sprawa zarysowała się

wyraźnie i dla B. B. oraz czynni-

ków uwikłanych w zajścia z31.X.

1929 druzgocąco.

3. Na posiedzeniu
dnia 13-go lutego b. r. przedsta-

wia przewodniczący pos. Czet-

wertyński: 1. list p. Ministra Spr.

Wojsk. w sprawie dostarczenia

danych urzędowych Ministerstwa

Spr. Wojsk. o zajściach, 2. spra-

wozdanie złożone przez p. Mini-

stra Spr. Wojsk. na Radę Mini-

strów zaraz po zajściach. Między

temi pismami jest zresztą sprzecz-

ność, bo w liście powiedziano,

że oficerowie nie mogą zezna-

wać, gdyż sprawa jest honorowa,

a w sprawozdaniu załączony jest

rozkaz do oficerów, wedłe które-

go sprawa nie ma być uważana

za honorową. Przewodniczący

pos. Czetwertyński zapoznaje Ko-

misję z pismami, ale sprzeciwia

się ogłoszeniu ich w całości, z

powodu obelg w sprawozdaniu

p. Ministra Spr. Wojsk., których

ogłoszenie sprzeczne by było z

powagą .państwa. Komisja to za-

twierdza. Członkowie B. B. w Ko-
misji wobec tego usuwają się z

Komisji, a zarazem ogłaszają

sprawozdanie, tak, że powód nie-

jawności odpadł, czyli sami z so-

bą znaleźli się w sprzeczności.

Dnia 25-go lutego b. r., gdy
Sejm ma wybrać nowych człon-

ków Komisji w miejsce tych, któ-

rzy ustąpili, składa p. Sławek

imieniem B.B. oświadczenie, że...
B.B. wogóle usuwa się od udzia-

łu w Komisji, na jego wniosek

wybranej. ,

Dnia 5-go marca b. r. człon-

kowie B. B. uchylają się od zez-

nań jako świadkowie.

Jest to jeden z najjaskraw-

szych przykładów ucieczki od

własnego wniosku w dziejach

parlamentarnych ż powodów... aż
nadto widocznych.

Komisji

Stronnictwo Narodowe w hołdzie prezy-
dentowi Massarykowi.

Prezydjum Str. Nar. wysłało
do Prez. Massaryka w 80-tą rocz-
nicę jego urodzin depeszę treści
następującej:

Prezydent Massaryk
Praha—Hrad

W chwili, gdy naród czecho-
słowacki radośnie składa hołd
swemu Prezydentowi, który tyle
uczynił dla odrodzenia państwo-
wego Czechosłowacji i dalej nie-
zmordowanie przewodzi Jej lo-

som, budując trwałą Jej przy-
szłość, składamy z serca narodu
polskiego płynące wyrazy głębo-
kiej czci i gorące życzenia dla
Dostojnej Osoby Prezydenta i dla
zaprzyjaźnionego narodu czecho-
słowackiego

atronnictwo Narodowe i Klub
Narodowy w Sejmie i Senacie:

Bartoszewicz, Rybarski,
Głąbiński.

Ustąpienie ministra Czerwińskiego?
jako ewentualni następcy wymieniani pp. Ponikowski i Zeli. 2

Jak donosi ABC, w sobotę w
południe rozeszła się w kołach
politycznych pogłoska, że w naj-
bliższym czasie należy oczekiwać
dymisji p. ministra oświaty Czer-
wińskiego. Jako ewentualni na-
stępcy wymieniani są pp. Poni-

Przyjaźń Gdańska z
GDAŃSK. 8.3. (Pat.) „Danziger

Neuste Nachrichten” podają w
dzisiejszym numerze ciekawe ze-
stawienie, z którego Gdańsk po-
winien wyciągnąć — zdaniem pi-
sma — naukę. Chodzi tu o spu-
szczenie na wodę, w jednej z tu-
tejszych stoczni, pierwszego stat-
ku sowieckiego i czwartkowe de-
monstracje komunistyczne. „Dan-
ziger Neuste Nachrichten”  przy-

kowski i Fryderyk Zoll, przyczem
większe szanse ma mieć kandy-
datura p. Zolla.

Wiadomość powyższą podaje-
my na odpowiedzialność redakcji
ABC.

Sowietami mści się.
pominają przemówienie general-
nego konsula sowieckiego w Gdań-
sku Kaliny, który w czasie chrztu
nowego okrętu sowieckiego pod-
kreślał zacieśniające się przyja-
cielskie stosunki między Gdań-
skiem a sowietami. Bezpośrednio
potem odbyły się na ulicach
Gdańska zaburzenia, wywołane
przez agentów moskiewskich.

Zjazd przemysłowców budowlanych.
WARSZAWA, 8.3. (Pat.)

W dniu dzisiejszym rozpoczął się
w Warszawie trzydniowy Ill zjazd
przemysłowców budowlanych Rze-
czypospolitej Polskiej nabożeń-
stwem w kościele Kanoniczek.
Po nabożeństwie liczni przedsta-
wiciele przemysłu budowlanego
oraz życia gospodarczego kraju
zebrali się w wielkiej sali rady
miejskiej, dokąd o godz. 11 przy-
był Pan Prezydent Rzeczypospo-
litej. Wśród zaproszonych gości,
oprócz najwybitniejszych przed-
stawicieli naszego życia gospo-
darczego obecni byli p. minister

przemysłu i handlu inż. Kwiat-
kowski, szereg dyrektorów depar-
tamentów zainteresowanych zjaz-
dem ministerstw i wielu wyższych
urzędników. Po. , przemówieniu
p. Wierzbickiego pierwszy referat
generalny wygłosił p. Henryk
Martens na temat: „Istota i zna-
czenie gospodarczo - państwowe
przemysłu budowlanego". Następ-
ne referaty wygłosili p. mecenas
Ignacy Chabielski na temat za-
gadnienia budownictwa mieszka-
niowego i p. inż. Czesław Klar-
ner o finansowaniu budownictwa
mieszkaniowego.

Hr. Kaieraj propaguje swą paneuropę
w Warszawie.

Aleksander Robertowicz dziainie mu sekunduje.

WARSZAWA. 8.3. (Pat.. W
auli uniwersytetu warszawskiego
w obecności ministra spraw za-
granicznych p. Zaleskiego, przed-
stawicieli korpusu dyplomatycz-
nego, sfer naukowych i towarzy-
skich stolicy, odbył się odczyt
prezesa unji paneuropejskiej hr.
Coudenhove-Kalergi. Gościa po-

witał prezes grupy polskiej unji
paneuropejskiej Aleksander Led-
nicki. Hr. Coudenhove-Kalergi w
blisko godzinnem przemówieniu
przedstawił swą koncepcję sta-
nów zjednoczonych Europy. Od-
czył swój zakońezył okrzykiem
na cześć Polski i Europy.

Zatarg honorowy między Kramarzem
a Beneszem. ;

PRAGA, 8.3. (Pat). W znanym
sporze między. min. Beneszem a
dr. Kramarzem, wynikłym wskutek
potępienia przez dr. Kramarza
metod politycznych min. Benesza,
jako niemoralnych, co nastąpiło
na zjeźdżie narodowo-demokra-
tyczym przed prawie rokiem,
ogłoszony został wyrok sądu ho-

Po ustąpieniu

norowego, który orzeka, że dr.
Kramarz nie był uprawniony do
zajęcia takiego stanowiska. Po-
nieważ do ogłoszenia wyroku
doszło w momencie tak uroczy-
stym, jak 80-lecie prezydenta
Masaryka prasa narodowo-demo-
kratyczna ostro występuje prze-
ciw tej taktyce. Ž

d-ra Schachta.
Wybory nowego prezydenta Banku.

BERLIN. 9.III. (Pat). Rada ge-
neralna Banku Rzeszy zbierze się
we wtorek 11 marca na posie-
dzenie nadzwyczajne, celem do-
konania wyboru nowego prezy-
denta Banku po ustępującym dr:
Schachcie. W myśl dotychczaso-
wej ustawy o Banku Rzeszy, o-
partej na planie Dawesa, prezy-
denta Banku wybiera rada gene-
ralna, złożona z 7 członków za-
granicznych i 7, niemieckich
członków. Ustawa powyższa, zwią-
zana z planem Dewesa, traci
moc obowiązującą z chwilą, gdy
plan Younga wejdzie w życie.
Według nowej ustawy o Banku
Rzeszy, nad którą Reichstag właś-

nie obraduje, rada generalna
składać się będzie tylko z człon-
ków niemieckich. Ponieważ wy-
kluczone jest, aby Reichstag
mógł na wtorek zaratyfikować
plan Younga i na tej podstawie
wprowadzić w życie nową ustawę
o Banku, wybór prezydenta Ban-
ku Rzeszy odbędzie się w-g u-
stawy dotychczas obowiązującej.
Konsekwencją tego będzie to, że
w wyborze wezmą udział przed-
stawiciele zagraniczni. Z wymie-
nianych dotychczas kandydatów
na stanowisko prezydenta Banku
Rzeszy, największe szanse, wedle
dzisiejszej prasy, ma były mini-
ster finansów dr. Luther.

Bułgarska schizma poddaje się patrjar-
sze konstantynopolitańskiemu.

CITTA DEL VATICANO, 8.3.
(Pat.) Według wiadomości, jakie
nadeszły tu z Konstantynopola,
został zawarty układ pomiędzy
patrjarchjatem ekumenicznym
prawosławnym a egzarchatem
bułgarskim, mocą którego bul-
garska  schyzma prawosławna
przestanie istnieć. Egzarcha buł-
garski złoży wkrótce hold pat-

rjarsze, poddając pod jego władzę
kościół prawosławny w Bułgarji.
O ile wiadomo, układ ten nastą-
pił pod wpływem prawosławnych
władz kościoła rumuńskiego, dą-
żących do usunięcia wszystkich
motywów, stojących na prze-
szkodzie zwołaniu soboru preli-
minaryjnego wszystkich odłamów
prawosławia. a

. Skutki straszliwej powodzi.
Prezydent Doumergue i premjer Tardieu odwiedzają teren

katostrofy. -

TOLGZA, 83 (Pat). Prezydent
Doumergue i premjer Tardieu
odwiedzili dotknięte powodzią
miejsowości Moissac i Montauban.
Okolice te przedstawiają się
okropnie, co tem  jaskrawiej
występowało. przy pięknej sło-
necznej pogodzie. Prezydent Dou-
mergue obszedł pieszo najbardziej
zniszczone dzielnice, poczem od-
był długie narady z. władzami
miejskiemi i ludnością, starając
się udzielić jej pociechy, obiecu-
jąc pomoc i prędką odbudowę
zniszczonych domów. Następnie
orszak prezydenta udał się do
wsi Remyes, która została calko=

wicie zniszczona przez powódź.
Stamtąd obaj mężowie stanu po-
wrócili do Tuluzy, następnie zaś
udano się do Carcasson.

