
 

  

   

    

    

        

     

         

  

   

    

      
      

     

  

   
Rok XIV.
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|
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp.

 

W dniu 17 marca b. r. o godz. 4 po poł. zostaną przewiezione
z dworca osobowego—na cmentarz Rossa i złożone do grobu

rodzinnego najdroższe szczątki

sia

KRYSIEŃKI SIEWICZÓWNY
jedynej ubóstwianej córeczki Haliny i Jerzego zgasłej w 7-ej Ę

wiośnie życia w Krakowie dn. 17.VIII—1929 r. i

O czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych stroskani
Rodzice i Rodzina. .

 

    

  
     

   
 

  
  

   

     

    
s.+ P.

Kawaler Krzyża oficerskiego „Polonja Restituta“ b Naczelnik Wydzialu
Handlowo-Taryfowego Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie, członek ho-
norowy T-wa Pracowników Kolejowych „Ognisko* w Wilnie oraz b. diu-

gołetni Prezes tego T-wa
zmarł dn. 14 marca 1930 r. w wieku lat 63.

Wyprowadzenie zwłok ze szpitala kolejowego na Wilczej Łapie do
kościoła Serca Jezusowego odbędzie się dnia 16.II r. b. o godz. 15.30.

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele zostanie odprawione o
godz. 10-tej. Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa nastąpi tegoż
dnia o godz. 1530 o czem. zawiadamia

Zarząd T-wa Pracowników kol. „Ognisko'* w Wilnie.

  

ZE:
PUŁKOWNIK EMERYT

DAWID JAKUBOWSKI
Członek Stowarzyszenia oficerów przeniesionych w stan spoczynku

(Emerytów Wojskowych) Š
Zmart w dniu 14 marca r. b. w wieku lat 61.

Pogrzeb odbędzie się o godzinie 11 m. 30 dnia 16 marca z cerkwi
św. Mikołaja przy ul. Wielkiej na cmentarz Wojskowy na Antokolu

o czem zawiadamia
Zarząd Stowarzyszenia Ofic. przen. w stan spoczynku

(Emerytów Wojskowych).

 

Pl. Orzeszkowej 3 A
„Bibijoteka Nowości"

Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości

(polskie i francuskie)
Wypożycza i kupuje

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

JAN BUŁHAK
artysta—fotoaraf 1

Jagiellońska 8, tel 968 Przyjmuje 9-6.

Popierajcie Polską Macierz
Szkoiną.

Wileńska 15—5.

PNA
BIELIZNY, KRAWATÓW, PULO-
WERÓW, OBUWIA, KAPELU-
SZY i TRYKOTARZY MĘSKICH
. i DAMSKICH - - -

PO SEZONOWA
— !we wszystkich działach

S-KA
- TEL. 182.

 

Prawdziwa Okazja
Korzystnego kupna
od 17-90 do 31-90
marca roku biež.

WYPRZEDAŽ
z rabatem od 10 proc. do 25 proc.

JAN WOKULSKI i
WIELKA 9. -

Ti bi SEL 78581

Kiub Narodowy.
Dziś 16 marca w o godz. 5-ej w lokalu Stronnictwa Narodowego

przy ul. Orzeszkowej 11

P. Poseł STANISŁAW ZALEWSKI 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. *

KLUB MŁODYCH
STRONNICTA NARODOWEGO i OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

Dziś 16 marca w lokalu Stronnictwa Narodowego (ul. Orzeszkowej 11)
o godz. 7 min. 30 wieczorem odbędzie się

ZEBRANIE DYSKUSYJNE KLUBU MŁODYCH.
Na porządku dziennym:

1) Referat red. Stanisława Kodzia p.t. „Dostęp Polski 'domorza"

2) Referat p. Jerzego Żuralskiego p. t. „Walka z zachłannością

niemiecką". .

TobraniedystuyjneWłudieży Wszechrok
odbędzie się dnia 18—IIl—b. r. we wtorek o godz. 7 pp: w gmachu

głównym U. S. B. sali Nr 3. Dyskusję ną temat:

«Diaczego jesteśmy narodowcami»
zagai kol K. HAŁABURDA.

Obecność członków bezwzględnie konieczna.
Goście mile widziani.
 

 

listy zastawne B. G.ospodar. K.i B. R,
obligacje B. G. K. 94, te same7” „83,25,,
4! „*, ziemskie 52,50—52,75, 7/ ziemskie
dolarowe 75, 8 „, warszawskie 75—74,75,
8 „ Chęstochowy 65,75—66, 8%, Kalisza
65,65 — 66, 8”, Łodzi 67 — 67,25, 10”,
Siedlec 78.

Akcje:

Bank Handlowy w Warszawie 117.
Polski 165,75—167,50, Przemysłowy we
Lwowie 105, Spółek Zarobk. 78,50, Spiess
102,50, Norblin 65,50—65, Starachowi-
ce 20,75,
r. 1928—29),

GIEŁDA
WARSZAWA, 15.III. (Pat.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,95—8,915—8,875.
Londyn 43,37—43,48—43,26.
Nowy York 8,905—8,925—8,885.
Praga 26,43—26,49-—26,37.
Szwajcarja 172,65—173,08—172,22.
Wiochy 46,74'/,—46,86—46,63.
Berlin w obr. pryw. 212,76.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 127,50—127—

127,50, Pręmjowa dolarowa 75, 7, Sta- i Spirytus 22 (bez kup. za
bilizacyjna 88, 10', kolejowa 102,50, 8'į? d

NNI
=== -

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK

—

    Wilno, Niedziela 16-go marca 1930 r.

   

 

Nr. 63.

ILENJKI
 

    

  

    

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 88,
za granicę 8 zi.

GGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 46 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 23 proc. drożej,
zagraniczne o 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skcmplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czeakowe w P. K. O. Ni 80187.
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

NIEDZIELNY p.t. „ŽYCIE“ Nr. 11.
 

219ži 0000DAADAA DA DDD
DOM BANKOWY =

T. BUNIMOWICZ
WiLNO a WIELKA 44

przyjmuje ubezpieczenia od wylosowania amortyzacyjnego

OBLIGACJI 4'/, PREM. POŻYCZKI INWEST. z r. 1928
Ą ._ mającego się odbyć dnia 1 kwietnia r. b.
Za asekurację pobiera się po Zł. 250 od kaźdej obligacji (z zastrzeżeniem

ewent. zmian).

S ii

SYTUACJA POLITYCZNA NIEWYJAŠNIONA.
Dotychczas p. Prezydent nie przyjął dymisji gabinetu.

(Telefonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Sytuacja politycza zupełnie niewyjaśniona.

Do tej chwili niewiadomo czy dymisja gabinetu p. Bartia

została przyjęta.

O godz. 11 m. 30 przed południem P. Prezydent przyjął
p. Bartla na półgodzinnej konferencji.

Po konferencji rozeszły się pogłoski, że P. Prezydent dy-
misję gabinetu przyjął.

Niebawem jednak zakomunikowano oficjalnie, że rezultat

konferencji jest nieznany.

Na zapytanie czy dymisja została przyjęta koła oficjalnie

nie dawały potwierdzającej odpowiedzi.

0 godz. 5 pp. P. Prezydent udał się do Belwederu na Kon-
ferencję z p. Piłsudskim.

0 godz. 9 wiecz. rozpoczęła się konferencja p. Piłsudskiego

z p. Bartlem.
Komunikat oficjalny wydany około godz. 3 wiecz. nic nie

mówi o przyjęciu dymisji.

Wszystko to świadczy, że stoimy w przededniu jakichś

nowych niespodzianek I kombinacyj.

Trudności konferencji w sprawie rozejmu
tcincyw.

GENEWA, 15.3. Pat. (Szwaj- traktatów handlowych. To oświad-

carska Agencja Telegraficzna). — czenie delegata austrjackiego spo-

Pierwsza komisja konferencji w wodowało oświadczenia delega-

sprawie rozejmu celnego odbyła tów Szwajcarji, Czechosłowacji i

dziś po południu posiedzenie, po-  Jugosławji, którzy uzależnili przy-

święcone pierwszemu czytaniu stąpienie tych krajów do kon-

projektu konwencji w sprawie wencji zasadniczo od przystąpie-

jednorocznej stabilizacji europej-

skich stosunków celnych. Dele-

gacje 17 państw europejskich wy-

powiedziały się bez zastzeżeń za

zasadą takiej stabilizacji w  dro-

dze konwencji międzynarodowej.

Fustrjacki delegat oświadczył,

že Austrja w chwili obecnej nie

mogłaby przystąpić do tej kon-

wencji, albowiem musi ona uprze-

dnio przeprowadzić rewizję kilku

Protest protestantów

dowaniom
BERLIN, 15.3. (Pat.) — Prezy-

djum grup euro; ejsko-kontynen-
talnej, brytyjskiej i ortodoksyjnej

rady ekumenicznej dla praktycz-

nepo chrześcijaństwa (konferen-

cja światowa kościołów w dtok-

holmie) ogłosiło protest przeciw-

ko prześladowaniom religijnym

w Rosji. Wiadomości o represjach,

na jakie wystawiana jest w Rosji

sowieckiej swoboda wiary — o-

świadcza protest—wstrząsnęły do

głębi sumieniem całego świata

chrześcijańskiego. Rada ekume-

niczna nie zamierza wtrącać się

nia Austrji do konwencji.
Francuski delegat minister

handlu Flandin żywo zaprotesto-
wał przeciwko stanowisku au-
strjackiemu, jako łamiącemu so-
lidarność ogólno-europejską i dał

wyraz przeświadczeniu, że rząd

austrjacki zmieni swą decyzję
jeszcze przed końcem konferen-
cji.

przeciwko prześla-

religijnym.
w sprawy wewnętrznej polityki
Związku Sowieckiego; poczuwa-
jąc się jednak do odpowiedzial-
ności za losy wiary  chrze-

ścijańskiej i solidaryzując się z

ofiarami prześladowań religijnych
na obszarze Sowietów, rada pod-
nosi protest przeciwko tym re-
presjom, podkreślając, iż w dal-

szym ciągu trwa przy zasadach,

wyrażonych w orędziu stokhol-
skiem w roku 1925. Protest ten
ogłoszony równocześnie w Berli-

nie, Londynie i Upsali. +

Wykrycie organizacji komunistycznej

w Estonii.
TALLIN. 15.3. (Pat.). Policja

polityczna wykryła dużą nielegal-
ną organizację polityczną. Prze-

prowadzono szereg rewizyj, przy-
czem w ręce policji wpadło wie-

le  literaratury Komunistycznej,
importowanej z Rosji sowieckiej.
Dotychczas aresztowano 11 osób,

w tem 2 agentów Kominternu,
przybyłych z Rosji. Jeden z nich

stawił opór i w walce został za-

bity. Większość aresztowanych
posiadała broń. Dokumenty, któ-

re wpadły w ręce policji, stwier-

dzają, że organizacja dążyła do

zniweczenia za pomocą gwałtow-

nych środków regime'u, istnieją-

cego obecnie w Estonji. Oczeki-

wane są dalsze aresztowania.

Przeprowadzono również szereg

rewizyj w Parnawie, gdzie zosta-

ja aresztowana 1 osoba. Dwej

deputowani komunistyczni, za-

mieszani w tę sprawę, zniknęli od

tygodnia.

Znowu klęska powodzi.
BAYONNE, 15.3. (Pat.) Wobec

przerwania tamy na rzece Adour,

cała dolina tej rzeki została na-

wiedziona powodzią. Wieśniacy

opuścili swoje siedziby, starając

się ocalić inwentarz. Woda zaia-

ła zgórą dwa tysiące gmachów.

Przyszłe zbiory uległy całko-
witemu zniszczeniu.

 

„Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje

dobry krajowy towar i nie przeplaca”.

FRANCISZE
Wilno, ul. maa 9, róg

U
D
A Polska Składnica Galanteryjna

WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

o nici, pończoch skarpetek i bielizny.
k),polciociSS ae 0

—90 E

K FRLICZKA =
Skopówki. — Telefon 6—46. =

KONKURS Firmy FASCINATA
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 kolonia.
8) Część śruby.

> 9) Inaczej Chorą-
giew.

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

nadto 50 dalszych premji (pięknych kaset) zawierających przybory kosmetyczne
FAŚCINATA. Rozwiązania nadsylać należy wraz z próżnem pudełeczkiem (opako-

wanie) z pojedyńczej tuby kremu „FASCINATA*, do fabryki wyrobów kosmetycz-
nych „FASCINATA* KRAKÓW 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 obęgności rejenta losowanie

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

[wropolit religine)|ralnej Sowietów?
Czy też zręczny manewr i „pieredyszka".

KRÓLEWIEC, 15.III. (Tel. wł.). Z Moskwy donoszą: Centralny
Komitet Wykonawczy partji komunistycznej ogłosił deklarację, która

wywołała olbrzymią sensację w Moskwie.

C. K. Komunistycznej partji oświadcza, że po dokładnem zba-

daniu sytuacji na terenie rosyjskiej republiki sowieckiej i wszystkich

republik związkowych zmuszęny, ięsy YMitykałiu ć6rkwi, kościołów,

meczetów, synagog i zalegalizowanych domów modlitwy.

