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

  OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 85 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
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Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Nż 80187.

       a spokój duszy
Ś. + P.

JÓZEFA ŚLIWIŃSKIEGO
wielkiego pianisty polskiego odbędzie się nabożeństwo żałob-

ne w kościele »w. Jana 24 marca o godz. 10 rano.
O czem zawiadamiają

Uczenice | wielbiciele wielkiego artysty.

 

    
    

  
  

 

  
  

Podziękowanie.
Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę naszej jedynej—

niezapomnianej ś. p. Krysieńce, odprowadzając Jej zwłoki na
wieczny spoczynek, a w szczególności Wielebnemu Ks. Kanoni-
kowi Kuleszy, koleżankom i kolegom szkolnym zmarłej — skła-
damy tą drogą z głębi zbolałego serca—serdeczne Bóg zapłać!

Halina i Jerzy Siewiczowie.
     

    

   

  

  
  

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD
KRAWIECKI

ST. KRAUZE
ul. Wileńska 32 m. 2 I piętro.

Podaję do wiadomośc! Sz. Kiijenteli,
że zaopatrzyłem swój zakład w gu-
stowne materjały na sezon wiosen-
ny i letni i wykonuję według ostat-
nich żurnaii angielskich, tak z wła-
snych, jak i powierzonych materjałów
Ceny przystępnelli 1737—w

Zapisujcie się na członków
Poiskiego Czerwonego Krzyża.

JÓZEF KŁODECKI
ZAMKOWA Nr 17 (obok kościoła Św. Jana) TEL. 928.

Zawiadamia Sz. Klijentelę, że na nadchodzący sezon wiosenny
i przedświąteczny

poleca:
Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP
KOŁDRY WATOWE | PLUSZOWE
Płótna bieliźniane, bieliznę damską i męską i pościelową.
Wełny na suknie i płaszcze.
OSTATNIE NOWOŚCI JEDWABI
GALANTERJA MĘSKA I DAMSKA.

Ceny zniżone. Wielkiwybór wszeikich towarów.

DO WYNAJĘCIA 2w
różne wille i mieszkania w parku
nad jeziorem. Pałac zdatny na
sanatorjum lub pensjonat. Wiado-
mość w Landwarowie, we dworze.

 

Pi. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości”
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości
= 1 francuskie)
ypożycza i kupuje

s Czynna od 11 do 18,wświ
7 od 12—14.
  

 

4—w 
Ninleiszem podaje się do wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

_ Akejonarjuszy Spółki Akcyjnej Wileńskie Składy Towarewe „PACIFIC* w Wilnie,
_ stosowrle do $ 24 statutu odbędzie się dn 25.1IV.1930 r. o godz, G6=ej po poł. w
lokala spółki w Wilnie PRE Sposa Nr. 10

orządek dzienny:
1) Zagajenie i wybór przew >dniczącego. 2; Sprawozdznie Rady z dzialalno=

, $ci za rok operacyjny 1929 3) Sprawozdanie Kemisji Rewizyj1ej. 4) Rozpatrzenie
bilansu, eraz rachunku strat | zysków za rok operzcyjny 1929. 5) Podział zyska.

_6) Określenie wynagrodzeni: członów Rady, eraz Komisji Rewizyjnej. 7) Wybór
nowych członków Rady | Kemisji Rewizyjnej. 8) Wolne wnies”l.

Ę W myśl $ 30 statutu, właściciele axcyj, pragnący uczęstniczyć na Walnem
_ Zgromadzeniu. w'nni, conajmniej na dni 7 przed Walnem Zgromedzeniem, złożyć
swoje akcje w Banku Handiewym w Warszawie, Oddział w Wilnie. Zamiast ak-yj,
mogą być złożone świad<ctwa depozytowe, lub zastawowe z wyszczegolnieniem
numerów akcyj

 

Pomimo optymizmu p. Szymańskiego mó-
wią o Bartlu VI.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W ósmym dniu przesilenia marsz. Szymański
prowadził rozmowy ze Stronnictwem Chłopskiem posłem Dębskim
i sen. Średniewskim (post.), następnie z Chacińskim (Chrześcijańska
Demokracja), Roguszczem i sen. Pepłowskim (N. P. R.), wieczorem
zaś z posłem Uttą (niemcy).

O godz. 7-mej przybył
ski na 1 godzinną rozmowę.

W niedzielę odbędzie się konferencja z frakcją żydowską.
W poniedziałek konferować będzie prof. Szymański z innemi stron-

 nictwami, a w poniedziałek wieczorem p. Szymański pojedzie z ra-
portem do Belwederu i zajmie się personaljami.

Osobiście jest przepojony optymizmem i spodziewa się, że uda
Mu się utworzyć gabinet.

Natomiast w kołach politycznych coraz bardziej utrwala się
przekonanie, że powróci Bartel VI.

Posiedzenie Sejmu . prawdopodobnie we
czwartek.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W południe odbyło się posiedzenie przezydjum
Sejmu, na którem postanowiono zostawić marsz. Daszyńskiemu wol-
ną rękę w sprawie zwołania posiedzenia

Prawdopodobnie Sejm będzie zwołany na czwartek.

Stapiński zrywa blok z B. B.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Pewną sensację stanowi fakt, że Stapiński wyco-
fuje się z bloku B. B. Blok ten istniał w celu zapewnienia przed-
stawicielstwa w komisjach.

Jeżeli decyzja ta nastąpi, byłoby to pierwsze zerwanie jawne z

do prof. Szymańskiego marsz. Daszyń-

'Stapiński grawituje ku Wyzwoleniu.

Sąd marszałkowski w sprawie Pola-
kiewicza.

(Telełonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W sobotę zaczął pracować sąd marszałkowski w
Sprawie Polakiewicza. Chodzi o zarzuty, które mu są stawiane w
Białymstoku. Sąd stanowią Dębski (Piast) jako superarbiter, Jankow-
ski (N.P.R.) i Kościałkowski (B.B.).

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę dnia 23 marca odbędzie się walne zebranie człon-

ków Stronnictwa Narodowego koła dz. „Snipiszki* w lokału włas-
hym przy ul. Lwowskiej Nr. 7 m. 6 o godz. 1 popołudniu. Obecność

Członków obowiązkowa.

 

 

0 nieprawidłowe przeprowadzenie wybo-
rów do Sejmu w okręgu Wilno.

Wapowodzi wielu protestów,
jakie "się posypały z różnych
okręgów wyborczych na niepra-
widłowe przeprowadzenie wybo-
rów do ostatniego Sejmu i Se-
natu, odbytych w dn. 4 marca
1928 r., znalazła się także skarga
z okręgu wyborczego Wilno (mia-
sto), wystosowana przez p. Jana
Żejmę, pełnomocnika listy nr. 2
(P. P. S.).

Sąd Najwyższy po rozpatrze-
niu skargi, postanowił zarzuty
wysunięte w niej sprawdzić przez
zbadanie świadków i wobec tego
polecił sądowi grodzkiemu w
Wilnie przeprowadzić badanie.

Wczoraj w sali Nr. 2 sądu
grodzkiego przed p. sędzią Szum-
skim przewinęli się tacy świad-
kowie, jak: vice-wojewoda, a ów-
czesny naczelnik wydz. bezpie-
czeństwa p. Kirtiklis, radca woje-
wództwa p. Niekrasz, starosta
grodzki p. lszora oraz zaintereso-
wani losem swej listy pp. Dittrich
i Stążowski.

Jako strona skarżąca wystę-
pował p. Żejmo, który uczynił
zarzut, iż funkcjonarjusze policji

w obrębie IV komisarjatu, na
czele z kierownikiem tegoż p.
kom. Gruszczyńskim, zasłaniając
się rozporządzeniem władzy wyż-
szej, konfiskowali kartki z nume-
rem 2, opatrzone kropką, przy-
czem delegatów, rozdających ta-
kie kartki oraz poszczególnych
wyborców, dążących do urn wy-
borczych z temiż policja areszto-
wała. W konkluzji pełnomocnik
danej listy twierdząc, że wobec
takiej taktyki przedstawicieli wła-
dzy, lista poniosła duży uszczer-
bek wnosił o unieważnienie wy-
borów.

Zbadani kolejno świadkowie
protokularnie potwierdzili, iż wy-
padki takie miały miejsce. Przed-
stawiciele władzy na skutek zaża-
leń zainteresowanych reagowali
i zabronili w pewnym momencie
stosowania bezprawnych  zarzą-
dzen.

Po zbadaniu wszystkich šwiad-
ków, wezwanych w tej sprawie,
sąd oznajmił, iż protokół prze-
„śle do Sądu Najwyższego, celem
dalszego załatwienia tej sprawy.

 

„Capstrzyk” imieninowy w Krakowie.
Korespondent „Gaz. Warsz."

z Krakowa donosi:
Przebieg wtorkowych manife-

stacyj w Krakowie przeraził po-
prostu tutejsze sfery sanacyjne.
Już w południe rozrzucono w
szkołach krakowskich ulotki, pod-
pisane przez „Narodową Organi-
zację Gimnazjalną*, a nawołują-
ce do bojkotu  imieninowych
obchodów. Istotnie, oprócz mu-
zyk szkolnych, które pod presją
dyrekcyj z konieczności wygry-
wały różne marsze po ulicach
miasta, młodzież udziału prawie
nie wzięła. Zgodnie z urzędowym
programem przed godziną 19-tą
zaczęły się schodzić na Rynek
orkiestry, gromadząc się przed
główną strażnicą wojskową. Tu
odegrano pobudkę i parę mar-
szów, poczem orkiestry ruszyły w
dalszą wędrówkę bez okrzyków,
„żywiołowych hołdów*, a także
bez znanej pieśni „Die blauen
Husaren”. W momencie rozcho-
dzenia się orkiestr wśród zgro-
madzonej publiczności odezwały
się protesty przeciwko wymu-
szonym manifestacjom. W kilku
miejscach rozrzucono ulotki. Po-
licja szukając sprawców rzuciła
się na oślep na grupę akademi-
ków i aresztowała dwudziestu
kilku z nich, między innemi pre-
zesa Młodzieży Wszechpolskiej
W. Niessnera.
W drodze na strażnicę woj-

skową aresztowani wznosili różne
okrzyki jak „Niech żyje państwo
narodowe* i inne, na co poste-
runkowi i cywilni agenci zarea-
gowali biciem. Na strażnicy pod-
dano kilku z pośród aresztowa-
nych akademików osobistej re-
wizji, zabierając im notesy, listy,
fotografje i t. p. Wkrótce przy-
był do aresztowanych silnie wzbu-
rzony pułkownik Bernard Mond
(ongiś Berek Mond), który po za-
poznaniu się nazwiskami areszto-
wanych zażądał bliższych danych
co do ich osób. Gdy usłyszał
odpowiedź, iż ma do czynienia z
narodowcami, porównał ich do
komunistów, na co otrzymał na-
tychmiast ostrą odpowiedź. Zde-
nerwowany pułkownik uciekł się
wówczas do pogróżek, nazywając
działalność narodową młodzieży
antypaństwową. Akademik Nies-
sner odparł na to, iż nie boi się
pogróżek, ponieważ za areszto-
wanymi stoi 30 tysięcy akademi-
ków narodowców, którzy prote-
stują przeciwko wymuszonym ga-
lówkom. Tu już pułk. Mond prze-

stał zupełnie panować nad sobą
i krzyczał: „Milczeć! Tu jest straż-
nica wojskowal* Ani pary z ust!”
| zwracając się do porucznika:
„Pan, panie poruczniku jest od-
powiedzialny za to. Jak który
puści parę, to za mordę! My ma-
my na was sposoby,- Jak będzie-
cie coś gadać, to was tak unie-
szkodliwimy, że wyjdziecie stąd
naznaczenil“ (Świadkowie: oficer
służbowy, komendat miasta, płk.

trzewski, agenci policyjni i
żandarmi, zatrzymani akademicy).