 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom,
zaburzeniom w żołądku i kiszkach, za-
stoinie w wątrobie i śledzionie, bólom
krzyża zaleca się picie naturalnej wody
gorzkiej Franciszka-Józefa kilka razy
dziennie. Badania lekarskie chorób pod-
brzusza stwierdziły, że woda Franciszka-
józefa działa zawsze pewnie, łagodnie
i skutecznie Żądać w aptekach i dro-
gerjach. 47730—0 0

 

 

„regokolwiek z

z prasy.
Wieiki Europejczyk.

Z powodu 80-ciolecia prez.
Masaryka krešli „Robotnik“ trafną
sylwetkę tego „wielkiego euro-
pejczyka", tak rėžniącego się od
niektórych naszych wielkości do-
morosłych, wychowanych nieste-
ty na wzorach azjatyckich.

Słowianin Masaryk, wyrósł w zet-
knięciu ze światem anglo - saskim, ger-
mańskim i, w mniejszym stopniu, ro-
mańskim, na jeden z najdoskonalszych
typów nowoczesnego Europejczyka.
Jest on bliski i zrozumiały dla każde-
go społeczeństwa europejskiego. Któ-

kulturalnych narodów
y cząstką, stałby się tem, czem

jest w swojej ojczyźnie: wielkim oby=
watelem.

Niema w nim nic zagadkowego, nic
mistycznego. Nie jest on otoczony ža-
dnym nimbem tajemniczości, TELSYNE
go uwielbienia, bezgranicznego odda
nia. Nadłudzkich i nadprzyrodzonych
zdolności nikt mu nie przypisuje. Ja-
sna, logiczna, prosta jest jego sylwetka
duchowa.

Spokój jest Masaryka cechą naj-
istotniejszą. Mądry spokój, podwajają-
cy i potrajający siły do pracy, twardszy
od najzapamiętalszej odwagi, wytrwal-
szy od najzaciętszego uporu. Śpokój
wyrozumiała cierpliwość — te dwie

wielkie zalety prawdziwego Europej-
czyka i męża stanu — złożyły się na
idealny charakter nowoczesnej głowy
Państwa. Masaryk stał się w niepo-
dległem państwie czesko - słowackiem
czynnikiem łagodzącym spory. wyró-
wnującym różnice, pouczającym posza-
nowania dla prawa i Konstytucji, poda-
jącym przykład dobrego obywatelskie-
go prowadzenia się. Nie gniewa się pu-
blicznie, nie wymyśla, mówi, kiedy ma
coś pożytecznego do powiedzenia i
umie milczeć kiedy milczeć trzeba.
 

Dnia 6 marca obradował Sejm
nad wnioskiem pos. Praussowej
(BBS), dotyczącym zmiany ochro-
ny lokatorów. Referent poseł Pu-
żak (PPS) wnosił o przyjęcie usta-
wy, na mocy której byłoby nie-
dopuszczalne wykonywanie eks-
misji z mieszkań jedno i dwuiz-
bowych w czasie od 1 listopada
do 31 marca, o ile eksmisję orze-
czono z powodu niepłacenia ko-
mornego. Sprzeciwił się temu,
wnioskowi przedstawiciel KI. Nar.

Pos. Osada (Kl. Nar.): Projekto-
wana ustawa nie spełni swego
zadania, jest bowiem tylko pła-
sterkiem, którym chcemy zalepić
wielką i zaogniającą się coraz
więcej ranę społeczną, noszącą
imię: kwestja mieszkaniowa.

Centrala Przemysłu Budowia-
nego oblicza, że w miastach pol-
skich mieszka 1.790.000 rodzin,
mając do dyspozycji tylko
1.273.000 mieszkań, zatem przeszło
pół miljona rodzin nie posiada
samoistnych mieszkań. Ta sama
instytucja oblicza, że w ostatnich
8 latach wybudowano w Polsce
40.000 mieszkań, a zawaliło się
107.000. Jeżeli ten stan potrwa

„dalej, grozi nam za parę lat nie-
słychana katastrofa. . Tymczasem
w Polsce robi się wszystko, aby
zahamować ruch budowlany i
przyśpieszyć walenie się domów.
Zamiast rozbudowywać miasta,
rozbudowujemy ustawę o ocbro-
nia lokatorów, co nie stworzy na-
wet dia jednej rodziny dachu nad
głową. Korzystając z ustawy mo-
ratoryjnej z r. 1926, około 300.000
rodzin w Polsce nie płaci komor-
nego, a skutek jest ten, że kilka-
dziesiąt tysięcy właścicieli domów
musi grubo dopłacać do tytulu
własności i jedyne wyjście ze
swej sytuacji widzi w jaknajrych-
lejszem runięciu domów. Projek-
towana ustawa zostanie niewątpli-
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Szczęśliwy to kraj; Cczechosłowacja
że takiego Masaryka ma na czele od
1918 roku bez przerwy.

Z sali sejmowej —cyrk.
Korespondent sejmowy „No-

wego Dziennika” tak opisuje „plac
boju” w sejmie:

„| znowu jest wesoło w sejmie. Po-
słowie ubierają się w żakiety, wyszu-
kują w spisie posłów adresy innych po-
słów i składają wizyty jako sekundanci.
Znowu próbuje się zmienić gmach sej-
mu w kasyno oficerskie i narzucić po-
słom „konstytucję* klubu BB., t. zn.

opracowany dla pojedynkowi-
czów szukających zaczepki.

„Frakcjoniści* w klubie BB, przy-
wódcy niezadowolonych w grupie ob-
szarników lub chłopów z klubu rządo-
wego, stracili na pewien czas wpływ.
Prym w klubie dzierżą mistrze poje-
dynków, specjaliści od policzkowania
i wysyłania sekundantów, bohaterzy
frontu wojskowego, odnoszący się z
lekceważeniem do regulaminu sejmo-
wego, do konstytucji i wogóle do sej-
mu, a tolerujący w tym gmachu tylko...
bufet.

Posłowie Kleszczyński, Łazarski, Po=
morski otrzymali nakaz z klubu B. B.,
by zrywać posiedzenia sejmowe, by
wyprowadzać marszałka Daszyńskiego
z równowagi, by zmienić salę sejmową,
zbudowaną w kształcie cyrku, w praw-
dziwy cyrk, w którym występują go-
ścinnie posłowie. Do tej roboty wypo-
życzono sobie byłego członka BB. a
dziś członka grupy Jaworowskiego
(Kraków) posła Burdę. Swoim donoś-
nym basem, silną, szeroką postaciąi
swojemi dobremi muskułami może być
pomocny na komisji".

Jeżeli sanatorzy z sali sejmo-
wej pragną zrobić cyrk, to rola
błaznów niewątpliwie przypada
panom z BB.
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ZAMIAST BUDOWY—DEMAGOGJA.
wie przez szerokie masy zrozu-
miana w ten sposób, że w zimie
można nie płacić komornego, co
pogorszy jeszcze sytuację właści-
cieli domów i przyśpieszy wale-
nie się domów w dzielnicach ro-
botniczych.

Trzeba przestrzec przed eks-
perymentami w rodzaju socjali-
zacji domów. Rosja ten ekspery-
ment przeprowadziła, ale skutek
był taki, że jeszcze w roku 1920
wypadało w Moskwie na osobę
9,3 m. kw. przestrzeni mieszkal-
nej, obecnie zaś 3,1 m. kw., czyli
niewiele więcej jak w trumnie
Nikt nie żąda od szewca,- by ro-
bił darmo buty dla bezrobotnego,
natomiast zmusza się właściciela
domu, by mu darmo dawał miesz-
kanie i przytem remontował dom
i płacił podatki. Jest to nieuza-
sadnione  przekładanie ciężaru
opieki społecznej na barki jed-
nostek.

Wypowiadamy się przeciw
ustawie, jako niezgodnej z kon-
stytucją i gospodarczo szkodliwej,
natomiast zgłaszamy następującą
rezolucję:

„Sejm wzywa Rząd do wnie-
sienia projektu ustawy, którabyw
wypadkach bezrobocia i nędzy
wyjątkowej przewidywała opłaca-
nie  komornego z funduszów
publicznych*.

W głosowaniu przyjęto ustawę
przeciw głosom Klubu Narodo-
wego. Rezolucję KI, Nar. odrzu-
cono głosami B. B. oraz stron-
nictw włościańskich przeciw gło-
som: KLM, 7Ch Ds P. P.S
mniejszości narodowych. Zasta-
nawiające jest stanowisko B. B.,
które w teorji głosi zasady obro-
ny prawa własności, a w prakty-
ce głosuje za demagogicznemi
wnioskami, które zmierzają do
zrujnowania własności prywatnej.
 anginos ma

 

Oświadczenie przywódcy partji rządzącej
o położeniu politycznem Litwy.

W związku z krążącymi w
Kownie pogłoskaini o przesileniu
w gabinecie litewskim  „Idische
Stimme“ otrzymało od jednego
z przewódców partji Lautininków
oświadczenie, że wszelkie pogło-
ski o przesiieniu gabinetowem w
Litwie są bezpodstawne. Niema
obecnie mowy o ustąpieniu ja-
kiegokolwiek ministra.

Konstytucja litewska została
już zmieniona i należy tylko wpro-
wadzić ją w życie. Według nowej
konstytucji, Prezydenta wybierają
specjalni delegaci, lecz wybór
tych delegatów jest jeszcze nie-
jasny. Gdy tylko nastąpią wybo-
ry Prezydenta, nastąpią również
przewidziane przez konstytucję

Litewski głos krytyczny o
W. Ks. Witoldzie.

Wśród peanów pochwalnych
Litwinów na cześć Wielkiego
Księcia Litewskiego Witolda zwra-
ca uwagę głos krytyczny, który
rozległ się w obozie federacji
„atejtininków* z powodu 500-lecia
zgonu tego wielkiego męża Litwy.

Federacja ta wydała odezwę,
w której powiedziane jest co na-
stępuje: L

W. Ks. L. Witold posiadal
wszystko, co jest niezbędnem dla
prawdziwego męža stanu: gorącą
milošė ku ojczyžnie, rozsądek .
polityczny, zmys! organizacyjny,
umiejętność dyplomacji... Był to
prawdziwy monarcha  średnio-
wieczny—rycerz na tronie litew-
skim.

Lecz mimo to jakieś fatum

wybory do sejmu.
W stosunku do opozycji żad-

nych zmian nie będzie. W poli-
tyce wewnętrznej istnieje tenden-
cja złagodzenia niektórych punk-
tów obecnej linji politycznej np.
cenzury, stanu wojennego i t. d.