Błędy te dyskredytują ustrój sowiecki zagranicą: wypaczają linją

postępowania partji komunistycznej.
Ź

Odtąd zamykanie świątyń wszystkich wyznań dozwolone

jest tylko na podstawie uchwał rzeczywistej większości wier-

nych danej gminy religijnej i wszelkie środki gwałtu i przy-

musu będą karane jako czyny idące na rękę kontrewolucji.

   
 

Deklaracja ta przekazana została do wiadomości Rady Komi-

sarzy Ludowych celem niezwłocznego zawiadomienia w drodze tele-

graficznej wszystkich rządów republik sowieckich.

KRÓLEWIEC, 15.3. (Tel. wł.). Z Moskwy donoszą:

Komisarjat ludowy rolnictwa

punkt zwrotny w

wydał zarządzenie, stanowiące

dotychczasowej polityce rolnej. Według tego

rozporządzenia wzbronione jest, aż do nowych zbiorów przy-

musowe zabieranie gospodarstw t. zw. kułakom i wcielanie

ich do kolektywów gospodarczych, wzbroniona jest konfiskata

zboża i nasion, koni i bydła.

Komisarjat rolnictwa poleca, aż do odwołania

indywidualne o ile to można zaopatrywać w nasiona.i maszyny

nicze na równych prawach z artelami i kolektywami

wymagając równocześnie, aby przestrzeń

zwiększona została do 300 proc.

BERLIN, 15.3. (Pat.) Cała, pra-

sa niemiecka omawia pismo egze-

kutywy  partji komunistycznej

Związku Sowieckiego w sprawie

ograniczenia akcji kolektywizacji

wsi sowieckiej, oraz prześladowań

religijnych. Dzienniki wyrażają

zgodnie przekonanie, że decyzja

sowiecka podyktowana jest oba-

wą przed zbliżającem się widmem „

głodu, zagrażającem istnieniu sa-

mego rządu Sowietów. Uchwały

egzekutywy komunistycznej wy-

muszone zostały  bezpieczeń-

stwem, zagrażającem zasiewom

wiosennym z powodu obecnej

polityki kolektywizacji. Nie pozo-

stał również bez śladu stawiany

zarządzeniom moskiewskim przez

chłopów rosyjskich opór, którego

nie potrafiły nawet złamać ma-

sowe rozstrzeliwania. Sowietom—

oświadczają dzienniki — chodzi o

uniknięcie katastrofy żywnościo-

wej i przetrzymanie do najbliż-

szych zbiorów Rząd moskiewski

obawia się pozatem, że obecny

gospodarstwa
rol-

gospodarczemi

ziemi rolnej na r. 1930,31

stan rzeczy w państwie sowiec-

kiem zmusi do zerwania stosun-

ków z niemi nawet te koła gos-

podarcze i finansowe zagranicy,

które dotychczas z takich lub

innych względów śpieszyły So-

wietorm z pomocą.

W Moskwie podkreślają

dzienniki — mimo, że wydano

wojnę całemu światu burżuazyj-

nemu, zdają sobie sprawę, iż stan,

wywołany przez ich politykę, wpły-

nąć może ujemnie na możliwości

kredytowe Sowietów. Podobny

wzgląd na kredyty zagraniczne,

zmusił — zdaniem dzienników —

Moskwę do cofnięcia się z do-

tychczasowej, linji polityki anty-

religijnej. Władze sowieckie zmu-

sza do cofnięcia zarządzeń an-

tyreligijnych _ przedewszystkiem

wzgląd na kraje anglosaskie, gdzie

wpływ kół religijnych jest tak sil-

ny, iż w razie stosowania dalszych -

prześladowań, musiałoby się to

silnie odbić na stanowisku kół

finansowych tych krajów.

 

 
 

Iubnę wiadomości.
Zgon wielkiego przyjaciela

Polski.

ARRAS, 15.3. (Pat.) Zmarł tu

biskup Jullien, jeden z najgor-

liwszych i najlepszych przyjaciół

Polski z pośród wyższego ducho-

"wieństwa francuskiego. Mając w

swej diecezji zgórą 100 tysięcy

rodzin robotniczych polskich,

biskup Jullien, poświęcił się spe-

cjalnie badaniu stosunków pol-

skich. Odbył on w tym celu

podróż do Polski, a zebrane in-

formacje posłużyły mu niejedno-

krotnie do wygłaszania odczytów

przemówień publicznych, w

których głosił zalety pracowitego

ludu polskiego oraz konieczność

dla Francji utrzymania z Polską

jak najšcišlejszych stosunków

przyjaźni.

Burze i powodzie.

MADRYT, 15.3. (Pat.) Według

wiadomości otrzymanych z pro-

wincji, w wielu miejscowościach

przeciągnęły gwałtowne burze.

Pod Saragosą rzeka Ebro wezbra-

ła o 5 metrów powyżej poziomu

normalnego.
——



Z CHWILI.
Więc znowu mamy przesilenie?

Kiedy i jak się skończy?

Takie i tym podobne zapyta-

nia i wykrzykniki słyszy się obec-

nie co najmniej sto razy w ciągu

dnia.
Przedewszystkiem: nie „z no-

wu* mamy przesilenie — mamy

je od lat blisko czterech, chro-

niczne, które jak każda choroba

chroniczna od czasu do czasu

nieco się zaognia.

Rychło w czas doszła do tego

przekonania nawet PPS, która w

sobotnim n-rze „Robotnika“ przy-

znaje, że „tylko ludzie naiwni"

uważać mogą „kwestję Prystora"

za przyczynę obecnego przesile-

nia podczas, gdy „istotą“ tego

przesilenia jest „sam pomajowy

system rządzenia".

„Robotnik” kończy swój arty-

kui:

„mamy wszyscy dosyć hoc-

ków-klocków i zawracania gło-

wy! ChcemyPolski europejskiej

i zdolnej do życia w Eurpo-

pie a nie jakiegoś półazjatyc-

kiego Meksyku*.

Szkoda, wielka szkoda, że

PPS. dopiero w czwartym roku
rządów sanacyjnych przejrzała, i

to bodaj tylko na jedno—partyj-

ne—oko. Co się tyczy Stronnictwa
Narodowego, to ono od początku

stało konsekwentnie na jednem

stanowisku i nie opuściło go w

sprawie zatargu lewicy z p. Pry-

storem:

„Wniosek o ustąpienie min.

Prystora—oświadczył przedsta-

wiciel nasz pos. Zalewski—umo-

tywowany został tem, że mini-

ster naruszył obowiązujące usta-

wy. Naruszenie prawa jest dla

Klubu Narodowego wystarcza-

jącym powodem, ażeby odmó-

wić zaufania ministrowi”.

To naruszenie prawa nie za-

szło jednak w tym tylko wypadku

i nietylko w chwili obecnej—da-

tuje się ono od pamiętnych dni

majowych 1926 r. To też

„Klub Narodowy był w opozy-

cji do wszystkich rządów,

powstałych po przewrocie ma-

 

na z prawem i w rozumieniu

Klubu niezgodna z interesem
narodu i państwa. W tych wa-
runkach uchylenie się od gło-
sowania nad wnioskiem o ustą-
pienie tego czy innego mini-
stra byłoby pośrednio wyrazem
zaufania do rządu. Wobec tego

klub odda swój głos za wnio-
„skiem*.

Rezultatem głosowania, które,

ak wiadomo, znaczną większo-

ścią uchwaliło votum nieufności
| p. Prystorowi, było solidarne po-

danie się do dymisji całego ga-
binetu.

Dymisja dotychczas nie zosta-

ła przyjęta.
| Na czem się.to wszystko mo-
k że skończyć?

Opierając się na powszechnie
przyjętych zwyczajach parlamen-

tarnych, należałoby przypuszczać,

że p. Prezydent, albo przyjmie

dymisję rządu p. Bartla i mianu-

je nowy gabinet — albo też wy-

da dekret o rozwiązaniu sejmu,

oraz wyznaczy nowe wybory.

Niestety, są u nas wpływowe

czynniki, które niezawsze liczą

się z „ogólno-przyjętemi zwycza-

jami parlamentarnemi* a nawet...

z konstytucją, wobec czego wszel-

kie niespodzianki są możliwe i
| jeżeli gdzie i kiedy rację miało
a słowo Ewangielji „trudno być pro-
| rokiem we własnej ojczyźnie" to

właśnie dziś, w polskiej ojczyźnie.

Co do możliwych i niemożli-
wych kandydatów na stanowisko

przyszłego premjera, wymieniają

ich w Warszawie moc ogromną,

przytaczamy szereg nazwisk je-

„dynie z obowiązku dziennikar-

skiego. A więc na pierwszem

miejscu: Bartel nr. 6, Dalej p.
Matuszewski, obecny minister
skarbu, p. Wł. Raczkiewicz, obecny

: wojewoda wileński p. Józew-

5 ski, obecny minister spraw wew-

nętrznych, p. Bniński, b. wojewo-

da poznański, p. marsz. Piłsud-

ski, p. Kazimierz Świtalski, p.
Walery Sławek, p. Al. Prystor,

p. Roman Knoll, poseł polski w

Berlinie.
| Jedne z tych kandydatur mają

k jak gdyby charakter bardziej

5 „ugodowy”, inne (jak np. p. Pry-
ks. stora) są wybitnie „bojowe”. Któ-

, ra z nich zwycięży i czy wogóle

" dojdzie do mianowania nowego
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rządu — nie sposób dziś przewi-

dzieć.
Jedno zdaje się być pewnem:

jakkolwiek sprawa zostanie za-

łatwiona — będzie to załatwienie

chwilowe i nie rozwiąże wie l-

kiego przesilenia, które Polska

przeżywa od szeiegu lat i które-

go końca jeszcze nie widzimy.
*

* *

Zew, rzucony z wyżyn Stolicy

Apostolskiej, głośnem rozbrzmiał

echem w całym świecie chrze-

śćjańskim, nie wyłączając nawet

krajów niekatolickich.

Wszędzie odbywają się modły,

akademje w sprawie nieludzkiego

prześladowania religii w „państ-

wie antychrysta” — w bolszewiji.

Było to oczywiście do przewi-

dzenia i nie trzeba się dziwić, iż

„semper fidelis" Polska stanęła w

pierwszym rzędzie, najgłębiej i

najżywiej odczuła wezwanie Ojca

Chrześcijaństwa. Składają się na

to różne powody: więc szczera i

gorąca wiara olbrzymiej więk-

szości naszego narodu, który sam

serdecznie przywiązany do wiary

ojców, najlepiej odczuwa krzywdę

pozbawienia tej wiary... nawet

wtedy, gdy ta krzywda dotknęła

tych, którzy niedawno byli na-

szymi prześladowcami, którzy za-

mykali nasze świątynie, kapłanów

naszych więzili i zsyłali do sybe-

ryjskiej kaźni. Wrodzona rycer-

skość i szlachetność charakteru

narodowego, oraz gorącość du-

cha, każe nam w chwili, jak

obecna, zapomnieć o przyszłości

i razem z całym światem kato-

lickim połączyć się w gorących

modłach, modłach w obronie
tych, których męczeństwo nam —

jako najbliższym sąsiadom i naj-

bardziej zagrożonym — najlepiej

jest znane.

Aliści zawsze tam, gdzie dobry
gospodarz w serca ludzkie sieje

zdrowe ziarno pszenicy — nocą,
pokryjomu, wróg stara się rzucić

nasienie kąkolu. Jakoż nie brak

usiłowań, by zdrową i piękną

akcję  ekspijacyjną, nakazaną

przez Ojca św. skierować na

zaaia fałszywe, szkodliwe tory...

zależeć — nie trudno odgadnąć.
Są czynniki zewnętrzne, które
pragnęłyby zawikłać Polskę w

jakąś awanturę wschodnią, by
osłabić naszą granicę zachodnią.

Są też niespokojne elementy

wewnątrz kraju którym uśmiecha

się perspektywa połowu w męt-

nej wodzie, wszelkiego rodzaju

zawodowi awanturnicy i „rycerze

przemysłu... politycznego”. Na-

reszcie samym bolszewikom bar-

dzo na tem zależy, by wobec

świata odegrać rolę ofiary, napa-

stowanej przez „zaborczych* są-
siadów.

Polska nie może i nie powin-

na stać się ofiarą polityki niepo-

czytalnych ryzykantów, ani też

potrzebuje dla kogoś wybierać

kasztany z ognia.

Przed paru dniami, gdy na po-

siedzeniu jednej z komisyj sej-

mowych, ubocznie, przez przed-

stawiciela lewicy, poruszona zo-

stała sprawa obecnej antybolsze-

wickiej akcji, ze strony przedsta-

wiciela Stronnictwa Narodowego

padło krótkie lapidarne zdanie:

„Ojciec św. kazał modlić się za

prześladowanych. r

Słowa te powinny być wska-

zówką w dzisiejszym dniu, po-

święconym sprawie prześladowań

religijnych w Rosji:

Ojciec św. nakazał modlić się.