A jednak uwięzieni „puścili
parę z ust”, odpowiedzieli słowa-
mi „Roty“. Komendant miasta,
pułk. Kostrzewski i oficer służ-
bowy stanęli na baczność. Za ich
przykładem poszli żołnierze i po-
licjanci. Słowa „Roty* wydoby-
wały się przez otwarte okna
na Rynek, gdzie wnet zostały
pochwycone przez zgromadzone
tłumy. Po skończeniu „Roty*
pułkownik Bernard Mond już
spokojniejszym głosem powiedział,
że wojsko ma swoje metody,
które są czasem brutalne, na co
otrzymał odpowiedź, że w ciągu
ostatnich czterech lat miano czas
się o tem przekonać.

Tymczasem wzburzenie  tłu-
mów, gromadzących się przed
odwachem wzmagało się z każdą
chwilą. Mimo wysiłków policji
tłum coraz bardziej napierał na
odwach, śpiewając „Rotę'* i hym-
ny narodawe, tudzież wznosząc
okrzyki „Niech żyje państwo na-
rodowel“, „Precz z  sanacją!”,
„„ądamy uwolnienia uwięzionych"
Niewiadomo na czemby się skoń-
czyło, gdyby nie zwolnienie uwię-
zionych wskutek interwencji pre-
zesa krakowskiego Komitetu Aka-
demickiego. Zgromadzona mło-
dzież akademicka udała się na-
stępnie tłumnie na uniwersytet,
skąd po odśpiewaniu hymnu na-
rodowego rozeszła się spokojnie
do domu.

Tak odbył się pierwszy dzień
obchodów imieninowych w Kra-
kowie pod znakomitą režyserją
pułkownika Bernarda (Berka)
Monda.

Sądzimy, że nagie fakty mó-
wią tu więcej, niż wszelkie ko-
mentarze.

Komenda Hallerczyków i We-
terani przygotowali uroczystości
dla Józefa Hallera — władze wy-
dały zakaz.

Drugiego dnia grupa młodzie-
ży narodowej rozbiła uroczystą
akademję, urządzoną przez mło-
dziež „demokratyczną“ na Ūni-
wersytecie.
 

 

Zebranie dyskusyjne
* „MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ“

odbędzie się w dniu 25 marca (wtorek), © godz. 19 wieczorem,
w sali 3 gmachu głównego U. S. B.

Dyskusję na temat

„Problem narodowości mniejszościowych
w Polsce"

zagai kol. J. CIESZEWSKI.

KONKURS Firmy FASCINATA

   
Objaśnienia. W ja-

sne płatki kwiatu wpi-
saćĘ pionowo 9 wyra-
zówgo 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-
= glew.

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 premii (pięknych kaset) zawierających przybory kosmetyczne
FASCINATA. Rozwiązania nadsyłać 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 obecności

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

Czego chcjał Koron dla ludu
wileńskiego?

Na początku w. XIX-go na
obszarach t. zw. Ziem Zabranych
była bardzo gorąca agitacja śród
szlachty za zniesieniem pańszczyz-
ny. Dnia 21 sierpnia 1819 wnie-
siono, z inicjatywy sejmików po-
wiatu białostockiego, podanie do
tronu o prawo urządzenia w tej
mierze pewnego rodzaju piebiscy-
tu śród szlachty.

Otóż w gub. wileńskiej odbył
się również taxi plebiscyt. W ak-
tach wileńskiej deputacji szła-
checkiej znajduje się arkusz z
podpisami i napisem: „Czynność
ta tak ważna ma w przedmiocie
osłodzenie i szczęśliwość masy
ludu i ma oznaczać cechę wie-
kopomną powrotu prawa czło-
wieka”. Dalej idzie mnóstwo pod-
pisów, tak tych <co się zgadzają
na zniesienie pańszczyzny, jako
też tych, co są temu przeciwni.

Z ogólnej ilości 2200 osób, jak
pisze Włodzimierz Gadon (Młoda
Polska), Paryż, 1838, str. 173)

„wogóle negativ było jeno 16, i
tu figurowały po największej
części podpisy rosyjskich magna-
tów, jak to Platona ks. Zubowa,
mającego nadane sobie ogromne
dobra na Litwie przez Katarzynę,
tudzież innych donatarjuszów ro-
syjskich”. Obok nich z Polaków
podpisało negatywnie jeno kilka
osób, a w tem .. Piłsudski z Me-
recza. Rubryka ta, gdzie się zna-
lazły te negatywne podpisy. ma
też taką adnotację (patrz akta
Deputacji):

„Nie zgadzam się na ustano-
wienie uchwalonego już przez
szlachtę gubernji tutejszej Komi-
tetu dla ułożenia projektu pole-
pszenia bytu włościan i na do-
wód własną podpisuję ręką: Djo-
nizjusz Neron"; zato w drugiej
rubryce figuruje ten sam tekst
odwrócony, t. j: „Zgadzam się"
it. d. z podpisem: Marek Aure-
ljusz.

Taką to opinję wyrazili naj-
podlejszy i najszlachetniejszy z
cesarzów rzymskich o losie wło-
ścian wileńskich.

(H. Mościcki — Pod znakiem
orła i pogoni, Lwów 1923, str.
221).
 

Dokument.
Wobec twierdzeń pisma sana-

cyjnego w Katowicach „Polski
Zachodniej* w sprawie wiado-
mości o protestanckiem wyznaniu
p. Piłsudskiego, ogłasza „Polonia"
(nr. 1958) dosłownie następujący
dokument:

Wypis urzędowy
(przekład z rosyjskiego).

Działo się w Paproci - Dużej, dnia
trzeciego  (piętnastego) lipca tysiąc
osiemset dziewięćdziesiątego 9-go roku,
o godzinie dziesiątej rano. Oświad-
czamy, ze w obecności świadków Ada-

losowanie
298—s11

rejenta

ma Piłsudskiego, lat dwadzieścia dzie-
więć, pomocnika architektora i Jana
Piłsudskiego, lat dwadzieścia trzy od
urodzenia, pracownika Banku,  oby-
dwuch zamieszkałych w mieście Wilnie,
został zawarty w dniu dzisiejszym reli-
giiny związek małżeński między Jó-
zefem-Kiemensem Piłsudskim. kawa-
lerem, kupcem, zamieszkałym w Ła-
pach, urodzonym w majątku Żuławie,
lat trzydzieści jeden od urodzenia, sy-
nem sziachcica Józefa I nieżyjących
Marji z Biliewiczów małżonków Pił-
sudskich, wyznania  ewangelicko-
augsburskiego, i Marją-Kazimierą
Juszkiewicz z Koplewskich, rozwódką
z winy męża, zamieszkałą wgŁapach,
urodzoną w Wilnie, lat trzydzieści trzy
od urodzenia, córką zmarłego szlach-
cica Konstantego i żyjącej Ludwiki
z Cyomiczów, małżonków Koplewskich,
wyznania ewangelicko - augsburskiego.
Małżeństwo to poprzedziła trzykrotna
zapowiedź, wygłoszona w kościele
ewang.-augsbursk. paraf. miejsc., w
niedziełę dnia trzynastego (dwudzieste-
go piątego) czerwca roku bieżącego
i w dwie następne niedziele (imowa
przed$łubna nie była zawarta. Akt ten
nowożeńcom | obcym świadkom prze-
czyłany, przez Nas i przez nich podpi-
sany zostal:

(—) Pastor J. Mikulski. (—) Józef-
Klemens Piłsudski. (—) Marja-Kazimiera
Piłsudska z Koplewskich. (—) Adam Pił-
sudski. (—) Jan Piłsudski.

Dosłowną zgodność niniejszego
wypisu w przekładzie polskim z orygi-
nalem rosyjskim zapisanym pod Nr. 7,
w księdze duplikat aktów zaślubionych,
parafji ewangelicko - augsburskiej Pa-
proć-Duża za rok 1899, w Archiwum Hi-
potecznym, powiatu Ostrowskiego, znaj-
dującej się, poświadczam. Opiaty trzy
złote gotówką pobrano i zapisano
na przychód do księgi kontroli pod
Nr. 346, M. Ostrów, dnia 12 oe 1926
roku. Pisarz Hipoteczny powiatu Ostrow-
skiego (—) A. Galiński. (Miejsce pie-
częci).

Zgodność niniejszego odpisu
z oryginałem siwierdzam. Łomża,
dnia 4 września 1926 roku. Prezes Sądu
Okręgowego w Łomży (podpis nieczy-
telny). Sekretarz (—) 1. Waszewski.
(Miejsce pieczęci). — Rzeczpospolita
Polska, Prezes Sądu Okręgowego w.
Łomży. “

(Dokument ten wskazuje, že
stalo się to juž w r. 1899,w cza-
sie pierwszego małżeństwa p. J.
Piłsudskiego, którego zawód po-
dano wówczas jako kupca. Imio-
na rodziców, miejsce urodzenia i
wiek skończonych 31 lat, podane
są dokładnie, gdyż p. Piłsudski
urodził się 5-go grudnia 1867 w
majątku Żuławie. Wypis sporzą-
dzono 12-go maja 1926 i zgod-
ność jego sądownie stwierdzono
4-go września 1926).
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GIEŁDA
WARSZAWA, 22JII. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,90—8,92—8,88.
Belgja 124,34—124,65—123,03.
Hiszpania 111,65—1i1,90—-111,40.
iolandja 357,75—358.65—356,85.
Kopenhaga 239,80—239,40-—233,20.
Londyn 43,37' ,—43,48—43,27. |
Nowy York 8,907—8927—8,887.
Paryż 34,90—34,99—34,81.
Praga 26,43' ,—26,49'|,—26,37.
Szwajcarja 172,63—173,06—172,20.
Stokholm 239,65—240,25—238,05.
Wiedeń 125,70—125,01—125,39.
Włochy 46,72—46,84—46,60.
Beriin w obr. pryw. 212,81.