- W sprawie polityki zagranicznej
część opozycji uważa za potrzebne
zbliżenie z Polską, inna część
ujawnia orjentację w kierunku
państw bałtyckich, lecz my Lau-
tinincy pragniemy prowadzić sa-
modzielną politykę. Z sąsiadami
naszymi podtrzymujemy dobre
stosunki o ile na to pozwala róż-
nica interesów, lecz niemoże być
mowy o wpływie innego państwa
na naszą politykę.

zawisło nad losem imperjum
W. Ks. L. Witolda, gdyż po jego
śmierci, spuścizna po nim zaczęła
się szybko rozpadać, aby po pół-
tora wieku znaleźć się pod obłu-
dną opieką Polski, a następnie
po dwóch wiekach wegetacji tra-
fić pod jarzmo rosyjskie...

Zasadnicza przyczyna tego
zjawiska leży w tem, iż potęga
państwowa Litwy nie była oparta
na litewskiej kulturze narodowej.
Litwie zabrakło nie ludzi, nie od-
wagi, nie broni i in. materjalnych
środków, lecz kulturalnej broni
narodu litewskiego.

| oto nadchodzi czas, aby wy-
ciągnąć pouczające wnioski z lo-
su imperjum W. K. L. Witolda.
Nie oskarżamy go o to, iż nie
dał nam kultury narodowej. Mo-
żnaby tu znaleźć dostateczne

   

Przez 40 lat wypróbowany
niezawodnie skutkujący preparaty
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ZNAKOMITY ŚRODEK OCHRONNY
ORGANÓW ODDECHOWYCH.;

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

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

  

widoczna. 1177r2 —| Ški
usprawiedliwienie ze względu na 4
dobę i okoliczności. at

Jednakże twierdzimy, że, po- $
mimo genjuszu W. Ks. L. Witol- 1kaj
da, pomimo jego mocy i potęgi, £ ucz
pomimo całego dlań szacunku| ko
i zachwytu, linja jego działalności,1 €ja
jego środki rządu, jego kon- ip
cepcja Litwy nie odpowiada na- |ty
szym czasom i sytuacji naszej|Co,
odrodzonej ojczyzny. spe

Jedna tylko nauka z- owych| ub
czasów jest niewątpliwa i może
być przez wszystkich uznana: na-
ród bez broni kulturalnej jest w | łęc
stanie największego  niebezpie-|zbj
czeństwa i, jeśli nie potrafi kul- | y
turalnie się uzbroić, jest skazany
na wymarcie. Przypomnienie tej
nauki przychodzi dla nas bardzo |
na czasie. Sprawa kulturalnego Pi
rozbrojenia ma dla nas obecnie pr.
niemniejszą wagę, niż za czą- cy
sów W. Ks. L. Witolda. są

Obchód jubileuszu W. Ks. L. |by
Witolda. powinien, być począt- |gó,
kiem naszego prawdziwego uzbro- |
jenia kulturalnego. Instynkt za- Pie
chowawczy naszego narodu nie T
pozwala nam iść w tyle europej- |Na
skiej cywilizacji. W imię ocalenia |
powinniśmy czynnie i niezwłocz- |j (
nie przebić się w pierwsze sze- ||
regi kulturalnych 'narodów*. Čia

Budżet państwowy Litwy. |«i,
Litewski gabinet ministrów na | Nie

ostatniem posiedzeniu przyjął w |Šią
ostatecznej formie budżet pań- po
stwowy na 1930 r. przyjęty bud- rze
żet został przesłany celem pod- š
pisania prezydentowi państwa. 5
Opiewa on na sumę 320.254.655 .
lit. Budžet dochodėw zwykłych rze
wynosi 274.793.112 lit., nadzwy- |zd
czajnych 45.461.543 lit, wydatki |re
zwykłe stanowią 248.299.953 lit., |We
nadzwyczajne 71.054.702 lit+ W |.
porównaniu z budżetem 1929 r. c
budżet roku bież. zwiększony ca
jest o przeszło 40 milj. lit. "6

Zwraca uwagę niezwykle wy- "Šn
soka pozycja wydatktów nazbro- |po
jenie Litwy. Wydatki zwyczajne* | gi
na ministerstwo obrony krajowej "Ne

 

  

wynoszą 48.766 milj. litów i wy- ch
datki nadzwyczajne — 7.304.000 | bę
litów. ch

Budżet na 1930 r. zawiera "Ic
pewne pozycje na potrzeby kul- te
turalno-oświatowe żydowskie na- zn
tomiast ani grosza na potrzeby k
kulturalno-oświatowe mniejszości 4

polskiej. ch

Ostatnie przedstawienia | dy

„SZOPKI AKADEMICKIEJ” a
wielka 24. €

Dziś o godz. 16-tej i 18,30. le.
We wtorek, środęi piątek o godz. 20,15 | dc
ża a iii wł Eh

1Drobne Wiadomość. |,
Zuchwała kradzież. 3

LWÓW, 8.3. (Pat.). Nieznani 14
sprawcy włamali się wczoraj w i
nocy do urzędu pocztowego B
Lwów 2 na głównym dworcu ko- bł
lejowym, gdzie zrabowali zapasy 6
znaczków pocztowych na ogólną s.
sumę 300 tys. zł. Po otrzymaniu 8
wiadomošci o wlamaniu na miej- z
sce rabunku przybył komendant p.
policjj państwowej i kierownik z:
wydziału śledczego, którzy wdro- Ė
żyli wstępne dochodzenie. E

 

Z sali sądowej. i
Echa kradzieży w Bazarze n

Przemysłu Ludowego. z:
Do magazynu współdzielni „Ba- E

zar Przemysłu Ludowego", mie- b
szczącego się w podwórzu domu P
Nr. 8 przy ul. Zamkowej, w nocy
z 26 na 27 lutego ub. r., wdarli |p
się złodzieje, po uprzedniem wy- X
pilowaniu kraty želaznej, zamyka- Ja
jącej wejście do składu. Ę

Łupem złoczyńców stały się: B
burki, koce, sukna i inne towary. ko

Policja, prowadząca dochodze- P
nie w tej sprawie, pod zarzutem: š
włamania i kradzieży, aresztowała l
karanego juž trzykrotnie za kra-
dzieže i oszustwa, Jana Kwiat-
kowskiego,: oraz Michała Klecz-
kowskiego; zaś wobec ujawnienia,.
że część zrabowanego towaru
Kwiatkowski spieniężył Julji Mu-
larskiej, postawiono ją w stan
oskarżenia pod zarzutem upra-
wiania paserstwa.

Sprawa ta była przedmiotem
rozprawy |ll wydz. karnego sądu
okręgowego, który, pod przewod-
nictwem p. sędziego Zaniewskie--
go, w wyniku badania świadków
i rozprawy stron, uznał za winne-
go jedynie Kwiatkowskiego i jako:
recydywiście, wymierzył karę 5-le-
tniego ciężkiego więzienia.

Pozostałych podsądnych sąd.
uniewinnił. Kos.
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Z miasta.

— (Centrala Opiek Rodziciei-
Skich w dniach od 9 do 16 mar-

włącznie urządza doroczny
ój Bazar w gmachu Br.
abłkowskich (Mickiewicza 18),

2 którego czysty zysk idzie na
kolonje letnie dla niezamożnych
Uczniów średnich zakładów nau-
kowych. Bazar urozmaicony atrak-
Cjami artystycznemi przy udziale

|ipod kierownictwem p. dyrek-
tora Aleksandra Zelwerowicza.
Codziennie koncerty,
Spodzianek miłych jak i w latach
ubiegłych.

Bufet i kawiarnie na miejscu.
Należy się spodziewać, że spo-

łeczeństwo wileńskie gromadnie
zbierze się by spędzićparę godzin
W miłej atmosferze.

Sprawy miejskie.

— (Cmentarzysko przy ulicy
Piekiełko. Magistrat m. Wilna
prowadzi obecnie roboty regula-
Cyjne na ul. J. Jasińskiego, gdzie
Są prowadzone przygotowania do
budowy centralnej stacji autobu-
sów zamiejskich.

'_. Przy regulacji góry koło ul.
Piekiełko natrafiono na wielkie
Cmentarzysko z czasów wojny
 Napoleońskiej.
__ Wykopano kilkaset szkieletów
| czaszek ludzkich. (d)
—Przygotowania do regu-

lacji rzeki Wilji. Magistrat mia-
Sta Wilna, koło mostu Zwierzy-
nieckiego prowadzi już od mie-
Siąca roboty ziemne, które dadzą
podstawę do przyszłej regulacji
Tzeki Wilji. (d)

Sprawy sanitarne.
6 — walka z jaglicą. Z rozpo-
Tządzenia departamentu służby
Zdrowia przewieziono dzieci cho-

'Te na jaglicę z zakładów wycho-
Wawczo leczniczych w Wilnie do

zakładów  jagli-
| czych dla dziewczątjw Witkowi-

| chodniach

 Cach pod Krakowem i dla chłop-
|ców w Częstochowie. Równocze-

Śnie departament wstrzymał za-
pomogi na leczenie dzieci ja-
czych w zakładach lokalnych.

Natomiast leczenie szerokich mas
"chorych na jaglicę odbywać -się
będzie ambulatoryjnie w_ przy-

przeciwjaglicznych.
„llość takich przychodni będzie na
erenie Wilna i Wileńszczyzny

Znacznie zwiększona.

Wileński oddział Czerwonego
Krzyża w miesiącach letnich uru-
 Chamia, jak i w roku ubiegłym,
dwie lotne kolumny okulistyczne,
które w dniu 15 kwietnia r. b.
będą wysłane do najbardziej od-

 ległych powiatów województwa —

Wydział zdrowia

do pow. dziśnieńskiego i brasław-
skiego. (d)

' . — Stan chorób zakaźnych.
urzędu woje-

wódzkiego w ciągu ubiegłego
tygodnia na terenie wojewódz-
twa wileńskiego zanotował nastę-
 pujące choroby zakaźne: tyfus

rzuszny 2 osoby, plamisty,15,
płonica 9, błonica 14, odra 126

4(6 zgonów), róża 6, krztusiec 12,
gruźlica 31 (12 zgonów), jaglica
89, inne choroby 10, w tem 1
zgon. Razem zanotowano 314 wy-
padków zasłabnięć na choroby
zakaźne, w tem 19 zgonów.., (d)

KRONIKA.

moc nie- *

Sprawy wojskowe.
— Drugie posiedzenie inwa-

lidzkiej Komisji odwoławczej.
W dniu wczorajszym w wydziale
pracy i opieki społecznej wileń-
skiego urzędu wojewódzkiego od-
było się drugie posiedzenie inwa-
lidzkiej komisji odwoławczej, na
którem rozpoznano 15 spraw od-
woławczych inwalidów KE:

d
— Rejestracja podchorążych

rezerwy. Władze wojskowe za-
mierzają powołać na ćwiczenia
rezerwy, a następnie przedstawić
do nominacji na podporuczników
tych szeregowych rezerwy, którzy
w latach ubiegłych do roku 1929
włączniej ukończyli z wynikiem
pomyślnym jednę ze szkół pod-
chorążych rezerwy, a nie uzyskali
tytułu podchorążych, ponieważ
nie posiadali świadectwa  dojrza-
łości. Zainteresowani rezerwišci
winni zgłosić się w dobrze zrozu-
miałym interesie własnym do
odnośnych P K. U. ze šwiadec-
twami ukończenia szkół podcho-
rążych rezerwy i świadectwami
studjów szkolnych celem reje-

stracji. d

Sprawy akademickie.