* > *

Niespodzianie nadeszła z Mo-

skwy wiadomość, o radykalnym
zwrocie, jaki nastąpić miał w de-

cydujących kołach sowieckich w

stosunku do dwóch najkardynal-
niejszych i najbardziej zaognio-

nych kwestyj: religijnej, oraz

agrarnej.

Co do pierwszej, niewątpliwie
widzimy tu skutki wielkiej akcji,
rozpoczętej przez Ojca Sw. Mimo

djabelskiej nienawiści do Kościoła
i jego Głowy — potęga morślna

Papieża zbyt jest wielka, zbyt da-

leko sięga, by się z nią nie mieli

liczyć politycy sowieccy, którym

można odmówić wszelkich przy-

miotów—oprócz sprytu. Że w da-
nym wypadku zaważyły nie wzglę-

dy duchowe lub uczuciowe, lecz

tylko kupieckie wyrachowanie

zależność — bądź co bądź —
Sowietów od świata „buržua-

zyjnego“, „nie ulega  kwestji.

Bądź jak bądź, jeżeli zwrot

obecny chociaż chwilowy i czę3-
ciową zapowiada ulgę w prześla-

dowaniu, protest Stolicy Apostol-
skiej i całego świata chrześcijań-

skiego nie był daremny.

Co się tyczy drugiej sprawy—

rolnej — zaprojektowana przez

komunistėw reforma tak ko-

losalna jest, tak sprzeczna

z prawami natury — jak cofnię-

cie rzek i potoków do źródeł,

jak zniesienie gór i rzucenie ich

w łono mórz — co w rezuitacie

jeno powszechny potop i zagładę

musiałoby spowodować.
Co do nas, zawsze byliśmy

zdania i wierzymy niezłomnie, że

w końcu Chrystus zwycięży, jak

zwyciężał zawsze i wszędzie—tam,

na krwią przesiąkłych arenach
cyrkowych starożytnego Rzymu

jak później, czasu najazdów hord

azjatyckich Atylli lub Džingischa-

na, na błoniach Chocima czy pod

murami Wiednia, jak nad brze-

gami macierzy rzek naszych—w

„cudzie Wisły".

Wierzymy również niezłomnie,

że zdrowe, tysiącami lat utwier-

dzone podstawy życia gospodar-

czego, że wrodzone każdemu po-

czucie prawa własności osobistej,

indywidualnej zatryumfować musi

nad mrzonkami, umysłowo zbo-
czonych eksperymentatorów in

anima vili.

Nie wierzymv natomiast, że ta

oczekiwana i upragniona godzina

zwycięstwa prawdy nad fałszem,

Chrystusa nad antychrystem dziś

już wybiła w umęczonej Rosji.

Nie wierzymy dlatego, iż po-

znaliśmy dokładnie umysłowość

obecnych władców Rosji, nie wie-

rzymy przedewszystkiem w jedno-

stronną, czy połowiczną zmianę

systemu, np. w sprawie rolnej,

przy zachowaniu wytycznych pro-

gramu komunistycznego w innych

dziedzinach życia społecznegoi

gospodarczego, a więc w handlu,

przemyśle i t. p.

Nie wierzymy też aby ci sami

ludzie, co kościoły zamieniali na

domy rozpusty, sługi ołtarza roz-

strzeliwali w podziemiach  czrez-

wyczajki, co bez skrupułów wy-

dzierali i wydzierają bliźnim

owoc ich mozolnej pracy — na-

raz mogli się tak radykalnie

wszystkiem, w co wierzyli, co

było celem ich życia. To jest

nad siły ludzkie. Podobno zamie-

rzał to uczynić Lenin—ale mózg

nie wytrzymał takiego przewrotu—

skończył w obłąkaniu.

Cudu uzdrowienia Rosji nie

dokonają ręce, które jej grób ko-
pały—by pchnąć ją na normalne

tory,trzeba nowych,normalnych lu-

dzi,słowem tylko nowy rząd, wynie-
siony do władzy czy to drogą

rewolucji czy ewolucji mógłby

dokonać tak wielkiego czynu. Co

się zaś tyczy Stalina i jego ostat-

nich, sensacyjnych enuncjacyj, to

świadczą one jedynie o tem, jak

słabe w gruncie są fundamenta,

na których opiera się obecny
„Car czerwony”, potrzebujący naj-

widoczniej „pieredyszki”, by na-

stępnie, ze zdwojoną energją,

przystąpić do dzieła zniszczenia.

Nas wewnętrzne sprawy

polityczne Rosji mało obchodzą,

niestety rząd rosyjski nieogranicza

działalności swej wyłącznie do

spraw wewnętrznych, wszystko,

co robi, jest przedewszystkiem

obliczone na efekt zewnętrzny,

na zagranicę. To samo niezawo-

d należy powiedzieć o ostat-

nim „zwrocie“ zapowiedzianym

szumnie przez Stalina.

Gdy chodzi o Rosję, o rządy

sowieckie, Europa niestety zbyt

pochopnie poddaje się zludze-

niom. bierze za dobrą monetę to,

co jest najordynarniejszym falsyfi-

katem. Czy uda się Stalinowi w

tym wypadku zamydlić oczy poli-

tykom zachodnim — niewiadomo;
prawdopodobnie osłabi on do pew-

nego stopnia owo ogólne obu-
rzenie, które ostatniemi czasy

wezbrało przeciwko  barbarzyń-
stwom sowieckim.

Co do nas, za dobrze znamy

naszego sąsiada byśmy się —

przez chwilę mogli łudzić. Naszem

zadaniem strzedz bacznie granic
naszych przed przenikającą stam-

tąd zarazą—pozostawiając to wszy-

stko, co się dzieje za czerwonym?
kordonem inicjatywie i woli same-

go społeczeństwa rosyjskiego oraz

zmiłowaniu Boga, do którego,

jako szczerzy chrześcijanie, za

wszystkich zbłąkanych zanosimy

nasze modły.

Kto ponosi odpowiedzialność
Nasza gospodarka miejska.

W poprzednich artykułach o-
mawiających sprawy gospodarki
miejskiej poruszyliśmy zaledwie
znikomą część kwiatków, z któ-
rych się składa czerwony bukiet
wyhodowany przez „towarzyszów*
z PPS. czy BBS. co od czerwca
1927-go roku gwałtownie starają
się, w myśl pięknych zapowiedzi
wyborczych, przekształcić Wilno
na Wiedeń. Niestety nie jesteśmy
w stanie w ramach artykułów
dziennikarskich ornawiać drobiaz-
gowo każdy dział „owocnej pra-
cy" sekcji technicznej i jej dy-
rektora, coś zresztą musi pozo-
stać dla specjalnej komisji rewi:
zyjnej, a coś dla sędziego śled-
czego i prokuratora.

To też dziś mamy zamiar omó-
wić poruszane przez nas zagad-
nienie z nieco innego punktu wi-
dzenia.

Otóż, przeciętny obywatel
miasta Wilna, płacący podatki, z
przerażeniem zapytuje się, jak
do podobnego stanu rzeczy mogło
dojść? Przecież jednego dnia nie
wydano miljona, czy też dwóch
miljonów złotych? Przecież ktoś
tego wszystkiego musiał do.lą-
dać? Jest wreszcie komisja rewi-
zyjna—co ona robiła? Są inżynie-
rowie — gdzie oni byli? Przecież
na czele sekcyj stoją „fachowcy*
(tak przynajmniej zapowiadano
przy wyborach) — co.oni o tem
wszystkiem myślą?

Postaramy się zatem na wszyst-
kie te pytania odpowiedzieć.

Zacznijmy od komisji rewi-
zyjnej.

Przypominam, że w roku ubieg-
łym część nadużyć, a mianowicie
przy budowie szkoły kuprjaniskiej
komisja rewizyjna (pod przewodni-
ctwem członkakołachrześcijańsko
narodowego radnego Chakiela)
wykryła i na mocy wyników jej
pracy prof. Komarnicki zgłosił
wniosek o zbadaniu całokształtu
gospodarki sekcji technicznej,
lecz większość Rady Miejskiei,
na wniosek socjalisty Pław-
skiego, sprzeciwiła się „wywle-
kaniu dalszych nieścisłości"ł
wniosek odrzuciła.

Radni narodowcy swój obo-
wiązek spełnili, lecz ich wysiłki
zostały pokrzyżowane przez so-
cjalistyczno-sanacyjną większość
popartą wówczas przez żydów.

Jasnem więc jest, kto dziś w
najszerszem tego słowa znacze-
niu ponosi odpowiedzialność za
marnowanie grosza publicznego.

Nazwiska radnych pragną-
cych przymknąć oko na go-
spodarkę „towarzysza“ Czyža
isi WAULYWUW MDLOIILZ

A teraz co do inžynierėw!
Już w poprzednim artykule

wskazaliśmy na to, že „towarzysz“
Czyż traktował inżynierów jako
„Speęców”, a rządził sam lub przez
swoich zaufanych. Nikt naturalnie
nie może mieć żalu do p. Czyża,
że pragnął mieć przy sobie ludzi
bliskich, którym może zaufać,
ale skoro tymi zaufanymi są
kryminaliści sprawa nabiera za-
paszku specyficznego.

Że nie rzucamy w danym wy-
padku oskarżeń  gołosłownych,
niech świadczy treść następują-
cego pisma Sądu Okręgowego
w. Wiinie—wydz. Ill karny N. K. II
273 29:

Sąd Okręgowy komunikuje, że Mi-
chał Kucerow wyrokiem łącznym S. O.
w Wilnie skazany został na 4 lata
ciężkiego więzienia za napad rabun-
kowy w nocy z 16 na 17. X.22r. na
rodzinę Gumbadowiczów i za napad ra-
bunkowy w nocy dn. 5.1.23 r. na ro-
dzinę Stankiewiczów przyczem w oby-
dwóch wypadkach działał w bandzie
i zs się w broń palną.

(—) Kaduszkiewicz viceprezes.
(—) Wilkaniec starszy sekretarz.

„Towarzysz” Kucerow jest nie
byle kim, bo członkiem zarządu
socjalistycznego związku zawodo-
wego i to było widocznie legity-
macją dostateczną, by uczynić
z niego dozorcę robót, pana ży-
cia i śmierci, tak zwanych bezro-
botnych, którzy „z łaski socjali-
stycznego szefa* dostawali zaro-
bek za coś, co miało nazywać się
pracą.

Gdy jeszcze dodamy, że „to-
warzysz“ Kucerow jest osobą po-
chodzenia żydowskiego sprawa
stanie się jeszcze bardziej zrozu-
miałą.

Myślałby ktoś, że po otrzyma-
niu przytoczonego wyżej pisma
p. Czyż stracił zaufanie do owego
Kucerowa?

Niestety nie!
Wprawdzie zwolniono go ze

stanowiska dozorcy, ale otrzymał
on jako przedstawiciel socjali-
stycznego związku zawodowego
roboty akordowe i warto przy
sposobności ustalić i porównać
wysokość otrzymanych znanych
przez tych „przedsiębiorców" za-
liczek z tem, co imsię w rzeczy-
wistości za dokonane roboty na-
leży.

Niedość tego, już po ukaza-
niu się naszych artykułów prze-
świetny Magistrat, wbrew sprzeci-
wowi ławnika Łokuciewskiego, od-
rzucił ofertę (podobno tańszą)
chrześcijańskiego związku, a wo-
lał dać pracę i zarobek Kucero-

wowi i towarzyszom.
A teraz parę słów o facho-

wości. Otóż z prawdziwą przy-
krością i żalem stwierdzić jed-
nakże jesteśmy zmuszeni, że p.

za fachowca uznanym być
nie może, albowiem na stano-
wisku szefa sekcji technicznej
musiałby stać przynajmniej inży-
nier, a nie kandydat z pierwsze-
go roku politechniki, gdyż dyplo-
mu inżynierskiego p. Czyża nikt
nie widział, a legitymacja z pierw-
szego roku politechniki lwowskiej
jeszcze nie daje tytułu do kiero-
wania olbrzymim aparatem go'
spodarki technicznej miasta taki
jak przynależność do socjalistycz-

Czyż

nego związku zawodowego z

j jk_>ż rzestał
daje. ABS który tylko dzieki
amnestji nie siedzi po dziś dzień
za kratkami.

Tyle narazie w sprawie facho-
wości. Pozostaje jeszcze parę za-
gadniśń (jak np., w jaki sposób
zdołano wydać owe setki tysięcy
i miljony złotych), ale odpowiedź
na nie odłożymy do jednego z
następnych numerów. W każdym
razie dzień jutrzejszy przyniesie
nam odpowiedź na pytanie, czy
i na ten raz większość Rady Miej-
skiej m. Wilna będzie się solida-
ryzowała z „towarzyszami” Czy-
żem i Pławskim, tak, jak się so-
lidaryzuje z tymi panami Ma-
gistrat.

