
  

  

    

 

  

 
 

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV. Wilno, Niedziela 6-go kwietnia 1930 r. Nr 81.
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i Administracj 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

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

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

 

"REDAKCJA 1 ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZALĄCZAMY NASZ BEZPLA

Mostowa I.

od 4. 9-5,
codziennie,

ILENIKI
   

    
R”

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oa

za granicę 8 zł.

oszeń. Konto czekowe w P.

PREBUMCRATAM miesięczna 4zl., z odnoszeniemn i przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 4,

BG6GŁOÓSZENIŃ: zn wiersz milim. przed tekstem 6 łam Ś8 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
O. MA 80187.
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Wszystkim, którzy. okszall mole tyle współezuciaIpomocy w Czasie

choroby i po zgonie siostry mej

śp. MARJI KISIELÓWNY
u w szczególności Przewielebnym ks. Kanorikowi Lubiańcowi, ks. Pra-
łatewi Sadowskiemu, ks, Kanenikewi Kuleszy, ks. Kanonikowi Macieje-

wiczowi i ks, Prefektowi Kozakewi, szanownym lekarzem p. Qdyńcowi,

p. K'sielowi I p. Bortk'ewiczównie; szanownej p. Frę kowiszewej za za-

Jecie się pegrze>em; Przewielebnym Slostrom Nazaretank”m: Slostrze

Dyrektorce, Matce Przełożonej, siestrze Adrjanie i Innym siostrom;
Przewielebnym Siostrom Szarytkom; moim zacnym koleżankom | kole-

gom z gimnazjum SS, Nszaretanek | drogim uczennicom; krewnym i zna-

jomym, wszystkim za modlitwy, łzy, kwiaty I Inne ofla y ssładam serdeczne

Bóg zapłać.
JADWIGA HOUWA! TOWA.
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O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych,

pogrążeni w głębokim smutku  

im

jedyne na Ziemiach Wscho

Przyrodolecznictwo, hydropatja,

z U
I

 

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. Wielki wybór wszelkich towarów.

Uchwała stronnictw centrolewicowych
przeciwko dyktaturze.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Niedzielna prasa Warszawska podaje obszerne

oświadczenie stronnictw centrolewicowych, która zwraca się prze-

ciwko dyktaturze p. min. Piłsudskiego, apeluje do opinii publicznej

o współdziałanie w walce z nią i kończy się żądaniem zarządzenia

uczciwych wyborów, w których by kraj rozstrzygnął spórmiędzy

Sejmem a min. Piłsudskim.

Dodatkowe kredyty.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Do Sejmu wpłynęły trzy projekty rządowe

o kredyty dodatkowe za r. 1929:30.
Między innymi żądają 3.000.000 zł. na pomoc kredytową dla

Polaków zagranicą, 182.000 zł. na dodatkowe kredyty na uzupełnia-
jące wybory do Sejmu i Senatu.

Trzeci projekt dotyczy kredytów na dopłatę do zabezpieczenia

na wypadek bezrobocia oraz na pomoc dla bezrobotnych wsi

i miast.

Powrót delegatów z kongresu chłopskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Policja niemiecka dostawiła do granicy polskiej

w Zbąszyniu uczestników chłopskiego kongresu komunistycznego

w Berlinie, którzy tam przybyli bez paszportów.

Ze Zbąszynia wszystkich aresztowanych w liczbie 9-ciu przywie-

ziono do Warszawy.
Między innymi śród komunistów znajduje się Semjon Łazar-

czyk z Brzestowiczowa pod Grodnem oraz jedna kobieta.

Odwołany przyjazd szefa sztabu rumuń-
skiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zapowiedziany na niedzielę przyjazd szefa sztabu

gen. rumuńskiego Simonowicza został odwołany z powodu przesile-

nia na stanowisku rumuńskiego ministra wojny.

Zuchwały napad bandycki.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W sobotę o godz. 5 pp. na dom handlowy,

mieszczący się przy Krakowskim Przedmieściu tuż przyMiodowej

napadli bandyci, którzy weszli do kantoru z rewolwerami w rękach.

Po steroryzowaniu personelu i publiczności napastnicy zrabo-

wali 12.000 zł, dolary i uciekli, pozostawiając zastrzelonego współ-

właściciela przedsiębiorstwa Izaaka Centnerszwera.
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STEFAN KALINOWSKI
Prawnik i współwłaściciel domu w Wilnie, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zgasł dnia

4 kwietnia 1930 roku o godz. 6-ej zrana.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby W. Pohulanka 27, dom własny, do Kościoła »w-go

Jakóba odbędzie się w niedzielę dnia 6 kwietnia o godz. 6-tej po południu. Nabożeństwo ża

łobne w tym kościele odprawione zostanie w poniedziałek dnia 7 kwietnia o godz. 9 m. 30

rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa w grobach rodzinnych.
przyjaciół

Siostry, Bracia i Rodzina.
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Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
wiieńska 15—5.

znajomych i kolegów

yw

PIERWSZY FILM DŹWIĘKOWY
ŚPIEWNO-MÓWIĄCY p. t.: 39

W DNIACH NAJBLIŻSZYCH

MAKE BEESMMAUUUNINIEBZEGZZA ANAL

UPADŁY ANIOŁ"
= „Hollywood“,
THHH1YK1))111411 GEZER AMANT 111 RES"

T "DO WWNAIEGA >] KONKURS Firmy FASCINATA

W KINO - TEATRZE

 

różne wille i mieszkania w parku
nad jeziorem. Pałac zdatny na
sanatorium lub pensjonat. Wiado-

' mość w Landwarowie, we dworze,|

 

Pl. Orzeszkowej 3 :

„Bibijoteka Nowości"
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości

(polskie I francuskie)
Wypożycza i kupuje
Czynna od 11 do 18.

1600—

JAN BUŁHAK
artysta—fotoaraf

Jagiellońska 8, tel. 968Przyjmuje9-6. |

m wygranych Loto
Państwowej.