— Z Wileńskiego Komitetu
Akademickiego. Na ostatniem
zebraniu Wileńskiego Komitetu
Akademickiego utworzono dwa
referaty: Pracy Społecznej i Pra-
sowy. Na stanowisko referenta
Pracy Społecznej powołano kol.
Wł. Babickiego, referentem pra-
sowym mianowany został kol. Mi-
chał Czerewko.

— lłłakowiczówna na ze-
braniu Koła Polonistów. Zarząd
Koła zawiadamia swych członków
zwyczajnych, oraz koresponden-
tów, iż w dn. 10.III. b. r. (w po-
niedziałek) o godz. 7/, w sali
„Ogniska* akad. (Wielka 24) od-
będzie się ogólne naukowe  ze-
branie Koła, na którem, po prze-
mówieniu p. prof. K. Kolbuszew-
skiego, p. K. Illakowiczėwna od-
czyta swe utwory.

Wstęp tylko dla członków Ko-
ła, oraz zaproszonych gości.

— Przedstawienie „Szopki*
w poniedziałek (10.III) z powodu
zebrania Koła Polonistów nie od-
będzie się.

— Licytacja. Wojewódzki Ko-
mitet Wileńskiej Pomocy Polskiej
Młodzieży Akademickiej podaje
do ogólnej wiadomości, iż w dniu
12 marca rb. o godz. 1l-ej rano
w lokalu Komitetu (ul. Wielka
24) odbędzie się licytacja przed-
miotów poząstałych po loterjach
organizowanych w latach ubieg-
łych przez Komitet. Początek li-
cytacji o godz. ll-ej rano, ko-
niec o godz. 13-ej.

Sprawy szkolne.
—Galówka. Wedlug zarzą-

dzenia p. ministra wyznań religij-
nych i oświecenia. publicznego
dzięń 19 marca jest wolny od
nauki szkolnej. E4
— Chrześcijański Uniwersy-

tet Robotniczy. Dziś o godz.
1 popoł., w sali Chrześcijańskie-
go Domu Ludowego przy ul.
Metropolitalnej 1, odczyt p. t.
„Postęp pozorny i prawdziwy”,
wygłosi ks. dr. Walerjan Meyszto-
wicz.

Otwarcie Bibljoteki Chrz. U.
R. w lokalu Chrz. Uniwersytetu
Robotniczego przy ul. Metropo-
litalnej 1, Il piętro. Bibljoteka bę-
dzie czynna 3 razy w tygodniu:
w środy i piątki od 6—8 wieczo-
rem, w niedziele od 12—2 popoł.

Czytelnia Ch. U. R. otwarta
codziennie od godz. 6—8 wiecz.,
w niedziele i święta od 12 — 4
popoł. Wstęp wolny.

Handel i przemysł.
— Walne Zgromadzenie człon-

ków Spółdzielczego Banku dla
Handlu i Rzemiósł odbędzie się
w dniu 23 b. m.

Z życia stowarzyszeń.
— Polskie Towarzystwo Neo-

filciogiczne. Zebranie organiza-
cyjne Koła wileńskiego odbędzie
się we środę 12 b. m. o godz. 7
wiecz. w Gimnazjum im. Mickie-
wicza. Zaprasza wszystkich Nau-
czycieli języków nowożytnych
St. Glixelli.
— Walne Zebranie Związku

Właścicieli Średnich i Drob-
nych Nieruchomości dzielnicy
Zwierzyniec—Sołtaniszki odbędzie
się dziś o «odz. 12 i pół w loka-
lu Domu Ludowego przy koście-
le N. P. N. P. przy ul. Sokolej.

Takież zebranie dzielnicy Anto-
kolskiej odbędzie się dziś o godz.
3-ciej w lokalu Domu Ludowego
ul. Antokolska 30.
— Zebranie Wil. Oddz. Zrze-

szenia Nauczycieli Geografj! od-
będzie się we wtorek dn. 11 bm.
o godz. 5 p..p. w lokalu Pracow-
ni Przyrodniczej (wejście od M.
Pohulanki Nr. 1). Na porządku
dziennym referat p. B. Cywiń-
skiej „Krajoznawstwo w szkole”.
— Doroczne zebranie Koła

Tow. Naucz. Szk. Śred. i Wyższ.
(T. N. S. W.) odbędzie się we
wtorek dn. 11 b. m. o godz. 7-ej
w gimn. im. Mickiewicza. z

— Zjazd absolwentów Pań-
stwowej Szkoły Technicznej w
Wilnie. W dniu wczorajszym roz-
począł się w Wilnie w sali Kura-
torum Okr gu Szkolnego dwu-
dniowy zjazd absolwentów Pań-
stwowej Szkoły Technicznej w
Wilnie.
W godzinach porannych w

gmachu szkoły technicznej przy
ul. Holendernia 12 zgromadzili
się absolwenci, którzy pod prze-
wodnictwem dyrekcji szkoły udali
się ze sztandarami i muzyką do
Bazyliki Metropolitalnej, gdzie o
godz. 9.30 J. E. ks. Arcybiskup
Jałbrzykowski w asyście licznego
duchowieństwa odprawił uroczy-
ste nabożeństwo na intencję
zjazdu.

Na nabożeństwie byli przed-
stawiciele władz administracyj-
nych z wojewodą Raczkiewiczem,
szkolnych z kuratorem Pogorzel-
skim i inni.

Po nabożeństwie wszyscy udali
się na Górę Zamkową,
płycie ku czci „Nieznanego Zol-
nierza” złożono piękny wieniec.
Orkiestra odegrała hymn naro-
dowy.

O godz. 1 po poł.
ratorjum _ nastąpiło ..
otwarcie zjazdu.

Słowo wstępne wygłosił dyr.
szkoły inż. Świdziński, witając
swych b. wychowanków i gości.
Następnie powitalne przemówie-
nia wygłosili wojewoda Raczkie-
wicz, J. E. ks. Metropolita Jałb-
rzykowski, kurator Pogorzelski,
delegaci Stowarzyszenia Techni-
ków, Dyrekcji Kolejowej i inni.

O godz. 5 po południu odbyło
się plenarne posiedzenie zjazdu.
Dalszy ciąg zjazdu odbędzie się
w dniu dzisiejszym.
— Nowe władze Wileńskie-

go T-wa Eugenicznego. W dniu
7 marca w wyniku dokonanych
wyborów na walnem zebraniu
Wileńskiego Oddziału Polskiego

w sali ku-
uroczyste

gdzie na.

T-wa Eugenicznego w dniu28lu-
tego r. b. nastąpiło ukonstytuo-
wanie się nowego zarządu w na-
stępujący sposób: prezes prof.
Szmurło, wiceprezes dr. Rudziń
ski i dr. Brokowski, skarbnik I.
Januszkiewicz,
rawski. Pozatem do rewizyjnej
Komisji wchodzą: dr. Ryll-Nar-
dzewski i major Ossowski. Plan
działalności na przyszłość obej-
muje: prowadzenie poradni Euge-
nicznej (porady przed ślub. małż.,
walka ze zwyradniającemi czyn-
nikami, bad. konstyt., psychol.
indyw., wybor zawodu). Przyjęcia
co zień oprócz czwartków od
g. 6 m. 30 do 8-mej (ul. Želi-
gowskiego 4) we czwartki odczy-
ty od g. 6 do7w.
— Wii. Tow. Ogrodnicze przy-

pomina członkom Tow. i miłośni-
kom ogrodnictwa, że dziś 6 godz.
wieczorem odbędzie się mie-
sięczne zebranie Tow. w lokalu
Związku Ziemian przy ul. Zawal-
nej Nr. 9.

Nekrologja.
— Za spokój duszy Ś. p.

Aleksandra Grabowskiego od-
będzie się Msza św. żałobna w
kościele św. Trójcy przy ul. Do-
minikańskiej we środę dnia 12
marca b. r. o godz. 8-ej rano, na
którą upraszają koledzy i współ-
pracownicy Urzędu Wojewódz-
kiego. 1257

Sądy.
— Nominacja prezesa Sądu

Apelacyjnego wWilnie. P. Pre-
zydent Rzeczypospolitej podpisał
nominację p. Kazimierza Bzow-
skiego, prezesa Sądu Okręgowego
w Wilnie na prezesa Sądu Ape-
lacyjnego w Wilnie.

Dotychczasowy prezes Sądu
Apelacyjnego w Wilnie p. Lucjan
Bochwic odchodzi po 44 letniej
pracy do emerytury. k
— Sąd okręgowy na pro-

wincji. Do Wilejki powiatowej
wyjechał p. sędzia Eydrygiewicz,
który w trybie uproszczonym ja-
ko sąd jednoosobowy rozpatry-
wać będzie sprawy karne, wy-
nikłe na terenie powiatu wilej-
skiego.

Również Ill-ci Wydział Karny
Sądu Okręgowego w składzie:
wiceprezesa wydziału p. Michała
Kaduszkiewicza (przewodniczący),
oraz pp. sędziów: M. Szpakow-
skiego i J. Zaniewskiego wyje-
chał do Wołożyna celem rozpo-
znania kilkudziesięciu spraw kar-
nych. >

Obie sesje trwać będą do
12 b. m. k

Odczyty.
— „Neurastenja i neuraste-

nizacja jednostki i społeczeń-
stwa”. Dziś pod powyższym ty-
tułem prof. dr. Stanisław Wła-
dyczko wygłosi odczyt na rzecz
Koła Medyków w sali >niadec-
kich uniwersytetu o godz. 7-mej
wieczorem.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.

— Teatr Miejski na Pohulance.
Popołudniu o godz. 3,30 po cenach zni-
żonych „Krakowiacy i Górale". Wieczo-
ręm o godz. 8 „Broadway*. Jutro w po-
niedziałek przedstawienie zawieszone.

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Popołudniu o godz. 3,30 rewja Wileńska
„ldź na bal*. Ceny miejsc zniźone. Wie-
czorem 0 godz. 8 „Gdybym chciała*.
Jutro w poniedziałek o godz. 8 wiecz.
ukaże się arcydzieło A. Fredry „Doży-
wocie*.

— Dziś popis taneczny Rejzer -
Kapłan o godz. 12 w poł. wystąpi w
Teatrze Lutnia.

— Opera w Teatrze na Pohu-
lance. „Jaś i Małgosia* E. Humper-
dincka ukaże się we wtorek 11 b. m.
i środę na scenie Teatru na Pohulance.