P. Kownacki.

 

"Z Litwy.
Obskurantyzm w Litwie.
Nikt nie wie, kim był Wiel-

ki Książe Witold.
Organ urzędowy „Lietuvos

Aidas“ pisze: Oto dziš święcimy
jubileusz 500-lecia największego
męża, jakiego wydał nasz naród,
W. Ks. L. Witolda. Dobrych chę-
ci nie brak. Stworzono odpowied-
ni komitet, radę, wyłoniono roz-
maite sekcje pomocnicze. Jak
się zdaje, wszystkie te organiza-
cje są czynnel Lecz mimo to
trudno powiedzieć, aby szersze
społeczeństwo zdradzało stosow-
ne do tego wielkiego jubileuszu
zainteresowanie. Część prasy mil-
czy całkowicie. Inna część cza-
sem pisze o tem, lecz mimo to
zbyt mało... Gdyśmy badali sytu-
ację w sekcji prasowej, odpowie-
dziano nam, iż niema komu pi-
sać. Raczej brak wykwalifikowa-
nych osób, które mogłyby w od-
powiedni sposób napisać"...

„To też nasze zacofanie w
dziedzinie poznania przeszłości
naszego narodu, jako też zbyt
małe zainteresowanie do studjów
historycznych, stoi nam na prze-
szkodzie ku odpowiedniemu u-
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czczeniu jubileuszu W. Ks. L. Wi-
tolda. Nie umiemy wzbudzić za-
interesowania do naszej prze-
szłości ani wśród młodzieży, ani
wśród ludu, gdyż sami znamy ją
zbyt mało. To też, jak nam się
wydaje, jednym z najlepszych
sposobów uczczenia pamięci W.
Ks. L. Witolda byłoby zwrócenie
większej uwagi na poznanie prze-
szłości narodowej”...

intrygi litewskie w Angiji.
Henderson nie widzi po-.

trzeby interwencji.
Urzędowa litewska „Elta“ do-

nosi:
Angielskiego ministra. spraw

zagranicznych Hendersona zapy-
tano w lzbie gmin, czy badał
kwestję nieporozumień między
Litwą a Estonją i czy zamierza
podjąć kroki za pośrednictwem
Ligi Narodów lub w jakibądź inny
sposób, celem rozstrzygnięcia tych
nieporozumień. Henderson odparł,
iż istotnie wie o pewnem nieza-
dowoleniu, które okazała Litwa z
powodu zatrzymania się głowy
państwa estońskiego w Wilnie,
podczas swej wizyty w Polsce.
Jest to jednak sprawa, w której
rząd angielski nie ma bynajmniej
potrzeby interwenjować.

w
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Pamięci najzasłużeńszych sług oł-

tarta i kraju.
Godną jest uznania, wprowa-

dzana obecnie w czyn idea upa-
miętnienia imion tych mężów, |
którzy już to będąc w niewoli za |
czasów caratu, już to w obronie
wyzwalającej się Ojczyzny nieśli
swą krew ofiarną za wiarę i Kraj

do
To

    

ie garodzinny. +
W Wilnie szczególną uwagę 4

zwrócono na upamiętnienie zasług S
polskich kapłanów-obywateli. Tak | “K
n. p. w naszej Bazylice metropo- | sh
litalnej wzniesiono okazały gro- |- +

5bowiec kapłana-męczennika ś. p. |
Arcyb. Jana Cieplaka, wcześniej | cz

w kościele św. Rafała | NCjeszcze, ER
wmurowano skromną tablicę ku | “7
czci obrońcy języka ojczystegow | =
świątyniach naszych, wilnianinowi
ks. Stanisławowi Piotrowiczowi. |.
W katedrze wil. wkrótce bę- |

dzie wmurowaną tablica ku czci |
ś. p. ks. bisk. Stefana Źwierowicza. k

Następnie ma być wmurowa- >
na w Bazylice naszej pięknie |
obmyślana tablica ku czci zna-
komitego pasterza-patrjoty, Ś. p.
arcbis. ks. Karola Hryniewieckie-
go, tyle uwielbianego zawsze
przez djecezjan wileńskich.

Wreszcie ma się również nie-
zadługo doczekać odpowiedniej
pamiątki jeden z najzasłużeńszych
członków Kapituływil., nieodżało-
wany ks. prałat Jan Kurczewski,

  

historyk naszej Bazyliki i Biskup- | rz
stwa wileńskiego, oraz pierwszy |
prezes wil. T-wa Przyjaciół Nauk. | 3!“
Tablica marmurowa umieszczona |
będzie pod tą samą amboną na
której w czasie  wyglaszanego |
przez się podniosłego kazania,
tknięty został atakiem sercowym,
wskutek którego zmarł niebawem.
W tych dniach zapewne od-

będzie się poświęcenie, umiesz-
czonej w murach kościoła po-
karmelickiego, przy Ostrej Bra-
mie, tablicy, która ma przypo-
mnieć rodakom imię, tragicznie
zmarłego bojownika za kościoł,
ks. Butkiewicza. Rzeczoną rzewną |
pamiątkę wmurowano w ścianę
klatki schodowej, prowadzącej do
kaplicy. naprzeciwko 4-tego okna
zakratowanego. Panujący tutaj
stale półmrok, stwarza jakby na-
strój katakumbowy. Tablica z sza:
ro-niebieskiego marmuru, ma ro- |
zmiar 120 x 60 ctm. Napis na niej
glosi:

Ś.Ę P.
Ksiądz Konstanty Butkiewicz.
Urodzony w Żupranach pod

Krasławiem 19 czerwca 1867 r.
Zamordowany za wiarę św.
w Moskwie 30 marca 1923 r.
U dołu znajduje się herbowa

tarcza.

Jak w swoim czasie doniósł
„Dz. Wil.* na murzeworatorjum, |) Hi

 

przy Ostrej Bramie, ufundowano | 14
niezwykłą tablicę pamiątkową. + P:
Przypomina ona imię wielkiego |Pr
kapłana, który się wsławił swą lic
niezmiernie doniosłą działalnością | U
misyjną w krajach dalekich, a sam ni
był rodem z naszej ziemi. Ponie- i
waż tekst tablicy nie był nigdzie 3
dotąd podany w prasie naszej, | gc
więc wraz z jej opisem go tu | 4:
przytaczamy. Sp

Władysław Micbał Zaleski dy
Wikarjusz Apostolski Indji Se

Wschodnich ięCZ
Patryarcba Antjocbji st

Pod tem wyryte jest godło. o
Z lewej strony data urodzenia:

w Wielonie, pow. Kowienski oc
1852 r. „je

Z prawej strony data įzgonu: ta
w Rzymie ; SE

anno 5 g="1u
jubilaci k“
1925 Pi

Pod tem wszystkiem czytamy: ni
XXK lat wśród pogan wiarę św. "d

szerzył.
N. M. P. Ostrobramskiej w Kandy

na Cejlonie wzniósł kościół.
Wieczne odpocznienie.

Wiemy z T-wa Żałobnego Krzy-
ża, że w niedalekiej przyszłości
owstać mają w świątyniach wi-

 

 

 

  

eńskich inne nadto pamiątki ku
czci obrońców kościoła i drogiej
nam Ojczyzny.

; L-sław.

Dziś: ostatni dzień

SZOPKI
w „Ognisku” Wielka 24.

O godz. 4 i 6,30.
——

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika.

Wileńskiego".
Dla najbiedniejszych m. Wilna. Ku

uczeniu S$. p. Ks. Kan. Jerzego Kalinow-
skiego — Emilja Raszanowiczowa z cór-
kamt10 zł.

Na remont Domu Dzieciątka Jezus
czyst; dochód ze sprzedaży konfetti z
dn. 15.1] podczas Zabawy Chrześc. Związ.
Cukierników w Wilnie30 złot

Na Kościół Sw. Teresy w Kamionce
E. D. 5 zł.

Dla biednych dzieci A. Ł. 3 ziote,
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_ |przejmości towarzyskie między

Wilnem i Dynabargiem.
W sobotę 15 b. m. przybyła

do Dynaburga z Wilna wycieczka
' Towarzystwa Polsko-Łotewskiego,

' złożona z 20 osób, przedstawicieli
_ społeczeństwa wileńskiego na cze-
| le z prezydentem m. Wilna Fole-
_ jewskim. P. Stefan Kirtiklis z wy-

cieczki się wycofał. Przyjazd wy-
Cieczki jest rewizytą wobec To-

_ warzystwa Polsko - Łotewskiego,
_ którego delegacja bawiła w Wil-

nie w końcu roku ubiegłego. Na
dworcu powitali wycieczkę pol-
ską liczni przedstawiciele miej-
Scowej ludności oraz reprezen-
tanci władz, jak również członko-
wie kolonji polskiej na czele z
konsulem p. Świerzbińskim. Prze-
mówienie powitalne wygłosił p.
Anże, prezes Towarzystwa Polsko-
Łotewskiego w Dyneburgu. Dele-
gacja wycieczki w składzie pre-
2ydenta Folejewskiego, kuratora
Pogorzelskiego i prof. Rydzew-
skiego złożyła szereg wizyt. Na-
stępnie odbyło się w sali stowa-
rzyszenia polskiego „Harfa” otwar-
cie wystawy sztuki polskiej. Uro-

_ Czystość tę zaszczycił swą obec-
nością p. min. Arciszewski, poseł
Rzeczypospolitej w Rydze. Prze-

 

S
a
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ciął wstęgę i wygłosił odpowied-
nie przemówienie prezydent m.
Dyneburga p. Wołont. W godzi-
nach popołudniowych odbył się
bankiet w sali Towarzystwa Pol-
sko-Łotewskiego. Prezydent Dy-
neburga p. Wołont wygłosił ser-
deczne przemówienie, na które
odpowiedział” prezydent m. Wilna
Folejewski. Odegrano hymny pol-
ski i łotewski.

Wśród osób, biorących udział
w powitaniu wycieczki polskiej
na Łotwę, potem zaś obecnych
na bankiecie, byli między innymi:
prezes Towarzystwa Polsko-Lo-
tewskiego z Rygi p. Salnejs, dy-
rektor konserwatorjum Kruminsz,
prezes Czerwonego Krzyża dr.
Spruogin, prefekt Bertis, gen.
Dankers z małżonką, konsul pol-
ski Świerzbiński z małżonką, oraz
cały szereg innych wybitnych
przedstawicieli tutejszego społe-
czeństwa, zarówno łotewskiego,
jak polskiego i żydowskiego.

Wieczorem odbył się koncert,
w którym, poza miejscowemi si-
łami artystycznemi, brali też udział
uczestniczący w wycieczce pol-
skiej: p. Wyleżyńska i p. Jeśman,
Jutro nastąpi uroczyste złożenie
wieńców na grobach żołnierzy
polskich i łotewskich.

 

 

KRONIKA.
Z miasta.

— Wiec-Akademja ku czci

ofiar bolszewizmu i protestu prze-

ciwko prześladowaniu religii w

Rosji urządza dziś, o godz. 1 po-

południu, Archidiecezjalna Liga

Katolicka, w Chrześćjańskim Do-
mu Ludowym, przy ul. Metropo-

litalnej Ne 1. Wstęp wolny.

— Rozbijanie P. P. S. i two-
rzenie B. B. $. w Wilnie. Obec-
nie przy ul. Kijowskiej 19 mieści
się Okręgowa Komisja związków
zawodowych klasowych Ziemi Wi-
leńskiej w której skład wchodzą

| prawie wyłącznie członkowie okrę-
|  gowego komitetu P. P. S.:

5 0 Stążewski (prezes), Pławski, Żej-
mo, Kuran, Bortnicki, Gryte i

- dnni.
: Okręgowa Komisja, kierowana
przez P. P. $. faktycznie jest

_ ekspozyturą C. K. W. P. P. S. w
Warszawie (B. B. S.).

s W ub. tygodniu byli członko-
Wie P. P. S$. w Wilnie z p. Bujką

_ na czele złożyli do odnośnych
_ władz statut nowej centrali robot-
 niczej pod nazwą: „Biuro Cen-
tralne związków zawodowych kla-

 Sowych w Wilnie*, które będzie
' prowadzić walkę z Okręgową Ko-
_ misją.
'._ Krażą pogioski, iže„Biuro Cen-
| tralne związków zawodowych kla-

sowych* będzie placówką frakcji
_ rewolucyjnej P. P. S.

— Poseł sowiecki w Wiinie.
końcu b. m. ma przybyć do

" Wilna w charakterze prywatnym
poseł sowiecki w Warszawie An-
tonow-Owsiejenko, który odwiedzi

 Swych krewnych, zamieszkałych
na Nowym Świecie.

— Nowy konkurs na pom-
nik Adama Mickiewicza. Dnia
4 b. mi. wieczorem odbyło się w
Pałacu Reprezentacyjnym pod
rzewodnictwem generała L. -e-

ligowskiego posiedzenie Zarządu
_ Głównego Komitetu Budowy Pom-
nika Adama Mickiewicza w Wil-
nie.

3 Po uczczeniu pamięci zmarłe-
go w r. ub. członka Zarządu ś. p.
Czesława Jankowskiego złożyli
Sprawozdanie kierownicy sekcji:
dyrektor orolec z działalności
sekcji finansowej i profesor Rusz-

  

   

 

   

Czyc z działalności sekcji arty-
stycznej.

