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—FEDAKCJA 1 ADMINISTRACJA: ui. Dominikańska 4. Telefon Redskcj |
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński” wychodzi codziennie,

i Administracji 448, Drukarni 1244. dres drukarni:

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.z

 

  
DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK

niem miejsca e 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P.

za granicę 8 zł.

JKI
PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 5%,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 86 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
O. Na 80187.      
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Wielce Czcigodnemu i Szanownemu
Księdzu Kanonikowi K. LUBIAŃCOWI

za pełną poświęcenia pracę dla nas — oraz za głębokie i niezapomniane

nauki podczas Rekolekcyi w Kościele św. Jerzego — składają serdeczne
„Bóg zapłać” z głębi wzruszonego serca    wdzięczne REKOLEKTANTKI.
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4 NIEPRZEMAKALNE

WOEPEGEJ
Marko fabr.

 

Pl. Orzeszkowej 3 z

„Bibijoteka Nowości”
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości

(polskie i francuskie)
Wypożycza i kupuje

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

BURAKI pe
. pastewne Eckendorfskie, żół-

te i czerwone, Mamuty, pół-
cukrowe

MARCHEW |
pastewną białą z zieloną głów-
ką, st. Valery i żółto-poma-

rańczową
Znanej hodowli nasion

„K. Buszczyński i Synowie*

Posiada wyłącznie na składzie

Wilenski Spółdzielczy
pndykał Robin)

Wilno, Zawalna 9, tel. 323.

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

  

   

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc KWIECIEŃ.  
 

 

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 NOWOŚĆI JEDWABI
GALANTERJA MĘSKA I DAMSKA.

+
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| 
Ceny zniżone. Wielki wybór wszelkich towarów.

Z ostatniej chwili.
Odroczenie Sejmu. -- Pos. Jan Piłsudski zrzekł się mi-

sji tworzenia Rządu. -- Pułk. Sławek premjerem.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sobota ubiegła była wielce

politycznie.
Rano w związku z zapowiedzianem posiedzeniem sejmowem na

ulicach miasta pojawiły się Silne oddziały policji konnej i pie-

szej z maskami gazowemi. Oddziały te pełniły swą funkcję do

późnego wieczoru.

O godz. 10 r. odbyło się dwuminutowe posiedzenie klubu B.B.,

po którem posłowie i senatorowie zeszli z |-go piętra do hallu na

parterze, tak że wywierało to wrażenie jakgdyby zamierzono nie do-

puścić marsz Daszyńskiego do trybuny marszałkowskiej.

Jednakże po krótkiej konferencji pos. Sławka i Kościałkowskie-

go z dyrektorem bibljoteki sejmowej, p. Kołodziejskim, pos. Sławek

wydał dyspozycję: „Proszę panów na saię, budżet dopuszczam,
nic innego nie będzie".

Istotnie posiedzenie trwało zaledwie pół godziny.

Zapowiedziana przez klub B. B. jakaś demonstracja celem zer-

wania posiedzenia nie zrealizowała się.
Kl. B. B. zrezygnowałz obstrukcji.

+. Po posiedzeniu, gdy posłowie byli jeszcze na sali, pos. Sta-

nisław Dobrzański, urzędnik pocztowy z Krakówa, przecho-
dząc obok pos. prof. Rybarskiego, uderzył go bez żadnego

powodu od tyłu pięścią w szczękę.
Pos. Milik (Kl. Nar.) podbiegł i uderzył p. Dobrzańskiego w

twarz, na co pos. Idzikowski z B. B. wyciągnął z kieszeni pałkę

gumową, jakiej używają policjanci, i uderzył nią pos. Malika w głowę.

Posłowie rozdzielili szarpiących się, a całe zajście wyzyskali

komuniści, „którzy w międzyczesie odśpiewali przez nikogo nie za-

<zepiani swą „Międzynarodówkę*,

emocjonująca

Po posiedzeniu sejmowem Klub Narodowy powziął następującą

uchwałę:

„Klub Narodowy stwierdza, że poseł z BB W. z. Rz. Stanisław

Dobrzański dokonał na sali sejmowej po zamknięciu posiedzenia

Sejmu haniebnego i podstępnego napadu na prezesa prof. Rybar-

skiego. Brak wystąpienia przeciwko pos. Dobrzańskiemu ze strony

klubu BB. W. z Rz. klub Narodowy uważać będzie za wyraz solidar-

ności z nikczemnym postępkiem pos. Stan. Dobrzańskiego.

Prezesowi prof. Romanowi Rybarskiemu klub Narodowy składa

wyrazy głębokiej czci*.

Wieczorem grupy centrolewu: PPS., Wyzwolenie, Str. Chłopskie,

Piast, Ch. Dem. i NPR. „uznały napaść posła Dobrzańskiego na po-

sła prof. Rybarskiego za bezprzykładną formę ujawniania nienawiści

politycznej i za krok sprzeczny z pojęciem o honorze.

Wyżej wymienione kluby spodziewają się, iż klub BB W. z Rz.

odpowiednio zareaguje na postępek pos. Dobrzańskiego".

Pos. prof. Rybarski skierowuje sprawę napadu pos. Stan. Do-

skiego na drogę sądową.

W godzinach popołudniowych marsz. Daszyński przyjął przed-

stawicieli prasy i w dłuższej rozmowie mówił o znaczeniu posiedze-

nia, przestrzegając przed obstrukcją, stwierdzając, że posiedzenie

było zgodne z Konstytucją i że P. Prezydent ani jednem słowem

nie zajął w rozmowie z nim stanowiska niekonstytucyjnego.

Marsz. Daszyński wyraził ubolewanie, że po zamknięciu posie-

dzenia rozegrała się scena, którą można jedynie złożyć na karb

jednostek, uznających obelgę za argument polityczny.

W południe tymczasem zlikwidowano przesilenie rządowe.

Pes. Jan Piłsudski, po konferencji z P. Prezydentem, zrzekł
się misji tworzenia gabinetu, tłomacząc się, że nie wiedział wa-

runków, któreby mu pozwoliły zrealizować jego zamierzenia wobec

stanowiska, zajętego przez stronnictwa opozycyjne.

O godz. 1 m. 15 pp. na Zamku odbyła się konferencja P. Pre-

zydenta, p. min. Piłsudskiego i pos. Sławka, po której o godz. 3 pp.

pos. Sławek otrzymał misję sformowania rządu.

Między godz. 4 pp. a 7 wiecz. desygnowany premjer prowadził

rozmowy z kandydatami na ministrów, w wyniku czego nastąpiło o

godz. 7 wiecz. podpisanie listy gabinetu przez P. Prezydenta.
Skład nowego gabinetu podajemy na innem miejscu.

O godz. 7 m. 15 w. P. Prezydent zaprzysiągł na Zamku

nowy gabinet. ja
O godz. 7 m. 20 P. Prezydent podpisał zarządzenie o zam-

knięciu sesji sejmowej. i
W związku z powołaniem nowego rządu nasuwa się uwaga, iż

jest to gabinet „Bartel V"* z wyjątkiem samego pana Bartla i inn.,

Dutkiewicza oraz z powołaniem ponownem$pos. Cara.

Znamiennem jest, że obaj szefowie resortów gospodarczych t. j.

skarbu oraz przemysłu i handlu nie są mianowani ministrami, lecz tylko

kierownikami ministerstw.

P. Kwiatkowski przecież od 1926 r. był ciągle ministrem.

Na miejsce płk. Sławka kierownictwo BB. W. z R. obejmie

płk. Koc.

POSIEDZENIE SEJMU.
WARSZAWA, 23.3. (Pat). 86-te posiedzenie Sejmu. Marszałak

Sejmu otworzył posiedzenie dzisiejsze o godzinie 11-ej min. 5. Ode-
słano do komisji regulaminowej wnioski sądowe 0 wydanie posłów
Burdy i Dworczanina. Marszałek zawiadamia Izbę, że mandat posła
Arona Spitzberga zostanie unieważniony. Następnie ślubowanie po-
selskie złożył pos. Górczak. Przystąpiono do porządku dziennego,
który obejmował tylko jeden punkt, a mianowicie: sprawozdanie ko-
misji regulaminowej o zmianach zaproponowanych przez Senat do
ustawy skarbowej i preliminarza budżetowego na rok 1930 31.

Sprawozdawca poseł Wyrzykowski (Wyzwolenie) prosił o przy-
jęcie wszystkich wniosków komisji budżetowej, co do przyjęcia, lub
odrzucenia poprawek Senatu.

Izba przystąpiła do głosowania nad ustawą skarbową. Przyjęto
wszystkie wnioski komisji budżetowej, z wyjątkiem jednego. Miano-
wicie Senat proponował skreślenie punktu, przyznającego kwotę 10
miljonów zł., jako dodatkowy kredyt dla Ministerstwa Robót Publi-

| cznych na budowę dróg. Komisja budżetowa Sejmu, wniosła o od-
rzucenie tej poprawki Senatu, lecz Izba wniosku tego komisji nie
przyjęła. Przystąpiono do głosowania nad preliminarzem budżetowym.
Przy resortach Prezydjum Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komuni-
kacji i Rolnictwa, przyjęto wszystkie wnioski komisji budżetowej Sej-
mu co do przyjęcia, lub odrzucenia poprawek Senatu. Między inne-
mi przyjęto poprawkę Senatu o wstawienie do budżetu Prezydjum
Rady Ministrów kwoty 2 miljonów złotych na fundusz kultury naro-
dowej, Odrzucono natomiast zwiększenie funduszu propagandowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych o 2 miljony.

W budżecie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego przyjęto wszystkie wnioski komisji. W Ministerstwie Robót
Publicznych również przyjęto wnioski komisji sejmowej, między
innemi utrzymano w mocy demonstracyjne skreślenie 1 złotego jako
protestu przeciw polityce komunalnej rządu. W budżecie Minister-
stwa Pracy i Opieki Społecznej, wbrew wnioskowi komisji sejmowej,
przyjęto poprawkę Senatu, aby zmniejszono dopłatę do funduszu
bezrobocia o 9 miljonów złotych. Następnie przyjęto wszystkie wnio-
ski w sprawie budżetu Ministerstwa Reform Rolnych i Ministerstwa
Poczt i Telegrafów. Następnie odczytano ostateczne cyfry budżetowe,
zawarte w pierwszych trzech artykułach ustawy skarbowej. Nadwyżka
dochodów nad, wydatkami, wobec ostatnich uchwał, wynosi 97.814.707
złotych.