— Koncert Chórów Związkowych.
Zarząd Wileńskiego Związku Towa-
rzystw Spiewaczych i Muzycznych orga-
nizuje w połowie bieżącego miesiąca —
koncert chórów, należących do Wileń-
skiego Związku. Program przewiduje
występ zbiorowy chórów pod dyrekcją

sekretarz dr. Mó- *   

 

* To KECŁENI

JES WATCH cej

W. Kalinow-

 

dyrygenta
skiego, oraz samodzielne występy na-

Związkowego

stępujących chórów: Drukarzy, „Echo*,
„Hasło” Pocztowego i T-wa „Lutnia*.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Fala 385 mtr.

Niedziela, dnia 9 marca 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Ba-

zyliki Wileńskiej. Chór katedralny pod
dyr. prof. Wł. Kalinowskiego.

12.00. Bicie zegara i hejnał z Wieży
Katedralnej.

12,05. Komunikat meteorologiczny.
12,10. Transm. z Sali Miejskiej w

Wilnie uroczystości wręczenia nagrody
literackiej, Kazimierze Illakowiczėwnie.

13,00. Koncert z Filharm. Warsžaw-
skiej: muzyka francuska.

14,00. Odczyty rolnicze.
16,50. „Poradnia prawna”, adw. St.

Węslawski.
17,15. „Teatry i chóry na wsi”, instr.

Jan Dracz.
17,40. Koncert

państw.
19,00. „Co się dzieje wWilnie*, prof.

M. Limanowski.
19,25. Język niemiecki.
20,00. Kwadrans literacki

rzyński).
20,15. Koncert z Warszawy.
21,45. Słuchowisko wesołe z

znania
23,00.

w Wilnie.

Poniedziałek, dnia 10 marca 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,00. Transm. odczytów dla matu-

rzystów z Warsz.
16,15. Gramofon.
17.00. Kom. Akad.

z Warsz. ork. pol.

(WI. Pe-

Po-

Muzyka lekka z Bristolu

Kola Misyjnego.
17,15. Bajeczki dla dzieci opowie

Zula Minkiewiczówna.
17,45. Koncert.
18,45. Audycja literacka „Ogniwa“

nowela Elizy Orzeszkowej.
19,25. Język włoski.
20,05. „O džwiękach nieslyszalnych“,

odczyt wygł. dr. Niewodniczański.
20,30. Koncert międzynarodowy

z Warsz.
22,00. Feljeton p. t.

wygł. major Kubala.
23,00. Spacer detektorowy po Eu-

ropie.

„Drugi lot",

jEDuA š
TYLKO LAMPA

 

Z KRAJU.
Z życia „Rodziny policyj-

nej“ w Święcianach.
Niedawno powstale kolo sto-

warzyszenia „Rodzina policyjna*
w owięcianach, którego przewo-
dniczącą jest pani Kubarska Te-
resa, urządziło dn. 2 marca w
lokalu seminarjum nauczyciel-
skiego przedstawienie i zabawę
dziecinną.

Impreza ta wypadła doskona-
le. Publiczności z górą 200 osób,
a w tem ponad 150 dzieci róż-
nych warstw społeczeństwa miej-
scowego — sala przepełniona.
Przedstawienie, odegrane w 4 sce-

nach przez dzieci miejscowych
policjantów, wypadło doskonale,
za co publiczność darzyła je
częstemi oklaskami, szczególnie
zaimponował publiczności ostatni
taniec cygański, wykonany przez
Patrakiejównę i Skrobutanówną,
za który obdarzone zostały burzą
nieustannych oklasków i wywoły-
wane były kilkakrotnie.

Dalej obficie zaopatrzony w
łakocie bufet, loterja fantowa za-
wierająca szereg ładnych zaba-
wek, z każdym losem wygrywają-
cym oraz kiosk z rozmaitemi
kolorowemi czapeczkami, sprze-
dawanemi po znikomej cenie
przysporzyły dziatwie humoru i
uciechy.

Po przedstawieniu, przy dźwię-
kach orkiestry Seminarjalnej od-
była się dziecinna zabawa tanecz-
na, podczas której, ubrana w
różnokolorowe czapeczki dziatwa
bawiła się nadzwyczaj wesołoi
ochoczo, tańcząc między innemi
krakowiaka, oberka i t. p.

Bezpłatne miejsca znalazło na
tej imprezie przybyłych z ochron-
ki około 15 dziewczynek, które
też następnie w czasie zabawy
częstowano herbatą, kanapkami,
paczkami i t. p., a nadto wszyst-
kie te biedne dziewczynki obda-
rzono również czapeczkami, tak,
že czuly się one na zabawie na
równi z pozostałemi dziećmi. Za
to należy się Pani Kubarskiej
i póchwała uznanie.

Miejscowy.

Tabela wygranych Loluji
Państwowej,

W drugim dniu ciągnie-
nia 5-ej klasy 20-ej polskiej pań-
stwowej loterji, padły wygrane
na numery następujące:

 

 

Po 25.000 zł. na Nr.: 48053
144699.

Po 20.000 zł. na Nr.: 59355
78420 193147.

Po 15.000 zł. na Nr.: 58562
122796.

Po 10.000 zł. na Nr.: 29844
72728 141216 155428.

Po 5.000 zł. na Nr.: 32624
57220 59225 165521 166832 181896.

Po 3.000 zł. na Nr.: 35005
44076 48814 51637 53364 144557
150231 151201 162039 181973
190112.

Po 2.000zł. na Nr: 27350 34850
102881 104507 106758 135753
142041 155378 185532 197315
202858.

Po 1.000 zł. na Nr: 951 45355
50535 63148 64259 69181 100269
120093 131123 134745 140116
143397 175701 181866 203946.

Po 600 zł. nr.: 59640 74140
78276 78568 93508 94164 96754
97629 122350 124538 127378
131063 131895 134701 138070
140217 143949 147521 151118
156817 158856 159236 160218
161713 166380 168974 169287
171817 174732 175734 180315
188743 190260 190417 191038
195140 195975 196535 201062
207085 207182 208548 209122
209268 209361 195007.

WARSZAWA, 8.3. (Pat). Dziś,
w 3 dniu ciągnienia 5-ej klasy
20-ej Polskiej Państwowej Loterji
Klasowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:
50 tys. zł. — 166.301, 10 tys. zł.—
52.062 i 110.099, 5 tys. zł.—23,772,
36.279, 89.104 i 201.708.

GIEŁDA
WARSZAWA, BIII. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,895—8,915—8,875.
Belgja 124,98—124,59—123,97.
Holandja 357,77—358.67—356,87.
Kopenhaga 238,68—239,28—238,08.
Londyn 43,35 /,—43,46—43,25.
Nowy York 8,905—8,925—8,885.
Paryż 34,90—34,99—34,81.
Szwajcarja 172,54—172,97—172,11.
Stokholm 239,42—240,02—238,82.

 

_stulecia w Europie,

 

Dyktatury.
Sala Towarzystwa Hygienicz-

nego w Warszawie
z tych, przez którą przesuwają się,
rok za rokiem, zagadnienia, zaj-
mujące myślących ludzi, często
bez względu na takie czy inne
przekonania. Mówi się tam o
sprawach ideowych, naukowych,
politycznych, społecznych, gospo-
darczych, życiowych wogóle. Każ-
dy okres ma swe zabarwienie.
W środę 5 b. m. mówił b. po-

seł i b. minister, p. St. Thugutt
o dyktaturach, spokojnie, bez
podnoszenia głosu, bez jaskrawo-
Ści w ujęciu, jakby o astronomji
lub o budowie mieszkań.

Oto bieg myśli:
Co innego despotyzm, a co

innego dyktatura. Despotyzm jest
jedną z odwiecznych postaci

' ustrojow państwowych, przejawia-
jącą się w różnych czasach, od
starożytnych w Azji do ubiegłego

jako stały
sposób władania państwem. Dy-

' ktatura natomiast jest zjawiskiem
nie jestzawsze przejściowem,
ale jestustrojem państwowym,

zaburzeniem dotychczasowego u-
stroju bez wyjścia w inny.

Kiedy zjawia się dyktatura?
'Podłożem dla niej jest niezado-
wolenie, wynikające z trudności,
w jakich społeczeństwa muszą
żyć i z jakiemi muszą się zmagać
w okresach szczególnie trudnych.
Wydaje się wówczas, że maszyna
życia państwowego staje idalej
nie ruszy, co budzi niemoc i
zniechęcenie «społeczeństwa do

jest jedną *

obrony tego, co ma. Z takiego
stanu rzeczy korzysta zamysł
dyktatury, który żeruje na klęsce
społecznej. 4

Dyktator wie zawsze jedno,
że chce mieć władzę. To požą-
danie jest najistotniejszą cechą
dyktatora. Chce on czuć, że ją
ma, chce się tem lubować, chce
mieć to zadowolenie drapieżne-
go zwierzęcia, którego rozkoszą
jest, że żywą ofiarę ma w szpo-
nach.

Rysem nieodłącznym dyktato-
ra jest czynnik woli. Może on
mieć różne właściwości, zmienne,
ale ten czynnik woli jest zawsze,
mianowicie woli władania. Prze-
ciwstawienie tej upartej woli bra-
kowi jej w społeczeństwie przy-
gnębionem niepowodzeniami jest
właśnie grą dyktatury.

Również niezawodnym rysem
dyktatora jest mania wielkości.
Jest on przekonany, że przera-
sta wszystkich innych,
nie jest nic wart, że on wszystko
zdoła zrobić. Ta mania wielkości
zamyka mu oczy na rzeczywi-
stość, tak, iż nie widzi, że jest
całkiem inaczej.

Dyktator nie ma skrupułów w
doborze sposobów dochodzenia
do władzy i utrzymywania się
przy niej. istotą jego usposobie-
nia jest ta żądza władzy. „Głos
sumienia byłby tylko niepotrzeb-
nem obciążeniem we wspinaniu
się i nie należy właśnie do rysów
duszy takiej, jaką mają kandyda-
ci na dyktatorów.

Także i przekonania polityczne
czy społeczne nie są mocną stro-

że nikt.

ną dyktatorów. Przechodzą oni
przez różne poglądy, które ktoś
móglby w danej chwili uważać
za przekonania, a które w rze-
czywistości dostosowane są w
każdej chwili do okoliczności,
sprzyjających osiągnięciu i utrzy-
maniu władzy. Gdyby zajrzeć w
umysł takiego dyktatora, wywie-
szającego sztandary takich czy
innych przekonań, widok byłby
niebudujący.

Dyktator nie może władać
sam. Musi mieć pomocników.
Wytwarza się klika rządząca. Są
to ludzie, którzy w dyktaturze
zapewniają sobie uprzywilejowane
stanowisko. Ale osiągają to za
cenę ślepego posłuszeństwa dy-
ktatorowi, bez własnego zdania,
bez własnej godności, bez włas-
nego sumienia.