Zarząd rozważył propozycję
sekcji artystycznej ogłoszenia
ograniczonego konkursu na pro-
jekt pomnika i propozycję tę w
zasadzie zaakceptował, polecając
sekcji opracowanie projektu wa-
runków konkursu.

Kierownictwo sekcji prasowo-
propagandowej objął prof. Sta-
nisław Kościałkowski. Do Zarządu
dokooptowano konserwatora Lo-
rentza, który objął funkcje se-
kretarza. Ustalenie nazwisk arty-

 Stów, którzy zaproszeni będą do
udziału w konkursie, nastąpi w
najbliższym czasie. d

Sprawy administracyjne.
__. — P. delegat Prokuratorji
Generalnej, Adolf Kopeć, w dniu
15 b. m. wyjechał do Warszawy

' W sprawach służbowych. Zastę-
puje p. delegata starszy radca
Prokuratorji Generalnej, p. Mie-

3Szysław Obiezierski.

_. — Prezes Wileńskiej izby
Skarbowej, E. Ratyński, wyjeż-

 dża w dniu 16 b. m. w sprawach
służbowych do Warszawy. Wobec

_ Wyjazdu prezes lzby Skarbowej
nie będzie przyjmował w dniach
17, 18i 19 b. m. interesantów,
zgłaszających się zwyczajnie w

, Sprawach ogólno-skarbowych.
— Swoboda wyborów i na-

dużycia władzy urzędników.
- „Dziennik Ustaw" w Nr. 17 ogła-
_ Szą podpisaną przez p. Prezyden-

; Rzeczypospolitej ustawę z
dnia 12-go lutego 1930 r. o „o-

_<hronie swoboby wyborów przed
_hadużyciem władzy urzędników”.
'_.  (lstawa grozi karą więzienia
do lat 3 i » wszystkim tym, któ-
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rzy, będąc na stanowiskach u-
rzędniczych lub członkami komi:
syj wyborczych, w jakikolwiek
sposób groźbą, obietnicami i t. p.
nadużywali swych wpływów urzę-
dowych w ograniczeniu swobody
wyborów, czy to krępując jedno-
stki poszczególne, czy wpływając
na przekraczanie przepisów wy-
borczych.

Przewidziana jest również ka-
ra aresztu do jednego roku dla
urzędników, łamiących prawo ta-
jemnicy głosowania.

Sprawy miejskie.
— Sprawozdanie z dokona-

nych rewizij. Dnia 21 b. m.
w lokalu Magistratu m. Wilna od-
będzie się posiedzenie komisji
rewizyjnej, na którem złożone
zostaną sprawozdania z dokona-
nych rewizji poszczególnych dzia-
łów gospodarki miejskiej. d
— Rezerwa zbożowa. Re-

zerwa zbożowa m. Wilna znajdu-
jąca się w magazynach wojsko-
wych, zostanie oddaną do użytku
szkół, ochron i przytułków miej-
skich. d

Sprawy wojskowe.
— Nowy dowódca żandar-

merji. Z rozporządzenia min.
spraw wojskowych dowódcą 3
dywizjonu żandarmerji w Grodnie
mianowany został mjr. Stanisław
Kuciel, który w dniu wczorajszym
złożył p. Wojewodzie Raczkiewi-
czowi wizytę. (d)
— Powołanie na ćwiczenie

w r. 1930 oficerów i szerego-
wych rezerwy. Na zasadzie roz-
kazu MSWojsk. w roku bieżącym
będą powołani na ćwiczenia, któ-
re rozpoczną się w pierwszej po-
łowie maja b. r.

a) oficerowie rezerwy:
1) Ci z rocznikėw 1903—1892,

którzy byli powołani w roku ubie-
głym, lecz ćwiczeń z jakichkol-
wiek powodów nie odbyli.

2) Wszyscy z rocznika 1904
(1-sze ćwiczenie) i z roczników
1900, 1899, 1897, 1896, 1894 (3-cie
ćwiczenie), bez względu na ilość
odbytych ćwiczeń w granicach
określonych art. 77 ustawy o
powsz. obow. wojsk.

3) Ci z roczników 1902, 1901,
1898, 1895, 1893, którzy w ubie-
głym roku odbyli dopiero 1-sze
ćwiczenie jako nowomianowani,
nowoprzyjęci z b. armij zabor-
czych, lub z powodu odroczeń.

4) Wszyscy nowomianowani,
lub nowoprzyjęci do W.P. z b.
armij zaborczych podporucznicy
rezeiwy z roczników 1904—1894,

b) Podchorążowie rezerwy:
1) Ci, którzy ukończyli szkoły

podchorążych rezerwy w r. 1928,
oraz w lotnictwie i balonach, któ-
rzy ukończyli szkoły podchorą-
żych rezerwy w r. 1929.

2) Ci, którzy w r. 1929 z ja-
kichkolwiek przyczyn ćwiczeń nie
odbyli.

3) Ci, którzy w r.1929 nie zo-
stali zakwalifikowani do wymia-
nowania na podporuczników.

4) Ci, szaregowi rezerwy, któ-
rzy w latach ubiegłych, do roku
1929, ukończyli z wynikiem po-
myślnym szkołę podchor. rez., a
nie uzyskali tytułu podchorążych
rezerwy tylko z racji posiadania
wykształcenia 6—8 klas szkoły
średniej (bez matury).

c) Szeregowi rezerwy:
1) Podofic. i szereg., którzy

podlegali powołaniu w ubiegłym
roku, lecz z różnych powodów
ćwiczeń nie odbyli.

2) Z rocznika 1904:
a) Podofic. i starsz. szereg. z

wszystkich broni i służb.
b) Wszyscy szeregowi piecho-

ty i łączności, a z pozostałych
broni i służb tylko ci, którzy
otrzymają karty powołania.

3) Z roczników 1902, 1899 i
1897:

a) podofic.' wszystkich broni
i służb,

4 szeregowcy łączności,
4) Z rocznika 1901 podofic.

oraz szeregowcy łączności.

5) Z rocznika 1906 wszyscy
podofic. i szereg. łączności.

6) Podofic. i szeregowcy, któ-
rzy otrzymają karty powołania:

a) lotnictwa i balonów z rocz.
06, 05, 01,

b) innych rodzajów broni i
służb z r. 02 i Ol.

Sprawy uniwersyteckie.
—Dostateczna Ilość zwłok

dla zakładów anatomicznych.
Ministerstwo W. R. i O. P. przy-
gotowało projekt ustawy, która
przyczyni się wydatnie do zwięk-

zakładzieszenia ilości zwłok w
anatomicznym nie tylko uniwer-
sytetu warszawskiego, ale we
wszystkich miastach uniwersytec-
kich w Krakowie, Lwowie, Wilnie
i Poznaniu. Projekt opracowany
wspólnie z kierownikami wszyst-
kich uniwersyteckich zakładów
anatomicznych przewiduje spro-
wadzanie ciał również i z prowin-
cji, podczas gdy dotychczas zwło-
ki dostarczane były do prosekto-
rów wyłącznie z miast uniwersy-
teckich. Transport zwłok odby-
wać się będzie w specjalnych sa-
mochodach.

Sprawy akademickie.
'— Wiec protestacyjny Aka-

demicki. Dziś o godz. 11 min. 30

w sali Sniadackich O. S$. B. od-

będzie się protestacyjny wiec

ogólno akademicki w sprawie prze-

śladowań religijnych. Koleżanki

i koledzy stawcie się licznie.

Sprawy samorządowe.
— Wkłady kas komunal-

nych wolne od podatku. Mini-
sterstwo skarbu rozesłało okólnik
w sprawie zwolnienia od opłat
podatkowych wkładów komunal-
nych kas oszczędności w Banku
Polskim i Pocztowej Kasie Oszczęd-
ności.

wana jest tem, že kasy komunal-
ne nie rozporządzają swojeini pie-
niędzmi, lecz wkiadami swoich
członków.
— Okėlnik o oszczędnoś-

ciach sejmików powiatowych.
Minister spraw wewn. wysto-

sował okólnik, omawiający wy-
czerpująco sprawę gospodarki fi-
nansowej związków komunalnych.
Okólnik ten pozostaje w związku
z rozpoczętym okresem zatwier-
dzenia budżetów związków komu-
nalnych.

Okólnik zaznacza, że wyso-
kość budżetów zw. komunalnych
na rok 1930-31 nie powinna w
zasadzie przekraczać wysokości
ich budżetów na bieżący okres

budżetowy, a wydatki powinny
być preliminowane z zastosowa-
niem jak najdalej - posuniętej
oszczędności, nie przekraczającej
jednak tej granicy, poza którą
redukcja wydatków wpłynąć by
mogła na szkodliwe dla interesu
publicznego obniżenie poziomu
gospodarki związków komunal-
nych. Ba

Zasada oszczędności w wy-
datkach powinna być stosowana
przedewszystkiem przy  prelimi-
nowaniu wydatków  inwestycyj-
nych. Okólnik zaleca przeprowa-
dzanie tylko takich inwestycyj,
które są istotnie nieodzownei
najpilniejsze z punktu widzenia
interesów ludności.

Sprawy robotnicze.
—Stan bezrobocia. W ciągu

ubiegłego tygodnia na terenie
miasta zarejestrowano 4327 bez-
robotnych, w tej liczbie 3243
mężczyzn i 1084 kobiet.

Bezrobocie w porównaniu z
poprzednim tygodniem zmniej-
szylo się o 17 osób. d
—Pretensje za godziny nad-

liczbowe nie przedawniają się.
Sąd Najwyższy wydał orzeczenie,
które posiada doniosie znaczenie
dla szerokich mas pracowników.
A mianowicie, Sąd Najwyższy
uchylił wyrok Sądu Okręgowego
w Radomiu, uznając pretensje z
tytulu wynagrodzenia za pracę w
godzinach  nadliczhowych — za
przedawnione po uplywie 6 mie-
sięcy.

Żatem nawet po 6 miesiącach
przedawnienia pretensyj do wy-
nagrodzenia za pracę w „nadgo-
dzinach” nie następuje, ale pod-
lega ogólnym zasadom przeda-
wnienia.

Z życia stowarzyszeń.

— Ogólne zebranie „Ogni-
ska Wileńskiego** Związku Na-
uczycielstwa Przedszkoli odbędzie
się dnia 30 b. m., o godz. 11, w
lokalu przy ul. Moniuszki 36. 1671
— Doroczne Walne Zgroma-

dzenie Związku Polaków z Kre-
sów Białoruskich odbędzie się
w niedzielę 16 marca rb. o godz.
5ej we własnym lokalu przy ul.
Zawalnej 1. W razie nieprzyby-
cia dostatecznej ilości członków
następne zgromadzenie o godz. 6.
— Zebranie roczne Chrześci-

jańskiego Stowarzyszenia właści-
cieli pralń w Wilnie odbędzie się
dziś w lokalu Cechu krawców ul.
Bakszta 1, o godz. 6 pop. Obec-
ność członków konieczna i obec-
ność właścicieli farbiarń i pralń
chemicznych. Sprawy bardzo waż-
neį 1687
— Waine zebranie Chrzešc.

Zw. Zaw. szewców odbędzie się
w poniedziałek 17 b. m. o godz.
6-ej wiecz. w sali przy ul. Metro-
politalnej 1. Na porządku dnia:
przywrócenie cennika, dokoopto-
wanie Komitetów dzielnicowych,

Decyzja ministerstwa podykto-
——-

 
Mechanizm zegarka CYMA jest skonstruowany z dokład:

nością1/4 setnej milimetra. Precyzja dotychczas niebywała
 

zniesienie wypłaty wynagrodzenia
kartkami, Kasa Chorych i inne.
— Walne doroczne zebranie

Chrześc. Zw. Zaw. cukierników
odbędzie się w dniu 18 b. m. o
godz. 6ej w lokalu związku przy
ul. Metropolitalnej 1.

Odczyty.
— $tudjum katolicko - spo-

łeczne podaje do wiadomości,
że referat dzisiejszy p. profesora
St. Glasera „O św. Pawle* zacznie
się punktualnie o godz. 12 i zo-
stanie wygłoszony w dużej sali
Chrześcijańskiego Domu Ludo-
wego przy ul. Metropolitalnej

ŻE
Kronika policyjna.