 

„Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje
dobry krajowy towar i nie przepiaca“.

Najtańsze źródło kui ni

Poiska Sktadnica Galanteryjna
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, ul. Zamkowa9, róg Skopówki. — Telefon 6—46.
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Zaprzeczenie.
MOSKWA, 22.3. (Pat.). Agencja

TASS oświadcza, iż rozpowszech-
niane przez część prasy polskiej
pogłoski o rzekomej dymisji Sta-
lina, która ma jakoby być zgło-
szona na najbliższym kongresie
partji komunistycznej, są zupełnie
bezpodstawne.

Stabilizacja taryf celnych.
GENEWA, 22.3. (Pat.). Na

wczorajszem posiedzeniu wieczor-
nem pierwsza komisja międzyna-
rodowej konferencji rozejmu cel-
nego przyjęła w 2 czytaniu pro-

jekt międzynarodowego porozu-

mienia o stabilizacji europejskich
taryf celnych.

GENEWA, 22.3. (Pat) (Szwaj-
carska Agencja Telegraficzna).
Dziś wieczorem konferencja  ro-

zejmu celnego przyjęła między-
narodową konwencję w sprawie
stabilizacji taryf celnych oraz

protokół w sprawie planu przy-
szłych międzynarodowych roko-
wań celnych i gospodarczych.

Sprawa wwozu i wywozu.
BERLIN, 22.3. (Pat.). Prasa

niemiecka donosi, iż w dniach

najbliższych rozpoczną się roko-

wania polsko-niemieckie w spra-

wie przystąpienia Polski do kon-

wencji genewskiej o zniesieniu

zakazów wwozu i wywozij.

Podróże prezesa Wróblew-
skiego.

LONDYN, 223. (Pat.). Prezes
Banku Polskiego dr. Władysław

Wróblewski, po całotygodniowym

pobycie w Londynie, odjechał w

sobotę 22 marca do Paryża celem

ziożenia z kolei wizyty guberna-
torowi Banque de France.

Wyrok w sprawie Orbisu.
LWÓW, 22.3. (Pat.). Wczoraj

w ostatnim dniu rozprawy prze-
ciwko dyrektorom  Orbisu sąd

wydał wyrok uniewinniający oskar-
żonych.

Obniżenie stopy procen-
towej.

SAN-FRANCISCO, 223. (Pat.).
Federal Reserve Bank w San-
Francisco obniżył stopę redyskon-
tową z 4',*, na 4*;.

Pożyczki na odbudowę.
WARSZAWA, 223. (Pat.). Mi-

nisterstwo Robót Publicznych
przekazało dnia 22 marca r. b. z
funduszu odbudowy kraju, jeden
miljon złotych na pożyczki na
odbudowę zniszczeń wojennych
dla 12 województw, które to po-
žyczki zostaną bezzwłocznie po-
szkodowanej ludności wypłacone

Ulgi podatkowe.
WARSZAWA, 22.3. (Pat). Mi-

nister skarbu przyznał następu-
jące ulgi podatkowe w zakresie
państwowego podatku ebrotowe-
go od tranzakcyj eksportowych
produktami gospodarstwa rolnego:
od dnia 1 stycznia 1930 roku zni-
żono do pół proc. stopę podatku
obrotowego od tranzakcyj ekspor-
towych bydłem i trzodą oraz za-
wieszono od dnia 1 stycznia
1930 roku pobór podatku obro-
towego od tranzakcyj eksporto-
wych jęczmieniem, bydiem, trzo-
dą i końmi.

Aresztowanie ks. Lubomir-
skiego.

W Warszawie w mieszkaniu
Hieronima ks. Lubomiskiego aresz-
towano jego brata 38 letniego To-
imasza ks. Lubomirskiego. Aresz-
towania dokonał sędzia śledczy
ze Lwowa Furyalski.

Tomasz ks. Lubomirski, wła-
ściciel dóbr Pławno pod Często-
chową, stoi pod zarzutem  doko-
nania tranzakcji na podstawie

bezwartościowych dokumentów
jAresztowanego zwolniono za

kaucją 150 tys. zł.

 

TOWARZYSZE, PRZYJACIELE ! KUZYNI
WOBEC GOSPODARKI MIEJSKIEJ.

W myśl zapowiedzi uczynio-
nej w ostatnim artykule, powra-
camy znów do sprawy gospodar-
ki miejskiej.

Przedewszystkiem musimy wy-
razić zadowolenie z powodu po-
danego wczoraj wyjaśnieaia człon-
ków Komisji Technicznej co do
stanowiska jej prezesa p. inży-
niera Jensza. Jeżeli istotnie p. in-
żynier Jensz nie solidaryzuje się
ze sposobern gospodarki p. Czyża
i uczynił wszystko, jak również i
na przyszłość ma zamiar tak po-
stępować, by winni niedbalstwa,
czy też nadużyć, z powodu któ-
rych miasto poniosło olbrzymfe
straty, ponieśli zasłużoną karę,
to gotowi jesteśmy w każdej
chwili dać p. inżynierowi Jenszo-
wi wszelką satysfakcję za słowa
rzucone pod jego adresem.

Nikogo krzywdzić nie mamy
zamiaru i chodzi nam nie o uro:
jonych lecz istotnych sprawców
złego.

Zapewne najbliższa przyszłość
wykaże, kto i w jakim stopniu
zawinił; nie ulega jednakże naj-
mniejszej wątpliwości, że formal-
nie i faktycznie gros winy spada
na szefa sekcji technicznej p. Wi-
tolda Czyża oraz wileńskich pe-
peesów, (klasowy związek zawo-
dowy robotników budowlanych
jest ekspozyturą tej partji).

To też nikogo nie powinno
dziwić, że ci „zawodowcy”* mu-
rem stoją przy „towarzyszu vice-
prezydencie* i gotowi za niego
nawet „porachunki  przeprowa-
dzač“.

Ze zaš wdziecznošė ich jest
uzasadniona, niech šwiadczą na-
stępujące szczegóły z  „zerwa-
nego” jałłoby przez p. Czyża sto-
sunku z towarzyszem  Kucero
wem.

Przedewszystkiem stosunek ten
wcale zerwanym nie został itrwa
w najlepsze po dziś dzień. P. Czyż
po otrzymaniu wyroku Sądń Okrę-
gowego, skazującego Kucerowa
za bandytyzm, nietylko powinien
był tego rzezimieszka usunąć z
posady, zajmowanej na robotach
magistrackich, ale wogóle nie
utrzymywać z nim żadnych sto-
sunków, a tymczasem po tem
wszystkiem występował Kucerow
wobec Magistratu (o czem p.
Czyż nie mógł nie wiedzieć) jako
„Skarbnik" związku zawodowego
przy robotach akordowych, po-
dejmując z kasy Magistratu nie-
raz po kilkanaście tys. zł.

Również jakośkoliduje oświad-
czenie p. Czyża o owym „na-
tychmiastowem zerwaniu stosun-
ków” z aktami sprawy tegoż Ku-
cerowa. O kryminalnej przeszłoś-
ci Kucerowa wiadomo było przed
rokiem, a jednak nie przeszko-
dziło to p. Czyżowi awansować
go ze stanowiska dozorcy robót
na magazyniera.

Radzimy p.p. radnym dokład-
nie ustalić zgodność oświadczeń
p. Czyża z tem, co w tej samej

sprawie mówią akta i zeznają

świadkowie.
Drugim mężem zaufania szefa

sekcji technicznej jest po dziś
dzień niejaki Małek — gwiazda
pierwszorzędnej wielkości na fir-

mamencie wileńskiej PPS. i kla-
sowego związku zawodowego

Ten oto „towarzysz* Małek
już bodaj od 10 listopada 1928 r.
pobiera stawkę sztajfiarza (ukła-
dacza desek przy zabezpieczaniu
kanałów) oraz za 2 godziny nad-
liczbowe, czyli 6 zł. 50 gr. plus
1 zł. 60 gr., co stanowi razem
8 zł. 10 gr. dziennie, a jednak
zajęty był wszystkiem, tylko nie
owem sztajfiarstwem, bo włóczył
się po knajpach, urządzał wiece
w czasie pracy, przyczem zdarzył
się wypadek interwencji policji,
która kilku wiecowników zaaresz-
towała.

Ciekawi jesteśmy, czy tym
aresztowanym czasem pp. Czyż i
Pławski nie uważali za stosowne
zapłacić specjalnego odszkodo-
wania jako, że właśnie „w godzi-
nach pracy na rzecz miasta" u-
cierpieli?

Przypominamy, że w sprawie
Malka istnieje olbrzymie doclio-
dzenie, były protesty kierownictwa
technicznego robót, ale p. Czyż
pozostawał na to głuchy, bo cho-
dziło o przyjaciela- politycznego.

Zresztą i krewniakach p.

Czyż nie zapomniał, o czem

świadczy sprawa Waligórskiego,
wydalonego dopiero po szeregu
bardzo ostrych interpelacyj nie-
których radnych.

Waligórski zwrócił się w swoim
czasie do Magistratu z żądaniem
przyznania mu specjalnego fun-
duszu na utrzymanie pojazdu, by
szybciej mógł przenosić się z
placu jednej roboty na plac dru-
giej. Magistrat jednakże katego-
rycznie odmówił stwierdzając, że
można jeździć autobusem. Ale
genjusz socjalistyczny  Waligór-
skiego pokonać zdoła większe
trudności, niż jakaś tam uchwała

magistracka.
Pan  Waligórski  zafundowal

sobie powóz na dętych gumach
(dorożka Nr. 37), którą jeździł
sobie po mieście, zaś Magistrat
płacił za te przejażdżki jako za
wynajętą furmankę do wywoże-
nia ziemi i przewożenia materja-

łów.
Na wszelki wypadek dowcipny

p. Waligórski kazał również pła-
cić i za autobusy.

P. Kownacki.
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Skiep detaliczny.

MICKIEWICZA 10.

Z KRAJU.
Rzeki na Wileńszczyźnie

ruszyły.

Z terenu województwa Wileń-

skiego głoszą o ruszeniu rzek.

Kra na Wilji, Dźwinie, Dzisience

i innych spłynęła nie wyrządza-

jąc żadnej szkody w mostach.

Również spłynął pomyślnie lód

na rzece Wilji w okolicy Micha-

liszek pow. Wileńsko-Trockiego,

nie uszkodzając mostu na Wilji
w Michaliszkach.
W związku z ruszeniem lodów

poziom wody na rzecze Wilji pod-

niósł się o 2 mtr. 10 cnt.
Niebezpieczeństwo powodzi w

w br. nie grozi. (d)

Wydanie bolszewikom Iot-
ników sowieckich.