Dyktatura musi dążyć do po-
wodzeń, których obietnice wpro-
wadziły ją do steru. Ale te po-
wodzenia nie zjawiają się na za-
wołanie. Wtedy dyktatura roz-
tacza przed społeczeństwem mi-
raże i wmawia w nie np, po-
myślność, gdy jej niema. Dla
odwrócenia uwagi od istotnych
potrzeb życiowych potrząsa impe-
rjalizmem. A wreszcie zawsze
kończy na demagogji, jako naj-
odpowiedniejszym sposobie utrzy-
mywania zamętu pojęć.

Słyszy się czasem, że niema
przeciwieństwa między dyktaturą,
a demokracją. Ale demokracja
polega na tem, że każdy czło-
wiek może mieć wpływ na sta-
nowienie o sprawach państwo-
wych, nie musi, lecz może, a dyk-

"nica ta polega, gdyż o

tatura polega na nieograniczonej
woli jednostki. Demokracja dąży
do podniesienia obywatela kraju,
a dyktatura pomiata nim. Wszel-
kie twierdzenia o tej zgodzie dyk-
tatury z pojęciami o nowocze-
snem życiu narodów, są fałszem.

A wreszcie Polska ma w swych
tradycjach umiłowanie wolności.
Nie umieliśmy urzeczywistniać
rządów na wolności opartych, ale
w duszach polskich tkwi ten prąd
ożywczy. Dyktatura, zabijająca tę
istotę dusz polskich, nie może
być zjawiskiem, posuwającem nas
naprzód.

*
* *

Wywody powyžsze, ujmujące
bardzo trafnie naszą „rzeczywi-
stą rzeczywistość”, wymagają kil-
ka słów uzupełnienia. Odróżnia-
jąc despotyzm od dyktatury, trze-
ba było zaznaczyć na czem róż-

ile cho-
dzi o zakres władzy, dyktator do-
równywa w zupełności despocie.
Różnica na tem polega, że pod-
czas gdy despocja jest dożywot-
nia lub nawet dziedziczna — dyk-
tatura zasadniczo powinna być
czasowa... taka dyktatura ma cał-
kowite uzasadnienie i znana jest
w dziejach od najdawniejszych
czasów.

Można być najbardziej zapa-
lonym zwolennikiem demokracji
i parlamentaryzmu, a jednak
przyznać trzeba, że ta forma
rządów ma także strony ujemne:
przedewszystkiem jest to machi-
na bardzo skompllkowana, dzia-
łająca powoli, co może i dobrem

jest w czasach normalnych, lecz
w chwilach nadzwyczajnego nie-
bezpieczeństwa może się stać
zgubnem.

Jak powstają dyktatury?
Weźmy przykład z życia

codziennego: w jakimś domu wy-
bucha pożar; wszyscy tracą gło-
wę, biegają bez sensu, tłoczą się,.
przeszkadzają sobie wzajemnie,
nikt nie myśli o ratunku. Aż oto,
zjawia się jeden, obdarowany wy-.
jątkową siłą woli, nakazującą po-
słuch: ujmuje całą akcję w swe
ręce, wyznacza każdemu odpo-
wiednie miejsce, opanowuje sy-
tuacją, ratując nietylko mienie
lecz i życie sąsiadów. Dotąd
jest wszystko w porządku i
człowiek taki niewątpliwie za-
sługuje na największą cześć i
wdzięczność—gorzej jednak, jeżeli
taki pan, na zasadzie swych praw-
dziwych czy tylko rzekomych za-
sług następnie uzurpuje sobie
władzę nad całym domem, który
uważa za swą prywatną własność
mieszkańców zaś jego za swych
podwładnych, niemal niewolników,
Nie dziw, że staje się on naj-
przód nidznośnym, potem przez
wszystkich znienawidzonym, przy-
tem wszystkiem jest on szkod-
nikiem, gdyž možna byč w chwi-
lach niebezpieczeństwa bardzo
przytomnym, energicznym niemal
opatrznościowym mężem, jedno-
cześnie zaś nie mieć zielonego
pojęcia o administracji domu,
który pod takim zarządem rychło
może się rozpaść w gruzy.

Nie wszyscy jednak dyktato-
rowie są — jak twierdzi p. Thu-

gutt — chciwi władzy, nie wszy”
scy podobni do „drapieżnego.
zwierzęcia, którego rozkoszą jest,
że żywą ofiarę ma w szponach*.
Nie wszyscy dyktatorowie cierpią
na „manję wielkości”, nie każdy
dyktator pozbawiony jest „skru-
pułów w doborze sposobów do-
chodzenia do władzy”.

Wzorem prawdziwego dykta-
tora, jest niewątpliwie ona, nawpół
już legendarna, świetlana postać,
o której dowiaduje się każdy gi-
mnazista w pierwszej już klasie—
Cyncynat.

Ten nie pożądał władzy, nie
szedł do niej drogami 'krzywemi,
nie po przez krewimogiły swych
rodaków. Powołany został od
pługa, a wyzwoliwszy ojczyznę od
grożącego niebezpieczeństwa, po
16 dniach złożył władzę z po-
wrotem w ręce Narodu, który
władzy tej jest jedynem źródłem.

Bez mała dwo i pół tysiąca
lat minęło, a pamięć wielkiego
zbawcy Rzymu przetrwała jako
wzór najpiękniejszy dla wszyst-
kich późniejszych dyktatorów,
którzy niezawsze niestety potra-
fili wzór ten naśladować.

Powołany przez naród, uczyń
co w twojej mocy i zwróć wła-
dzę, którą ci powierzył naród ja-
ko depozyt—inaczej będziesz nie
dyktatorem lecz uzurpatorem.

Jeżeli nawet nie zišcileš po-
kładanych w tobie nadziei—naród
zachowa ci wdzięczność wieczną,
otoczy cię nimbem legendy —
nie tyle za to coś zdziałał ile za
to, żeś w porę odszedł.
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TECHNIKA GORZELNICZA sp. akc. WARSZAWA, UL. KRÓLEWSKA 8.
skrót telegr. „TECHGO' — Warszawa.

APARATY GORZELNICZE
a w szczególności odpędowe jakoteż wszelkie inne maszyny i przyrządy, tak metalowe jak i szklane.

CAŁKOWITE URZĄDZENIA GORZELŃ. - - - - - GWARANTOWANA JAKOŚĆ WYROBÓW.

Ceny przystępne. Kosztorys i cenniki na żądanie.

Liczne odznaczenia, a ostatnio: na POWSZECHNEJ WYSTAWIE KRAJOWEJ W POZNANIU

„WIELKI MEDAL ZŁOTY”.

TELE LLU LU LUULO

Jedyna Rowsczeżna prains "PIERWSZA PARÓWO - MECHANICZNA PRALNIA BIELIZNYparowo - mechaniczna p. f. i
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 3

Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniem

legitymacji 14 „ zniźki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ordery.

CENTRALA: Wilno, ul. Cicha 3 obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) telef. 14—72. Kantory przyjęcia: Trocka 20, Mickiewicza 37,

fntokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne prosimy kierować pod Nr. 14 — 72 od godz. 9 — 3, które zabieramy od

Sz. Klijentów I po upraniu dostarczamy do domu.

„RAZ w ŻYCIU"

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ! Wielka gwia-
zda, znana „Elenora Duze ekranów*

CHPL WAWICZ Wyborowa obsada, niebanalny, śmiały scenarjusz, wysoka

| «RObseta» klasa gry. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

BUDUPUWUTIUTKŁTNE, JUTRO PREMJERR! Super-Prze- Grela Garbo D= iięa©goGBe gdea

i R bojl Gwiazda ekranów, kusicielka
= HELIOS“$ w 2 swej najnowszej tryumfalnej kreacji EB

KAR Wileś 3 Wielki dramat erotyczny kobiety, która jest wiecznym sfinksem i wieczną tajemnicą. W rolach uwodzicielskiego księcia

e A NILS ASTHER, zdradzonego małżonka LEWIS STONE. Przebój, który wzbudził zachwyt całego świata!

DUO) porywająca gra. Rewelacyjna treść. Bajeczna wystawa. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.
Honorowe bilety na premjerę nieważne.
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komedja w 9 aktach. W rolach głów-
nych: GLENN TRYON i KATHRYN GRA-

Od dnia 8 do 11 marca 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:
WFORD. Nad program: 1) „Wędrowne ptaki" komedja w 2 avt. 2) „Kronika filmowa P. A. T." w 1 akcie.

Miejski Kinematograf
6 Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

Początek seansów od g. 4. Następny program: „Kapitan Hazard".

 

 

Kasa czynna od godziny 3 m. 30.

w potężnym drama-
N 0 R M A T A L M A D 6 E cie  ofiarnej miłości
W rol. główn. urodziwi amanci: GILBERT ROLAND i ARNOLD KENT oraz Ml-Tearę „HELIOS'"

ul. Wileńska Ne 38.

 

 

słynny amant
Wstrząsające,

 

Dzieje miłości LADY HAMILTON do wielkie-

TEATR <Hollywood>|| EEZE KRÓLOWA bez KORONY go RDMIRAŁA NELSONA. Realizacja: FRA-
MICKIEWICZA Ne 22 NKA LLOYDA. W rolach głównych: CORINNE GRIFFITH oraz VIKTOR VARCONI bohater filmu „Kult Ciała". Spe-

cjalna ilustracja muzyczna. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,25.

Naa Usta zbyt czerwone©) Kino- HOLLTWOOD  SSSia zby € i
= |) Wedlugznakomitej szlki Germain „klamer. W to. EJQrENCE Vidor „i“, Albert Conti. „ft“;) MICKIEWICZA3622(,

ilustracja muzyczna. Początek seansów o godz. 4, 68i 10. 25. Passe-partouts w dzień premjery nieważne.

 

EERREEERNRREDT TT M _ JUTRO
% PREMJERA!

  

Dziś! Superfilm kinematografji światowej! Obraz, który poruszył świat! Niezrównany mistrz ekranu IWAN MOZŻUCHIN oraz
j dueci iłości, 66przepiękna CARMEN BONI w czarującym duecie miłości „A D J U T A N T Zamach na Cara.

rozgrywającym się na tle cudnych bialych nocy p. t.:
gyva) Początek o godzinie 1-ej. Ceny od 40 groszy.

KINO-
TEATR zk U X“
ul. Mickiewicza Nr. 11.

 

 

POLSKIE WANDA“ Dziś! Fenomenalny film jakiego nie było! Królewski przepych wschodul Najpiękniejsze CY maa RP isę

KINO iłości rzepiękna powieść wschodu w akt. na tle egzoty-

ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.|| T Roe) ż Arcyzłodziej z Damaszku cło p ABYch czaru i upojenia. W rolach gł: DOU-

GLAS i MAC LEAN. NAD PROGRAM: Komedja w 2 aktach.