— Obława policyjna. W dniu
wczorajszym na terenie miasta
urządzono generalną obławę oraz
dokonano rewizjj w spelunkach
złodziejskich. W czasie obławy
między innymi aresztowano Bień-
kowicza Hila z Białegostoku, któ-
ry przybył do Wilna na gościnne
występy oraz Tarabajewą Jadwigę
poszukiwaną przez sądy. (d)
— Kradzież części starego

budynku. W dniu 14 b. m.
Granbert Pinkies zam. w Warsza-
wie przy ul. Złotej 45 zameldo-
wał, iż w jego folwarku Rybiszki
dokonywano systematycznej kra-
dzieży cegieł, belek i innych czę-
ści starego budynku, znajdujące-
go się bez opieki. Straty poszko-
dowanego wynoszą 1560 złotych.
— Rozpoznanie skradzionej

broszki. W dniu 14 b. m. Mahort
Stanisława (Ostrobramska 16) za-
meldowala, iż w sklepie jubiler-
skim poznała swoją broszkę, skra-
dzioną u niej w r. 1927. Broszka
znajdowała się na wystawie
w sklepie Załkinda Josela (Wiel-
ka 47).
— Znalezienie zwłok samo-

bójcy. W dniu 14 b. m. Makow-
ska Stefanja (wieś Gorajcie) za-
meldowała, iż zbierając gałęzie w
lesie znalazła trupa mężczyzny.
Dochodzeniem ustalono, iż jest
to Masłow Józef, zamieszkały
przy ul. Garbarskiaj 5, który w
dniu 12 b. m. wyszedł z domu i
popełnił samobójstwo. Samobój-
ca od dłuższego czasu był w bar-
dzo ciężkich warunkach  mater-
jalnych i chorował na gruźlicę.

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

Dziś dwa przedstawienia. Popołudniu
o godz. 3,30 po cenach zniżonych „Kra-
kowiacy i Górale". Wieczorem o godz. 8
„Broadway“. W przygotowaniu głośna
sztuka wojenna L. Franka* „Karol
i Anna“.

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Dziś Teatr czynny będzie dwukrotnie.
Popołudniu o godz. 3,30 po cenach zni-
żonych występ zespołu Rejzer-Kapłan.
Wieczorem o godz. 8 komedja Fijałkow-
skiegoiDunin-Markiewicza „Miłość ćzy
pięść". Rolę główną kreuje dyr. A. Zel-
werowicz. W przygotowaniu sztuka z
życia akademickiego „Błędny bokser"
Smólskiego.

— S$ymfonja wielkiego miasta.
Jutro w poniedziałek o godz. 8 wiecz.
w Teatrze miejskim na Pohulance na
rzecz Folskiogo Bialego Krzyža poraz
pierwszy w Wilnie dziennik mówiony
PNA wielkiego miasta”.

— Występ H. Ordonówity iE.Bodo
w Teatrze Lutnia we środę 19 b. m. o
godz. 9 m. 30.

— Występ Ady Sari w Wilnie na
koncercie Wil. Tow. Filharmonicznego,
we wtorek 18 b. m. w Teatrze Miej-
skim Lutnia.

POLSKIE RADJO WILNO.
F ala 385 mtr.
Program:

Niedziela, dnia 16 marca 1930r.
9,00. Transm. nabożeństwa z Ka-

„tedry Zamku królewskiego na Wawelu.

11,30. „Wesele krakowskie”.
12,10. Poranek symfoniczzny.
13,40. „Stan rolnictwa w Malo-

polsce".
13,55. Koncert ork. tambur-mando-

linowej.
14,10. Pogadanka dla rolników.
14.35. Audycja dla dzieci i młodzie-

ży: „Jak król! Łokietek zdobył pano-
wanie".

15,20.
15,40.

kowie.
16,15. Anegdota regjonalna.
16,30. Odczyt p. t. „Pojęcie prawa

u Stan. Wyspiańskiego", wygł. dr. St.
Gołąb prof. U. J.

16,45. Irzemówienia: Pan Wojewoda
dr. Mikołaj Kwaśniewski, reprezentant
Kurji metropolitalnej, prezydent miasta
inź. Karol Rolle, prezes Akademji Umie-
jętności prof. dr. Kostanecki.

Recytacje poetyckie utworów.
Jazz Polskiego Radja w Kra-

17,15. „Przysięga Kościuszki „An-
czyca.

77,40. Koncert chóralny, żeński,
męski i mieszany.

18,05. „Zadanie małego Stasia o
radjo“.

18,15 sopieszący przed mikrofo-
nem" — „Zaklęty staw* — rozmowa
bacy z juhasem, pieśni spiskie. Podczas
diałogu: zbyrkanie dzwonków owczych,
pogwizdywanie juhasa, „ujkanie“, gra
na skrzypcach i špiewy.

18,35. „Pieśń Wawelu“ — słowa St.
Wyspiańskiego.

19,10. Feljeton podróżniczy, wygł.
dr, Jan Nowak, prof. U. J.

16,45. „Coś z Podhala" wyk. Cho-
wańcówna i W. Doruli.

20,05. Przechadzka po Krakowie z
ilustr. muzyczną.

20,35. Koncert wieczorny.
22,05. Dla naszych przyjaciół zagra-

nicą" — odczytane zostaną wyjątki z
obcej literatury o Polsce w jęz. franc.,
ang., -włoskim i niem.

22,55. Fragment z „Czerwonego Mar-
szu*, odczyta autor K. H. Rostwo-
rowski.

23,00. Muzyka taneczna.
24,00. Hejnał z Wieży Marjackiej.

Poniedziałek, dnia 17 marca 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka popularna.
15,00. Odczyt dla maturzystów.
16,15. Audycja poświęcona Klaudju-

szowi Debussy'emu. Słowo wstępne,
wygł. Słanisław Węsławski.

17,00. Kom. Akademick. Kola Mi-
syjnego.

17,15. Bajeczki dla dzieci.
17,45. Recital wiolonczelowy Alberta

Katza.
17,45. Audycja literacka:

wie w przystani”.
19,45. Lekcja języka włoskiego.
19,40. Lekcja języka niemieckiego.
20,05. „Wileńskie Tow. Artystów

Plastyków". | odczyt p. t. „Malarstwo
figularne— Sleńdziński, Kulesza i Kwiat-
kowski", wygł. Jerzy Wyszomirski.

20,30. Iransm. z Warsz. Operetka
R. Stolca „Taniec szczęścia”.

23,00. „Spacer detektorowy po Eu-
ropie". I
——

Dzisiaj „Dzień Krakowa”.
Dzisiejszy program wypełni całko-

wicie stacja Krakowska.

Ciekawe koncerty.
W poniedziałek usłyszymy aż dwie

ciekawe audycje muzyczne: o g. 16,15
koncert gramofonowy poświęcony De-
bussy'emu. Słowo wstępąe wygłosi St.
Węsławski, doskonały znawca muzyki
francuskiej. Następnie o g. 17,45 przed
mikrofonem wystąpi znany u nas wio-
lonczelista p Albert Katz. w
programie Schubert, Głazunow, Papper.
Działalność Artystów-Plastyków.

P. Jerzy Wyszomirski wygłosi kilka
odczytów, w których omówi działalność
T-wa Art.Plastyków. Pierwszy taki od-
czyt usłyszymy w poniedziałek o g. 20.
Treść odczytu: „Malarstwo figuralne,
Sleńdziński, Kulesza i Kwiatkowski".

Rozbitko-

5

Z ostatniej chwili.
Do kogo ma należeć bie-

gun południowy?
WASZYNGTON, 15.3. (Pa t.)

W związku z oświadczeniem Byr-
ga, iż nie zamierza on domagać
się anektowania obszarów, od-
krytych przez niego w okolicach
antarktycznych, zastępca sekre-
tarza stanu Stimsona, bawiącego
w Londynie, Kotton oświadczył,
iż rząd amerykański nie będzie
uważał się związanym oświadcze-
niem Byrda.

Podróż prez. Banku Pol-
skiego do Londynu.
LONDYN, 15.3. (Pat.) Na so-

botę dnia 15 marca zapowiedzia-
ny został przyjazd do Londynu
prezesa Banku Polskiego p. Wia-
dysława Wróblewskieko. Przyjazd
prezesa Banku Polskiego do Lon-
dynu ma na celu złożenie ofi-
cjalnej wizyty prezesowi Bank of
England panu Normanowi i za-
dzierzgnięcie bliższego kontaktu
między obu bankami. Prezes
za zabawi w Londynie

ni.

Tabela Wygranych Liaj
Dai.yo).

W ósmym dniu ciągnienia
5-ej klasy 20-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padiy na numery następujące:

Zł. 20000 na nr. 162526.
Zł. 15000 na n-ry 62621 161284
Zł. 10000 na n-ry 166839 175164
Zł. 5000 na n-ry 86011 130838

132725 150270.
Zł. 3000 na n-ry 69059 71428

117435 118629 129490 143381
144672 161063 171750 193854,

Zł. 2000 na n-ry 4263 34421
72994 120724 123067 142324
144595 151377 172015 179774
181364 188946 194022.
' $ZŁ 1.0000 na N.ry 3434 7334
8026 12142 22141 30512 33865

39733 41987 50597 56497 56650
62944 69925 72903 77273 83098
93173 100506 103426 103501
105752 125946 127830 139640
143131 149355 165211 168261
171456 174804 183262 201606
201118 93657.

Zł. 600 na N-ry 1659 6002
10167 13115 14244 17729 28606
32457 32624 43926 46655 48827
53186 64308 69528 76307 96342
97425 104758 108414 135068
141021 146970 149611 152930
154498 161124 178942 179886
180397 180977 181328 183992
186356 186568 187417 190006
192867 196188 199854 200403
205509 206414 206474 208424,

WARSZAWA, 151III. (Pat). W
9-ym dniu ciągnienia 5-ej klasy
20-ej Polskiej Państwowej Loterji
Klasowej główniejsze wygrane pa-
dły na numery następujące: 25
tys. zł. —66.444, 15 tys.—77.428,
po 10 tys. — 38.770, 135.868, po
5 tys. — 43.562, 59.386, 73.131,
74,384, 133.500, 171.059.

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
+ Chleb żytn 75,9 1 xig, 40—38, chleb

żytni 70%, — 43—4 , chieb razowy —
35—30, chleb pszenny przem'ał 65% —
90—80, mąxa „pszenna — 90— 0, ży»
tna razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kasza jęczmienia — 65—50, ja-
glana — 85— 0, gryczana — 90 — 80,
manos—1,40 —1,00, Owsiana—!,40 — 85
perłowa — +0—60, pęczak—55—50, groch
polny — 60—40 fasola biał«—!,20—1,00,
ryż—1,00—90, mieko, niezbierane 1 tr
50—4-, śmiet- na—230 -2,0, masło nie-
solone 1 kg. 8,00 -6,:0, zmaslo solone—
6.0—5,50, ser krowi wyczajny—2,00—
1,60, jaja 1 szt ,27—20 słonina Świeża
1 kg. 4,00—3,60, słonina solona kraj. —
4, 0—3,00, szmalec wieprzowy — 4,60—
4,00, sadło—4,60—50, siecżź (szmalców-
ka) 1 szt. 25-15, olej I kg 240—2,00
kartofle—'0—8, kapusta świeża—15—8
marcnew—20—15, buraki—15—8, bru
kiew — 15,—8 cebula — 45—,-5 cukier
kryszt ł — 1,70—0,00, cukier kostka —
2, 5—0,00, sol blała—35—00, kawa natu-
ralna — | „00. kava z ożowa —
2,8.—2,00, he bat —30,00—20 00, węgiel
—9—7, dizewo Oopałowe—l0— 7, nafta
1 lur 65—/0. mydło zwycz. do prania |
1 kg. 1,80—1,50, suda do prania—50—45,
proszek myala1y — 50—45, świece —
240—2,00, pszenica—36—29, żyto=—25 —
24. _ jęc mień — 23 — 29, salea —
80—70, ow es „wykiy—23—21. gryk: —
31—29 kiełbasa wepr:. zwycz.—4,20—
4,00, mięto wołowe—. 1,80, mięso
ceęcr—24,40—2,00, nlęso ba »ne —
2,40—2.20, męso wieprz we3,20—2,80,
sl. 1—/2—9 słoma Sno>ki—9—8,otrę-
by pszenne—22—21, otręby żytni- —
19-17, niotly 1 szt=15—10, buki
1 kg-—1,40— „00,  sucharxi—220 2.00,
ła 7 ośl : v—350 a1wa—3,00 -20
UEIAS DACIA GARE
INTROLIGATORNIA

„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
 

- * okój do
Mieszkania P Swiętojerski zaułek

i pokoje d. 3 m. 10.

Podczas wizyty.

poszukuję wspólloka-
tora, pokój z tele-

fonem Mickiewicza 22—8
od 6 do 8. 1669—0

powo Uniwersytetu
poszukuje od go-

spodarza mieszkania trzy
lub czteropokojowego z
wygodami. Oferty: „Pro- sili
fesorowi Uniwersytetu"
Redakcja Dzien. Wil.

1691—2

 

 

Młodzieniec do pani

domu: Jak pani sądzi,

<zy mąż pani nie byłby
nam wdzięczny, gdybyś-
my dla oszczędności zga-

światło? Czasy są
takie ciężkie.

"H+
KUPN

j SPRZEDAŻ
Łód 4 wiosłowa ze

sterem (lekki
bacik) okazyjnie tanio do
sprzedania. —informacje:
dlica Mostowa 1, drukar-
nia Dz. Wil Od g. 11 r.
do 4 pop. lub Brzeg An-
tokolski 13—2 od g. 2—4
po pol. —gr.
Keja

wynajęcia

1682
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ZUNE PBK DA MAINE

M. EPSZTEJN
Wyprzedaz wszystkichtowarow

Z rabatem od 20 do BO proc.
DAADAa AAKTE

PIERWSZA PAROWO- MECHANICZNA PRALNIA
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie.

Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniern
Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ordery

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

do domu.

SKLEP

SUKIENNY

a

  

   

  

 

Jedyna Nowoczesna pralnia
parowo - mechaniczna p. f.

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

BLAOLOWUTUDUZNE JUTRO PREMJERA!

||
Dziś ostatni dzień!

 

KINO-TEATR „HELIOS"
ul. Wileńska Me 38.

 

Tex,„HELIOS“*S gwiazda
Wileńska 38. w wielkim dramacie

«r

RRTWEae©we rOOKDOJO
Kino-
Teatr

(3) MICKIEWICZA Me:

 

Dziś ostatni

legitymacji 14 |, zniźki.

Od dnia 12 do 16 marca 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:
1) „Raid Pani Dawidson*

bój! Gwiazda ekranów, kusicielka
nym sfinksem i wieczną tajemnicą. W rolach gł. NILS ASTHER i LEWIS STONE. Przebój, który wzbudził zachwyt całego
światal Wstrząsająca, porywająca gra. Rewelacyjna treść. Bajeczna wystawa. Początek seansów o godzinie 4,6, 8

D į K M i į 0ŠČ

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15.

«KOCHANKA ROZWOLSKIEGO»dzień!

KLO|A Wielki dramat intrygi i miłości, na tle porywających przeżyć tancerki, która nie chciała okupić karjery artystycznej pohań-

Henry Stuart.
Początek seansów o godz. 4, 6 8i 10.25.

DOLORES DEL RIO

Brygida Helm

EN N TK WAESNS K

ž

_ ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE: WINKELHAUSEN TA. STAROGABD POMORZE ZAŁ.1846

Nagrodzone na P. w.k. Państwowym Złotym Medalem.

Sz. Klijentów i po upraniu dostarczam

Super-Prze- w swej najnowszej
tryumfalnej kreacjiGreta darbo

Dawno niewidziana plo-

rozpętanych namiętności

Wytw. „United Artists".

w swej najnowszej
kreacji, jako

bieniem swej czci niewieściej. Partne-
rem Brygidy Helm jest czarujący

Specjalna ilustracja muzyczna.

NIEMIECKA

 

„Kapitan Hazard"
farsa w 2 akt. 2) „Kronika filmowa P. A. T.*

ny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program:

SI

Dzika Orchideja

 

22
Komunikacja dogodna.

zalesione od 750
Sprzedaž

Zgłoszenia

b
a

BIELIZNY    
    

Mickiewicza 37,

W roli głów-
nej: TIM ME COY. Nad program:
dramat w 8 aktach.

w 1 akcie. Kasa czynna od godzi-
„Gwiazda Morza".

 

Wielki dramat erotyczny
kobiety, która jest wiecz-

8 i 10,15.

 

 

 

(PUDUPUDUDUPUNOW JUTRO PREMJERAI

rearn HOLLYWOODTEATR
MICKIEWICZA Ne 22

UD UTULO

 

  

  
 

KINO-
nu!

kniejsza gwiazda ekranu

Dziś! Największy przebój sezo-

Najpię-

Partne- Antonio Moreno
i bru-
talny

Passe-paitouts w dzień premjery nieważne.

Billie Dove "7:7" NAJWIĘKSZA OFIARA KOBIETY
Dramat osnuty na tle głośnej i sensacyjnej afery ek Francji w Indochinach, która w przeciągu 2 lat była gło-

śną na całym świecie.
rami Billie Dove są: piękny

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,25 w.

Specjalna ilustracja
muzyczna.Noah Beery.

 REBTYREK ZFTRSI REESE DTS ONEMITACVT

Potężny dramat miłości i przyjaźni. Wstrząsa-

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

| ZGUBY
tOYPEWZTTEERZECICCASESSEI

TEATR „LL U X"
ul. Mickiewicza Nr. 11.

Wszechświatowa sensacjal

|

Łódź Podwodna „S. 44" (Submarine)
Ceny od 40 groszy.

jące przeżycia na oceanie w tonącej łodzi pod-

wodnej. Nadzwyczajna wystawa! W rolach głównych wschodząca gwiazda filmowa DOROTA REVIRE oraz JACK HOLTi RALPH

GRAVES. Początek o godzinie 1-ej.

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Gtwockiem

a Celestynowem.

Stacja kolei na miejscu w lesie.

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie
m* do 3000 m*.
na raty.

i informacje: 3091-14 O)

Zs": pies rasy Bul-
dog, żółtej maści,

wabi się „Dżoni*. Zna-

lazcę uprasza się o przy-
prowadzenie za wyna-
grodzeniem na ul. Rossa
Nr. 6 Olejarnia J. Pimo-
nowa. 1672—0

ZGINĄŁ
dnia  10-Ill wieczorem
młody pies rasy dober-
man, czarny, żółte nogi.

Upraszam odprowadzić
za wynagrodzeniem ul.
3:go Maja 3 m. 1. Za
przywłaszczenie  pocią-
gnę do  odpowiedział-

0ności.

kwit lombar-ZGUD. dowy (Bisku-
pia 12) Ne 64916 un. się.

kwit lombar-

—

Zgu « dowy (Bisku-
pia 12) Ne 47154 un. się.

 

SZ Tołoczko z Ta-
borów gm. Grauży-

skiej unieważnia zagub.
ks. wojsk. roczn. 1896,
wyd. przez P. K, U.
Wilno. 919—0
mm aa

niewaźniam  zagubio-p
ną książkę wojskową

wydaną przez P. K. U.
Lwów na nazwisko por.
Eronisława Romańskiego.

1686—0

Kupno
Sprzedaż

 

POLSKIE sk Dziś! Największ rzebój erotyczny!
KINO „WANDA Dzieje buntu duszy ARCO «Gdy Mężczyzna Kocha»

ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. j] ko. W rolach gł. słynny i niezrównany JOHN BARRYMORE bohater filmu „Burza*  

 

KINO-
TEATR ŚWIATOWID

Mickiewicza 9.

Ę "UMATURYCZNE|DOKSZTAŁ MNE TAai DOKSZTAŁ-
CAJĄCE KURSY

 

PocząwszyNIK0-TENTR
5DOrt

WIELKA Ni 36

1914).

.

 

«W I
Kraków, 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,

programów i tematów. ž
Kursy powyższe dzielą się na:
1. Kurs MATURYCZNY gimnazjum wszystkich typów i semi-

narjum naucz.
„. 2. Kurs ŚREDNI 5-ta i 6-ta kl. gimn.
i Kurs NIŽSZY w zakresie 4-ch ki.

NIAJĄCEGO DO SKRuCONEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
UWAGA! Uczniowie kursów korespondencyjnych OTRZYMUJĄ

CO MIESIĄC, oprócz całkowitego materjału naukowego,
TEMATY Z 5-CIU GŁUWNYCH
OPRACOWANIA.

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

Do dyspozycji uczniów (—enic) kursów zbiorowych, oraz
korespondencyjnych, posiadamy gabinet

RE jak również bogatą bibijotekę.
ŻĄDAĆ BEZPŁATNYCH PRUSPEKTÓW.

M iiii aa a

07—9—or

Dziś! Najwspanialszy przepychem i bogactwem
lśniący film p. t:

od dnia 12 marca, codziennie
Wielki film przysposobienia wojskowego

tem, że znasomicie bawi,
zbrojna na morzu, jak doniosłem jest przysposobienie wojskowe w dziedzinie służby morskiej.

—filmowe studjum biologiczne, 2) Komedja w dwóch aktach, 3) Placówka Ligi1) „Rozbėjnicy pod lupą czasową”
Morskiej na jeziorze Trockiem. W Sobotę i Niedzielę przygrywa Orkiestra Mandolinistów z muzyką solową

imn.
Kurs 7-MIU KLAS SZKOŁY POWSZECHNEJ.

„ Kurs przygotowujący do EGZAMINU SPECJALNEGO, UPRAW-|

COSTELLO.

Szeherezada Naszych Dni

na gitarze.

     

 

EDZ A»

PRZEDMIOTUW DO

 

 

 

PROSZEK -NM

„KOGUTEK“
BS rose

kupnie AKCENTOWAI
RYGINALNYCH proszków z „KOGUTKIEM'—

MIGRENO-NERVOZIN"
nych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagęiod-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANE naślado-
wnictwa w łudząco podobnem
pakowaniu. Najlepiej żądać proszków,

ALTPTTTTTDO PSSSTTYSV AST NSE TAS

10 akt.

ASTSSRUTETATSIA AA NST SNKSTASS TAN LADYAZOT ENNKOSISSN I DSS TTT

Szeik Fazily' rol. gł.

 

  

OSTRZEŻENIE l
Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy

i wyraźnie żądać

GĄSECKIEGO, zna-

do naszego o-
Kogu-

tek Migreno-Nervozin* w naszem oryginalnem

przyrodniczy i geo-
stawią pewną

 

w początkach miesiąca kwietnia r. b.

solo i z przyczepkami.

dzieży uczącej się, wojskowym, policji,

ków spalinowych motocyklowych wszelkiego
motocyklowa, ustawa drogowa, przepisy i

kami.

firm; „Harley-Davidson“ i „DKW“.

cyklowych.

Zapisy przyjmuje i informacji
Królewskiej 6—4 w godzinach 9—14 i 17—19.

kurs 6-cio tygodniowy teoretyczny i praktyczny jazdy na motocyklach
Wykłady odbywać się będą w godzinach ran-

nych i wieczorowych celem dania możności uczęszczać na kurs mło-
pocztowcom,

w godzinach wolnych od zajęć według własnego wyboru.

W programie: historja rozwoju motocyklizmu,

rozporządzenia Władz,
oraz jazda praktyczna na motocyklach pojedyńczych i

Jazda odbywać się będzie codzień na motocyklach szkolnych

Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą w warsztatach moto-

bliższych udziela biuro przy ul.

zostanie otwarty I-szy

Ali ieinao.

opakowaniu po 5 proszków w pudełku.
75 gr. Osoby, dla których użycie proszku przed-

trudność
proszek „Kogutek—Migreno—Nervozin*
mie tabletek (zamiast jednego proszku przyj-
muje się 2 tabletki). Pudełko zawierające 20 ta-
bletek kosztuje Zł. 1,50. —
tabletek „Kogutek Migreno-Nervozin*

Cena

mogą przyjmować
w for-

Żądać oryginalnych
Gąsec-
—30 o

|EEEZZO TE a A
 i urzędnikom

budowa silni-
typu, elektrotechnika

z przyczep- a
e

SPRZEDAZ
oraz

"SOLIDNA A
naprawa

|

—0 o

 

Zegarków i Biżuterji.

Lakład Jubilersko - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Uli. Zamkowa 9.,

—10 o,

 

W. JUREWICZ
były majster firmy

„Paweł Bure*
poleca najlepsze zegarki, sztućce

obrączki ślubne i inne rzeczy.

Gwarantowana naprawa zegarków

i biżuterji po cenie przystępnej.

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

Dobra i zapewniona lokata kapitału. Okazyj-
nie mamy do sprzedania na przedmieściu Wil-
na ładnie położoną posesję składającą się z du-
żego murowanego domu i murowanych stajni (ga-
raży), 4 ha placu (ogrodu). Zapewniony dochód
rocznyokoło 10,000 zł. cena 70.000 zł. do objęcia
otrzebne 40.000 zł. Zgłoszenia Ajencja „Pol-
res“, Wilno, ul. Królewska Nr..3 tel. 17-80.

TEPSZY

WĘGIEL fezzze?*psoczes
oraz koks wagonowo | od jednej tonny
AA> zamkniętych I zaplombowanych

egzystuje
M. D E U'L-L od r. 1890

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3—6, tel. 811.

jare Przedstawieielstwo Kandlowa- Przemysłowe:

Składy węglowe: Słowackiego 27, tel. 14—46.i T

 

 

| Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy:
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(z Kogutkiew.)

Jest tofidealny, nieszkodliwy kosmetyk,łu--
suwający wady naskórka tak u dorosłychjak
1 u dzieci. R. M. Sp: W. Nr.

—300 
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

j LEKARZE |

Doktór R. SZYRWIKOT
Choroby weneryczne,
skórne, moczopłciowe
Wielka 19, od 9—1 i 3—7.
1103—1

 

Doktor medycyny

I. UIIIALEŃ
Choroby weneryczne

j, moczopłciowe, skórne.

|
“ Drukarnia.

|UIl. MICKIEWICZA 12,
róg Tatarskiej,

przyjm. od 9—2iod 5—7.

Wzruszający dramat miłości w

* i zniewalająco piękna DOLORES

ruszająca historja miłości
CHARLES FARREL urocza GRETA

NILSEN. Fantastyczny przepych pałaców władców miehakaitis, Kulisy haremėw. Bajeczna wystawa.