W związku z opadnięciem w

gminie szermanowickiej wojsko-

wego Samolotu bolszewickiego i

zatrzymaniem przez władze pol-
skie dwóch oficerów (pilota i
obserwatora), władze sowieckie
zwróciły się do władz polskich z
prośbą wydania zabłąkanych lot-
ników.

Na skutek tego w dniu wczo-
rajszym na odcinku granicznym
Dzisna odbyła się polsko-sowiec-
ka konferencja graniczna, na któ-
rej, pozbadaniu okoliczności wy-
padku samolotowego, władze pol-
skie postanowiły lotników wydać
władzom sowieckim.

Przewieziono już ich z Głębo-
kiego na granicę. (d)

Z Litwy.
Sprawa prałata Olszau-

škasa.

Jak wiadomo, litewski Trybu-

nai Najwyższy odroczył sprawę
prałata Olszauskasa, skazanego

na 4 lata więzienia za zamordo-
wanie Ustjanowskiej, celem prze-

słuchania świadków,- którzy mieli

dowieść niewinności oskarżonego.
Wskazani przez świadków «lo-

mniemani mordercy Ūstjanow-

skiej, z łatwością dowiedli swego

alibi. Wobec tego Trybunał Naj-

wyższy postanowił wszcząć po-

nowny proces i rozprawę wyzna-
czył na 25 kwietnia r. b.

Zakończenie śledztwa w

sprawie o wywiad na rzecz
Polski.

Prowadzone w szybkiem tem-

pie śledztwo w sprawie areszto-

wanych czterech osób, z zastęp-

cą szefa oddziału operacyjnego

szaulisów Wilkickasa na czele,

oskarżonych o prowadzenie wy-

wiadu na rzecz Polski, zostało

zakończone. Wszyscy oskarżeni

oddani zostali pod sąd polowy.
Grozi im kara śmierci.

KRONIKA.
Z miasta. "

— Rocznica Wielkiego ks.

Witolda. Z powodu przypadają-

cej w jesieni b. r. 500 rocznicy

zgonu Wielkiego księcia Witolda,

w Wilnie odbędzie się szereg

uroczystości. W związku z tem

wyłoniony został już kormnitet or-

ganizacyjny, który w dniu 25 mar-

ca r. b. © godz. 8 wiecz. zbierze

się w sali posiedzeń Rady Miej-

skiej w celu szczegółowego opra-

cowania programu uroczystości.

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie Rady Miej-

skiej. We czwartek dnia 27 bm
odbędzie się kolejne posiedzenie,

Rady Miejskiej.
Na porządku dziennym zosta-

ną rozpatrzone następujące spra-
wy:
© Wniosek w sprawie umo-

rzenia „manco" materjałów opa-
łowych na Elektrowni miejskiej z
okresu 1921—1924 r.

2. Sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej z dokonanej rewizji ro-
bót  wodociągowo - kanalizacyj-
nych (łącznie z interpelacją Koła
Chrześcijańsko - Narodowego i
wnioskiem klubu P. P. S.).

3. Wnioski w sprawie przenie-
sienia kredytów w budżecie
1929-30 r.

7 4. Wniosek w sprawie naby-
cia placu pod budowę gmachu
Szkolnej Pracowni Przyrodniczej.

5. Wniosek w sprawie zmiany
przepisów obowiązujących na
rzeźni miejskiej.

6. Wniosek w sprawie zmiany
taryfy opłat za korzystanie z
miejskiej stacji kontroli mięsa.
— jednostronny ruch koło-

wy. Magistrat m. Wilna z dniem
24 bm. wprowadza jednostronny
ruch kołowy na następujących
ulicach i zaułkach:

__ Oranżeryjnym, Bernardyńskim,
Św. Michalskim, Literackim oraz
na ul. Łotoczek, Zarzeczna, Mły-
nowa, Skopówka i Św. Jańska.

Na rogach wymienionych ulic
i zaułków po prawej stronie ma
wysokości 2 i pół metra umiesz-
czone są czerwone tarcze okrągłe,
wieczorem oświetlane, zabrania-
jące wjazdu w innym kierunku.

(d.)
Sprawy administracyjne.
— Komunikat inspektora

Pracy. Wobec posiadania infor-
macyj, że niektórzy właściciele
warsztatów krawieckich dotąd nie
zastosowali się do wymagań art.
56 rozporządzenia o umowieo
pracę robotników i nie wywiesili
w swych zakładąch obwieczczeń
o pracy, tą drogą jeszcze raz
przypominamy o niezbędności wy-
konańia powyższego nakazu nie-
tylko przez krawieckie, lecz i
przez wszelkie inne zakłady rze-
mieślnicze, przytem podkreślamy,
iż winni niewykonania powyższe-
go zarządzenia będą pociągani
do odpowiedzialności karnej.

Obwieszczenie o pracy winno

zawierać: i) oznaczenie początku

i końca pracy oraz przerw w

pracy we wszystkie dni tygodnia,

2) wykaz dni świątecznych usta-

wowych oraz innych stale prze-
strzeganych w danym zakładzie

pracy, 3) terminy i miejsce wy-
płaty wynagrodzenia.

Wszelkich informacyj w spra-
wie wykonania niniejszego udziela

kancelarja Inspektoratu Pracy 62

Obwodu przy ulicy Ostrobram-
skiej 19.
— Umorzenie zaległości po-

datku przemysłowego i docho-

dowego. Ministerstwo skarbu wy-

dało do izb skarbowych okólnik
w sprawie umorzenia zaleglošci
podatkowych. W okólniku tym
ministerstwo upoważnia izby skar-
bowe do umarzenia zaległości
do dnia 31 marca rb., a miano-
wicie zaległości podatku przemy-

siłowego, podatku od obrotu, jak
i zaświadczenia przemysłowe, oraz
dochodowego za rok 1927 i lata
poprzednie, o ile łączna suma
zaległości wraz z podatkiem ko-
munalnym nie przekracza kwoty
zł. 2.000. Umorzenie może izba
zarządzić tylko na podstawie od-
powiedniego stanowiska, właści-
wego urzędu skarbowego.

Sprawy akademickie.

— Zarząd Sodalicji Marjań-
skiej Akademików U. S. B. za-
prasza kolegów Akademików na
doroczne Rekolekcje, które roz-
poczynają się dziś o godz. 6 w.
pod kierownictwem O. K. Dąb-
rowskiego T. J. Rekolekcje odby-
wać się będą w Kaplicy Sodali-
cyjnej, Wielka 64.

Sprawy litewskie.

— Nowy zarząd litewskiego
t-«wa oświatowego „Rytas“.
„Wilniaus Rytojus* donosi, iż na
walnem zebraniu litewskiego t-wa
oświatowego „Rytas* obrano no-
wy rząd w nast. skłądzie: ks. P.
Kraujalis (prezes), dyr. M. Szyk-
sznis (wiceprezes), W. Budrewi-
czus (skarbnik i sekretarz) oraz
K. Staszys, ks. K. Czybiras, ks. N.
Rasztutis i A. Jukniewiczus (człon-
kowie).

Sprawy sanitarne.
— Rozszerzenie ośrodka

zdrowia. Jak wiadomo przy ul.
Wielkiej 46 do czasu wybudowa-
nia gmachu nowego ośrodka
zdrowia, który zostanie wzniesio-
ny przy zbiegu zauł. Konarskiego
i ul. Kijowskiej mieści się prowi-
zoryczny ośrodek zdrowia. Jak
się dowiadujemy z początkiem
kwietnia zostanie on rozszerzony
przez uruchomienie przychodni
dła chorych na gruźlicę oraz przy-
chodni na jaglicę.

Ponadto w ośrodku tym uru-
chomione zostanie laboratorjum
oraz gabinet rentgenowski.

Obecnie w gmachu tym pro-
wadzony jest gruntowny remont.
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Z życia stowarzyszeń.

— Sodalicja św. Piotra Kla-
wera. Dziś o godz. 12.30 zosta-
nie wyświetlony w kino Sport
(Wielka 36) film misyjny pt. >la-*
dem Apostołów.
— Z okazji 1500-go jubile-

uszu św. Augusta, Biskupa
Afrykańskiego, dziś o godzinie
6 w sali ogniska kolejowego przy
ulicy Kolejowej 19, zostanie ode-
grany dramat w 5 akt. z życia
tego świętego. Wstęp wolny.
— Nadzwyczajne Walne Ze-

branie Stowarzyszenia Lekarzy
Polaków odbędzie się we wto-
rek dnia 25 bm. o godz. 8 w
pierwszym terminie, a o godz. 20 *
min. 30 w drugim terminie w lo-
kalu Wileńsk. T-wa Lekarskiego
(Zamkowa 24). Na porządku
dziennym: Wybory Prezesa Sto-
warzyszenia.

Z życia cechów.
— Walne zebranie cechu

fryzjerów. Onegdaj w lokalu ce-
chu fryzjerów i golarzy przy ul.
Bakszta 1 odbyło się walne do-
roczne zebranie cechu fryzjer-
skiego m. Wilna. Na przewodni-
czącego zebrania powołano jed-
nogłośnie Pawła Murala, który
zaprosił do prezydjum pp. Gie-
czanisa i Wojnickiego Witolda,
na sekretarza p. Marję Wojnicką.
Następnie przystąpiono do wy-
borów zarządu na rok 1930, przy-
czem ustępującemu zarządowi
udzielono absolutorjum. W wyni-
ku głosowania zostali ' wybrani:
p. Witold Wojnicki, jako starszy
zgromadzenia cechu fryzjerów,
na podstarszych cechu wybrano
pp. Franciszka Króla, Klemensa
Aramowicza oraz na członka ce-
chu p. Adama Skórko. Zgroma-
dzenie uchwaliło przyjąć budżet
cechu na rok 1930 w sumie 1370
złotych. (d)
— Walne doroczne zebra-

nie delegatów Związku Cechów
w Wilnie, odbędzie się w dniu
24 b. m. o godz. 19-ej w lokalu
własnym przy ul. Bakszta Nr. 1.

Odczyty.
— „Skutki używania alko-

holu* pod tym tytułem dziś o
g. 6-m. 30 w sali Świętojańskiej,
staraniem Stowarzyszenia Matek
Chrześcijańskich, p. Karol Kosiń-
ski doktór medycyny wygłosi od-
czyt z przezroczami. Wstęp wol-
ny dla dorosłych, szczególniej
dla rodziców.
— Odczyt nawróconego żyda.