"Naszej Daszyński stwierdził, iż budżet został w ten sposób
ostatecznie uchwalony i staje się prawomocną ustawą. (lważając
dzisiejsze posiedzenie za ostatnie w tej sesji, marszałek życzył wszy-
stkim posłom wesołych świąt, poczem zamknął posiedzenie.

Dekret o zamknięciu sesji sejmowej.
WARSZAWA. 29.3. (Pat). Prezydent Rzeczypospolitej podpisał

dekret, zamykający sesję budżetową Sejmu i Senatu z dniem
29 b. m.

Pos. Jan Piłsudski zrzekł się misji two-
rzenia gabinetu.

WARSZAWA. 29.3. (Pat). W sobotę, w kilka minut po 12-ej de-
sygnowany szef rządu p. Jan Piłsudski, po odbyciu dłuższej kon-
ferencji z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej, zrzekł się misji
tworzenia gabinetu.

KONKURS Firmy FASCINATA

   
Objaśnienia.. W tja-

sne płatki kwiatu wpi-
sać pionowo 9 wyra-
zów o podanem zna-
czeniu. Litery w kół-
kach dadzą rozwiąza-
nie.

A Imię żeńskie.
2) Miasto w Cze-

chach.
3) Rzeka w Polsce.
4) Inaczej słuszność
9 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 premie: 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
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 beż waględu:na wynik losowania jeden komplet próbek wy-
robu FASCINATA. W dniu 24 maja odbędzie się w obecności rejenta losowanie
premji, wyniki, którego zostaną ogłoszone dnia 30 maja b. r. 298—s11

Jan Piłsudski przybył doO godzinie 12 min. 30 po poł. pos.
następujące oświadczeniePrezydjum Rady Ministrów, gdzie złożył

dla prasy:
Zrzekłem się misji tworzenia rządu, nie widzę bowiem warun-

ków, któreby dawały możność zrealizowania moich zamierzeń wobec
stanowiska, zajętego w ostatnich dniach przez stronnictwa opo-

Pos. W. Sławek premjerem.
zycyjne.

WARSZAWA. 29.3. (Pat).
wierzył misję tworzenia rządu prezesowi

Pan Prezydent Rzeczypospolitej po-
Bezpartyjnego Bloku

Współpracy z Rządem Waleremu Sławkowi.

Gabinet p. Sławka.
WARSZAWA, 29.3. (Pat). W dniu dzisiejszym o godz. 19 Pan

Prezydent Rzeczypospolitej podpisał następujący dekret:
Do Pana Walerego Sławka,

w Warszawie.
Mianuję Pana Prezesem Rady

sek Pański mianuję:

posła do Sejmu Rzeczypospolitej,

Ministrów. Równocześnie na wnio-

Henryka Józewskiego — ministrem spraw wewnętrznych,
Augusta Zaleskiego, senatora — ministrem spraw zagranicz-

nych,
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego — ministrem spraw

wojskowych,
Stanisława Cara, adwokata — ministrem sprawiedliwości,
Dr. Sławomira Czerwińskiego — ministrem wyznań religijnych

i oświecenia publicznego,
Dr. Leona Janta-Połczyńskiego — ministrem rolnictwa,f
Inż. Alfonsa Kuehna — ministrem komunikacji,
Prof. dr. Maksymiljana Mataklewicza — ministrem robót pu-

blicznych,

Aleksandra Prystora — ministrem pracy i opieki społecznej,
Prof. dr. Witolda Staniewicza — ministrem reform rolnych,
Inż. Ignacego Boernera — ministrem poczt i telegrafów
oraz poruczam kierownictwo Ministerstwa Skarbu Ignacemu

Matuszewskiemu, posłowi nadzwyczajnemu i ministrowi pełnomoc-
nemu przy królewskim rządzie węgierskim
i Handlu — inż. Eugenjuszowi Kwiatkowskiemu,
Rzeczypospolitej.

i Ministerstwa Przemysłu
posłowi na Sejm

Warszawa, dnia 29 marca 1930 roku.
Prezydent Rzeczypospolitej (—) IGNACY MOŚCICKI.

Prezes Rady Ministrów (—) WALERY SŁAWEK.
Równocześnie Pan Prezydent

wiednie dekrety nominacyjne dla
kierowników ministerstw.

Rzeczypospolitej podpisał odpo-
poszczególnych ministrów, oraz

O godz. 19,15 odbyło się na Zamku zaprzysiężenie nowego ga-
binetu.
 

 

Z BIAŁORUSI SOWIECKIEJ.
Masowe zwalnianie z urzę-
dów Białorusinów i Pola-

ków.
Z pogranicza donoszą, iż w

związku z dokonaną masową
„czystką“ aparatu administracyj-
nego i szkolnego w instytucjach
państwowych na Białorusi sowiec-
kiej w wyniku której zwolniono
około 4000 osób, przeważnie pra-
cowników rekrutujących się z za-
kładów fabrycznych administracji
państwowej i pracowników insty-
tucyj oświatowych, w spoleczeń-
stwie białoruskiem panuje wielkie
wzburzenie, gdyż usuniętych i
zwolnionych z pracy znajduje się
85 proc. Białorusinów. Władze
sowieckie również nie oszczędziły
w „czystce* i Polaków.
W Mińsku usunięto ze stano-

wisk 42 urzędników, nauczycieli i
robotników, w Połocku 21 w Wi-
tebsku 16 w Mohylowie 29, i Bo-
rysowie 7 oraz z fabryk i samo-
rządów miejskich i wiejskich po-
granicza polskiego 69.

== „Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje
dobry krajowy towar i nie przepłaca*.

Wilno, ul. Zamkowa 9,

Polska Składnica Galanteryjna
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

CR TAS ZZTSEEA

Najtańsze źródło kupna a RSE skarpetek 1_ bielizny.

Zwolnionych pracowników Po-
laków w ilości 184 osób, władze
sowieckie zamierzają z rodzinami
przesiedlić z Białorusi sowieckiej
w głąb Rosji.

Podobny los spotkać ma oko-
ło 3000 Białorusinów, którzy zo-
staną wysiedleni do kraju nad-
wołżańskiego. (d)

Oszalał żołnierz sowiecki.

Dnia 27 bm. w godzinach
rannych w strażnicy sowieckiej
Zagiele w pobliżu Dryssy odcin-
ka granicznego Dzisna rozegrał
się krwawy dramat, który pociąg-
nął za sobą ofiary. Jeden z żoł-
nierzy sowieckich wskutek nad-
miernego użycia alkoholu dostał
białej gorączki i ataku szału. Bę-
dąc uzbrojony począł strzelać do
swych kolegów. Gdy ci usiłowali
go rozbroić zastrzelił 2 stražni-
ków, 3 ranił i zbiegł do lasu,
gdzie okopawszy się począł strze-
lać do każdego przechodzącego
drogą. Nie mogąc go ująć ży-
wego, żołnierze szaleńca zastrzelili.

(d)
—9 0

l. — Telefon 6—4%6.



kiąl Walki
Trwające od dwóch tygodni

przesilenie rządowe zostało za-

kończone. Prezydent Rzeczypo-

spolitej mianował nowy rząd na

czele z komendantem klubu B.B.

(nazywamy p. Sławka komendan-

tem klubu, a nie prezesem, bo

taka komendantura zupełnie od-

powiada rzeczywistości). -

Dziś już cała gra, która trwała

dwa tygodnie jest zupełnie zro-

zumiała. Sfery decydujące wy-

ražnie'zakpily z dwóch godnych

szacunku ludzi. Kiedy rząd p.

Bartla był zmuszony ustąpić po-

wierzono. misję tworzenia gabine-

tu profesorowi  Szymańskiemu

świetnemu okuliście, ale człowie-

kowi nie mającemu pojęcia o

polityce. Były to wyraźne kpiny

z człowieka dobrej woli. Nikt nie

mógł przypuszczać, że p. Szy-

mański stworzy gabinet. Nie

ulegało wątpliwości, że p. Sży-

mański. był tylko narzędziem dla
przewlekania przesilenia. P. Szy-

mański jednak przekonał się po

pewnym czasie, że z niego za-

kpiono i zrzekł się przed termi-

nem, do którego zamierzono

przesilenie przewlec.

Powierzono .misję *tworzenia

gabinetu sędziemu i posłowi Ja-

nowi Piłsudskiemu. Wyglądało to

poważniej niż misja prof: Szymań-

skięgo. Trudno było przypuścić,

żeby kpiny zaszły aż tak daleko,

żeby brat min. Józefa Piłsudskie-

go był użyty do tego samego

celu—przewlekania przesilenia.

Okazało się, że misja p. Jana

Piłsudskiego trwała tylko do cza-

su, kiedy- Sejm skończył swój

obowiązek konstytucyjny i kiedy

konstytucyjnie można było sesję

izb ustawodawczych zamknąć.

Z chwiłą kiedy Sejm załatwił

budżet, p. Jan Piłsudski zrzekł

się swojej misji i z błyskawiczną

szybkością został stworzony gabi-

net p. Sławka.

Na pertraktacje p. Szymań-
skiego i p. Jana Piłsudskiego ze

stronnictwami potrzeba było aż

dwóch tygodni, a p. Sławek bez

pertraktacji stworzył gabinet w

parę minut.

Co za genjalny człowiek! Co

za sprawność, co za szybkość

niebywała!

Kiedy już wiadomo, że Sejm

przez pewien czas nie będzie

mógł obradować, bof] nai zwo-

łanie sesji nadzwyczajnej trzeba
czasu, kiedy już wiadomo, że

Sejm,]w najbliższym przynajmniej

czasie, nie będzie mógł mówić

o przekróczeniach budżetowych,

wtedy utworzenie gabinetu już

nie przedstawiało trudności.

Na czele gabinetu stanął p.

Walery Sławek. Już sama osoba

premjera „jest dostateczną dla

oceny nowego gabiłtetu. P. Sia-

wek jest najbardziej jaskrawym

przedstawicelem grupy t. zw.

pułkownikowskiej, to znaczy tych

sfer, które są, najbardziej prze-

ciwne współpracy z Sejmem.
P. Szymański deklarował dą-

żenie do współpracy z parlamen-

tem, p. Jan Piłsudski podkreślał

dążenie do zachowania prawo-

rządności. P. premjer Sławek jest

żywem zaprzeczeniem tych de-

klaracyj. +

W składzie nowego gabinetu

znajdujemy dotychczasowego mi-

nistra pracy i opieki społecznej

p. Prystora na tem samem sta-

nowisku. Jest to wyraźne wyzwa-

nie wobec całego Sejmu, który

temu ministrowi wyraził nieufność,

a w szczególności wyzwanie wo-

bec socjalistów.

Ministrem oświaty pozostał p.