W dwudziestym szóstym
dniu ciągnienia 5-ej klasy ZO-ej
polskiej loterji państwowej, głów
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Objaśnienia, W ija-
sne piatki kwiatu wpi-
sać pionowo 9 wyra-

zów o podanem zna-
czeniu. Litery w kół-
kach dadzą rozwiąza-
nie.

1) Imię żeńskie.
2) Miasto w Cze-

chach.
3) Rzeka w Polsce.
4) Inaczej słuszność
5) Inaczej orszak.
6) Sciek na wodę.
7) Inaczej kolonja.
8) Część śruby.
9) Inaczej Chorą-

giew.

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

DRUSKIENIKI
niejsze wygrane padły na nume-
ry następujące:

Po 15.000 zł. Nr 61689 173741.
Po 10.000zł. Nr 84581 187659.

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 komflet próbek wy-

Uzdrowisko położone nad Niemnem w lasach sosnowych,

Kąpiele solankowe, borowinowe, kwasowęglowe.

_. Kąpiele w Niemnie i kaskadowe w Roiniczance.

Sezon trwa od 15 maja do 30 września.
Pobyt kuracjuszy urozmaicony przez wycieczki do bliższych i dalszych okolic.

Czółna. — Plaża. — Ceny za kąpiele i karty kuracyjne obniżone.
Er

AKANTUS

dnich.

elektroterapja.

WA
MW
AW
KA
MN
NA
MA
MN
IA
NA
MN
UE

Po 5.000 zł. Nr 101179.
Po 3.000 zł. Nr 1956 99389

142354 143643 192556.
Po 2.000 zł. Nr 20089 98534.
Po 1000 zł. Nr 49787 76596

85793 91764 92021 97922 99425
111444“ 118066 125612 131328
194384 194517.

Po 600 zł. Nr 1872 9754 11500
67827 71036 88083 98407 120138
122895 143053 175934 176415
177393 187285 187379.

Nominacje.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wezwany do Warszawy radca ambasady paryskiej

płk. Szatel obejmie stanowisko szefa gabinetu p. premjera.

Polsko-łotewsko-estońska konferencja
kolejowa. |

0 bezprzeładunkową komunikację.

WARSZAWA, 5.4. (Pat). Dnia
3 bm. w sali Ministerstwa Komu-
nikacji otworzył dyrektor depar-
tarmentu  eksploatacyjnego inž.
Adam Frank kilkudniową kon-
ferencję kolejową polsko-łotew-

Cichowski skazany
WARSZAWA, 5.4. (Pat). Sąd

Okręgowy w Warszawie wydał
dziś wieczorem wyrok w proce-
cie, toczącym się przeciwko Ka-
zimierzowi Cichowskiemu, byłe-
mu komisarzowi bolszewickiemu
do spraw polskich w Petersburgu
i członkowi bolszewickiego rządu,
utworzonego dla Polski w Mińsku

sko-estońską. Konferencja zaj-
mie się sprawą stworzenia bez-
przeładunkowej komunikacji przez
Zemgale i Turmont w drodze
zmiany zestawów kołowych.

na 8 lat więzienia
w roku 1920 oraz Mieczysławowi
Boernsteinowi vel Stefanowi Bor-
kowskiemu, oskarżonym 0 dzia-
łalnóść wywrotową. Sąd skazał
każdego z oskarżonych na 8 lat
ciężkiego więzienia, zaznaczając,
że poczytał im za okoliczność
obciążającą ich zachowanie się
w czasie rozpraw.

Strajki komunistyczne w Gdańsku.
GDAŃSK, 5.4. (Pat.) Od kilku

dni trwa w obwodach wiejskich
Gdańska strajk robotników rol-
nych, wywołany przez komuni-
stów. Strajk nie zdołał dotąd
przybrać większych rozmiarów,
wobec czego komuniści prokla-
mują strajk generalny na obsza-

rze wolnego miasta, przyczem
zamierzają uciec się nawet do
środków gwałtownych, aby od-
stręczyć robotników od pracy.
Mimo to jednak wielka liczba ro-
botników rolnych pracuje wdal-
szym ciągu.

Walka o podatek od piwa w Niemczech.
BERLIN, 5.4. (Pat.) Program

finansowy rządu, domagający się
bezwarunkowo podwyższenia po-
datku od piwa do 75 proc., grozi
wywołaniem nowego konfliktu w
łonie stronnictw koalicji rządowej.
W czasie dzisiejszych obrad ko-
misji podatkowej Reichstagu po-
seł bawarskiej partji ludowej Hor-
lacher, której przedstawicielem w
gabinecie jest min. Schūtzel,
oświadczył, iż frakcja jego bez-
względnie protestuje przeciwko
podwyższeniu podatku od piwa
i że do tego protestu przyłączy
się niezwłocznie 34 posłów ba-
warskich, należących do innych.
Podniesienie podatku od spożycia
piwa — mówił pos. Horlacher —
naklada na Bawarję nowe 100-mil-
jonowe ciężary publiczne. Mówca
ostrzega przed projektowaną pod-

wyżką, przytaczając jako przykład,
że w Anglji, wskutek podwyższe-
nia podatku, spadło spożycie pi-
wa o 50 proc. Zwracając się pod

adresern min. Moldenhauera, pos.
Horlacher zaznaczył, że bawarska
partja ludowa nie ustąpi ze swe-
go stanowiska, nie zważając na
żadne groźby, natomiast jest go-
towa zgodzić się na podwyższe-
nie podatku obrotowego. Odpo-
wiadając na wywódy  przedstawi-
ciela bawarskiej partji ludowej,
min. Moldenhauer podkreślił, że
rząd przywiązuje wielką wagę do
sprawy podwyższenia podatku
od piwa i że uchwalenie tak wy-
sokiej podwyżki, jest konieczne
ze względu na zobowiązania od-
szkodowawcze, ponieważ uzyska-
nie z innych źródeł podwyżek ha
pokrycie niedoboru budżetowego
okazało się niemożliwe. Minister
wskażał na to, że podwyższenie
podatku od obrotu, jest ze sta-
nowiska gospodarczego o wiele
cięższe dla Niemiec do zniesie-
nia, niż podniesienie podatku od
piwa.