Staraniem Stowarzyszenia Misyj-
nego dla nawracania żydów
26 b. m. o g. 7 m.30 w sali przy
ul. Metropolitalnej I. P. Fryderyk
Pistol, żyd nawrócony, wygłosi
odczyt pod tytułem: „Pascha u
żydów a Pascha u Chrześcijan”.
— Z T-wa Eugenicznego

(walki ze zwyrodnieniem rasy) 27
marca dr. Janina Rostkowska w
Poradni Eugenicznej  (Żeligow-
skiego 4) wygłosi odczyt na te-
mat „Zawód człowieka i jego
psychika w związku z ustrojem
fizycznym*. Początek o 6 wiecz.
Wstęp wolny.
— P. Jan Baliūski-Jundzitt

współpracownik Instytutu Mię-
dzynarodowej współpracy inte-
lektualnej przy Lidze Narodów i
współpracownik szkoły prawa
międzynarodowego w Genewie
wygłosi odczyt o ruchu katolic-
kim intelektualnym w Europie
dn. 24 bm. bm. o godz. 6-ej w.
mieszkaniu p. Jeleńskiej (Sien-
kiewicza 19 — 2). Goście mile
widziani.

Kronika policyjna.
— Komuniści opanowali lo-

kal „Bundu. W piątek o godz.
9 wiecz. do lokalu związku „Bun-
du” przy ul. Szklanej 9 wdarła
się grupa komunistów, która bez
pozwolenia urządziła wiec.

Znajdujący się na sali bun-
dyści usiłowali komunistów wy-
prosić, lecz ci rozpoczęli bójkę.

Wezwano policję, która roz-
pędziła komunistów i winnych
awantury pociągnęła do odpo-
wiedzialności. d

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

Dziś Teatr czynny dwukrotnie. Popo-
łudniu o godz.3,30 „Krakowiacy i Gó-
rale"'. Ceny miejsc zniźone. Wieczorem
godz. 8 „Broadway“.

— Przedstawienie operowe na
kolonje letnie harcerzy. Jutro w po-
niedziałek poraz pierwszy w Wilnie
ukaże się w Teatrze na Pohulance
„Pierrot śmiechu i pierrot płaczu* ko-
medja Rostanda z muzyką Huberta w
wykonaniu solistek szkoły W. Toczyłow-
skiej. (ldział biorą: Kamińska, Wisłocka
i Skorukówna.  Powtórzoną również
zostanie jednoaktowa opera Szenka

„Nicja“
Jagminówny, Worotyńskiego, Olszew-
skiego, zespołu uczenie W. Toczyłow-
skiej, chóru męskiego „Echo* i zespołu
baletowego L. Winogradzkiej. Dochód
z przedstawienia przeznacza się na ko-
łonje letnie obozu dła harcerzy.

— Teatr Miejski w „Lutni“,
Dziś dwa przedstawienia: popołudniu o
godzinie 3,30 po cenach  zniżonych
„Gdybym chciała". Wieczorem o godz. 8
„Miłość czy pięść”.

— Jutrzejsze przedstawienie dla
wszystkich, po cenach minimalnych
od 25 gr. do 80 gr. Wystawioną zosta-
nie A. Fredry „Dożywocie”.

— Koncert Claudio Arrau. Kon-
cert słynnego pianisty odbędzie się we
wtorek 25 b. m. w Teatrze na Pohu-
lance. Początek o godz. 8 w.

— Koncert Chórów Wiieńskich
w sali Śniadeckich (U. S$. B. Początek
o godz. 8.30.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 23 marca 1930r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Ba-

zyliki Wileńskiej. Chór katedralny pod
dyr. prof. Wł. Kalinow skiego.

11,55. Sygnał czasu, kom. meteoro-
logiczny, koncert symfoniczny i odczyty
rolnicze.

15,20. Transm. muzyki z Warsz.
17,15. „Jak rozbudzać w szkole za-

miłowanie do muzyki* Bronisława Ga=
wrońska.

17,40. Transm. koncertu z Warsz.
19,00. „Co się dzieje w  Wilnie?*,

prof. M. Limanowski.
19,77. Lekcja języka niemieckiego.
20,00. Transm. z Warsz. Kwadrans

literacki, koncert popułarny, słucho-
wisko „fikropoliąa" St, Wyspiańskiego.

23,00, Muzyka lekka.

Poniedziałek, dnia 24 marca 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka popularna.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,00. Odczyty dla maturzystów: 1)
As ©Co AZ Jakubowski),

„Polska a Czechy i BE. . H.
Mościcki(. 2 m

16,15. Audycja szkolna
wiosenka*.

16,45. Gramofon.
17,25. Kom. Akademickiego Koła Mi-

syjnego.
17,40. Własne rękopisy prozą od-

czyta Eugenja Masiejewska.
18,05. Gramofon.
18,45. Audycja

na Capri“.
19,25. Lekėja języka wloskiego.
20,05. Legenda legjonowa" Helena

Markiewiczówna.
20,30. Koncert

Belgradu.
23,30. „Spacer dełektorowy po Eu-

ropie“.

z udziałem Fra ncuzowiczówny,

„Już idzie

literacką  „Wesels

międzynarodowy z

 
 

Nieodwołalaie 3 ostatnie przedsta.|
wienia SZOPKI

w Qgnisku, Wielka 24.
Na żądanie publiczńości.

Dziś 0 164,18,30 w poniedziałek o 20,15

Sport.
— Klub Sportowy Rodziny woj-

skowej w Wilnie zorganizował lekcje gi-
mnast;ki plastycznej; komplet dzieci od
lat 5 do 10-ciu i kamplet pań po 5 zi,
miesięcznie od osoby.

Informacji udziela i przyjmuje zapł-
sy również osób nienależących do Ro-
dziny Wojsk.—Sekretarjat w poniedziai-
ki i czwartki od godz. 4—6 w lokalu
Kasyna Garniz. Mickiewicza 13.

tekėjo rozpoczynnją się w dniu 26
b. „m. w lokału kas. garn.

Tabela wygranych loto
baństwowoj,

W czternastym dniu ciągnie-
nia 5-ej klasy 20-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

100.000 zł. na Nr. 156488.
25.000 zł. na Nr. 118761.
15.000 zł. na Nr. 204339.
10.000 zł. na Nr. 89297.
Po 5.000 zł. na N-ry: 127756

142414 148358.

 

 

Po 3.000 zł. na N-ry: 5377
27131 89863 120849.

Po 2.000 zł. na N-ry: 91384
119721 136570 167801 188055
193321 196198 207767.

Po 1.000 zł. na N-ry: 5542
11219 31136 31255, 44049 44689
69063 87043 87052 96544 99555
105821 120341 121714 131905
137670 144979 162151 167488
174770 198749.

WARSZAWA, 17.Il. (Pat). W
15-ym dniu ciągnienia 5-ej klasy
20-ej Polskiej Państwowej Loterji
Klasowej główniejsze wygrane pa-
dły na numery następujące: 50
tys. zł. — 31.082, 25 tys. — 3.501,
15 tys. — 74.554, 5 tys. — 23.127,
28.227, 111.739, 145.315, 159.551,
205.808.
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Nagrodzone na P. w.k. Państwowym Złotym Medalem.
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MATURYCZNE i DOKSZTAŁ-CE KURSY «W IE DZ A»
raków, ul. Studencka Xe 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.
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.
3. Kurs NIŻSZY w zakresie 4-ch kl. gimn.
4. Kurs 7-MIU KLAS SZKOŁY POWSZECHNEJ.
5. Kurs LEwrdo EGZAMINU SPECJALNEGO, UPRAW.

NIAJĄCEGO DO SKRu J SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
UWAGA! Uczniowie kursów korespondencyjnych OTRZYMUJĄ

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

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

De dyspozycji uczniów (=enic) kursów zbiorowych, oraz
korespondencyjnych, posiadamy gabinet PYORZY i geo-

graficzno-lo oz ak również dE bi o:
SPEKTOW.

    

  

  
                 

 

      

      

      
    

      
  

   
    

 

   
   
 

 

  
 

 

107—9—or ŻĄ PŁATNYCH PR

W początkach mlesiąca kwietnia r. b. zostanie otwarty I zy
kurs 6 cio tygodniowy teoretyczny I praktyczny jazdy na motocyklach
solo I z przyczepkami. Wykłady odbywać się będą w godzinach ran-
nych | wieczorowych'celem dania możności uczęszczać na kars mło-
dzieży uczącej się, wojskowym, policji, pocztowcom i urzędnikom
w godzinach wolnych od zająć według własnego wyboru

W programie: historja rozwoju motocyklizmu, budowa silnie
ków spalinowych motocyklowych wszelkiego typu, elektrotechnika
motocyklowa, ustawa drogowa, przepisy | rozporządzenia Władz,
e praktyczna na motocyklach pojedyńczych | z przyczep:

mi
Jazda odbywać się będzie codzień na motocyklach szkolnych

firm: „Har'ey-Davidson* | „DKW“,
Cwiczenia praktyczne odbywać się będą w warsztatach moto-

cyklowych.
Zepisy przyjmuje | Informacji bliższych udziela biuro przy ul.

Królewskiej 6—4 w godzinach 9—14 i 17—19. d 
 

DOKTÓR

I. Lliowit
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE

KOBIETA-LEKARZ

Dr. TELDOWICZOWA
KOBIECE, chor. dró:
MOCZ.  WENERYCZNI
prz. 12 —2i od 4—6

ul. Mickiewicza 24
Telefon Nr. 277.

Doktor medycyny

U . . w. c .

Uwazaj i Lzytaj.
Czytelniku „Dziennik Wileński".

ŚWIĘTO SIĘ ZFLIŻA Jeżeli chcesz zaoszczędzić
Pleniedzy to mozesz otrzymać wszelkie towary
Manufakturowe, z pierwszego źródła po censch naj-
łańszych fabrycznych w F mie „Wygodpol” Łódź.
ysyłamy reklamowy komplet towarów, który

hadaje się dla każdege demu, aby przekonać się
© dobroci i nisvich cen.

tylko za 49 zł.
4 mienowicie: $ mur „Dubiej* weł. 140 emt. szer

na ubranie męskie świąteczne w najnow-
szych deseniach w ciemnych I jasnych ko-
lorach lub 3 mtr. jedwsbiu na elegsnckie
palto damskie, 3 mtr. iedw-blu na suknię
damską świąteczną w wszelkich kolerach,
8 mtr zefiru na koszulę świąteczną w
angielskich deseniach, 2 mtr. madepolanu
na koszulę damską, 1 mtr. na fartuch dam-
ski, 1 ręcznik żakardowy, 2ręczniki ku-
chenne lniane, 8 chusteczki  batystowe,
1 krawat jedwabny. .