Czerwiński. Jest to wyzwanie wo-

bec Stronnictwa Narodowego i

innych grup katolickich.

Wreszcie ministrem sprawiedli-

wości został p. Car, którego naz-
wisko łączy się z szeregiem wy-

padków swoistego stosowania

prawa.
Jednem słowem nowy gabi-

net nie daje żadnych widoków

pacyfikacji stosunków wewnętrz-

nych, przeciwnie, mianowanie ta-

kiego gabinetu świadczy, że sfery

dziś w Polsce”kierownicze zdecy-
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NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
WILEŃSKIEGO KOŁA

Młodzieży Wszechpolskiej
odbędzie się w poniedziałek dnia 31 b. m.

4 po poł. w pierwszym i o godz. 4

minie w lokalu własnym Dominikańska 4.

OBECNOŚĆ CZŁONKÓW KONIECZNA.

Ža AAADAADAb AAAA

o godzinie

min. 30 w drugim ter-
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2 (Prasy.
0 stanowisku Kiubu Naro-

dowego.
Wrażenia kół politycznych z

okresu przesilenia pod znakiem
nazwiska p. Jana Pilsudskiego
znajdują wyraz w ostatnich gło-
sach dzienników, które podkre-
slają dwa zjawiska, uwydatniają-
ce stanowisko Klubu Narodowe-
go inne niż grup lewicy i środka:

1. odmowę KI. Nar. nowych
rozmów tym razem z p. Janem
Piłsudskim,

2. żądanie,
dziennym obrad Sejmu
się nietylko sprawa poprawek
Senatu do budżetu, ale także
sprawa uzupełnienia oskarżenia
wniesionego do Trybunału Stanu
o wydatki nieprawne z budżetu
1927-28.

Najjaskrawiej oświetla pierw-
szą sprawę rozmów z p. Janem
Piłsudskim „Przedświt” (nr 85):

Centrolew u drzwi Belwederu.
Jako miejsce tych konferencyj wy-

brano nie gmach sejmowy jak przed-
tem, lecz wyznaczono skrzydło pałacu
belwederskiego, które u boku swego
brata, Marszałka Polski, zamieszkuje
poseł Jan Piłsudski.

Sejmowe przedstawicielstwo ende-
cji, t. zw. Klub Narodowy, zaproszenia
na stawienie się w Belwederze nie przy-
jęło, uważając, zupełnie słusznie, że za-

sadnicza sytuacja została calkowicie
wyjaśniona po odrzuceniu przez opo-
zycję warunków, od których Marszałek
Piłsudski uzależnił dalszy próby poszu-
kiwania współpracy rządów z większo-
ścią obecnego sejmu.

Centrolew jednak, chociaź podobnie
jak klub narodowy z wielkiem oburze-
niem uznał warunki Marszałka Piłsud=
skiego za niemożliwe do przyjęcia, na
wezwanie brata Marszałka do Belwe-
deru się stawił. Fakt ten oczywiście nie
zadziwi nikogo. Jest on najzupełniej lo-
gicznym dałszym ciągiem całej linji po-
litycznej Centrolewu z cekawistami
na czele, która polega na dążeniu do
przeszmugłowania. elit partyjnych te-
go zespołu w jakikolwiek sposób ku
wpływom na rządy i ku żłobom pań-
stwowym*.

Na drugim końcu zespołu rzą-
dowego zżyma się, zaskoczony
chłodem Klubu - Narodowego,
dziennik gotowych zawsze do
nadskakiwań, wszędzie i wobec
każdego, zachowawcėw z B. B.,
„Dzien Polski“ (nr 85):

„—Klub Narodowy, który również
otrzymał: za pośrednictwem Sekretar-
jatu Prezydjum Rady Ministrów  telefo *
niczne zaproszenie, odpowiedział  li-
stownie (list ten podpisał sekretar-
jat Klubu Narodowego), iż stanowisko
polityczne Klubu Narodowego jest zna-
na i że zostało ono określone w spo-
sób jasny podczas fłobecnego przesile-
nia gabinetowego. Z tego względu Klub
Narodowy uważa proponowaną konfe-
rencję za zbyteczną i udziału w niej
nie weżmie. Co za chęć współpracy”!

Zdziwienie trochę dziwne, bo

by na porządku
znalazła

Klub Narodowy chęci współpra-
cy z rządami przewrotu majowe-
go nie okazywał nigdy.

Żydowski „Nasz Przegląd (nr 87)
podaje wiadomość o odrębnem
stanowisku Klubu Narodowego
pod napisem:

— „Klub Narodowy nie idzie do Bel-
wederu“.

O drugiej sprawie porządku
dziennego obrad Sejmu pisze
„Express Poranny* (nr 87):
— „Zwołanie posiedzenia Sejmu z

jednym tylko punktem porządku dzien-
nego uważane jest za daleko idące
ustępstwo Sejmu na rzecz stanowiska
rządowego. Kompromis ten zadecy-
dowany został przez kierownicze
władze Sejmu wbrew Klubowi Narodo-
wemu, który dejegował wczoraj vice-
prezesa swego pos. Winiarskiego do p.
marszałka Daszyńskiego, aby przedsta-
wić mu konieczność szybkiego zwo-
łania posiedzenia Sejmu dla załatwienia
nietylko poprawek Senatu do budżetu,
ałe także innych spraw, a w szczegól
ności kredytów dodatkowych zar.1927-28.
P. Meszałek Daszyński nie uwzględnił
jednak tej propozycji..."

Mówi o tem również
docznem zaciekawieniem
Przegląd“ (nr 87):

— „P. Marszałek Sejmu Daszyński
w lot pojął intencje posła Jana Piłsud-
skiego, skoro nie umieścił na porządku
dziennym sobotniego posiedzenia Sej-
mu sprawy kredytów dodatkowych za
rok 1927-28, skoro ugrzęzła gdzieś
sprawa pociągnięcia min. Czechowicza
przed Trybunał Stanu. Cudowne dzieje
tych dokumentów, które się... zawieru-
szyly, opowie pewnie w 3-cim tomie
swoich pamiętników p. marszałek Sej-
mu Daszyński".

Jeszcze dalej
dzeniach idzie
(nr 87):

— „O ile wiadomo, gotowość za-
niechania daiszego ciągu demagogicz-
nej awantury, znanej pod nazwą.pro-
cesu Czechowicza, deklarowana była już
poufnie prof. Szymańskiemu. Nie są-
dzimy jednak, aby to mogło być uznane
za dostateczny dowód oprzytomnienia
opozycji. Jest jeszcze cały szereg in-
nych spraw, daleko donioślejszych dla
najżywotniejszych interesów państwa,
a przedewszystkiem dla walki z trudno-
ściami natury gospodarczej, które nie
mogą być puszczone na flukta histecji
partyjnej, której najwidoczniej przynaj-
mniej t. zw. Klub Narodowy w całej
pełni ulega, a z której rekonwale-

Zz wi-
„Nasz

w swych twier-
„Kurjer Poranny“

scencja stronnictw centrolewicowych
jest jeszcze bardzo słaba i więcej niż
wątpliwa”.

Ta wiązanka wrażeń przeciw-
ników politycznych stwierdza
przynajmniej jedno w sposób
wyraźny, mianowicie, że stanowi-

Narodowegosko Klubu
jasne.

jest
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Nowy gabinet Rzeszy Niemieckiej.

Socjaliści wycofali się.

BERLIN, 29.3., (Pat.) Dziś o
godz. 7 wiecz. dr. Bruening przy-
jety został przez prezydenta Hin-
denburga, któremu złożył spra-
wozdanie z przebiegu dotychcza-
sowych pertraktacyj w sprawie
tworzenia nowego rządu. Według
ostatnich informacyj, lista gabi-
netu, jaką dr. Bruening przed-
stawi prezydentowi Rzeszy, ża-
wierać, będzie następujące kandy-
datury: kanclerz — dr. Bruening
(centrum), sprawy zagraniczne —
dr. Curtius (niemiecka partja Ju-
dowa), sprawy wewnętrzne i te-

 

reny okupowane — dr. Wirth
(centrum), finanse — Molden-
hau (niemiecka partja ludowa),
sprawiedliwość — dr. Bredt (par-
tja gospodarcza), gospodarstwo—
dr. Dietrich (demokrata), praca—
dr. Stegerwald (centrum), wyży-
wienie — Schiele (niemiecko-na-
rodowy), komunikacja—von Gue-
rard (centrum), minister Reichs-
wehry — Goener (bezpartyjny).
poczta Schaetzel (bawarska par-
tja ludowa), minister bez port-
felu — Trewiranus _ (niemiecko-
narodowy).
 

 

"KRONIKA.
Ii Targi Północne 14—28 września.

Ministerstwo Przemysłu i Han-
dlu w dniu wczorajszym telegra-
ficznie  powiadomiło wileńskie
władze wojewódzkie, iż wyzna-
czony przez Komitet Il Targów
Północnych termin targów wileń-
skich został przez władze central-
ne przyjęty.

Il Targi Północne w Wilnie
odbędą się w okresie od 14—28
września r. b.
 

dowały się na otwartą walkę z

przedstawicielstwem  narodowem

i opinją publiczną.

Rządzić bez Sejmu i wbrew
Sejmowi, któremu usta zamknię-

to, jest bardzo łatwo. Można na-

wet lekceważyć opinję publiczną

W związku z tem prezydent
miasta mec. Folejewski udaje się
przyszłym tygodniu do Warszawy,
celem omówienia sprawy organi-
zacyjnej i technicznej targów.

Równocześnie prezydent mia-
sta będzie prosił P. Prezydenta
Rzeczypospolitej oraz członków
Rządu o objęcie protektoratu
nad targami. d

i społeczeństwo, ale czy skutki
takiego "postępowania będą dla

państwa i narodu pożyteczne?

Naszem zdaniem bezprogra-

mowa walka ze społeczeństwem

może tylko państwu i narodowi

zaszkodzić.

ė PUDER

ligi
WSZĘDZIE vo NABYCIA

Wiadomości koście!ne.
z Rekolekcje. Dnia 3 kwiet-

nia b. r. rozpoczną się rekolekcje
Pań Miłosierdzia 'św. Wincentego
aPaulo w kościele św. Trójcy o
godz. 6 wiecz. w następne dwa
dni w piątek i sobotę odbędą się
również konferencje o 6-ej wiecz.
a w niedzielę o 9, rano Msza
św. z ogólną Komunją św. i prze-
mówieniem.
— Kongres Eucharystyczny.