robu FASCINATA. W dniu 24 maja odbędzie się w obecności

premii, wyniki, którego zostaną ogłoszone dnia 30 maja b. r.
rejenta losowanie
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Ochrona wolności
WIEDEŃ, 5. IV. (Pat.) Parla-

ment austrjacki uchwalił dziś w
drugiem i trzeciem czytaniu u-
stawę o ochronie wolności pracy
i zgromadzeniach, czyli t. zw. u-
stawę przeciwko terorowi. Wnios-
ki socjalistyczne odrzucone zosta-
ły w głosowaniu 80głosami prze-
ciwko 69. Rezultat głosowania
przyjęły stronnictwa mieszczań-

pracy w Austrji.
skie burzliwemi oklaskami, socja-
liści zaś okrzykami: „tfu*. Wdal-
szym ciągu posiedzenia uchwało-
no większością głosów prosić pre-
zydenta, aby w myśl nowoprze-
prowadzonej reformy konstytucji
uznał obecną sesję rady narodo-
wej w dniu dzisiejszym za zam-
kniętą.

Krwawy strajk w Londynie.
LONDYN, 5.4 (Pat). Doszło tu

do starcia między policją a straj-
kującymi robotnikami, którzy usi-
łowali wtargnąć siłą na dworzec.

Około 30 osób zostało rannych.
Dopiero po skierowaniu przez po-
licję strzałów w stronę strajkują-
cych udało się przywrócić spokój.

Wypadki w Indjach.
Ghandi rozpoczyna swą kampanję nieposłuszeństwa

BOMBAJ, 5.4. (Pat). Ghandi
przybył do miejscowości Dantii,
gdzie rozpocznie jutro kampanję
nieposłuszeństwa cywilnego. Wy-
razem protestu będzie fabryko-
wanie przez Ghandiego soli na
wybrzeżu morskiem z pogwałce-
niem ustawy o inonopolu solnym.

KALKUTTA, 5.4. (Pat). Na od-
bytem wczoraj zebraniu zapadła
rezolucja, wzywająca organizacje
robotnicze do przygotowania się
do strajku generalnego.

BOMBAJ, 5.4. (Pat). Wczoraj-
sze rozruchy wieczorne przyśpie-

szyły zapowiedzianą na linjach
kolejowych akcję nieposłuszeń-
stwa cywilnego. Na odbytem dziś
walnem zebraniu pracowników

kolejowych postanowiono sparali-
żować ruch kolejowy, przyczem
niektóre grupy, biorące udział w
akcji nieposłuszeństwa, otrzymały
polecenie kładzenia się na to-
rach kolejowych przed nadcho-
dzącemi pociągami. Jak obli-
czają, w akcji nieposłuszeństwa
cywilnego na kolejach bierze
udział około 7 tys. ochotników.

BOMBAJ, 5.4. (Pat). Miejsco-
we stowarzyszenie pracowników
fabryk bawełny uchwaliło rezo-
lucję, wypowiadającą się za pod-
jęciem natychmiastowego bojko-
tu na okres trzech miesięcy
wszystkich fabryk bawełny, nale-
żących do cudzoziemców.

 

 

 

Komanikai $troni(twa Marodowepu
Dziś, o godzinie 12 i pół w sali Stronnictwa Narodowego (Orzesz-

kowej 11)

odbędzie się

ZEBRANIE POLITYCZNE
dla członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego na którem

Prof. STANISŁAW STROŃSK! poseł na Sejm wygłosi referat p. t.

«Ostatnie przesilenie rządowe».

Klub Narodowy.
Dziś, o godzinie 5 popołudniu w sali przy pl. Orzeszkowej Nr 11

Poseł Stanisław Stroński
wygłosi referat p. t. »

«NIEMCY, ROSJA i POLSKA».
 

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

Wilno, ul. Zamkowa 9,

Polska Składnica Galanteryjna
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch skarpete

—9 o

Skopówki. — Telefon 6—46.

„i bielizny,
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Nawy rządNic (Ki.
Znane są krzyki, awantury,

protesty i plebiscyty, jakie wy-

prawiali niemieccy nacjonaliści

przeciwko planowi Younga oraz

obydwu traktatom polskim: han-

dlowemu i likwidacyjnemu — a

przecie (jak to niejednokrotnie

w swoim czasie zaznaczaliśmy)

wszystko było z góry ukartowaną

i uplanowaną komedją, celem

wytargowania jaknajwiększych u-

stępstw.

Ponieważ zagranica od cza-

su wojny ma jakoś więcej zaufa-

nia do socjalistów niemieckich

niż do stronnictw prawicowych—

był rząd socjalistyczny w Berlinie

specjalnie zda się do przeprowa-

dzenia umowy haskiej i obydwu

umów z Polską.

Gdy traktaty zostały podpisa-

ne, zwrot Nadrenji zapewniony—

ustąpili socjaliści od steru pań-

stwa, przekazując go bez walki,

dobrowolnie, ludziom nowym, któ-

rzy potrafią z całą bezwzględnoś-

cią wyzyskać olbrzymie korzyści,

wypływające dla Niemiec ze wspo-

mnianych traktatów.

Nas oczywiście obchodzi prze-

dewszystkiem stosunek nowego

rządu niemieckiego do Polski.

„Kurjer Poznański*, doskonale

zorjentowany w sprawach nie-
mieckich podaje zwięzłą a zara-

zem trafną charakterystykę po-

szczególnych członków nowego

rządu.