To wszystko wysyłamy za zaliczką pocztową po
zymaniu listownego zamówlenia (płaci się przy"lawe ainas

+ orze na poczcie) BEZ RYZYKA o lle towar uj MCKIEWICZA 12,
nie podoba przyjmujemy z powrotem a pie: * róg Tatarskiej, .

n'ądze zwracamy. zj z
Do każdego zamó lenia dolicza się 3,50 gr. jako P'7yim od9—2iod 8:5

opłata pocztowa i koszta opakowania.
Adresować prosimy: Flrma: „WYGODPOL“ Dr. Sz. Bernsztejn

Choroby skėrne, we-
Łódź,

skrz. poczt, 60.
Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki. =

Mickiewicza 28, m. 5
Do każdego zamówienia dołączamy wartościową

od 9— 1 i od 4 — 8 pp.
niespodziankę. 938

PZK ciała Oraz wszelkiego rodzaju wy* 13—s3

 

 

    

  

   

  
  

 

rzuty skórne usuwa

LAIN-AGE „| |-T. (. WOLFŚON
chor. skórne, weneryczne(1 Kogutkiem.) 2

a = to rIny, Sssa.ka i moczoplciowe.
wający wady naskėrkatak u dorosłych Jai >

I u dzieci R. M. Sp: W. Nr. 5355. | R
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GATÓW
OSTRZEŻENIE!

Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy
rzy kupnie AKCENTOWAĆ i wyraźnie żądać
RYGINALNYCH proszków z „KOGUTKIEM'—

„MIGRENO-NERVOZIN“ GĄSECKIEGO, zna-
Aych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę I od-
Tzucajcie UPORCZYWIE POLECANE našlado-
Wnictwa w łudząco podobnem do naszego o-
pakowaniu Najlepiej żądać proszków, Kogu-
k Migr: no-Nervozin* w naszem oryginalnem
eskowaniu po 5 proszków w pudełku. Cena

75 gr. Osoby, dla których użycie proszku przed-
tawia pewną trudność mogą przyjmować
proszek „Kogutek—Migreno—Nervozin* wfor-
mie tabletek (zamiast jednego proszku przyj-
muje się 2 tabletki). Pudełko zawierające 20 ta-
bletek kosztuje Zł. 1,50.—Żądać oryginalnych
labletek „Kogutek Migreno-Nervozin“ Gąsec-
kiego. —300

 

    

 

 

 

Rwieży transport i najnowsze modele

KAPELUSZY
lzymała firma „MARJA*, Gdańska 6.

db 7umedlowade pokoje tlko
bygodami—do wynajęcia. Troki, ul. Ko-

wieńska Nr. 4a, dom Maleckiej.

 
 

L
DrBlumowicz
Choroby weneryczne

T i skórne
. KENIGSBERG ul. WIELKA21 (Tel. 921).
oby weneryczne i Od 9—1 i 3—8. .

skórne WZP63

rLEO RER
9—12i 4 — 8.

kr R. SZYRWADT oo, we
toby weneryczne, moczopłciowe,

e, moczopiciowe ileńska3.
ka 19, od 9—1i3—7. Przyjm. od 8 — 1 i od

-1 5 — 8, tel. 567. 17—54

LEKARZE |

    
  

 

 

mu Owej

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. RY wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

 

Jee człowiek po-
Sszukuje posady blu-

lub innej odpo-
wiedniej. Zna buchalterję
Może na wyjazd. Oferty
do Administracji pod
„Posada*. 1
——
prace służąca do

wszystkiego, Mako-
wa 5. m,9. Il piętro.

1743—0
 

POV jest chłopiec
do terminu. Zgłaszać

się tylko z rodzicami lub
z opiekunem. Pracownia
krawiecka. Wileńska 32,
m. 2. St. Krauze. 1738-0
umorzy,

Ogrodnik
potrzebny do majątku.
Zgłaszać się ul. Zygmun-
towska Nr. 4, m 8. Od
godz. 4 do 5. 1745—0
—--

ządca-ekonom z dłu-
goletnią praktyką zna

się na rolniczych maszy-
nach, z małą rodziną po-
szukuje posady. Liczne
rekomendacje i świadec-
twa. Lwowska 33, m, 2.

1704—0

pPozaie się Pań
sklepowych z kaucją.

Pralnia Parowo - Mecha-
niczna Cicha 3. 1723-0

Dtrzędnoś
swoje złote i dolary u-
lokuj na 12 proc. rocz-
nie. Gotowka twoja jest
zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. LOMBARD
Plac Katedralny, Bisku-
pia 12. Wydaje pożyczki
pod zastaw zlota, srce-
bra, brylantów, futeri t. d..

  

  

homunikat
o nowych

Nowy Ford od chwili zjawienia się na

rynku uznany został przez wszystkich za samo-

chód niezrównanej jakości. _Jednakowoż prace

nad jego udoskonaleniem nie ustawały ani na

chwilę. Każde nowe ulepszenie zostało wpro-

wadzone natychmiast po dokonaniu gruntownych

doświadczeń i uznaniu celowości.

Obecnie nadeszła stosowna chwila do zako-

munikowania następującej wiadomości: upoważe

nieni przedstawiciele Forda w Polsce zaprez n-

 

tują wkrotce serję nowych nadwozi Model A.

Jest to zdarzenie szczególnej v dla każ-

dego automobilisty, Pełne wdzięku linje karo-
serji nowego Forda, jej przestronność, — każdy
najdrobniejszy szczegół łączący się harmonijnie
z całością, świadczą o stworzeniu nowego mier-
nika wartości w kategorji wozów tanich.

Obecnie każdy będzie w stanie nabyć sae
mochód, odpowiadający najbardziej nowoczes-
nemu pojęciu piękna.

LINCOLN

 

Obok dużego wyboru pięknych barw, nie-

klasie samochodówspotykanego

 

w w cenie

niskiej, wyróżniają się nowe nadwozia Ford

zewnętrzne części błyszczą-

ce, jak przednie latarnie, oprawa chłodnicy,

kapsle piasty, tylna lampka, listwy nadwozia

i rączki drzwiczek są wykonane z nierdzewicją-
cej stali.

Każdy typ samochodu zapewnia największą

wygodę i odznacza się bezpieczeństwem, mocą,

 

szybkością, akceleracją, łatwością kierowania,

OSZC zaletami, które wsła-
wiły nowego Forda wśród miljonów automobili-

ędnością i trwałością

stów całego świata.

Każdy powinien koniecznie obej-

rzeć nadwozia. Wybitną jakość

połączono z nadzwyczajną pięknoś-
cią nadwozi, i zarówno wyglądem, jak i kon-

nowe

podwozia

strukcją, n o w y Ford odniósł n © w e zwy-
cięstwo.

FORDSON

Nadwoziach Ford.|

 

  

    

 

         
sprzedania sklep
Spożywczy Żeli-
R! 1710—0gowskiego 8.

 

Do ulokowania
różne sumy:

Domy dochodowe,
mienice, letniska.

Majątki, fabryki, młyny,
sprzedaż-kupno.

Wspólnicy do intratnych
przedsiębiorstw poszu-
kiwani.

Lokali, sklepów, wybór.
Zgłaszać 11—15.

Zawalna 30.

D.-I. SIKORSKIEGO.

Oszczędności
na oprocentowanie
najpewniej i solidnie
lokuje. Wileńskie Biu-
ro Komisowo-Handlo-
we Mickiewicza 21,

ka-

 

go 2 ha ziemi do
odstąpienia, gleba

i warunki rzadko się na-
trafiające. Z  Kałwaryj-
skiej 52. Saraceński zauł.
Nr. 6, Właścicie! domu.

1356—1
 

Do sprzedania
na Antokolu posesja ob-
szaru 27,500 mt.”, 4-ry
domy drewniane 3-y fron-
ty od ulic Antokolskiej
Ne 115 i Mieszczańskiej,
nadaje się do parcelacji.
Informacje -ul. Dąbrow-
skiego 10, m. 1. Antono-

 

wiez. 1730—0

iemi 26 dziesięcin
sprzedam, zamienię

na dom Wileński. Nowo-
wilejka sklep Harasimo-
wicza. 62 1715—0

Plac
przy ulicy Lubelskiej i
Suwalskiej sprzedaje się
na dogodnych warunkach.
Dowiedzieć się u Walic-

tel. 152. O kiego ul. Montwiłłow-
5 Aš > ska 18—2 od ą. 3 do.5.

Poszukującym 3 E
Požyczek Folwarkį

ułatwia otrzymanie naj-
rychlej Wileńskie Biuro
Komisowo-Handlowe Mi-
ckiewicza 21, tel. 152. 1

Do sprzedania
posiadłość w Wielkiej
Rzeszy z piękną siedzi-
bą: dom, ogród owo-
cowy, stodoła, obora,

śpichrz, wozownia, staj-
nia, studnia i pola
dziesięcin. Dom może
być wynajęty na letnisko.
Ogród i ziemia mogą
być sprzedane na działki.
Na miejscu poczta, te-
lef. kościół, gmina. Do-
jazd z Wilna szosą au-
tobusem.—Informacje na
miejscu w Rzeszy: Anto-
ni Supranowicz. 1702—1

Dip lyt
wodny z folwarkiem w
woj. Białostockiem do

sprzedania
Wileńskie Biuro Komi-
sowo-Handlowe  Mickie-
wicza 21, tel. 152. 0

 

 

 

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

10,

o obszarze 23 ha, zie-
mia pszenna, łąki, las,
rzeka zabudowania

kompletne sprzedamy
za lo złotych przy
w 507%, gotówki.
Dom H-K. „Zachęta”*
Mickiewicza 1, tel.

1 9—05. —s0 1

„3,000-8,000 |
dolarów

 

 

ulokujemy gotówką |
na solidną hipoteke.|
Dom H.-K. „Zachę-|
ta" Mickiewicza 1 |

_ telefon 9-05,

RÓŻNE

Listy ma LilwĘ
przesyła szybko i aku-
ratnie biuro: L. Taic, Ry-
ga Postfoch Ne 511. Na
odpowiedź załączyć zna-
czek pocztowy na 50 gr.
 

Wobec wielkiego zastoju
w hane SE W.P.Bro-*

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

poleca firma

I. Źwiediyńcki
Wileńska 28.

10 rad praktycznych
Kto chce sprzedać dom,
majątek,
sko, przedsiębiorstwo,
Kto chce kupić dom, ma-
jątek, folwark, letnisko,
przedsiębiorstwo 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. 32

a cel będzie osiągnięty.
Za wszelkie pośrednic-
twa Bluro pobiera koszty
minimalne. 160—s0

PRACOWNIA

DAKSKICH okryć
Roboty kombina-

cyjne i kostjumy

   
L DUDORIEWICZ

luł. Zamkowa 10.

Najnowsze  žurnale.