TL Ali i

Bitwa Morska przy wyspach Falklandzkich
Wstrząsająca epopea oceaniczna, poruszająca wszystkiemi strunami duszy ludzkiej.

wskazuje dowodnie, jak wielkie znaczenie ma wybrzeże dia Polski, jak ważną jest siła

Wielka Parada na Morzu
(Tragedja nocy 8-go grud.

 

"choroby weneryczne i

silniejszej ponad wszyst-

młodych serc.

Film ten poza-

Nad program:

DOKTÓR

I. Ieliovit
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE

KOBIETA-LEKARZ

 

światowej sławy
„Arnold Fibige:'*
Pleyel, Bechstein,

Bluethner, Drygas,
Sommerfeld etc.

Ceny fabryczne.
K. DĄBROWSKA.
WILNO, ul. Nie-

 

| miecka 3, m. 6.
l IELDOWICZO |) „| Sprzedaž i wyna-

4 Įgcie. 17-58
KOBIECE, chor. dróg
MOCZ.  WENERYCZNE Od r, 1843 istnieje
prz. 12 — 2i ód 4 —6 WILENKIN

ui. Tatarska 20.
nadeszły nowości

JADALNE,
SYPIALNE, MEALE
SALONOWE
GABINETOWE, kre-

densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.

ul. Mickiewicza 24
Telefon Nr. 277.

Di. LEGI GNSBERG
Choroby Weneryczne,
moczopiciowe, skórne.

    Wileńska 3. Sprzedaż na raty.
Przyjm. od 8 — 1 i od

17—s45 — 8, tel. 567.
Pianino 45

L. l. WOLFSUN ul. Stara 6 m. 6. a

chor. skórne, weneryczne Pszczoły
i moczopłciowe.

Wileńska 7, tel. 10—67. i ule kupuje Wileńskie
1338—9 Towarzystwo _Organiza-

cyj i Kółek Rolniczych.
Dr. Sz. Bernsztejn Wilno, Sierakowskiego 4.

Choroby skórne, we- |
neryczne i moczo-

płciowe.
Mickiewicza 28, m. 5

 

 

nia meble miękie kry-
te bordo pluszem Sko-

 

od 9—1 i od 4 — 8 pp. pówka 5, m. 1. 1674—1
13—s3

mmm imm Fortepian

D-r. KENIGSBERG „Szredera““ w dobrym
stanie okazyjnie do sprze-

skórne dania. Hetmańska 2, m.4

  

 

Mickiewicza4, tel. 10-90. 94 10—12. =>
od 9—12i 4 — 8. Kamienica

dochodowa, 2-u pię-|
ą trowa w centrum o

Dr Blumowicz 23 mieszkaniach i Ši
Choroby weneryczne| sklepach sprzedamy

i skórne za 15,000 dolarów.

ui. WIELKA21 (Tel.921).| Dom HKuzachę-
Od 9—1 i 3—8. eNZP63 __telefon 9-05.|

krzypaczka (obligaci-AKUSZERKA SOPstka) śpiewaczka
Marja Laknerowa Goina -od I”kwietnia.

Adres Częstochowa. Ho-
tel Połonja Restauracja.
Helena Bednarek. 918-s0

Przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7m. 5.

WZP69

„Dziennika Wileńskiego", ul Mostowa 1.

0:5 do sprzeda- =

Nr. 63

  
 

 

 

   

Bez względu na miejsce zemieszkania i rodzaj za-

jęcia, kurs korespondencyjny autosugestji dr. Rad-

wana pouczy Was, jak można z łatwością pokonać

życiowe przeciwności, zyskać zdrowie, poprawę by-

odzyskać spokój itu,

DR. RADWAN,
4915-or

CO CZYNIĆ... JEŻELI WSZYSTKO ŹLE IDZIE?
EDZEYCW WGA LMOZEK:1-2OPTZACTEOTRIK"COIRTJTTEŃEUPRATAROWYTSEWK?TTNESTAN SKK

radość ż

WARSZAWA,

 

P. K. O.
Ubezpiecza na życie w złotych w złocie
Na warunkach najkorzystniejszych
Ze składką

od 3zł.
najmniej boszą, począwszy

Z największą gwarancją wypłaty
Bez uciążliwych formalności i badania lekar-

skiego
Z podwójną wypłatą w

nieszczęśliwego wy

ODDZIAŁ P. K. 0.
kiewicza Nė T.

razie šmierci wskutek
padku

w Wilnie, Mic-
3636—0 o

AKWIZYTORÓW
do dobrze wprowadzenego artykułu, który cieszy

się najlepszem powodzeniem POTRZEBNI inteli-

gentni wymowni i dobrze reprezentujący się
PANOWIE.

Po próbnej pracy pensja stała.
W. Pohulanka 1-a do Biura.

powsżny 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
 

RES - rolny, kawaler
królewiak poszukuje.

posady od 1 kwietnia
(obecnie na posadzie)
praktyki _ gospodarczej
lat 14 w intensywnych
majątkach; posiada chlu-
bne świadectwa, poważ-
ne referencje. Oferty
poczta Skrybowce (dla
rządcy). 904—0

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
handiu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

Kox Paulina Ła:
wińska przeprowa-

dziła się na ulicę Wiel-
ką 22—9. Przyjmuje ob-
stalunki: suknie, płaszcze
przerabia po cenach kon-
kurencyjnych. 1620—0
————

Administrator - Rządca
nieruchomošci miejskich,

młody i energiczny, da-
jący absolutną gwarancję
obejmie w administrację
i zarząd kiika domów i
nieruchomości miejskich.
Posiada długoletnią prak-
tykę administracyjną, są-
dową i techniczną.—Ab-
solutna pewność podnie-
sienia rentowności do-
mów. Wiadomość i bliź-
sze szczegóły: Wileńskie
iuro Komisowo-Handlo-

we Mickiewicza21, tel.152

Po posady go-
spodyni wiejskiej,

znam się na gospodar-
stwie, hodowli, centryfu-
dze, mam dobre świa-
dectwa. Ofiarna 2, m. 7.
Franciszka Maciejkiewi-
czówna. gr. s

MŁODY,
energiczny z maturą i
praktyką rolną we wzo-
rowych majątkach, po-
szukuje posady rolnej
od zaraz. Wymagania
skromne. Łaskawe ofer-
ty. Jezuicka 8 m. 3 dla
G. ł683—sl

pia potrzebny do
ciężarowego wozu.

Adres, Zawalna 28 30-19.
1688—0s

 

pooe słnżąca - go-
spodyni do małej ro-

dziny. Zgłaszać się tylko
z bardzo dobremi świa-

, dectwami do Urzędu Wo-
jewódzkiego pokój 69 od
godz. 9—3. 1678—s0

ERC panienka
znająca się na go-

spodarstwie i prowadze-
niu ogrodu warzywnego
poszukuje posady ul. Św.
Anny 13—9. 1692—s2

NAUKA

tudent U. S. B. udzie-
la korepetycyj z jęz.

niemieckiego w'zakresie
8-miu klas Rezner, Gar-
barska 8—2. 1673—2

Zgłaszać się:
—s0

JĘZYKÓW francuskiego
niemieckiego, angiel-

skiego udziela nauczy-
cielka rutynowana. Ofer=
ty pod „Lingwistka* pro-
szę składać w Admini-
stracji „Dz. Wil.“

Sprawy
majątkowe

Dszrzędność
swoje złote i dolary u-
okuj na 12 proc. rocz-
nie. Gotowka twoja jest

 

AL. UJAZDOWSKIE 39.

  

  
    

    

ycia. Adresować:

Listy ma Litwę
przesyła szybko i
ratnie biuro: L. Taic, Ry-

aku-

ga Postfoch Ne 511. Na
odpowiedź załączyć zna-
czek pocztowy na 50 gr.

  
 

Zlecenia
w ministerstwach, ban-
kach, wszystkich insty-
tucjach centralnych, in-
formacje, interwencje,
legalizacje załatwia—pra-
wnik dyplomowany Pła-
kida, Warszawa, Pań-
ska 92. 110—0

 

Wobec wielkiego zastoju
w han= W.P. Bro-

dlu SE chockie-
go t.z. litewski. kilo 3 zł.

poleca firma

|. Zwiędryóski
WILERSKA 28.

1660—0

 

Zaria domami
przyjmie technik bu-

dowlany, diugoletnie do-
świadczenie, sporządza-
nie kosztorysów na re-
monty, preliminarz do-
chodów i rozchodów
sprawy sądowe. Zgłosze-
nia ul. Kolejowa 19-a J.

 

 

 

zabezpieczona złotem, 2
srebrem i drogiemi ka- Pieńkowski. 1667—3
mieniami. LOMBARD
Plac Katedralny, Blsku-

pla 12. Wydaje pożyczki NAWOZY SZÓUCZNO
pod zastaw złota, sre-
bra, brylantów, futrit. d. na kredyt dostarcza

swoim członkom

| 7 Bank
Bank

hipoteczne i wszelkie | Spółdzielczy
inne lokujemy na do-| Antokolska 28 czynny

bre oprocentowanie.|od g. 9 — 12 i 5 — 7 w.
Dom H-K. „Zachęta 1670—1
Mickiewicza 1, tel. |e

Do sprzedania
na Antokolu Nr. 115 po-
sesja obszaru 27,500 mt.*,
4-y domy drewniane, 3-y
fronty od ulic FAntokol-
skiej i Mieszczańskiej,
nadaje się do parcelacji.
Informacje ul. Dąbrow-
skiego 10, m. 1. Anto-
gas „1651—0

—sl
 

Dior
majątków ziemskich i
folwarków załatwia po-
ważnie i wszechstronnie.
Wileńskie Biuro Komiso-
wo-Handlowe, Micklewi-
cza 21, tel. 152. —0

Gsėja się dom z
placem na dogod-

nych warunkach, Dowie-
dzieć się ul. Kalwaryj-
ska 51—1, u właściciela.

1662—0

iwoty pieniężne
w każdej ilości i w róż-
nych walutach przyjmuje
do ulokowania na opro-
centowanie Wileńskie
Biuro Komisowo - Han-
dlowe, Mickiewicza 21,
tel. 152. —

|.(UD-Ż,OUI
Dolarów ulokujemy
gotówką na solidną

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

9—05. —s0

DrieržaucOW
solidnych z kapitalem
posiadamy.  Objekty
poważne zgłaszać:

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

9—05. —s0

 

 

 

 

    
 

 

2 drewniane domy do
sprzedania.  Poles-

ka 17, m. 7. a

2,500, 3,500
dolarów poszukujemy do
ulokowania pod dobre
zabezpieczenie na ma-
jątki ziemskie. Wiado-
mość Dział Pośrednic-
twa Biuro Reklamowe
Garbarska 1. —0
 

10,000 dolarów
poszukujemy do uloko-
wania na | hipotekę, ma-
jątek leśny z pierwszeń-
stwem w prawie wyrę-
bu. Wiadomość Dział Po-
średnictwa Biuro Rekla-
mowe St. Grabowski
Garbarska 1 —0

: rąkolwiek

Bocznica
ze składami do wy-
najęcia, a także do
sprzedania kasa o-
gniotrwała.  Wiado-
mość Lombard Bi-
skupia 12. 0

 

10 rad praktycznych
Kto chce sprzedać dom,
majątek, folwark, letni-
sko, przedsiębiorstwo,
Kto chce kupić dom, ma-
jątek, folwark, letnisko,
przedsiębiorstwó i t. d.
Kto chce kapitały ulo-

kować,
Kto pieniędzy poszukuje,
Kto ma do wynajęcia lo-
kale mieszkanie, pokoje,
Kto poszukuje lokalu,

mieszkań, pokoi,
Kto chce dać do wyko-
nania prace rachunkowe
jak bilanse, sprawozdań
rachunkowych i t. d.

Kto chce oddać swoją
posiadłość pod dobry

zarząd,
Kto chce wydzierżawić
swoją nieruchomość,

Kto poszukuje wspólni-
ka do przedsiębiorstwa
handlowego niech się
zwróci do Biura Rekla-

| mowego Dział Pośrednic-
twa ST. GRABOWSKIEGO

Garbarska 1, Tel 82

a cel będzie osiągnięty.
Za wszelkie pośrednic-
twa Biuro pobiera koszty

minimalne.

koło 2 ha ziemi do
odstąpienia, gleba i

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

1356—s0

 

Dia osoby
chcącej poprowadzić któ-

z pracowni
jak to: bieiižniarstwo,
pasy i gorsety, robėty
ręczne, sztuczne kwiaty

lub coś w tym rodzaju.
Odnajmę pół sklepu z
urządzeniem i mieszka-
niem na b. dogodnych
warunkach. Wielka Po-
hułanka 7, sklep „JANI-
NA". Tamźe potrzebna
zdołna panna do kape-
luszy damskich.  1395-0

 

LAC 1100 m. kw. na
wysokim brzegu Wilji

w śródmieściu do wy-
dzieržawienia, nadaje się
na przedsięb. lub ogród
warzywny. Dowiedzieć się
Biuro Ogłoszeń S. Juta-

s

na ul. Niemiecka 4. tele-
fon 222.

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HALABURDA,
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