W tych dniach w pałacu arcybi-
skupim odbyło się zebranie kon-
stytucyjne pierwszego krajowego
kongresu  Eucharystycznego w
Polsce, który się odbędzie 26—29
czerwca r. b. Informacji w'spra-
wie Kongresu Eucharystycznego
w Poznaniu, na mocy zarządzenia
J. E. księdza arcybiskupa Metro-
lity udziela ks. kan. Antoni Ci-
choński, prof. Wileńskiego Semi-
narjum Duchownego. (Wilno—
Seminarjum Metropolitalne).

Z miasta.
— Przyjazd marszałka Se-

natu. Do Wilna przybył marsza-
łek Senatu Szymański, który spę-
dzi kilka dnii wypocznie po ucię-
żliwych pracach nad nieudałem
stworzeniem nowego gabinetu.

Sprawy wojskowe.
— Dodatkowe posiedzenie

komisji poborowej. We środę
9 b. m. w lokalu przy ul. Bazyl-
jańskiej 2 odbędzie się dodatko-
we posiedzenie komisji poboro-
wej dla tych wszystkich poboro-
wych zamieszkałych na terenie
m. Wilna, którzy dotychczas z
jakichkolwiek bądź przyczyn do
komisji nie stawili się.

Sprawy sanitarne.
— Lustracje artykułów spo-

żywczych. Specjalna komisja sa-
nitarna dokonała na terenie mia-
sta szczegółowej lustracji artyku-
łów spożywczych w sklepachi
składach. Również komisja zlu-
strowała jatki mięsne. W 4 wy-
padkach komisja sporządziła pro
tokuły za antysanitarny stan lo-
kali.

Handei i przemysł.
— Bank Związku Spółek

Zarobkowych, Mickiewicza Nr. 18
poczynając od dnia 1-go kwietnia
b. r. przesunął godziny urzędo-
wania o pół godziny wcześniej,
a więc czynności biurowe i za-
łatwianie klijenteli rozpoczyna się
od godziny 8.30, a nie jak do-

„tychczas od 9-ej. pł.

t Sprawy akademickie.
— Młodzież wszechpolska.

W poniedziałek dnia 31 b. m.
o godz. 4 po poł. w pierwszym
jo godz. 4 min. 30 w drugim
terminie w lokalu własnym przy
ul. Dominikańskiej Nr4 odbędzie
się nadzwyczajne walne zebranie
Wileńskiego Koła Młodzieży
Wszechpolskiej. poświęcone spra-
wom organizacyjnym. Obecność
członków konieczna. Sympa-
tycy wprowadzani przez członków
mile widziani.

' Sprawy szkolne.
— Komisje egzaminacyjne

„dia niewykwalifikowanych na-
„uczycieli. Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego zezwoliło kuratorjom na or-
ganizowanie komisyj egzamina-
cyjnych dla nauczycieli czynnych,
„a niewykwalifikowanych prywat-
nych szkół powszechnych. Okręg
Wileński Związku Polskiego Nau-
czycielstwa Szkół Powszechnych
chcąc dopomóc wymienionym w
uzupełnieniu kwalifikacyj organi-
zuje w lipcu 1930 roku miesięczne
kursy, przygotowujące do egza-
minu z poszczególnych grup. Po-
danie wraż z opłatą w sumie 50
zł. należy wnosić w terminie do
10 maja 1930 roku pod adresem
okręgu, Wilno, ul. 3 Maja 13 m.7.

Z życia stowarzyszeń.
— Zarząd Związku Właści-

cieli Średnich i Drobnych Nie-
ruchomości uprasza wszystkich
właścicieli budynkow na niewłas-
-nych gruntach całego Wilna i
okolic o jaknajliczniejsze przyby-
cie na zebranie dziś w niedzielę
o godz. 4-ej p.p., które odbędzie

"się w Saki Klubu Stronnictwa Na-
ródowego przy ul. Placu Orzesz-
kowej Nr. 11,
— Doroczne zebranie Naro-

dowej Organizacji Kobiet od-
będzie się du. 4-IV. (piątek) o g.
6 tej wiecz. w sali przy ul. Orzesz-
kowej Nr. 11 (lokal własny).

Na porządku dziennym wybo-
ry nowego Zarządu.
— Do wiadomości Młodzie-

„žy Rzemieślniczej m. Wilna.
Zarząd Stowarzyszenia Młodzieży
Polskiej Rzemieślniczej niniejszem
przypomina, iż w dniu  dzisiej-
szym o godz. 15-ej (3 pp.) w sa-
li Chrz. Domu Ludowego przy
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ul. Metropolitarnej Nr1 odbę-
dzie się ogólne zebranie rze-
mieślnicze, na którem zostaną
wygłoszone dwa referaty p. t. 1,
„O cechach średniowiecznych w
Polsce*, 2, „Znaczenie i potęga
organizacji". 3

Po referatach nastąpi część
artystyczna. Wejście bezpłatne.

Sport.
— Zawody strzeleckie cho-

rągwi harcerskiej. P. wojewoda
wileński przyjął na posłuchaniu
kpt. Plackowskiego i p. Grzesia-
ka, którzy przybyli prosić p. wo-
jewodę o przyjęcie protektoratu
nad zawodami strzeleckiemi wileń-
skiej chorągwi harcerskiej, które
odbędą się w dniach 5 i 6 kwiet-
nia r. b. P. wojewoda protektorat
przyjął. Otwarcie zawodów odbę-
dzie się na boisku Miejskiego
Komitetu P. W. na górze Boufa-
łowej w dniu 5IV, tam też od-
będzie się część zawodowa. W
dniu 6.IV zawody kontynuowane
będą na strzelnicy w Bołtupiu.

Sprawy żydowskie.
— Organizacje żydowskich

gmin wyznaniowych. P. mini-
ster W. R. i O. P. na zasadzie
art. 43 i 54 przepisów o organi-
zacji gmin wyznaniowych żydow-
skich zatwierdził na stanowisku
podrabinów Wileńskiej Żydowskiej
Gminy Wyznaniowej rabinów:
Chaima Grodzieńskiego, Henocha
Eigesa, Samuela Frieda, Abrama-
Jakóba Kahana, Mejera Basina i
Chaima-Szymona Topa. Na zasa-
dzie tych samych przepisów p.
minister W. R. i O. P. zatwierdził
Szmuela Płotkina na stanowisku
rabina gminy wyznaniowej w
Smorgoniach.

Różne.
— Podziękowanie.  Najserdecz-

niejsze podziękowanie Zarządowi Hut
Szklanych „Niemen* za łaskawe ofiaro-
wanie trzech skrzyń wyrobów szklanych
na rzecz sierot Domu Dzieciątka Jezus
w Wilnie składają Siostry Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo.

Kronika policyjna.
— Pożar w koszarach. W dniu

28 b. m. w koszarach 1 p. p. leg. za-
palił się w kuchni żołnierskiej sufit
i częściowo dach. Straż ogniowa pożar
stłumiła. Straty wynoszą 1 zł.

— Obława policyjna. W dniu
28 b. m. w czasie dokonanej na terenie
m. Wilna obławy w podejrzanych
miejscach i melinach zatrzymano 13
osób znanych zawodowych złodziei wła-
mywaczy, oraz kilka podejrzanych osób,
których tożsamości nie dało się stwier-
dzić.

— Nieszczęśliwy wypadek.
P. Stanisław Staniewicz, urzędnik
Województwa przy nakręcaniu
korby samochodu złamał prawą
rękę.

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

Dziś dwa przedstawienia. Popołudniu
o godz. 3,30 „Krakowiacy i Górale".
Ceny miejsc zniżone. Wieczorem o g. 8
„Broadway“.

— „Karol i Anna“. Przežycia wiel-
kiej wojny šwiatowej Leonarda Franka
w środę.

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Dziś poraz ostatni „Miłość czy pięść".

— „Błędny bokser". We wtorek.
— Jutrzejsze przedstawienie dla

wszystkich po cenach najniższych od
25 do 80 gr. „Dożywocie”.

— Dzisiejsza opera „Jaś i Mał-
gosia" o godz. 3,30 po poł. w Teatrze
Miejskim Lutnia po cenach zniżonych.

— Wielki Koncert Pieśni Religij-
nej i Patrjotycznej odbędzie się dziś
z okazji Zjazdu Delegowanych Stowa-
rzyszeń Młodzieży Polskiej Związku Wi-
leńskiego.

Początek o godz. 8 m. 30 punktu-
alnie.

 

 

POLSKIE RADJO WILNO.
F ala 385 mtr.

Program:

Wiedziela, dnia 30 marca 1930r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Po.

znania.
11,55. Kom. meteorologiczny,

cert i odczyty rolnicze.
16,50. Rud. dla dzieci: „Posłuchajmy

wierszyków"
17,15. „Przejawy nerwowości u dzieci

szkolnych", wygł. dr. Janina Hryniewi-
czówna.

17,40. Koncert z Warszawy orkiestry
reprezent. p. p.

19,00. „Kukułka Wileńska”.
19,25. Lekcja języka niemieckiego,

dr. WI. Jacobi

kon-

 

 

e ae solistów.
„45. Audycja pogodna.

__23,0. Muzyka lekka.

Poniedziałek, dnia 31 marca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka popułarna.
13,10. Komunikat meteorologiczny. -
15,00. Odczyt dla maturzystów.

- 17,00, Komunikat Akad. Koła Misyj-
nego.

17,45. Pierwsza dyskusja nieprzygo-
towana z cyklu „Rozmowy na czasie.

18,45. Audycja literacka.
19,35. Lekcja języka włoskiego.
20,05. „Polacy na Łotwie" odczyt

wygł. Kazimierż Leczycki.
20,30. Tr. z Warsz. Operetka L. Fal-

la „Rozwėdka“.
23,00. Spacer detektorowy po Eu-

ropie.“

CO NOWEGO W RADJO.
Przypominamy,

że jutro w poniedziałek o g. 17,45
odbądzie się przed mikrofonem, zain-
stalowanym w mieszkaniu prywatnem,
dyskusja na temat w związku z manją
pojedynkową — „Honor prawdziwy i
urojony". Udział w dyskusji wezmą ks.
Meysztowicz, dr. Swida i mec. Jasiński.

Ciekawy koncert.
W poniedziałek również, o g. 16,15

nadany będzie koncert gramofonowy,
poświęcony utworom Edwarda Griega.
W programie suita „Per Gynt".

„Co nas boli“.
| Polskie Radjo wprowadziło jeszcze
jedną ciekawą audycję — feljeton pod
powyższym tytułem, w którem wlekkiej,
barwnej formie poczene — p. Mi
dzieli się ze słuchaczami wrażeniami
ze swoich przechadzek po naszem
mieście. Majbližsza taka audycja odbę-
dzie się we wtorek o g. 17,00.