 

KINO- ŚWIATOWID Dziśl Ulubienica wil. publiczności CLARA BOW jako urocze dziewczę z Honolulu, swym OE czaruje wszyst-

TEATR kich To hymn na cześć miłości, która zwalcza wszelkie prze-

Mickiewicza 9. > | obelsię «Egzotyczna Kochanka» ciwieństwa. W rolach.gł. znakomity CLIVE BROOK.

 DEOBAELWOMAKY>KO DODIONOĆ OT ROEREOES WIDAC PW.TTZOOBBASZAA: OCD TCEZEOCEAYO NYC EA TTT TAG AKN VI MV IOTTITat CIOWALCZE TRAREPLRODE TROIBZOWCK: ZARWACPRZZSTNA

WIELKANr36 KINO-TEATR „SPORT“ wzwieżo odnowionej sali WIELKANr.36
CODZIENNIE CODZIENNIE CODZIENNIE CODZIENNIE

Na ogólne żądanie publiczności wznawiamy ten przepyszny, wspaniały film, który w Wlinie wyświetlany był tylko dwadni wkinie „Sport* „CZŁOWIEK
O STU OCZACH" (Przygody reportera filmowego) W roli głównej, światowej sławy artysta-sportsman M. L“ Agleu 8 aktów niesłabnącej akcji, niezwy-
kłych przygód, przedziwnych wypadków. Nad program: 1) „Krajowe|zawody konne". 2) Komedja. Początek seansów: o g. 4, 6, 8i 10. W soboty, nie-

dziele | święta o g. 2, 4, 6, 8 i 10. Ceny biletów: dla młodzieży 50 groszy, dla dorosłych80 groszy, fotele 1 zł. Kupon do loży 2 zl. 50 groszy.

(ESTIJAIIVESTA LTA

Kino Kol zDGNISKUI resiio "pożniej įtandrove „Mitošč i Izy Szopena“ skicge kompozytora. Wrol Szope:
O! worca olejowego na Piotr Blanszar, w roli M. Wodzińskiej M. Bell, w roli Ż. Sand G. Lansic. Pocz. o godz. 5 w niedzielę o g. 4.

  

 

 

 

  

    

 

  
  

   
  

  

             

    

      

 

  
 

 

9 KS IOWA Samą DOKTÓR "Zlecenia

a; PROSZEK a. SZNURY, SZPAGAT, LINY KONOPNE . * RAE ale

„KOGUTEK i MANILOWE, WOJŁOKI do BUDOWY | Lplioyjt) iscjach aintreiąch Ia
CZE ragas i DO CHOMONTÓW poleca sklep A nicideize

4 5 ZN e
2 ki wojew acejckożć $. RABINOWICZA MOCZOPŁ. SKÓRNE kida, Warszawa, pat

"a BOL GŁOWY Wilno, W. Stefańska 3. Sh KOBIETA-LEKARZ "Truskawiec

— ruskaWwWieCOSTRZEŻENIE! | : ——— |. ELDOWIZOW villa
Chcą nabyć RRCENTOWAĆ1 mowie aięży [| akad Jubilersko - Zegarmistrzowski KOBIECE, „chor dróg  MOdTZEW
ORYGINALNYCH proszków z „KOGUTKIEM'—
„MIGRENO-NERVOZIN“ GĄSECKIEGO, zna-
nych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANE naślado-

GORZULHOWSKIEGO prz. 12 — 2i od 4 —K

 

k. (TLE
Choroby weneryczne t
moczopłciowe, skórne.Aleje Zachwsi

na, zlecenia lekarskiestawia pewną trudność mogą przyjmować
proszek „Kogutek—Migreno—Nervozin* w for
mietabletek (zamiast jednego proszku przyj-
muje się 2 tabletki). Pudełko zawierające 20 ta-

 Zegarków i Bižuierji. —10
 

acławskie 6—5.

 

 

 

zapytaniach załączyć zna-
AKUSZERKA czek na 50 gr. na odro-

Marja Laknerowa wiedż.

przez wiatry, prochy i wilgoć roznoszony!

KATAR nosa, krtani i chrypka.

Pamiętajcie! że znany powszechnie

PINOMETHYL stosowany przy ka-
tarze nosa, krtani i
chrypce,

CHRONI | USUWA NASTĘPSTWA TEGOŹ.
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«

Wydz. Zdr. Publ Nr. 8. "Śwędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy |

 

M7 w., Kasztanowa 7m. 5.
WZP69

pokoje, przedpokėj,ZGUBY
|z6uBy | 3 kuchnia, łażienka, ele-

Ar: Świłel ze wsi Si- NE

ka.
i pokoje

   
4 w Wilnie zamienię na

łeli gm. Hoduciskiej 3—4 pokojowe mieżżkać

unieważnia dowód toż- nie w Warszawie, do-889—s3 płacę. Oferty sub W. W.
 

 

 

  

6

"ui Zamkowajo (1 U. Midlewica h PYRyLSKA

ściśle przestrzegane, ce-

Przyjmuje od godz. 9 do SUEZENNKANEWANANZWA

POKÓJ
dla samotnego inężczy-
zny. Jagiellońska 9, m. 7.

1625—s1

Do wynajęcia
piwnica oraz pokój z wy-
godami dla pań lub na
biuro. Jagiellońska 8,
m. 14, 1628—s0.

)dy pokój dla dwóch
panów luh uczni z

calodziennem  utrzyma-
niem. Królewska 3, m.3.

7181—s0
 

poKóJ do wynajęcia
można z utrzyma-

nie m.Skopėwka 9--1. 1634
 

3 pokoje
kuchnia, wygody (meble
do | pokoju).  Rzecz-
na i1-8, 1638—50
 

pó wygodny, dobrze
umeblowany, z uży-

walnością łazienki, mo-
że być z utrzymaniem,
wydaje się dla samot-
nych lub małżeństwa in-
teligentnego. Portowa 23
m. 24. Oglądać od 11—
7 ej. —s0

Sprawy
majątkowe

 

am pożyczkę pod
dom w mieście pod

I-szą hipotekę, ewen-
tualnie pod I-szą hipote-
kę po Banku Ziemskim.
Oferty do Administracji
pod „Požyczka“  1322-0

„Pod hipoteki
różne sumy.

Majątki, folwarki,
młyny do kupna i

dzieržaw.
| Fabryki, domy, wille,

place.
i Wspólnicy do intra-
i tnych przedsiębiorstw
;+Lokali, mieszkań,
| sklepów wybor.
; Informacje — Żawalna

Nr. 30, m. 8.

, D. H. SIKORSKIEGO.
i —s0

- Dnczedności
swoje złote i dolary u-
okuj 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, futri t. d.

Majątek Lubow
pow. Wil.- Trocki
Wydzierżawia się od

| maja r. b. turbinowy
młyn wodny. Wiadomość

 

 

 

na miejscu, lub Wilno,
Portowa Nr. 23, m. 21.

—s0
 

į

Oszczędności
lokujemy na oprocen-
towanie na |-sze hipo-
teki ziemskie lub miej-

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

9—05. =,

koło 2 ha ziemi do
odstąpienia, gleba

i warunki rzadko się na-
trafiające. Z  Kalwaryj-
ska 52. Saraceński zauł.
Nr. 6. Właściciel domu.

1356—s0

Do sprzedania
 

atwo z "a fg sowy 0- SPRZEDAŁ Telefon Nr. 277. PZW S dia dom > s star
akowaniu. iajlepiej ząda rosz Ww ogu- PiE = z okojach z rzynaieży*

tek Mi PenoNarvas a DIEZE o cialosi SOLIDNA Doktor medycyny PONI A Błiśmi solidnej buda

opakowaniu po 5 proszków w pudełku. Cena na sezon letni, pokoje z wy z placem 1112 sążni
75 gr. Osoby, dla których użycie proszku przed- naprawa piecami, kuchnia wykwint- kw. w Czarnym Borze

przy stacji kolejowej 20
minut koleją do Wilna.—

Lublin, Informacje o warunkach
sprzedaży w dnie

 

0-

bletek kosztuje Zł. 1,50.—Żądać oryginalnych Ul. nc 12, 30—0 wszednie: Wilno, alies
tabletek „Kogułek Migreno-Nervozin* Gąsec- > 39. 2 (5 7.” ———. Mickiewicza 24, m. 6 go-
kiego. —30 0 ONZ I dz.5',—6',pp. 161570

m — Lily ma Lil— 2 2 l A || NIERUCHOMOŚĆ
lad ił Žž (| Il 1 1 rzesyla szybko i aku- uo) kas ladnym placem

ralnie biuro: L. Taie, Ry- i ogrodem owocowym z
NIĄ WIA Il Lil ają] LN), AKUSZERKI ga, PostfachNe511.Pray dochodem rocznym oko-

ło 20.000 zł. do sprzedania
b. niedrogo, z roztermi-

71—9 nowaniem wpłat i przy-
jęciem długu bankowego
Wileńskie Biuro Komiso-
wo - Handlowe Mickiewi-
cza 21, tel. 152. —s0

Pewność
terminowego zwrotu ka-
pitału i regularnego pła-
cenia odsetek daje przy
lokatach pienięźnych. Wi-
leńskie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21
tel. 152. —s2
 

—=——| KREM ŁAINAGE wl 71Polkaba” uI6Gio01 - 300! > Wil. ca

K tkiem z
w. J U R Ew I c Z | Jest to 2 i kosmetyk, u- RÓŻNE wynajęcia mały

Do pokój z wygoda-
mi. Pańska 4—5.

rawcowa Paulina Ła- 1389—1
wińska przeprowa-A Mamy do ulokowania „_ dziła się na ulicę Wiel- 2 pokojegotówkę w sumach od 1 do 5 tysięcy dolarów ką 22—9. Przyjmuje ob- i kuchnia do wynajęcia

pa plerwszorzędne hipoteki miejskie | wiejskie. stalunki: suknie, płaszcze ul. Trębacka 1 S Bgłoszenia Ajencja „Polkrec“, Wilno, Królewska 3 przerabia po cenach kon- L p

suwejący wady naskėrka tak u dorosłvch |skbyły majster firmZa z rake R. M, Sp; W Nr. 5338.„Pawet Bure“
poleca najlepsze zegarki, sztućce
obrączki śłubne i inne rzeczy.

Gwarantowana naprawa zegarków
i biżuterji po cenie przystępnej.

 

   

 

s Z
Oszacowanie kamieni — bezpłatne.| !*!- 17—50 kurencyjnych.  1620—1

— z leszkania do wyna-
Wilno, Ad. Mickiewicza 4. POPZ - jęcia 4 pokoje od

—— (r LEON GNĘRERG Dla osoby zaraż|pokol od. | kwie:
. tnia ze wszystkiemi wy-TAŃCE NAJMODNIEJSZE i;

chcącej poprowadzić któ- godami. Zapytać dozor-Tango, Fox-trot, Slow-fox i Blues wyuczam za 12
| LEKARZE |

4 Choroby Weneryczne,

SR folwark 70 ha,
od Wilna 9 klm. ko-

munikacja autobusowa—
szosą ziemia dobra. Ma-
ła Pohulanka 12, m. 1.