Na czele, jako kanclerz, stoi

Bruening — jest on coprawda

członkiem centrum, nie należy jed-

nak zapominać, iż dawno minęły

czasy, gdy centrum katolickie

pod kierunkiem takich mężów

jak „mała ekscelencja" Wind-

horst broniło polaków przeciwko

eksterminacyjnej polityce Bis-

marka. Po wojnie uległo to

wszystko zasadniczej zmianie, w

szeregach centrum znajdujemy

najzawziętszych wrogów Polski,

jak osławionego ks. prałata

Ulitzkę, którego serdecznym przy-

jacielem jest Bruening, sam zna-

ny z jaskrawych wystąpień anty-

polskich.

Faktycznymi nacjonalistami są

dziś nowi ministrowie pp. Bredt,

Trewiranus i Schiele. Pierwszy,

jako prezes Partji Gospodarczej,

głosował przeciw umowom z Pol-

ską, uważając zdobycze niemiec-

kie jeszcze za słabe, drugi. choć

z powodu planu Younga rozstał

się z Hugenbćrgiem, jest również

przeciwnikiem tych umów, wresz-

cie Schiele, który jeszcze do
wczoraj należał do partji Hugen-

berga, jest znany jako zdecydo-

wany wróg Polski i polskiego rol-

nictwa, bo sam przedewszystkiem

reprezentuje interesy rolnictwa

pruskiego.

Wprawdzie pozostał na stano-

wisku ministra spraw zagranicz-

nych Curtius, jest to jednak uczeń

Stressemana, który znowu był
naśladowcą Bismarcka. Wpraw-

dzie dopóki było potrzeba, dopó-
ki wymagał tego interes Niemiec,

potrafił p. Curtius być bardzo

układnym — skoro jednak po-

trzeba ta minie, zmieni on nieza-

wodnie kurs dotychczasowej po-

lityki, czego przedsmak już ma-

my w ogromnem podwyższeniu

ceł na trzodę, cukier i zboże.

Podwyższenie to za jednym za-

machem pozbawia nas tych, bar-

dzo skromnych korzyści, które
obiecywał nam traktat handlowy.

Deklaracja wydana przez no-
wy rząd (którą zamieściliśmy w

skrócie telegraficznym) ma cha-

rakter wybitnie antypolski. OI-

brzymie sumy (330 miljonów)
przeznacza rząd na wzmocnianie

niemieckości na wschodzie. Nie
trzeba być zbyt przenikliwym, by

odgadnąć, że chodzituo „wzmoc-

nienie niemieckości* na ziemiach
polskich, że lwia część tych mil-

jonów spłynie do kieszeni nie-

mieckich kolonistów, którzy dzię-
ki traktatowi likwidacyjnemu po-

zostaną na ziemi polskiej, oraz

tych, którzy w przyszłości tu się

osiedlą.

„Jedno możnaby na pociesze-
nie powiedzieć, że traktat hand-

lowy i likwidacyjny został wpraw-

dzie podpisany—ale dotąd nie ra-

tyfikowany i że Sejm nasz jed-

nem słowem może zburzyć nie-
fortunne dzieło p. Zaleskiego.

Właściwie winniśmy Niemcom
wdzięczność za to, że przedwcze-

śnie zrzucili maskę, ukazując nam

właściwe swe oblicze.

GRANDA HONOROWA.
(© napadzie na posła prof. Rybarskiego.)

-— Na warszawskiej Woli w so-
botę, po „fajerancie*, można uj-
rzeć, wprawdzie coraz rzadziej,
następujący obrazek.

Srodkiem chodnika przewała
się trzech, należycie zawianych
„cwaniaków*. Zobaczyli samotne-
go przechodnia. Jeden do dru-
giego szepce porozumiewawczo:
— Antek, będzie magiel?
A Antek już zdzielił nieszcze-

sną ofiarę po kapeluszu. W te pę-
dy podbiega drugi kamrat:
— Osoba się narywa? Osoba

się trąca?
Wtedy trzecie indywiduum ła-

pie za pałkę, lub za majcher, w
zależności od tego, czy „robotę“
ukartowano na „sucho*, czy na
„mokro“.

Proletarjat stołeczny nazywa
to pospolicie „grandą* i z pod-
miejskimi „grandziarzami" rozpra-
wia się energicznie, nie zawsze
nawet wzywając" pomocy służby
bezpieczeństwa publicznego. Dzię-
ki zdecydowanemu stanowisku
mas, bandycki ten obyczaj po-
woli zanika. Nic tak chłodząco
nie wpływa na rozgorzałe tempe-
ramenty, jak poznanie na własnej
skórze, że kij ma dwa końce, a
przysłowie „kto czem wojuje, od
tego ginie", nie jest czczą reto-
ryką.

Lecz jak cały kulturalny ogół
polski powinien ustosunkować się
do grandziarstwa, które przeszcze-
piają z podmiejskich zaułków, na
grunt sejmowy, polityczni „cwa-
niacy“, tumaniący od czterech lat
społeczeństwo, że pragną „uzdro-
wić” nasz parlamentaryzm?

Taki pan harnaś w tužurku,
wobec którego tatrzański Jano-
sik, lub karpacki Dobosz, byliby
uosobieniem rycerskości, napada
po zbójecku zasłużonego obywa-
tela, a potem udaje „dżentelme-
na* i czeka przez dwadzieścia
cztery godziny, czy napastowany
nie przyśle doń „świadków”, żą-
dając za jego zbójectwo „saty-
sfakcji“. |

I taki pan, robiący konkuren-
cję sławetnemu Franciszkowi Sie-
czce, znajdzie nadomiar 2-ch in-
nych awanturników, a niekiedy
poprostu uczciwych, na swój spo-
sób, głupców, którzy spiszą „pro-
tokuł jednostronny”, że ich kli-
jent postąpił „zgodnie z zasadami
ludzi honoru”, natomiast „nieho-
norowym” jest napastowany, po-
nieważ „nie zareagował na obra-
zę*.