Bez pošrednikėw
kupię folwark blisko Wil-
na lub stacji kolejowej.
Zgłoszenia L. Chitruk

 

Wilno, Piłsudskiego 13-5 Zygmuntowska
0 —si

łaściciele sklepów
życzący objąć i

handlem kantory - filje
Pralni i Farbiarni Paro-
wo - Mechanicznej zgło-
szą się Cicha 3.

1724—1
  

FORTEPIAN
Schródera gabinetowy w

folwark, letni- prowadzić wraz ze swym b. dobrym stanie okazyj-
nie do sprzedania.
wogródzka 7, m. 23. —s0
 

Okazyjnie

=————==i

TAPK:NAKTIS
W operze.

Podczas przedstawis-

nia operowego jakiś je-

gomość stale mruczy

melodję, którą właśnie

Sery litewskie 90 sprzedania pług trzy- spiewa tenor na scenie.
na główki

po zł. 2.80 kilo
poleca

A. Januszewicz
Zamkowa 20-a. —50

FZOBEADY©|
domowe niedrogie

Tatarska 17 m. 3. —0

EZERAS
Myśliwy z miasta.

— Ile kaczek zabiłeś?

— Sześć.

 

— I wszystkie napra-

wdę dzikie?

skibowy od traktora ory-
ginalny amerykański i
kierat 10-konny na stacji
kolejowej Bieniakonie u
p. Łazowskiego. 1744—s3

 

Nieporozumienie.

Pani (do nowej służą-

cej): Co i kawalera też

już masz? A czemże jest

twój przyszły?

Służaca: Przyszły? nie-

wiem proszę pani, ale

ten to jest tramwaja-

rzem.

Sąsiad jego uie może
już dłużej wytrzymać i

zawołał stłumionym gło-

sem:

— Cóż to za idjotai
„Muzykalny* jegomość

zaczerwienił się i za-

pytał:

— Czy pan

dział do mnie?

—Broń Boże, miałem

na myśli idjotę tenora,

którego śpiew nie po-

zwala mi na słuchanie

pańskiej produkcji.

to powie-

— No takie zupelnie NEEERNEIEKZENEKEGNAWYW
dzikle to one nie były,

ale dzikim był zato ten

„ wieśniak, któremu je u-

biłem.

   

światowej sławy
„Arnold Fibiger“
Pleyel, Bechstein,

Bluethner, Drygas,
Sommerfeld etc.

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

cie. 17—s8

 

Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

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

Mocne, Niedrogo.

 
   Sprzedaż na raty.

ES: na stały piąd
oraz maszynę Sin-

gera używaną sprzedam
20 m. 5.
1725—0

Mieszkania
i pokoje

 

Pokó do wynaję*
cia dla sa-

motnego(ej) ul. Mickie-
wicza Nr. 22 m. 23.

1719—1

oszukuję pokoju na
krańcach miasta w

ogrodzie, osobne wej-
ście przy inteligentnej
rodzinie. Wiadomość Pió-
romont Nr. 10 m. 2.

Ca 1713—0

 
 

 

Mszanie 6 pokojowe
z wanną na parterze

do wynajęca Zawalna 2
spytać u dozorcy. 1697-0
 

P kój z wygodami do
wynajęcia dla pań

lub na biuro. Jagielloń-
ska 3 m. 14. 1728—s0
——————-—

pd jasny, odnowio-
ny, umeblowany, z

używalnością łazienki,
może być z utrzymaniem,
blisko sądu, wydaje się
dla samotnych lub bez-
dzietnego inteligentnego
małżeństwa. Portowa 23,
m. 24. Oglądać od 11—

7-ej. —s0

A

 

PEP mieszka-
nia 3 pokoje, kuch-

nia, wygody obowiązko-
wo z łazienką blisko

centrum. Wiadomość do
Biura Reklamowego

Dział Pośrednictwa Gar-
barska Nr. 1. —s0

===.—

EKON |
4 do 5 pokoi poszukuję.
Može byč dalej od cen-
trum. Najlepiej z ogród-
kiem.Poszukiwane miesz-
kanie porządne, możli-
wie w domu murowanym
i z wygodami. Ewentual-
nie zapłacę komorne za
dłuższy czas zgóry. Szcze-
gółowe oferty wraz z wy-
sokošcią komornegojpro-
szę składać do Admini-
stracji „Dziennika Wileń-
skiego* ul. Dominikań-
ska.Nr. dla „A. Ch.* —s2

 

 

rofesor UŪniwersytetu
poszukuje od go-

spodarza mieszkania trzy
lub czteropokojowego z
wygodami. Oferty; „Pro-

 

 

fesorowi Uniwersytetu"
Redakcja Dzien. Wil.

1692—0

Lokai handlowy z
4 pokoi do

wynajęcia ul. Bosaczko-
wa 4. 1707—s0

1—2 pokoje
do wynajęcia ze wszel-
kiemi wygodami z uży-
walnością kuchni. Można
z obiadami. Zakretowa 7
m. 18. 1726—s2
 

Do wynajęcia
dwa duże nieuineblowa-
ne pokoje. Móżna z u-
trzymaniem. Ogiądać od
3 — 6 godz. Słowackie-
go 4—3. —s0

Mo

De pokoje z kuchnią
mogą być umeblo-

wane do wynajęcia w ła-

 

dnej miejscówości. Ul.
Antokolska Nr. 28 m. 3.

1737—15

Pokė duży z wy-
godami do

wynajęcia, ul. Dąbrow-
skiego 3, m. 3, od 2—5.

f 1727—s2

do wynajęcia. Finna Nr 3b
1H7—s0

D fryzjera mały lokal
dogodnie przerobio-

była fryzjernia, do wyna-
jęcia ul. Gdańska 6, spy-

WOOORSICTESETTEZABOB
Odzwyczajenie.

wym podrózni rozmawia-

ją o odzwyczajaniu: pe-

że w jego zawodzie, aby

odzwyczaić uczniów od

szym czasie wprost za-

chęca ich się aby jedli

Wkrótce nie mogą juź

na nie patrzeć.

sposób — mówi jeden

z podróżnych — szkoda,

można go stosować.

jakiż jest pański

— Jestem kasjerem w
banku.

o 4 pokojach z kuchnią

ny, uprzednio również

tać dozorcy. 1697—sl

W przedziale kolejo-

wien cukiernik opowiada,

zjadania łakoci w pierw-

jak najwięcej słodyczy.

Bardzo rozsądny

že w moim zawodzie nie

zawód?

DNS TIASLiini

 

   

 

DRU-

KARNIA

i INTROLIGA-

TORNIA

4 „DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"

Wilno, ul. Mosto-

f wa)61. Tel.12-46
Przyjmaje

szelkie róboty

w zakres drū-
karstws|Intro-

ligatorstwe
wcho»
jdzące.
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acWOW
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7 AO KE= ŁÓDŹ

i może prz owač zam Ž Ža
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   PORE się czarny,
rasowy taks. Do 0-

mą debrania z wylegitymo-
SĄ waniem się. (l. Garbar-
SZĄ ska 5, m. 4 1742—0

i] EEE
Mniejsze zło.

=

Lakład Jubilersko - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Ul. Zamkowa 9. i
SPRZEDAZ

CO CZYNIĆ... JEŻELI WSZYSTKO ŹLE !DZIE?  
 

Bez względu na miejsce zemieszkania | rodzaj za-
jęcia, kurs korespondencyjny autosugestji dr. Rad-
wana pouczy Was, jak można z łatwością pokonać
życiowe przeciwności, zyskać zdrowie, poprawę by-

4 — Pewnie panu przy-

| kro, że żona pańska ta-
>] ka zadąsana?

  

  
- n Ž ied oraz E

tu, odzyskać spokój i radość życia. Adresować: Bron Boże| Kledy ;
E. ona jest w dobrym hu- SOLIDNA o

49j5., R- RADWAN, WARSZAWA, AL. UJAZDOWSKIE 38. PB mo-ze, zara:  aczym| naprawa budo —
> BE spiewać| 3

EEE “22737 POREZEROREZREREEERCA EZR

22 yi SEGA AAA444040) DLE———

 

SKLEP NIEMIECKA = z

SUKIENNY B“ Ba 22 Etpi, :
= wozu też do mnie nale:
= żą. Proszę je zanieść do
== piwnicy.

— Dobrze paniusiu. A
mnie przy noszeniu wpa-

=== dło coś w oko. Czy to
== też mam zanieść do pi-
=

Wyprzedažwszystkichtowarow
Z rabatem od 20 do BO proc. =

HDDAAA)AAAAAA abi A ZZ
STREET KAWA"7 KTS DTS TNS NES ATI TOKS

PIERWSZA PAROWO- MECHANICZNA PRALNIA BIELIZNY
wykonuje: pranie bielizny, pranie ! czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. ń

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

legitymacji 14 „ zniżki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ordery. :

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

Z
W
A
N
A

Ii

  

   
  

  

edyna Nowoczesna pralnia
parowo - mechaniczna p. f.

 

Kolejowców za okazaniem

 

 

 

TEATR „HKELIOS“

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

LEW CODY i AILECN PRINGLE. Nad program: „BOBUŚ BOKSEREM"

żnym, zachwycają- 46 z udziałem bohatera filmu „Pieśń o atamanie“ ADA-

ul. Wileńska M 36. | „SZACHOWNICA SERC

Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do dornu.

d dnia 21 do 24 rca 0 3 i 64 komedja w 8 aktach.

Miejski Kinematograf | Od dnia2| do24 marca 1930 roka MąimsKi PIeSZCZOSZĘK” "W rolach gównych:

od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „CORAZ PRĘDZEJ".

2 2 iniiai

cym dramacie LBERTA SCHLETOWA. Film o kolosalnem napięciu sen-

sacyjnem. Mistrzowska gra! Niezwykła treść! Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15.

włącznie będą wyświetlane filmy:

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 ! komedja w 3 aktach. Kasa czynna

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ! ARCYSENSACYJNA ATRAKCJA! Przepiękna gwiazda, fascynująca MARCELA ALBANI w przepotę-

BOSSTESTAI

 

 

=“ Epokowy film, ilustrujący, życie największego awantur-

EĄ nika świata. Režys. genjalny Richard Oswald. Wyko-

| nawcy ról głównych: Hrabina Rina de Lignoro, Re-

nes Heribel, Jan Stuwe, Kowal Samborski, Alfred

Abei, Zuzanne Bianchetti. Przepych! Wystawa! Tłu-

myl Nie” wykle frapująca treść! Kilka części obrazu

w naturalnych kolorach!

JUTRO
soon PREMJERAI

Kino- HELIOS“S Arcydzieto wszechšwia-
Teatr99 towej sławy! Tryumfal-

ul Wileńska 38. ny przebój sezonuł

eouna PALACE!
KOCHANKII
SZUBIENICA!  8 Na pre.njerę honorowe biiety nieważne.

Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10,15 w.