Dyr. A. Zeiwerowicz
wystąpi przed mikrofonem również

we wtorek o g. 18,45.

Transmisja op. „Cyganerja“.
We wtorek usłyszymy piękną operę

Puccini'ego — „Cyganerja“. Opera tran-
smitowana będzie z Teatru Polskiego
w Katowicach.

Transmisja „Cyganerji* zapowiada
się tem šwietniej, że w dniu tym wy-
stępuje artysta scen zagranicznych p.
Kazimierz Czarnecki, który śpiewa
tenorową partję Rudolfa.

W celu zwalczania jazzu
i wychowania w Stanach Zjedno-

czonych publiczności dojrzałej do mu-
zyki klasycznej, w Nowym Yorku po-
wstało potężne Stowarzyszenie d
nazwą „Radio Music Co* z kapitale
zakł. 18.000.000 dołarów.

Rola krótkiej fali w rozwoju radjo-
fonii.

Pod tym tytułem dziś o godz. 17
min. 15 major Politowski wygłosi odczyt
w Radjo Polskiem.

 

 

Przy cierpieniach serca i zwa-
pnieniu naczyń, skłonności do udaru
! ataków apoplektycznych naturalna wo-
da gorzka Franciszka-Józefa zapewnia
łagodne wypróżnienie bez nadwyrężania
się. Naukowe spostrzeżenia kliniczne
przy chorobach naczyń krwionośnych
dowiodiy, że osobom w starszym wieku
woda gorzka Franciszka-Józefa oddaje
nieocenione usługi. —0 o

Tabela wygranych Loleji
Bańctwowoj.

W dwudziestym dniu cią-
gnienia 5-ej klasy 20-ej polskiej

  

loterjj państwowej,  główniejsze
wygrane padły na numery nastę-
pujące:

Zł. 75.000 na Nr. 75412.
Po zł. 15.000 na N-ry 58057

156520 162954.
Po zł. 10.000 na N-ry 71842

91488.
5.000 na N-ry 8805Po zł.

165169.
Po zł. 3.000 na N-ry 23103

77836 167132.
Po zł. 2.000 na N-ry 37117

105599 128956 138912 179271
181915 191803 197668 209072.

Po zł. 1.000 na N-ry 3499 6171
6190 20161 27472 32974 38994
55093 80718 104517 106076 127665
127851 135811 141855 169783
173344 175005 202783 204233.

Po zł. 600 na N-ry 2476 3043
5326 11653 27238 36101 38319
38922 39230 44252 55899 61612
75383 76088 82630 83896 103412
112748 117580 122044 130316
134253 138282 139744 153541
154764 163339 164751 167768
173992 178636 181111 181861
183567 190662 196738 200577
201822 201882. A

LIGALASTOREP
OFIARY

złożone w Administracji „Dziennika
Wileńskiego".

Dr. med. F. Swieżyński otrzymane
po likwidacji Klubu Emer. Wojsk., 1) na
Schronisko  Nauczycielek  Weteranek
zł. 100, 2) na urządzenie sali odczytowej
Klubu Narodowego zł. 222,13.
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5 SZAYCE

Z KRAJU.
Wysiedlenie nauczyciela

polskiego z rodziną.
Dnia 28 b. m. odcinku

granicznym Orany został wysie-

dlony z granic Litwy 65 letni

Władysław Mogilnicki z żonąi

na

WYDOACRCZNOSSAEM

K. O. P. zatrzymał dwie kobiety,
które nielegalnie przedostały się
na teren polski.

Zatrzymane kobiety. oświad-
czyły, iż zbiegły z więzienia miń-
skiego. Ponieważ oświadczenia
ich wzbudziły podejrzenie u żoł-
nierzy, zostały uciekinierki zrewi-
dowane.

Podczas rewizji znaleziono u

  

 

   

——————

PLAMY|PRYSZCZE,
UTRZYMUJE GŁADKĄ. CZYSTĄ CERĘ

o orów- ZKŁA m
. PERFUMERJA.„PERFEC TION"

SZPITALNA10;MAR/ZAŁKOWZKA 85

—— 

Gdańsk 173,51—173,94—173,08.
Holandja 357,75—358.65 5
Kopenhaga 238,85—239

  

  

Londyn43,37—43,48—43,26.
BŁY N Nowy York 8,904—8924—8,884.

M 1 MO SA Paryż 34,91 —35,00—34,82
Praga 26,42 6,49—26,36'|..

WARE Szwajcarja 3,01—172,15
Stokholm 239, 40,30—239,10.
Wiedeń 125,66—125,97—125,35
Włochy 46,75—46,87—46,64
Berlin w obr. pryw. 212,86.

Papiery procentowe:

y  
synem jednej w bochenku

Aresztowanie na granicy
agentek komunistycznych.

Onegdaj wieczorem na odcin-
ku granicznym Holewicze patrol 

        
  

 

  
   

   

    

  
    

    

  

 

„M. G 0R D 0 N“ SP. AKC
ul. Niemiecka 26

WIELKA PRZEDŚWIĄTECZNA

WYPRZEDAŻ RESZTEK

  

Lokal handlowy
z 4 pokoi do wynajęcia
u!. Bosaczkowa 4

1785—0
 

 

   
    

   

ielki Sklep z miesz-
kaniem do wynaję-

cia nadaje się na restau-
NĄ rację, skład apteczny,

ul. Ostrobramska 18. —0

okal 8-pokojowy od
ulicy odremontowe-

ny do wynajęcia. Nadaje
się na biuro, dla dokto-

randkę z Kazikiem, w nie-
dzielę ze Staszkiem, w
poniedziałek .z panem
Leonem, wczoraj z
nem Józefem!
natychmiast czy to pra-
wda?

Firanki, gobeliny, plusz i portjery.

ceny wyjątkowo niskie.
Sprzedaż normalna odbywa się na parterze.

SKORY AWAREWA:SASZÓRZADE 5
Od dnia 28 marca do dnia 1 kwietnia 1930 roku

| włącznie będzie wyświetlany monumentalny film:

kłam-Bezczelne

z panem Edwardem!

46 dramet w 10 aktach. W ro-
lach głównych: Krymhilda—„NIBELUNG

MAŁGORZATA SCHOLN, Brunhilda — HANNA RALPH, ZYGFRYD—PAWEŁ RYCHTER. Zwiększony zespół
i orkiestry. lllustracja muzyczna osnuta na motywach RYSZARDA WAGNERA. Kasa czynna od godziny 3

m. 30. Początek seansów od q. 4.

 

 |iaini

Dziś ostatni dzień! Arcydzieto wszechšwiatoweį stawy! Tryumfaliny przebój sezonu! PAŁACE! KOCHANKI!
0- 66 SZUBIE- Epokowy film, ilustrujący życie największego awanturnika świata. Re-
TR „HELIOS NICA! HRABIA CAGLIOSTRO żys. genjalny Richard Oswald. Wykonawcy ról głównych: Hrabina

ul. Wileńska Ni 38. Rina de Lignoro, Renee Heribel, Jan Stuwe, Kowai Samborski, Alfred Abel, Zuzanna Blanchetti. Nie”wykle fra-
pująca treść! Kilka części obrazu w naturalnych kolorach! „»oczątek seansów o g. 4, 6, 8 i 10,15 w.

   

  

   
  

     
   

  

   
(BI JUTRO PREMJERAI WIELKI PRZEBÓJ! Słynny amant, ulubieniec kobiet JAQUE CATELAIN wsilnym dramacie erotycznym

o
Kino- «4 m z udziałem CLAUDJI VICTRIX. Fascynująca treść
Te,„HELIOS 66 i zajmująca akcja. — Emocjonujące sceny batali-

ul Wileńska 38. styczne. Niezwykle wystawowy bal wschodni w na-
55 turalnych kolorachUPUMUDY

 

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

 

 

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ! Monumentalny arcyfilm
osnuty na tle milości, Intrygi i nienawiści p. t.: WSPÓŁCZEŚNI «JUDYTA i HOLO-
FERNES 2 EPOKI: Starożytna i nowoczesna. W rol. gł. najpiękniejsza kobieta świata IJA RUSKAJA i uo-

» sobienie męskości i siły MACISTE. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.25. Specjalna
ilustracja muzyczna.

JUTRO
000|| PREMJEMAI Dama Pod Maską

:) Wspaniały dramat doby obecnej Tragiczne sploty życia. Gniazda wielkomiejskiej rozpusty. Pieniądz i honor. Sza-
3) tańskie orgje i t. d. Reżyseria WILHELMA THIELE. Role główne kreują: WŁODZIMIERZ GAJDARÓW, DITA PARLO,

ARLETTE MARCHAL, HENRYK GEORGE. Specjalna ilustracja muzyczna Honorowe bilety na premjerę nieważne.
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10,25 w.

PONAD ŚNIEG podłuq słynnego dramatu Stefana Żeromskiego z udziałem Stefana Jara-
cza Stef. Wysockiej, Mieczysława Cybulskiego Sceny do łez wzruszają-

Film porywając treścią i głęboką grą. Początek o godzinie 1-ej. Ceny miejsc od 40 groszy.

mo «Hollywood»
MICKIEWICZA Ne 22  
  

  

  

  

 

  

  
  

  

Kino-
Teatr
MICKIEWICZA M 22

1|
i

Dziś ostatni dzień! Tajemnica krwawej nocy w Ekaterynburgu. Zabójstwo carskiej rodziny! Romans osta-
ino «PICCADILLY» | tniej córki Cara Mikołaja II. Zażarta walka o carskie miljony! Najńie- «ANASTAZJA» Najmło-
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. | szczęśliwsza księżniczka świata w wielkiej sensacyjnej rewelacji filmowej dsza

córka Cara Mikołaja Il. W rei. gł Lee Parry, Eliza La Porta, Camila v. Hollay i John Stuwe. Dla młodzieży dozwolone.
MET WZ IEKTJATOYOTATAKO KOBZYOBKE OLD BST ST DORA OAS)AŽ IUI TONES

POLSKIE “1 Dziśl Pierwszy raz w Wilnie! Najnowszy film 1930 r. nigdzie dotychczas nie wyšwietlany PROSIMY NA WESELISKO!„WANDA |Pat i Patach ię żenią! Ažeb dni i i i «« chcą dorobićsi jątku P iek
lu WIELKA 30. Tel. 14-81. Sainiai Korrėi o „A ulubieńcy” * „Pat i Patachonjako dz8Cjdr2e saaa "E tarsa w 2akt.

Huragany śmiechu.

    

   

 

  

 

  

   

Dziś! Największy
przebój polski

ce.
mo. „LU X"
l. Miekiewicza Nr. 11.