Zaś stronnictwo, dające przy-
tulisko owej honorowej grandzie,
 

uzna sprawę za „załatwioną ho-
norowo* i ogłosi z emfazą:
— Jesteśmy zespołem, „który

publicznie wyrzekł się -przywiie-
jów nietykalności poselskiej, łą-
cząc to razem z unikaniem nie-
odpowiedzialności honorowej".

Otóż z tem pseudo-honoro-
wem harnasiowaniem i tem rze-
komo džentelmenskiem łobuzer-
stwem trzeba raz wreszcie skoń-

czyć.
A o sposobach położenia im

kresu muszą pomyśleć mężowie,
stojący na świeczniku i odpowie-
dzialni za zdrowie moralne na-
rodu.

Nie wolno dopuścić, by nasza
inteligencja, zniecierpliwiona bez-
karnością „honorowych* napa-
dów panoszącego się awanturnic-
twa po mieszkaniach prywatnych,
lokalach publicznych, szkołach,
sądach, a ostatnio w sejmie,
poszła śladem ludzi prostych i
ich pierwotnego, samozachowaw-
czego instynktu, sięgnąwszy do
rozwiązań tragicznych.

Nie zapominajmy, że przed
dwudziestu sześciu laty Warsza-
wa przeżywała podobną psycho-
zę. Napadano wybitnych działa-
czy i publicystów w teatrach, po-
liczkowano się z lada powodu po
kawiarniach i cukierniach. Ów-
czesne władze rosyjskie nie mia-
ły naturalnie nic przeciwko te-
mu, że nasze warstwy oświecone
toczy. rak deprawacji schamienia
obyczajów, my zaś nie posiadali-
śmy własnej egzekutywy, która-
by owemu schamieniu położyła
kres. Więc przemówił — żywioł.
Ksawery. Dunikowski... Jego od-
ruchowy samosąd był straszny.
A jednak momentalnie oczyścił
niezdrową atmosferę, niby piorun,
zrodzony przez burzę, lecz roz-
siewający wokół orzeźwiające fa-
le ozonu. Napady „honorowych*
awanturników skończyły się, jak
nożem uciął.

Raz jeszcze _powtarząmy:
Nie wolno nam dopuścić do po-
dobnej ostateczności. Wszak je-
stešmy 0 dwadzieścia sześć lat
starsi w rozwoju kultury naro-

dowej.
Ale właśnie dlatego nie wol-

no nam skrywać pod płaszczy-
kiem  „tradycji* całkiem nowo-
czesnej perfidji, która owe trady-
cje wyzyskuje dla własnych, spe-
cyficznych celów terroryzowania
społeczeństwa i wodzenia go na
pasku swojego cynizmu.

(Myśl. Niepodległa nr 1016).

Kiedy będzie zwołana sesja nadzwyczajna
Sejmu?

W ostatnich dniach odbyły się
narady przywódców Centrolewu
w sprawie terminu wniesienia
pisma do p. Prezydenta Rzplitej
o zwołanie sesji nadzwyczajnej
parlamentu. ;

Pod pismem tem juž zebrano
148 podpisów posłów, gdyż kon-
stytucja przewiduje, że do zwo-
łania sesji nadzwyczajnej trzeba
podpisów jednej trzeciej posłów.

Mimo to jednak, pismo będzie
wniesione dopiero po świętach,
w ostatnich dniach kwietnia, praw-
dopodobnie 29 kwietnia.

Ponieważ sesja nadzwyczajna
musi być zwołana najpóźniej w
dwa tygodnie po wniesieniu pis-
ma, wynika z tego, że będzie ona
zwołana dokładnie 13 maja.

Ostatnio rozeszła się pogłoska,
że wbrew przypuszczeniom, rząd
p. Sławka sam zwoła sesję nad-

„zwyczajną na połowę maja.
Decyżja ta, jakoby, została

spowodowana oświadczeniem nie-
mieckich kół rządowych, które
domagają się stanowczo ratyfi-
kacji traktatu przez Sejm.

b

Litwa zaniepokojona następstwami umowy
likwidacyjnej polsko-niemieckiej.

„Liet. Zinios“ zwracają uwagę
na przełom niemieckiej myśli po-
litycznej, który w ostatnich cza-
sach nabiera coraz bardziej zde-
cydowanego charakteru.

„Ratyfikacja niemiecko - pol-
skiej umowy” likwidacyjnej —
piszą „L. Ż.* dała okazję do są-
dów, iż pomienione porozumie-
nie niemiecko-polskie winno pro-
wadzić do wielkich zmian w po-
lityce Wschodnich Prus. Okazuje
się, iż przypuszczenia te nie były
bynajmniej mylne. (mowa  li-
kwidacyjne jest ogłoszona i jedno-
cześnie prezydent Hindenburg
zwrócił się do narodu niemiec
kiego z odezwą, w której nawo-
łuje do podjęcia na wielką skalę
akcji ratowania Prus Wschodnich.
Wyciągając wnioski z tej odezwy,
rząd niemiecki uchwalił opraco-
wać wielki program ratowania
Wschodnich Prus. W tym celu
zamierza się asygnować sumy do
1 miljarda lit.

Dla Litwy nowy etap wschod-
nio-pruskiej polityki jest daniosły
z tego względu, iż program ten
w znacznej części dotyczy inte-
resów Litwy. Przedewszystkiem
należy zauważyć, iż w ramkach
tego programu niezaniedbany jest
zapewne. i port Królewiecki. O-
znacza to, iż ten największy kon-
kurent portu Kłajpedzkiego w
najbliższej przyszłości będzie ko-
rzystał ze znacznie większego po-
parcia Rzeszy, niż dotąd. Wynika
stąd, iż rozwój portu kłajpedzkie-
go może być jeszcze bardziej u-
trudniony, niż dotąd. Z innej stro-
ny należy sądzić, iż niemało u-
GE PSZ OTKAPORZEBZ:ZRK

Czy jednak nasza większość

sejmowa potrafi spojrzeć w to

oblicze, wyczytać w niem całą

prawdą i odpowiednie zając sta-

nowisko?