Dziś ostatni dzień! Najciekawszy wy reżyserji EDWAR-
przebój obecnego sezonu 2eb AB=i. DA H, GRIFFITHA.

3 S; Ina ilustračj czna, P. tek

WE" Rod La Rocque i Sue Carol. "imaogoleedWio"
2 66

WspóŁczesni „gdJUDYTA 5 HoLorenues
W rol. gł. najpiękniejsza kobieta świata IJA RUSKAJA i uosobienie męskości i siły

Passe-partouts w dzień pre-

 

Wielki dramat życio-

KINO-
rearR «Hollywood»

MICKIEWICZA Ne 22

=aani© RO PREMIERA! Mo-

s) Kino- HOLLFWOOD A tynatlemilości, Intrygiia :
)

nienawiści p. t.:
MICK. c

= EU 2 EPOKI: Starożytna i nowoczesna.
MACISTE4 Początek seansów o godzinie 4, 6, 8i 10.25. Specjzlna ilustracja muzyczna.

mjery nieważne.

 

 

 

  
    

  

 

 

'
pg powieści H. BATAILL'A „La fem-
me nue*. W rolach głównych kobie-

Ceny miejsc od 40 groszy.

1 Dziś! Wielki hwycający erotyczny film. 66

Bzist Wiciki zachwyeajacy erotiezoy T „Szatan w Jedwabiachreark „LU X"
ul. Mickiewicza Nr. 11.

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

 

 

Dziśl Film ze śpiewem. Genjalny „realizator W. PUDOWKIN twórca filmu „Burza nad Azją* kreuje główną rolę

Fedi Protasowa w swem najno- Żywy trup według dramatu LWA TOŁSTOJA. W roli żony Protaso-

i ta demon NITA NALDI i ulubieniec publiczności IWAN PETROWICZ. Początek o godzinie 1-ej.

| wszem rewelacyjnem arcydziele wa Marja Jacobini. UWAGA! Podczas wyświetlania fil-

mu znakomita artystka opery Warszawskiej wykona szereg najpiękniejszych romansów cygańskich.«%%

|ARETEZZOSKZ WEBASTORAZWORKST ICZOZEÓĆ,

Dziś! Wielki niebywał | Droga Hańby p-g Pigi iwoi knhigty* przepięk dra:
istMietkiniebyvaiy program! Droge(loby PS „Ciornistą droga utzciWej KOBIEKY” maćw 10'axt.Wrolt g. PO-

 

POLSKIEkino“ „WANDA“
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

pa Bataljon Miłości komedja-farsa w 8 akt.

Od piątku 21 marca Niezwykła sensacja sportowa. Nieogiądany, jeszcze w Wiinie, długo oczekiwany film bo-

kserski: SCHMELING-PAOLINO Całkowity przebieg walki o mistrzostwo Europy. Nad program: 1) Rolf u lekarza —

KINO-TEATR „SPORT“ į Komedja w 2-ch aktach. 2) Zmiana dam —komedja w 2-ch aktr W dni premjer, oraz w Niedziele I Swięta przy-

Wilno, WielkaNe36 | grywa Orkiestra Mandolinistów z muzyką solową gitary. W niedzielę dnia 23 b. m o godz. 12 m. 30 poranek

A > religijny. Wyświetlony będzie film z życia misyjnego w Afryce, pod tyt: „Śladem Apostołów”. Kino czynne w dnie
powsz. od godz. 4-ej, w niedziele i święta od godz. 2-ej.

EE 0 EO YCIESZO OEODZZOZWYRAOCZY KO TORRE ZE SS DATTT TSSTINA

Dziś! Nowość! Wielka premjeral Nowość! Film cieszący się kolosalnem powodzeniem w kraju i zagranicą p. t.: „ROZKAZ

PORUCZNIKA KOSZTY" aktów 10. Wspaniały dramat z życia oficerskiego. W rolach gł. Iwor Nowello, Ewelina Holt i in-

ni. Bajeczna wystawa! Frcyciekawa treść. Niezwykłe powikłania dramatyczne. Pocz. o g. 5 w niedziele o g. 4.

ANONS! Następny program: „Płomień Miłości" z Vilmą Banky i Ronaldem Colmanem.

UWAGA AJENCI LOSOWI! Dziś, 23 marca r. b. w lokalu przy ul. |ESTAIVIA

6 6 U T A Niemiecka 21
. (wejście z podwórza).

Niemieckiej 4, m. 20, odbędzie się zebranie wszystkich ajentów Błędne koło.

__Uprasza„się pośpieszyć z zamówieniami.

iosowych celem zorganizowania Związku Ajentów. Uprasza się Przeciek obiecał
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KULTURALNO-OŚWIATOWY

 

Kino Kol. „OGNISKO
(Obok Dworca Kolejowego)

""zZ€e starych na Nowe 1
przeróbka, farbowanie i czyszczenie kapeluszy |
damskich I męskich w specjalnej pracowni

o liczne przybycie. Początek zebrania o godz. 2-ej pop.
Komisja Organizacyjna =o dać pod-

— Tak — ale tytko je-
- śli będę z pana zado-

RADA STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH w WILNIE Zdolni chrześcijanie na ajentów, wolony.
niniejszent zawiadamia, iż Doroczne Walne Zebranie Członków Sto- do sprzedaży artykułów rolniczych po wsiach, —.A dlaczego nie jest
egśw odbędzie się dnia 4 kwietnia 1930 roku o godzinie 19-ej, Pozo fachowość  niekonieczna, zarobek pan ze mnie zadowo-
w iokalu Stowarzyszenia przy ul. Wileńskiej Nr. 33. 50—450.—Zgloszenia godz. 3—6 co dzień do po- lony?

Stosownie do $ 24 Statutu, Waine Zebranie jest prawomocne niedziałku. — Hotel Szlachecki pokój Ne 15. Ostro- — Bo pan chce pod-
w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych członków. bramska 4. — 0 o wyżki.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
 

LA NEGRI i uzupełnienie programu gratis. 1 raz w Wilnie. Najpopularniejsi komicy RIFF i RAFF amerykański Szcza-..

NAJWYTWORNIEJSZY

SAMOCHÓD
Sportowo - Turystyczny

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ:

Budowy i Sprzed. Samochodów
CENTRALA — Warszawa — Wierzbowa 6.

BIURO SPRZEDAZY—Trębacka 11 — Tel. 9-86.
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oznańczy . liczący,
©wny kupiec, nawskroś uczciwy, chę
EEtnie się przeniesie do Wiłna na sta

EEnowisko kierownika, dyrektora it.d
ZZgłoszenia do „Par* Poznań 27, Gru

 

Wileńskie Towarzystwo Handlowa-Zastawowe
LOMBARD

zawiadamia, że w dn. 9, 10 i 11 kwie

bardu Biskupia Nr. 12 (plac Katedrai
odbędzie się LICYTACJA

 

SZNURY, SZPAGAT, LINY KONOPNE

i MANILOWE, WOJŁOKI do BUDOWY

|

Drukarnia,Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostows 1

—— "TANIE MEBLE.

i DO CHOMONTÓW poleca sklep

$. RABINOWICZA
Wilno, W. Stefańska 3.

łampy, etażerki, żardinierki, kosze do
pieru, łóżeczka etc. Wykonanie solidne.

raty. Przyjmuje się ppacie
W. SŁONICZ, W. Pohuianka 5, m. 9,

or daw. Portowa 8, m. 4.

NAGŁA ŚMIERC
jedynie zdoła oderwać czytelnika od powieści Fletchera, jeśli

przeczytał on już pierwszy rozdział książki.
.

Oto opinja najpoczytniejszego w Ameryce dziennika

„New York Times" o powieściach kryminalnych

Fletchera. które są najnowszą i największą sensacją

dla  miljonów czytelników amerykańskich.

Chcąc zapoznać jaknajwiększą ilość czytelnikówpolskich z najgłośniejszym dziś

w świecie autorem powieści detektywnych, które trzymają całą Amerykę w niesly-

chanem napięciu, WYDAWNICTWO ALFA (Warszawa, Marszałkowska 113), podej-

mując wydanie 7 fascynujących powieści FLETCHERA, rozsyła pierwsze dwa tomy,

stanowiące pewieść pod tytułem

„Tajemnica Dworu Markenmore*
ZUPEŁNIE

BEZPŁATNIE!
Kto nadeśle w ciągu 5 dni niżej umieszczony kupon, otrzy-

ma — w kolejności zgłoszeń — tę emocjonującą książkę, obej-
mującą 2 tomy dużego formatu, na dobrym papierze, w efek-
» townei barwnej okładce. 4
Wydawnictwo Alfa pobiera įedynie 95 gr. od každego tomu
tytułem kosztów reklamy i przesyłki pocztowej. Wpłaty na-
leży uskuteczniać na konto P. K. 0. Warszawa Nr. 22.385,

Następne 6 powieści Fletchera, które ukażą się już wkrótce
nakładem Wydawnictwa Alfa to: — Kobieta o dwóch nazwi-
skach — Morderstwo na Ogrodowej — Zielony atrament — Bry-
lanty śmierci — Zamordowanie Mazarowa — W zaułkach

Londynu.

 

 Otrzymujący darmo powieść p. t. „Tajemnica Dworu Markenmore**
Uwaga! nie są obowiązani do zamówienia dalszych książek.

Kto czya Fleichera, ten nie ma kłopotów.
 

 

UDOUAWWUDIUUUWUKA NAAWATT

    

 

wytra- zm
Ei S

o godz. 5ej po południu w lokalu Lom-

zastawów, we właściwym terminie nie pro-
longowanych od Nr. 8647 do Nr. 60469.

Polska pracownia koszykarska poleca me-
bie: trzeinowe, wikiinowe, rozozinowe,
miękkie, twarde, dziecinne mebelki, bujaki,

pa-

Nagrodzona srebrnym medalem. 1
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Wydawnictwo ALFA“ s
Warszawa, Marszałkowska 113.

Niniejszem proszę o nadesłanie mi bez ša płatnie dwóch tomów powieści
Fletchera v. t. „Tajemnica Dworu Markenmore", Jednocześnie wpła-
cam na konte P. K, O. Warszawa Nr. 22,385 zł. 1.90 tytułem zwrotu

kosztów reklamy i przesyłki pocztowej

Imie j nazwisko =

 

ZANE o S rr

W
y
c
i
ą
ć

i
pr
ze
sł
ać

w
ni

ez
ak

le
jo

ne
j

ko
-

pe
rc
ie
,
j
a
k
o
d
r
u
k

(
Z
n
a
c
z
e
k

za
5
gr

os
zy

)

bakua NOZ

Kupon ważny do dnia 28 marca 1930.
LDOCZAZEZAGZOONZONENANAGZNANNZEZSWKNGNOGNZWA

Redaktor odpowiedzialny:KAZIMIERZ HAŁABURDA,
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