       
  

  

 
į Zapas wesološci na dlugo.

 

KINO- ŠWIATOWID | Dziśl Kobiecy Douglas Fairbanks urocza Bebe Daniels w swoim najnowszym filmie, osnutym na tle życia mło-EATR | dej amerykanki, która zwinnością i wyszkoleniem sportowem zy- «Córka Zo » (SENORITA) oraz Ja-
Mickiewicza 9. skuje sobie sławę najdzielniejszego Caballero w Argentynie p. t: rry mes Hall i W. Powell.

  

 lan COS, DAJDUMNEULAMA ZAPTRAZEDYH

WILNO, TEGO JESZCZE NIE WIDZIAŁO.
Wielki film sportowy, produkcji roku 1930 «P R A 6 N Ę T w 0 J Ą B Y Čo Łzamistrzow-
skiej gry RICHARDA DIXA. Niezwykły ten film winien zobaczyć każdy. Nadi Tysór „Zdrowie, Siła, Pię-
kno...* — wzory nowoczesnych ćwiczeń gimnastycznych. W Soboty, Niedziele Swięta przygrywa Orkiestra

Mandolinistów.

ULTURALNO-OŚWIATOWY
KINO-TEATR „SPORT“
Wilno, Wielka Ne 36. 

       

  

WAB AMC 0ITA00CTITTAI

  

**JĘDziś i dni Š Współczesny dramat w 12 aktach. W rolach głównych para najpię-no Kol. „OGNISKO następnych «PŁOMIEŃ MIŁOŚCI» kniejszych kochanków RONALD COLMAN i VILMA BANKY. Akcja(Obok Dworca Kolejowego)|] pełna dramatycznych momentów i emocji trzyma widzów w napięciu Początek seansów o g. 5 w dnie świąteczneog.4 p.p.

   

O CZYNIĆ... JEŻELI WSZYSTKO ŹLE IDZIE? Do sprzedania (koło 2 ha ziemi dona Antokolu posesja ob- odstąpienia, glebaS szaru 27500 mt“, 4-y i warunki rzadko się na-
domy drewniane 3-y fron- trafiające. Z Kalwaryj-
ty od ulic Antokolskiej skiej 52. Saraceński zauł.
Nr. 145 i Mieszczańskiej Nr. 6. Właściciel domu.
nadaje się do parcelacji. 1356—0
Informacje ul. Dąbrow- -

    
Oszczędności

swoje złote i dolary u-

  
   

 

   
Bez względu na miejsce zemieszkania | rodzaj ża-
jęcia, kurs korespondencyjny autosugestji dr. Rad-
wana pouczy Was, jak można z łatwością pokonać

    

      

 

ki 10 m. 1 -życiowe przeciwności, zyskać zdrowie, poprawę by- R UApress ep) wicze = PIEN 1,000 — 15,000—
tu, odzyskać spokój i radość życia. Adresować: Eika ona łoterń, 2,000 dol.
DR. RADWAN, WARSZAWA, AL. UJAZDOWSKIE 39. [il] srebróm | drogiemi ka:  ulokujemy na dobre hi-

poteki na niskie opro-

  
  

915-or mieniami. LOMBARD
Plac Katedralny, Bisku- 1500-1.000 do

  

  

Agentki przekazano do dyspo-
zycji odnośnych władz.

     

  
  

   

         

   

   

   
  

  

. 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. KursPwdo EGZAMINU SPECJALNEGO, UPRAW.

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

CO MIESIĄC, oprócz całkowitego materjału wrzjsży Tr
TEMATY Z 5-CIU GŁUWNYCH PRZEDMIOTOW DO
OPRACOWANIA. 7

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

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

graficzno-l: zu również bogatą bibijotekę.
07—9—or ŽĄDAC PLATNYCH PROSPEKTOW.         

koju i werandy i maly
domek 2-pokojowy. Zie-
mi 300 sąžni kwadr. po-
łożony w Zakrecie przy
ul. Konarskiego naprze-
ciw lasu. Mieszkania wol-
ne. Cena 1400 dolarów.
Informacje: Mickiewicza
46 m. 9 od 4—5 p. poł.
Pośrednictwo wykluczo-

1764ne

Do sprzedania domy
z placami, również

same place-ogrody ro
zmaitej wielkości bardzo
tanio w' najładniejszej
części Antokola idealne
pod zabudowanie. Anto-
kolska ul. 8 m 5.

1790—1

 

pieczenie u osób zna-
nych i poważnych. Gwa-
rancja terminowego zwro-
tu absolutnie pewna. Wi-
leńskie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21
tel. 152. 2

pia 12. Wydaje pożyczki ! ulokujemy zaraz |Bigkucjjsowyjleńskie
od zastaw złota, sre- | ną hipoteki miej»I dlowe Mickiewicza. 21,

MATURYCZNE i DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY ra, brylantów, futeri t. d. skie | tel. 152. 5

WIEDZA | nymiak "ia |
5” Kraków, ul. Studencka J6 14. |. p dom drewniany kryty da- telefon 9-05. 2 domy

- iw, ul. „Pp. chówką poznańską o 2-ch murprowadzą USTNE LEKCJE na kursach zbiorowychwKrakowie oraz|] mieszkaniach 4-pokojo- zo lub_dola- |. Roa „von
przygotowują W DRODZE KORESPONDENCJI, za pomocą świeżo,H wych, kuchni, przedpo- dośc AGGWI AC: Kówa Žanai od
przez fachowych profesorów opracowanych skryptów, wskazówek, pewne zabez »

podatków o 4 miesz-
kaniach z elektrycz-
nością sprzedamy za

3,500 dolarów.
Dom H.-K. „Zachę-
ta" Mickiewicza 1,
tel. 9—05, —0

 

aiabol
| nad rzeką Wilją, zie-
mia „dobra, las, poło-
żenie malownicze w szkaniem.  Dochodo-
pobliżu Wilna sprze- wość 10%, czystego.

damy tanio. Cena 13.000.
Dom H-K. „Zachęta” Dom H-K. „Zachęta**
Mickiewicza 1, tel.;|Mickiewicza 1, tei.

a 9—05. —g.

"DOM
niedekretowy  muro-
wany z wolnem mie- |!

  

  
 

chleba tajem-
nicze szyfry i okólniki C. K. K.P.
Z;śB

d

Belgja

  
Huta

GIEŁDA
WARSZAWA, 29.11. (Pat.

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.
Franki francuskie 34,92
Szylingi austrjackie 125,66—125,97—125,35

+:—35,0

124,37—124,68— 124,06.

Szklana „VITRUM*
WILNO, UL. KRAKOWSKA 41.
Wyrabia wszelkiego BUTErodzaju

do WINA oraz KRONEN-KORK i inne.

Pożyczka inwestycyjna 125,50—124,50,
) Premjowa dolarowa 75, 5' konwersyjna

54,75, 84 listy zastawne B. G.ospodar
K.iB. R. obligacje B. G. K. 94, te
same 7”, 83,25, 8”, T. K. Przem. Pol-

1—34,84. skiego 31,75,
ziemskie 54,50, 8

41, ziemskie 45, 4147,
zieskie 76, 5/, war-

szawskie 57,25, 8', warszawskie 76 —

   
  
  

—loLKI

Oołoszenie.
Kasa Chorych m. Wilna podaje do wiadomości pu-i WYSORTOWANEGO TOWARU a £Wima bliczności, co następuje:

. . . . właścicielki tamże. W ostatnich czasach ukazały się w niektórych pi-
materjały damskie 1 męskie 1380—s0 smmach wileńskich informacje, dotyczące rzekomych4 "-———— „zarządzen wladz centralnych“, wskazujących na to, žeKAMGARNY, ! WEŁNA, Bura. Kasy Chorych nie mają żadnych środków  egzekucyj-SZEWIOTY, į JEDWAB, — W sobotę mialaš nych do wlasnej dyspozycji.

Wobec tego, że w myśl art. 53, 97 i 102 ustawy
o obowiązkowem

Powiedz Z dn. 19.V 1920 r.,
Społecznej może

h kwestji i że w całym
Ę stwo — w sobotę byłam tegoż Ministerstwa podkreśla się bezsporne prawo Kas
; własnych egzekutorów,

iż powyższe informacje nie odpowiadają rze-
Chorych utrzymywać
uważać,
czywistości.

5131/30—f

wydawać
szeregu okól

ubezpieczeniu na wypadek choroby U”
tylko Ministerstwo Pracy i Opieki Gimnazjum. Specjalność:

zarządzenia w powyższej
ników i wyjaśnień

należy

Inż. K. HERTEL
Komisarz Rządowy
 

D.H. K. RYMKIEWICZ
WILNO, Mickiewicza 9.

Otrzymano w wielkim wyborze:
CERATY stoloweimeblowe najnowsze rysunki, LINOLEUM
prawdziwy korkowy i chodniki rozmaite. Już nadszedł nowy
transport letnich na gum. PANTOFLI bardzo ELEGANCKIE.

180—2f Ceny fabryczne.

 

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

W programie: historja rozwoju motocyklizmu, budowa silnie
ków spalinowych motocyklowych wszelxiego typu, elektrotechnika

przepisy i rozoorządzenia Władz,
oraz jazda praktyczna na motocyklach pojedyńczych | z przyczep:

motocyk'owa,

kami.
Jazda odbywać się będzie codzień na motocyklach szkolnych

ustawa drogowa,

firm: „Hsr'ey Dev dson“ I „DKW“,
Cwiczenia praktyczne odbywać się będą w warsztatach moto-

cyklowych.
Zapisy przyjmuje | informacji bliższych udziela biuro przyai

Królewskiej 6—4 w godzinach 9—14 | 17—19.

iemi 26 _ dziesięcin
sprzedam, zamienię

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

Mieszkania

; pokoje

 

D“ pokoje duże sło-
neczne do wynaję-

cia ul. Mickiewicza 22
m. 24 oglądać można od
godz. 1 po poł. do 5.

1762—0

WIESZKANIA
4 do 5 pokoi poszukuję.
Może być 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-
sokością komornegojpro-
szę składać do Admini-
stracji „Dziennika Wileń-
skiego“ ul. Dominikań-
ska Nr. dia „A. Ch.“ —s0

  

p jasny, suchy, u-
meblowany, z wy-

godami, mogą być obia-
dy wydaje się dla samo-
tnych lub bezdzietnego
solidnego małżeństwa.

Portowa 23 m. 24. Oglą-
dać od 11—6-ej. —s0
mr,

ia lub dwa pokoje
8 do wynajęcia z wy-
godami. Zygmuntowska

r. 28, m. 12. 1301—50

Mieszkania
darmo

wynajmuje solidnym
Zgłaszać.