wagi będzie zwrócone na rozwój
sił gospodarczych Wschodnich
Prus, m. in. na stworżenie po-
myślnych warunków dla poparcia
przemysłu drzewnego Wschod-
nich Prus. A ponieważ kwestja
ta jest ściśle związana z zagad-
nieniem transportu drzewa, tedy
należy sądzić, iż Niemcy, reali-
zując swój wschodni program, bę-
dą usiłowały postawić na porząd-
ku dziennym kwestję spławu la-
su Niemnem. , ;
W ten sposób nowy wschod-

nio-pruski program Niemiec nie-
jako wskazuje na to, iż Niemcy
skłonne są przejść do obozu tych
trzecich państw, którym zależy na
komunikacji przez Litwę. Gdyby
tak było, oznaczałoby to pogor-
szenie naszego stanowiska w za-
targu z Polakami. Wystarcza wska-
zać na wybitną zależność nasze-
go rolnictwa od rynku niemiec-
kiego i niedostateczną ochronę
naszych interesów w granicach
układu handlowego z Niemcami,
aby upewnić się co do poważnej
zmiany kierunku polityki Niemiec
względem Litwy*,
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Sport.
Sprawa dyskwalifikacji Petkie-

wicza.
WARSZAWA, 5. 4. (Pat.) W związku

z pogłoskami o rzekomej dyskwalifi-
kacji Petkiewicza przez Polski Związek
Lekkoatletyczny zarząd P. Z. L. A.
stwierdza, iż jakkolwiek sprawa dyskweli-
fikacjj Peikiewicza przez związek ło-
tewski była przez zarząd P. Z. L. A.
szczegółowo rozpatrywana, to jednak
żadnej uchwały zawieszającaj, lub dys-
kwelifikującej Petkiewicza zarząd nie

" . powziął.

NAJSUBTELNIEJSZE
PUDRY
KOMPRYMOWANE
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Sprzymierzeńcy
Sowietów.

(KAP.) Merjawici wystąpili osta-

tnio przeciwko orędziu Ojca św.

o prześladowaniu religji w Rosji

sowieckiej, motywując to tem, że

w sowietach panuje całkowita to-

lerancja religijna, że niema tam

ani ucisku, ani prześladowania za-

równo duchowieństwa, jak i wier-

nych. 4

W dodatku do organu marja-

wickiego „Królestwo Boże na zie-

mi”, p. t. „Głos Prawdy”, z dn.

27 marca r. b., czytamy m. in.:
„Gdy tedy Watykan stracił

nadzieję pokojowego, za pomocą

konkordatu i jezuitów, zawładnię-

cia Rosją, i upewnił się, że z bol-

szewikami nigdy nie będzie mógł

wejść w porozumienie, uderzył

teraz na alarm i wzywa cały świat

do krucjaty, do krzyżowej wypra-

wy na bolszewików, a wzywa w

tym czasie, kiedy w Rosji rzeczy-

wiście już panuje bezwzględna

tolerancja religijna i kiedy ani

popi, ani księża katoliccy, ali lud,

za wyznawanie swych przekonań

religijnych nie
Bo że tak jest, stwierdzają to

wobec całego świata sami bisku-

pi prawosławnego Kościoła w

Rosji, na czele z metropolitą

Sergjuszem i to samo stwierdza

pełnomocnik posła angielskiego

w Moskwie, który w tych dniach

przybył z Moskwy na rozkaz rzą-

du angielskiego, aby zdać sprawę,

czy istotnie w Rosji jest toleran-

cja, czy też prześladowanie reli-

gijne. Przybyły do Londynu peł-

List otwarty
do p. Stanisława Cara, Mi-

nistra Sprawiedliwości.
(W ostatnim zeszycie „Tygodnia,

Nr. 14, znajduje się list.otwarty do
p. St. Cara, podpisany przez wy-

bitnego prawnika Warszawy, mec.
Z. Nagórskiego, z którego podane
są poniżej główne ustępy).

—Panie Ministrze i Szanow-
ny Kolego! 7

Byl czas, kiedy Pan, Panie
Ministrze, w jednym szeregu z
prawnikami stołecznymi  podej-
mował prace około ugruntowa-
nia w Polsce systemu, który się
pospolicie nazywa państwem pra-
worządnem. Był czas, jakże nie-
dawno, kiedy Pan, Panie Mini-
strze, zakładał miesięcznik „Pa-
lestra" i zamierzał organizować
adwokaturę polską dla wspólnej
pracy.. Pod Pana redakcją, pod
Pana, Panie Ministrze, niejako
auspicjami pisał wówczas Ludwik
Domański:
— „Głównem zadaniem wol-

nej adwokatury jest zwalczanie
ucisku bezprawia i niesprawiedli-
wości... Walka w imię prawa i
słuszności z bezprawiem i niespra-
wiedliwością czy to w stosunkach
prywatnych, czy publicznych, jest
powołaniem adwokatury, jest służ-
bą publiczną, mającą na wzglę-
dzie dobro zarówno społeczeń-
stwa, jak i państwa*.

Panie Ministrze i Szanowny
Kolego, kiedy Pan powracał do
adwokatury i głosy liczne dawa-
ły wyraz wątpliwości, czy dzia-
łalność Pana na stanowisku Wi-
ceministra, a później Ministra
Sprawiedliwości da się pogodzić
z wysoką godnością adwokata,
byłem jednym z tych, którzy u-
ważali za uniezasadnione czynie-
nie jakichkolwiek trudności, gdyż
ani. na chwilę nie dopuszczałem
myśli o zarzutach natury etycznej.