1618—s0

Sprzedaje się
młyn wodny na turbinie,
2 ha, sianokosu i 2 ha,
ziemi ornej, oraz dom
mieszkalny i stodoła.
Wieś Wołkowszczyzna

 

   

    

   
    
      

  
    

      

  
  
  
  
  
  
  
  
    
   

Tel. 17-80

KONCESJONOWANA AJENCJA
POŠREDNICZO-REKLAMOWA I
HANDLOWO - INFORMACYJNA

WILNO,

WILEŃSKA

„POLKRES”
"„SJARTOd" Homafy njuazpojaz 04

SPRZEDAŻ [ KUPNO
wszelkich nieruchomości |

miejskich. ziemski
i leśnych.

LOKATY KAPITAŁÓW
(pożyczki hipotecz:

IN FORMA c
handlowei

PISANIE POD

Przed zwiedzeniem Ajencji „POLERES”,
Tel. 17-80

selekcji I sile,
poleca:

Najbogatsz|

Kursy Kierowców Samochodowych
| Stowarzyszenia Techników Poiskich w Wilnie

ul. Ponarska 55. Telef. 13—30
przyjmują zapisy do gr. 47 zawodowej i 48 amatorskiej.

iii 60 AAA EEE

ZABEZPIECZYĆ BYT—W SOLIDNEJ
WLKPOLSKIEJ SP. AKC.

mogą sobie 4 intel. energiczn. panowie, którzy mogą
od zaraz przystąpić do stałej współpracy.

Warunki do

E
R
H
R
I
A
A
W
N
N
N
N
I
I

"i

MATURYCZNE i

narjum naucz.
2. Kurs ŚREDNI
3. Kurs NIŻSZY

NIAJĄCEGO DO

TEMATY

korespondencyjnych,
graficzno-logicz

107—9—or ŻĄDAĆ

pom sprzedam ta-
nio na raty. Adres

u 2—4.

LOKALE

KLEP spożywczy do
wynajęcia na letni

sezon Zakretowa Ni. 42.
1394—0

lokal Handlowy w śród-
mieściu na parterze z 4
pokoi i kuchni 3 wej-
ścia, nadający się na
biuro Handlowe, albo na
warsztat rzemieślniczy.
Ul. Bosaczkowa 4. 1627-0

NAUKA

Nauka
maszynie.

m. 16.
1616—0

 

pisania na
Orzeszkowej 11,

 

Kupno

Sprzedaż |

Od r, 1843istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowości

 

JADALNE,
SYPIALNE, NEBLĘ
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.
 

światowej sławy
„Arnold Fibiger''
Pleyel, Bechstein,

Bluethner, Drygas,
Sommerfeld etc.

Ceny fabryczne.
K. DĄBROWSKA.
WILNO, uł. Kie-
miecka 3, m. 6.

o niedoścignionej

CAJĄCE KURSY
raków, ul. Studencka Ni 14. I. p.

prowadzą USTNE LEKCJE na kursach zbiorowych w Krakowie oraz
przygotowują W DRODZE KORESPONDEKCJI, za pomocą świeżo,
przez fachowych profesorów opracowanych skryptów, wskazówek,

Kursy powyższe dzielą się
1. Kurs MATURYCZNY gimnazjum wszystkich typów i semi-

  

 

TAK

ch
PRZ
NA

ne).

 

se OGŁOSZENIA, REKLA-
MY I PRENUMERATY

AŃ. PISM.

MÓWOCENIE zrerz FARNIÓWNNEaparaty

LLEKTNII
wybór aparatów radjowych na dogodnych warunkach.

omówienia osobiście w dniach 11 i 12
b. m od 11 — 13i od 16 — 18, Mickiewicza 28/3.

Ew. referencje z ubiegłej pracy przedstawić.
Or

Top AAA AD AAAAAA AAA
DOKSZTAL-

 

«W i

programów i tematów.
na:

imn.
ki.

5-ta i 6-ta kl.
w zakresie 4-C

SŁUŻBY WOJSK

Z 5-CIU GŁÓWNYCH
OPRACOWANIA.

Na kursach „WIEDZA wykładają najwybitniejsze siły fa-
chowe krakowskich państw. szkó! średnich.

Do dyspozycji uczniów (—enic) kursów zbiorowych, oraz
posiadamy gabinet
„I również bogat.
BEZP.

 

Do sprzedania MEBLE
miękie pluszowe

 

D lekarzy krzesło gi-
nekologiczne* żeiaz-

ne, czarne do sprzeda-
nia za 200 zł. Wielka Po-
hulanka 41, m. J. D-ra
Bujalskiegó. 1606—2

ładny folwark
pod Wilnem dogodnie do
sprzedania z dopłatą do
długu bankowego. Wileń-
skie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21,
tel. 152. —

 

 

adjo nowe 5 lampo-
we sprzedam tanio.

Giedyminowska 41, m. 5.
1630—0
 

iurko męskie kryte
suknem do sprzė-

dania. Objazdowa 6, m. 7
od g. 3 do 6. 1366—0

PRACA

Chcesz otrzymač
posadę?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji,*ra-
chunkowości kupieckiej,

 

 Sprzedaź i wyna-

|jęde. sl
0:3'e do sprzeda-

nia garnitur mebli

 korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handiu, prawa, kaligrafji,
isania na maszynach,
owaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,

ow. Wilejski poczta Wi- stołowych Mickiewicza 7 niemieckiego, pisowni,

 

lekcyj P. BOROWSKI ul. Trocka Nr. 2. Kurs roz- RZA MOCZO! ciowe, skórne rą-kolwiek z pracowni cę. Ofiarna 1622- s0 lejka. —s0 m. 4. 1399—0

oczynam we środę 12 marca o godz. B-ej wiecz. e - * jak to:  bieliźniarstwo, zaj

Opłat. 3 : ileńska 3. pasy i gorsety, roboty FOLWARKOpłata za kurs 10 zł. Organizuję komplet mazura
(za mazur 5 zł.) Zapisy przyjmuję. (Towarzystwo
chrześcijańskie, intelig.). D

Przyjm. od 8 — 1 i od o wynajęcia mieszka-
5 — 8, tel. 567. gos)nie z 2 pokoiikuch-

ni. Ul. Krzywe Koło 29,

ręczne sztuczne kwiaty
lub coś w tym rodzaju.
Odnajmę pó! sklepu z

17—s4r MZyńśki
 

 

 

z sA c” sa , urządzeniem i mieszka- ” 1631—s1

Z powodu wyjazdu | Wóscnorobywenerycz. DH. G. WOLFSON sem re >. zogodnychp y zd ne, skórne warunkach. Wielka Po- 2 pokoje
do sprzedania rozmaite rzeczy: mahoniowy stół Przyjm. od 9—12I 4-7. chor. skórne, weneryczne hulanka 7, sklep „JANI- z wygodami można ze
i rama do lustra starożytna, obrazy, rogi, rzeczy i moczoplciowe.

z bronzu, dywany, skrzypce stare i żywy lis. Wię- Ul.Mickiewicza30 wieńska 1, tel. 10—67.
zienna 2 m. 2. 1619 1381 WZP 1

NA*. Tamże potrzebna wstępem do kuchni. Ja-
zdolna panna do kape- kóba Jasińskiego 10—23,

1338—9 luszy damskich.  1395-0 1635—s0

Wyd>wca” ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

odl. od st. kol. 7 kim.
obszaru 70 ha. o bar-
dzo dobrej glebie z
rzeką. Zabudowania
kompletne, inwentarz
żywy i martwy sprze-
damy za 8,000 dolar.
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tei.

9—05. s0

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul Mostowa 1.

BECKERA FORTEPIAN
gabinetowy w stanie b.
dobrym okazyjnie do
sprzedania. (I. Szawel-
ska 8, m. 16 (w pobliżu
Rudnickiej).

Wózek 552
 

Redaktor

oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
w. 1790—12
  

Rada ekonom po-
szukuje posady. Po-

0 siada 25 letnią praktykę
we wzorowych gospo-
darstwach samotny, wy-
magania skromne. No-

| dania. Skopówka 9—1 wo-Wilejka 3 Maja 40.
1633—0 1400—1

pomiary, szkice, kreślenia

NAJEM MIESZKAŃ

wlino, Wileńska 24

imn.
4. Kurs 7-MIU KLAS SZKOŁY POWSZECHNEJ.
5. Kurs Cze cy do EGZAMINU SPECJALNEGO, UPRAW.

RvCON
UWAGA! Uczniowie kursów korespondencyjnych OTRZYMUJĄ

CO MIESIĄC, oprócz całkowitego materjałuAE

ŁATNYCH PROSPEKTÓW.

Tel. 17-80

ul. Królewska 3.

SACJE LASÓW,

EPISYWANIA
MASZYNIE

t tłumaczenia

Tel. 17-80

tel. 1038

—s0
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przyrodniczy | e0-
bibijotekę. są

 

  

R" ekonom z dłu-
goletnią praktyką

Tatarska 24 8 od godz. oraz lustro tremo, ulica poszukuje posady. Zna
1624—s0 Nowogrodzka 35—7. 5

- 1614—
się na rolniczych narzę-
dziach, jest monterem.
Ma zaświadczenia i licz-
ne rekomendacje. Lwow-
ska 33—2. 1397—0

PANIENKI
z dobrej rodziny poszu-
kuję na praktykanikę
gospodarstwa wiejskiego.
Pożądane kwallfikacje i
dobre šwiadectwa. Ofer-
ty piśmienne na: Uni-
wersytecka 9—7. 1637-2

Maturzysta
udziela korepetycji. O-
ferty do „Dziennika Wil."

1639—0

Potrzebna służąca
samodzielna do wszyst-
kiego. Dobre gotowanie.
Do lat 40. Zamkowa224-5

 

  

1626—0

ziewczyna wiejska
uczciwa ' pracowita

poszukuje pracy jako
służąca. Zgłaszać się
od 9—12. Zarzecze, Fi-
larecka 20—3. 1617—2
 

PROTO ze
świadectwami poszu-

kuje posady. Ul. Piłsuds-
kiego 18, u dozorcy. —0
  

Była nauczycielka po-
szukuje posady kasjerki.
Wiwulskiego 2, m.

O uczciwa, praco-
wita poszukuje słu-

źby. Dobrze gotuje mo-
że być do wszystkiego,
posiada rekomendacje.
Ul. Lwowska Nr. 16—4.

7182—2

EEE NIN TTE
Co to jesf Sjonista?

Sjonista to jest taki
żyd, który za pieniądze
drugiego żyda chce wy-
słać trzeciego żyda do
Palestyny.

WILEŃSKIEGO”
Wilno, ul. Mosto

Ž wa Ne1. Tel.12-44

i! „DUENNIKA |

   
     

ligatorstwa
wcho-
jdzące.

odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,
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