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

9—05. —s0 ;

 

6-cio pokojowe
mieszkanie do wynajęcia
Zarzecze 13. —s0

do wynajęcia
Pokój S-to  Jerski
zauł. 3 m. 10. —50

  

2 pokoje
z kuchnią do wynajęcia
Słucka 17 od 8—10 i 2—4
pop: —s0

D pokoje z kuchnią,
na życzenie z ume-

blowaniem do wynajęcia
w ładnej miejscowości
Antokolska 28, m.5. 1807

 

3 pokoje, przedpokój
kuchnia, łazienka, ele-

ktryczność, w ogrodzie
w Wilnie zamienię na
3—4 pokojowe mieszka-
nie w Warszawie, do-
płacę. Oferty sub W. W.
przyjmuje Administracja
„Dzien. Wil.* 1772—50

RGANMISTRZ Jozef
Ė Dworzecki. Wilno,
Žwirowa-G6ra 18. Przyj-
muje reperacje i stroje-
nie Organów Kościelnych
oraz wstawianie fronto-
wych piszczałek. 7191—0

SAGO naturalne
Kilo 4.60

poleca firma

ZWIEDRYŃSKI
Wileńska 28. 1

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

  

AMIENIE brukarskie
sprzedam. Królew-

ska Nr. 9 m: 2 telefon
14—16. 1776—s0

ŁAŻNIA
i

WANNY
otwarte codzien-

nie Niemiecka 6

į lub 12. 17570

| domowe niedrogie
| Tatarska17m. 3. —0

OKAZYJNIE
sprzedam frezarkę uni-
wersalną w ruchu, szli-
fierkę dwukońcową, któ-
ra może służyć dla pił
podwójnych cyrkularnych
Ogłądać od 9—4 po poł.
Garbarska 4  Mecha-
niczny warsztatK.Stemp-

kowskiego. 0

Kupno

Sprzedaż

 

OKSTERJERY rasowe
szczenięta do sprze-

dania. Skopówka 5—1.
1795—0

 

ACHÓWKi używane,
dobre do sprzeda-

nia 3—4 tys. sztuk An
tokolska 19. 1789—1

Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

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

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.

p'ANINA najsłynniej-
szej wszechświato-

wej firmy „Erard", oraz
Bettinga i A. K. Fibigera,
uznane za najlepsze w
kraju, sprzedaję na do-
godnych warunkach. Ki-
jowska 4 10. 1753—s0

5 lamp. z kompl. tanio
sprzedam Gedyminow-
ska 41 5. —s0

  
 

 

Se porcelanowy na
12 osóbi zegar szaf-

kowy orzech sprzedaje
się. Ul. Piaskowa Nr. 1,
m. 2. 1793—s1
 

NOWY DOM
ładnie urządzony, z du-
żym ogrodem owoco-
wym, pod Wilnem przy
st. kol. do sprzedania na
dogodnych warunkach.
Wileńskie Biuro Komiso-
wo-Handlowe  Mickiewi-
cza 21, tei. 152. —s0

 

lANINO zagraniczne
krzyżowe —sprze-

daje się. Mała Pohulan-
ka 9, m. 1. 1791—s1

ZGUBY

23-go b.m. zginął piesek
biały, z czarnemi plama-'
mi, uszki i ogonek ob-
cięte, wabi się „Lusia”*.
Proszę odprowadzić za
wynagrodzeniem: ul. Wi-
leńska 11—1, dr. Kapłan

—s0

Ze”. kartę „mob“ przy-
działu do 85 p.p. wy-

daną przez P. K. U. Wil-
no na imię Andrzeja Wi-
niarskiego, zam. przy ul.
Kolejowej Nr. 14 w Lan-
dwarowie unieważnia się.

1806—s0

Zoubiony kwit lombar-
dowy (Biskupia 12)

Nr. 49943 unieważnia się.
—s0

 

  
   

„dencyjne prof.

ZGUBIONO
weksel na sumę 65 zło-
tych wystawiony przez
Zeliga Blachera uniewaź-
nia się. 7192—50

DOWEWONENER LB
Konto

Przez omyłkę zatrzy-

mano więźnia o tydzień

dłużej, niż przewidywał

wyrok.

— Bardzo mi przykro

— uniewinnia się dozor-

ca więzienia,

— Nic nie szkodzi.

Tylko niech pan dyrek-

tor ten tydzień zapisze

na konto przysżłej mo-

SETAM TARA

NAUKA

ZIELAM korepetycyj
w zakresie 8 kl.

matem. fizyka, chemja,
polski Mickiewicza 19-31.

1761—2

rancuska  Paryžanka
stopień uniwersytec-

ki może przygotować
do matury jak również
konwersacja francuska,

ję lmuje u siebie, bliż-
ze szczegóły od 4—6 w.

Adres. Wielka 17 — 10.
1184—0
 

PRACA

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-

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

Pn panna i u-
czenica. Pracownia

Śniadeckich 4,
1796—0

bielizny.
„Stefanja“.

ĮPet=ebns zaraz gospo-
dyni-kucharka i dziew-

ctyna do drobiu na wieś.
Zgłaszać się Orzeszko-
wej 11, m. 1. 1797—0

poszukuję posady w
gospodarstwie domo-

wem i ogrodowem; u-
kończyłam Szkołę. Pań-
stwową Rolniczą Adres:
ul Antokolska Nr. 8, m. 3.
Mieczkowska.

otrzebne  bieližniarki
do dobrej roboty,

Zgłaszać się Sztraszuna12
„Triumf. 1311—0

proc - prasowaczka
poszukuje posady na

wyjazd do majątku. U-
niwersytecka 5 9. —1

potrzebny wożny do
sklepu z poważnemi

referencjami. Orzeszko-
wa 3. Zwiedryński. 1803-0

 

 

4 wioslowa ze
Łód sterem (lekki
bacik) okazyjnie tanio do
sprzedania. — Informacje:
Ulica Mostowa 1, drukar-
nia Dz. Wil Od g. 1
do 4 pop., lub Brzeg An-
tokolski 13—2 od g. 2—4
po poł. —gr.

LADATAKTINIS
Wyścigi.

— Mąż pani stale cho-
dzi na wyścigi; czy on
się zna na tem?
— O tak. W  przed-

dzień wyścigów wie do-
kładnie, które konie wy-
grają, a po wyścigach
umie dokładnie powie-
dzieć dlaczego nie wy*
grały.

DRU.

KARNIA

1 INTROLIGA-

TORNIA

„AZIEKNIKA
WILEŃSKIEGO” ,

wilno, ut, Mosto-

wa M 1. Tel.12-44

Przyjmaje
wszelki roboty

yw  aakres pad |
karstwaIlatro-

ligatorstwa
wcho-
daące.

A  



 

      

   

iau,

"ROWERY
Rarwopra MAŁCZ UZBROJENIA wWAR/ZAWIE

Gabpyka Grani w Radomiu
GENERALNE PRZED/TAWICIEL/TWO | /PRZEDAŻ:

„KAROL REIJ/IG", WARSZAWA, JWIĘTOKRZY/KA 25, *

  
8 REGRES,

WYTWÓRNIA WIN i MIODU

«MIO0ODOWIN»
Wilno, ul. Straszuna 13.

Poleca:

Najlepsze Wina i Miody
PO CENACH KONKURENCYJNYCH.or

KURSY KIEROWCE SAMOCH WYCH
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie, ul. Holendernia 12

Gmach Państwowej Szkoły Technicznej tel. 13—30.
Przyjmują zapisy do grup:/XLIX Zawodowej z nauką 2 ', miesięczną
I do grupy Ł amatorskiej dla Pań i Panów z nauką 5 tygodniową.

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

silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia. W specjalnie
urządzonej sali doświadczalnej odbywa się indywidualne szkolenie pra-
ktyczne regulowanie silników, karbiuratorów, ustawianie zapłonu
„MAGNETO” i „DELCO”. Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa

się na czterech typach nowoczesnych, samochodów, bez ograniczenia
ilości godzin jazdy.

Dla p.p. oficerów I p. p. urzędników państwowych specialias|
ulgowe warunki. GWARANTUJE SIĘ UKOŃCZENIE KURSÓW i ZŁO
ŻENIE EGZAMINÓW BEZ DODATKOWEJ OPŁATY UŁATWIA SIĘ
OTRZYMANIE POSADY ZA POŚREDNICTWEM KURSÓW.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów codzien- |
nie od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Holendernia 12. Tel. 13-30.

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla. samochodów

  

    
   

       
  
  

    

      

KOMUNIKAT.
Wielka szczęśliwa kolektura

1. WINDWSKI
WILNO, NIEMIECKA 35, tel. 13-17
Oddział w Lidzie, Suwalska 28
podaje do wiadomości, iż nadeszły już

SZCZĘŚLIWE LOSY
Į--eį KLASY 2175 perskiej

 

Lot. Państw

zamieniamy stawki na nowe losy.
Wypłacamy wszelkie wygrane.

Można jeszcze nabyć w b. małej ilości
losy 5-tej klasy 20-tej loterji.

W kole szczęścia znajdują się jeszcze
liczne wielkie wygrane.

 

Swieže w zapieczeto-
wyborowe Mlekoz butel-
kach z gwarancją, dostarcza codzien-

nie na mieszkanie

„MLECZARNIA ROLNIKÓW"
Wilno, ul. Trocka 11,

oraz poleca wszelkie inne artykuly
mleczarskie. or!

  

    
   

  Gas

[A
Pai
USUWA:TTT

e TJA
OSTRZEŻENIE!

Chcąc nabyć proszki naszeqo wyrobu, należy
BY kupnie AKCENTOWAĆ i wyraźnieżądać

GINALNYCH proszków z „KOGUTKIEM'—
„MIGRENO-NERVOZIN" GĄSECKIEGO, zna-
nych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANE naślado-

  

wnictwa w łudząco podobnem do naszego o-
pakowaniu. Najlepiej żądać proszków, Kogu-
tek Migreno-Nervozin* w naszem oryginalnem

OPZZ OOPPEN Cena75gr.

 

 

Osoby, dla których użycie proszka przed-
stawia pewną trudność mogą przyjmować
proszek „Kogutek—Migreno—Nervozin“ w for-
mie tabletek (zamiast jednego proszku przyj-
muje się 2 tabletki). Pudełko zawierające 20 ta-
bletek kosztuje Zł. 1,50. — Żądać oryginalnych
tabletek „Kogutek Migreno-Nervozin* Gą-
seckiego. —30 0  

 

| Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy:
rzuty skórne usuwa

|| KREM LAIN-AGE —300
(z Kogutkiew.)

i Jest to Idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
| suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

AŲ,

SZYBKI i PEWNY, WYGODNY i ELEGANCKI JEST

PLYMOUTH
4-ro cylindrowy samochód produkcji Chrysier'a.