Dziś widzę się uprawnionym
z tytułu naszej dawnej  koleżeń-
skiej zażyłości, z tytułu wspól-
nych prac zawodowych, czuję się
także zobowiązanym z uwagi na
interes, tak Szanownemu Koledze
niewątpliwie bliski, adwokatury
polskiej, na interes wymiaru spra-
wiedliwości, któremu Pan ponow-
nie służyć zamierza, na interes
wreszcie najważniejszy—na dob-
ro i sławę, na dobro i bezpie-
czeństwo Rzeczypospolitej—zwró-
cić się do Pane z pubiicznem za-
pytaniem, czy adwokat Stanisław
Car został Ministrem Sprawiedli-
wości, czy też Minister Stanisław
Car przestał być adwokatem?

Człowiek prosty, prawnik pos-
polity, w arkana rozgrywki o wla-
dzę niewtajemniczony, pojąć nie
może, czemu się to dzieje, że
Wiceminister i Minister Sprawied-
liwości, wbrew wyraźnemu brzmie-
niu ustawy, przyjmuje nielegalną
nominację na Generalnego Ko-
misarza Wyborczego, a Naczelny
Prokurator Rzeczypospolitej ni
widzi niedokładności wyborczych,
które powodują następnie unie-
ważnienie przez Sąd Najwyższy
wyborów w wielu okręgach.

Prostacy, wierzący w wolność
słowa, jako jedną z podstaw de-
mokracji, pytają się zdumieni,
czemu to Minister Sprawiedliwo-
ści walczy przeciwko całemu spo-
łeczeństwu o utrzymanie w mocy
uchylonego przez Sejm dekretu
prasowego, opartego na policyj-
nym systemie zwalczania wolnej
myśli politycznej. ;

Prawnicy wszelkich odcieni
chcieliby wiedzieć, czemu Mini-

idą na rozstrzał.

nomocnik posła angielskiego z
Moskwy komunikuje rządowi an:
gielskiemu, że co pisał metropo-
lita Sergjusz i ambasador bolsze-
wików Rykow, o tolerancji reli-
gijnej w Rosji, jest prawdą.

Widzimy więc, że cała ta
akcja watykańska, nosząca nazwę
„krucjaty modlitw", za którą po-
szły i inne wyznania, ma na celu
jedynie tylko wywałanie wojny
wszechświatowej, zmiażdżenie bol-
szewików i dostanie się jezuitów
i kleru watykańskiego do Rosji,
tej „Ziemi Obiecanej", pożądanej
oddawna dla papieskiego Rzymu”.

Jak widać z powyższych ustę-
pów, są one jakby żywcem wy-
jęte z „Prawdy“ i „Izwiestij“ mo-
skiewskich. W zupełnie fałszy-
wem świetle przedstawiają szla-
chetną inicjatywę Ojca św. oraz
podają kłamliwą wiadomość, że
poseł angielski w Moskwie stwier-
dził, iż w Rosji niema prześlado-
wania religijnego.

Do powyższego dodatku orga-
nu marjawickiego załączone, są
ulotki o następującej treści:

„Papież i księża wołają Was
do kościołów przeciwko rzeko-
mym  prześladowaniom religji w
ZŚRR. Wierzcie, że wszystkie ka-
zania.o rzekomym ucisku religji
w ZSRR, to fałsze i kłamstwa,
wymyślone przez burżuazjęiksię-
ży, którzy chcą Was użyć za na-
rzędzie zdławienia we krwi pań-
stwa robotników i chłopów.
W Z. S$. R. R. niema prześla-

dowań religijnych. Państwo pro-
letarjackie broni się tylko przed
kontrrewolucyjną działalnością ka-
pitalistów, obszarników, popów,
księży i rabinów, którzy we wspól-
nym froncie chcą narzucić wy-
zwolonym masom _ pracującym
ZSRR jarzmo nowego uciskui
wyzysku kapitalistycznego. Precz
z wojną przeciwko ZSRR! Precz
z  klerykalnemi  podjudzeniami
wojennemi*!

ster Sprawiedliwości, zamiast stać
na straży ustawy konstytucyjnej,
w sposób nie tyle pomysłowy, ile
przejrzysty, ułatwia jej... omijanie;
w imię czego tak łatwo się .go-
dzi na.faktyczne konstytucji za-
wieszenie, a normowanie życia
państwowego wedle konstytucji,
ponoć, podyktowanej, lecz przez
żaden organ Rzeczypospolitej nie
akceptowanej, a nawet wyraźnie
nie sformułowanej.

Czemu od lat czterech ustrój
państwowy Polski doznaje nie-
ustających wstrząsów, a ciągłe
zapowiedzi jego zmiany—zapew-
ne na lepsze—pozostają w dzie-
dzinie politycznych  obiecanek,
którym nikt już dzisiaj wierzyć
nie może?

Powraca Pan, Panie Ministrze,

na swój odpowiedzialny urząd w
chwili, gdy konflikt pomiędzy
Rządem a Narodem doszedł do
punktu kulminacyjnego.

Staje z jednej strony władza,
poparta przez nielicznych, a prze-
ważnie od niej zależnych polity-
ków, pewna, jak dotąd, swej siły
fizycznej, opanowana przekona-
niem, że społeczeństwo jest nik-
czemne i na wolność nie zasłu-
gujące, gardząca narodem i pra-
wem, pełna szczerej lub obłudnej
wiary w swą mądrość polityczną,
z drugiej strony naród, społe-
czeństwo, czy tłum, sztucznie
zdezorganizowany, odarty z po-
szanowania dla wszelkich autory-
tetów, ale coraz bardziej, z coraz
większą świadomością tęskniący
do pogodnego autorytetu prawa,
do poszanowania dla narodowych
instytucyj republikańskich, do
urzeczywistnienia ładu, bezstron-
ności i sprawności w Ssorawowa-
niu władzy publicznej, do nieza-
wisłego a mądrego Sądu, do usta-
lenia wewnętrznej struktury Pań-
stwa, do tego jednem słowem,
co się pokojem wewnętrznym
nazywa.
W takich chwilach Minister

Sprawiedliwości, stróż prawa i
konstytucji, być powinien osobą
główną w Rządzie, ośrodkiem wła-
dzy, obrońcą niezłomnym praw
Narodu, doradcą niezawodnym
Prezydenta Rzeczypospolitej,rzecz-
nikiem ustawy konstytucyjnej, kie-
rownikiem prawotwórczych po-
czynań państwa, być może wiel-
kim budowniczym ulepszonego
ustroju Rzeczypospolitej.