Pragnąc udostępnić swoje wyroby fabryka „Chrysier* produkuje
pod nazwą „PLYMOUTH* tanie, silne i trwałe samochody.

z

szereg najbardziej nowoczesnych ulepszeń technicznych,

Samochód „PLYMOUTH", pomimo swej niskiej ceny budowany jest
tych samych materjałów, co Chrysler oraz zaopatrzony jest w cały

stosowanych
dotychczas wyłącznie na najdroższych wozach Chrysler'a:

Karoserje PLYMOUTH'a,

hydrauliczne hamulce na 4 koła, kryte o wewnętrznych szczękach;

aluminjowe tłoki;

motor umecowany na podkładkach gumowych;
intensywną akcelerację, charakterystyczną dla droższych samo-
chodów Chrysler.

o znanych wykwintnych linjach Chrysler'a,
typów—wszystkie wygodne i eleganckie. Piękny dobór kolorów.

  

różnych

 

CHRYSLER MOTOR CARS

 

 

  
Przedstawicielstwo na Ziemię Wileńską

KARSZAWIKA JpOŁKA KMŚLIYSKA
ODDZIAŁ w WILNIE, ul. Wileńska 10

GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ i w. m. GDAŃSK

Auto - Koncern, Warszawa, Belwederska 16. Gmach własny.
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i ciągówek rolniczych. —ST TT UDA AK) AF"1 u dzieci, R. M. Sp; W. Nr. 5338.

ioii io ai i i o a S Ogłoszeniatylko umiejętnieulożona Iana

-WITANIY
Nie bacząc na stagnację — skład

Wielka 47.

2

nadchodzącąWWIOSNIE=
 

MATERJAŁÓW WIOSENNO-LETNICH

Kazimierz Rutkowski

 

TAAA V A AF

w od-
= powiednich wydawnictwach umieszczone mo-
== gą przynieść ogłaszającym korzyści. Z ogło-
= szeniami należy zwracać się bezwarunkowo

do ludzi fachowych w tym zawodzie
==Biuro Reklamowe St. Grabowskiego

Wilno, Garbarska 1, tel. £2.
==P kierownictwem sił wykwallikowanych,

Poleca swoje usługi.
PK bardzo dogodne.

Wykonanie bardzo solidne.

AKWIZYTORÓW
do dobrze wprowadzonego artykułu, który cieszy

==się najlepszem powodzeniem POTRZEB I inteli-
== gentni wymowni i dobrze reprezentujący się

PANOWIE

nasz zaopatrzyliśmy w wieiki wybór

L
o
g

iJ. Domagała
Telefon 14—02.
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628 Po próbnej pracy pensja stała. Zgłaszać się:
W. Pohulanka 1-a do Biura. —s0

BILANS KOMUNALNEJ KASY OSCZĘDNOŚC! m. WILNA O ł i ORw_dniu31-ymgrudnia 1929 r. głoszenie.
Magistrat m. Wilna podsie do wiadomości ff] Spółdzielnia Krawiecka „ODZIEŽ“

STAN CZYNNY Zlote Złote STAN BIERNY Złote osób zainteresowanych, iżniniejszem ogłoszeniem Gdańska 6.
p uzupelnia końcowy us'ep ogłoszenia swego

Kasa | sumy de dyspozycji: umieszczonego w Nr. 242 z dn 20. X. 29 r. w Ślad aki 6 © ooh PakKakdy2) zo w Kasie oi 40.165| 96 Kapitał Zakładowy OE 57 sprawiegg m do ROCCA „sd zabue dział pod kierownictwem fachowem pierwsz.) B|k. Pelski, B|k. Gospodarstwa Kraje 5 Wkłedy 1 6 2 dowania (regulacyjnego) następującą treścią, Krojczych firm stołecznych.wego, P. K, O. I M. K. O. Lwów 15.105| 28] 355.271 Saldo kredytowe na r/kach bieżących 19221 | 40 a mianowicie: osoby zainteresowane prawne | Ceny umiarkowane. —10Papiery wartościowe własne* 8.250 Redyskonto weksli 8400| — fizyczne będą mogły na zasadzie art, 26 Ust. .
Weksle zdyskentewane 1.047.423 Kredyt mozesz Kasie na remont domów o" pei Z R. I=W27

! h r. ez. A W 00 m - a
WkłU seme so na 2'/, lat sis Rodas a, 586| 64 ski, soda daw żokidd dania w okresie od POSZUKUJEMY

4 w rachunkach bieżących 248.884 Należneści Skarbowe 2.680| 27 1 V. do 1, XI 1930 roku w Magistracie w Urzę: | natychmiast 2-ch naprawdę zdolnych praco-
„ terminowe pod zastaw papierów wartośc 5980 Procenty I prowizja roku przyszł go 7.741 | 14 dzie Pomiarów 1 Regulacji w godzinach urzędo- wników:

Korespondenci = CzystyZysk 1.442| 01 wych. pa uł Paetocnika „Buchaltera - Fakturzystę
Ruch ści 18, . głego wobliczeniac
Koszty|oopsoikecsjod 22.972 PAZ. Szef Sekcji Technicznej k 2),Rutynowanego pracowitego urzędni-
óżne 8437 J. WASILEWSKA F, WALICKI a

KE w/z St, Referenta Kierownik Wydz. Pomiarów Gelis tylko pierwszorzędne kandy-
1 7741 2 1.774.166| 26 datury. Oferty wraz ze świadectwami prosim

Dokumenty da inkasa 296442| 11 Różni za Inkaso 295442| 11 — składać osobiście w godzinach biurowych D-|
Depozyty 357 244 |_08 Depozytarjusze 55724 |08 só SPERESÓRIA aa Iawiątkowski, ul. dee; Het

ozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pianina, fore
SAL, Ss Łbiań 600 zł, i.parowa ać opony pPda, ————— (naektorsaodėšiėių

dowe, kredens, 2 kandelabry broazowe, rėžne žy- |
— RACHUNEK STRAT | ZYSKÓW ZA 1929 ROK randole elektryczne, kilka pierścionków z brylan- ; LEKARZE

«łote gr złote gr. tami, broszka brylantowa, dywan, różne swetry ROZA

b 1 jedwabie, centryfuga. serwis z POZY, staro- ROKOKAprocenty, 1prowizja zepłacone 38 = s Procenty i prowizje pobrane 95.767| 08 z ORA eaMo L D-r. KENIGSBERG bites weneryczne0: a —
oc ZE Biskupia12. R A 183k2 choroby weneryczne i moczopłciowe, skórne.

na amortyzację ruchom?ści 2006] — skórne UI. MICKIEWICZA 12,
Šiba kosztów organizacyjnych = ż, ZPAo Šeši B-zeyo aż
zysty Zy . pe m 5

a z.|MA lblenko - Zopamistnowaki | 5
==| K. GORZUCHOWSKIEGO| Doktór 3. SZYRWIADI ———      

(—) JÓZEF KOROLEC Prezes Zarządu (-) ANTONI ILLINICZ = ANATOL FRIED
Dyrekcja

 
( ) MICHAŁ GRUŹDŹ Buchalter

Ul. Zamkowa 9.
SPRZEDAZ

i Choroby weneryczne, oxt0R
skórne, moczopłciowe
Wielka 19, od 9—1i3—7.

 

wykonuje: pranie „GIER
Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Mło

Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne prosimy kierować pod Nr.

pana Nowsza:PIERWSZA PARÓWO-MECHANICZNAPRALNIA BIELIZNY
ranie i RC chemiczne oraz farbowanie.

zieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniem
legitymacji 14(„ zniźki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ch

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

Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu.

I. Zliowi
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE

KOBIETA-LEKARZ

M. LELGKICZOWA

DODAai aki

I. (. WOLFŚOM
chor. skórne, weneryczneZegarków iBiżuterji. —100

i moczopłciowe.
Wileńska 7, tel. 10—67.PAŃSTWOWA SZKOŁA TECHNICZNA 1338—5

oraz

SOŁIDNA
naprawa

 

         

  

   

  

14 — 72 od godz. 9 — 3, które zabieramy od

 

  

 

 

182—STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.
Komunikacja dogodna.

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

zalesione od 750 m* do3000 m
Sprzedaż na raty.

Zgłoszenia i informacje: 3091-14 o) |

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji: |

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89. į

OWSY:
Findling,
Zółty Lochowa,
Rychlik Trybańcki.

Jęczmień marchijski 4-rzędowy
Pszenicę jarą Suską i Hildebranda

Posiada

Wileński Spółdzielczy
Syndykat Rolniczy

Wilno, Zawalna Nr. 9.

' Nowo otworzona firma
chrześcijańska

D.H. «<BLAWAT KRESOWY» cza odbędzie się 30.III r. b. o godz. 12-ej

im. Marszalka Jėzefa Pilsudskiego w Wil-——m

MOCZ. * WENERYCZŃnie powiadamia, że niedziela wywiadow-
I. prz. 12 — 2.1 od 4 —6

czne, Ul. Mickiewicza 24

2f chor.

m. 30, na którą zaprasza wszystkich ro- €horoby Wen

 

 

z ogr. odp.

wileńska Nr.31, tel. 382. dziców i opiekunów uczniów Szkoły. mocz acz 6rne. Telefon Nr. 277.
Na sezon wiosenny i ion:został Przyjm. od 8 — 1 i od
zaopatrzony w różne materjały. Podaję do wiadomości Sz. Klijenteli,EAs

 Ceny niskie. f firma JAN PAWLAK, Wileńska 10, farbiarnia
Saron skórzanych, nagrodzona dużym zło- Dr. Sz. Bernsztejn
z medalem, w wyniku długoletnich badań Choroby skórne, we-

AKUSZERKI
  

4 AKUSZERKA

1 lib 2 umeblowane pokoje tuittowo * rasimei ofarbowania:obuwie, tos] VVpielowa| MarjaLaknerowa
rebki, wa kurtki, siedzenia automoblio-f Mickiewicza 28, m. 5 Przyjmuje od godz. 9 do
we, meble skórzane i inne rzeczy. d9—1iod 4 —8 pp. 7 w., Kasztanowa 7 m.5.

Reperacje na miejscu. 1799z 13—s3 WZP69

z wygodami—do wynajęcia. Troki, ul. Ko-5
wieńska Nr. 4-a, domMaleckiej.
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