Panie Ministrze  Sprawiedli-
wości, czy Pan staje w służbie
prawa, czy też uczyni Pan nadal
z prawa służbę doraźnej polityki?
Czy Pan zamierza współdziałać z
władzą, która nie chce uznawać
hamulca ustawy, czy też odbudo-
wać w Polsce życie wolne, życie
pełne, na prawie oparte i przez
prawo zorganizowane?

Stawiam to pytanie, jako je-
den z wielu prawników, czekam
odpowiedzi, jako jeden z tysięcy
obywateli.

życie, społeczeństwo i pań-
stwo dłużej czekać nie mogą. |

Zygmunt Nagórski.

 

Przy obstrukcji, zaburzeniach tra-
wienia, zgadze, uderzeniach do głowy,
bólach głowy i ogólnem niedomaganiu
zażywa się rano naczczo szklankę na-
turalnej wody gorzkiej Franciszka-Jó-
zefa. Na podstawie doświadczeń, do-
konanych w klinikach chorób wewnętrz-
nych, woda Franciszka-Józefa jest je-
dynym i najskuteczniejszym środkiem
przeczyszczającym.—Żądać w aptekach.
 

|
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SMACZNA I POŽYWNA.
SKLEP DETALICZNY: MICKIEWICZA 10.
E-HSEBERTYCGETZ J.LLC KATES

Z Litwy.
Bankructwo Banku gospo-

darczego.
KOWNO, 5.4. (Pat.) Na dzisiej-

szem zebraniu członków central-
nego banku gospodarczego po-
wzięto uchwałę likwidacji tego
banku. Bank wykazał 1.200 tys.
litów strat, które powstały w zwią-
zku z bankructwem banku zwią-
zku rolników w Szawlach i takie-
goż banku w Rokiszkach, gdzie
bank centralny zmuszony był po-
krywać niedobory,
 

Walne Zebranie Cechu Rzemieślników
i Wędliniarzy w Wilnie.

W ubiegłym tygodniu odbyło
się Walne Zebranie członków Ce-
chu Rzeźnikówi Wędliniarzy, przy
udziale przedstawicieli handlarzy
trzodą chlewna. Obecnych było
na zebraniu 50 osób. Na porząd-
ku dziennym były następujące
sprawy:

1) Sprawa asekuracji trzody
chlewnej, 2) Sprawy podatkowe,
3) Sprawy gospodarcze, 4) Spra-
wa eksportu wędlin, 5) Sprawa
podniesienia .składki członkow-
skiej, a w związku z tem zmiany
$ 14 Statutu, 6) Sprawa admini-
stracji domów należących do Ce-
chu i 7) Wolne wnioski.

Przewodniczył zebraniu p. Mi-
chal Zytkiewicz, starszy Ćechu,
który też na asesorów powołał
pp. Pawła Czyża i Jana Sienkie-
wicza. Po dłuższej dyskusji w
sprawie asekuracji trzody chle-
wnej, w której to sprawie głos
zabierali pp. Paweł Czyż, Włady-
sław Morozowski, Józef ziałło,
Kazimierz Bartoszewicz oraz przed-
stawiciele handlarzy trzody chle-
wnej, postanowiono jednogłośnie
stworzyć na własną rękę towa-
rzystwo asekuracyjne, w skład
którego weszłyby, istniejące na
terenie m. Wilna, 3 związki rze-
žnickie, oraz handlarze trzodą
chlewną

Asekuracja winna byč przy-
musowa i ma dotyczyć, zarówno
trzody bitej, jak i żywej. Ostate-
czne załatwienie sprawy poruczo-
no, mającemu w tym właśnie ce-
lu powstać, Komitetowi Towarzy-
stwa Asekuracyjnego.

Odnośnie punktu 2 porządku
dziennego, starszy Cechu, p. Mi-
chał Żytkiewicz, podał do wiado-
mości zebranych rozporządzenie
o umorzeniu przez lzbę Skarbo-
wą zaległych sum podatkowych
do roku 1929, nie przekraczają-
cych w sumie 2.000 zł. Członko-
wie cechu, którzy mają wspo-
mniane zaległości, a nie mogąsię
z nich uiścić, winni się zgłosić
do Cechu, celem otrzymania opinji
i świadectwa niezamożności, oraz
złożenia takowych, wraz z odpo-
wiednio umotywowanem  poda-
niem, do Prezesa Izby Skarbowej,
za pośrednictwem Izby Rzemieśl-
niczej w Wilnie.

Poruszono też sprawę opłat
podatkowych na rzeźni od sztuki,
oraz sprawę zmniejszonego w tym
roku obrotu w branży rzeźnickiej
i wędliniarskiej o 25'/, w  poró-
wnaniu z rokiem ubiegłym. Jedną
z przyczyn tego, jest otwarcie
przez Magistrat jatek, oraz nie-
zdrowa pokątna konkurencja. Po-
stanowiono w tej sprawie polecić
Zarządowi  jaknajenergiczniejszą
walkę, nie cofając się nawet przed
odebraniem plombownic i za-
mknięciem warsztatów członków,
którzy pozwalają w swych praco-
wniach na wyrób wędlin, osobom
nie mającym na to zezwolenia ze
strony władz, a które przez złe
wyroby, podrywają opinję cechu,
jako takiego, oraz poszczegól-
nych, zrzeszonych w nim, człon-
ków. 2

Następnie p. Žytkiewicz. podal
do wiadomošci zebranych, iž gar-
barnia należąca do cechu, znaj-
dująca się w Wilnie przy ul. Bia-
łoskórniczej, została opuszczona
przez dotychczasowych dzierżaw-
ców i nie daje teraz żadnych do-
chodów. Na wniosek p. Czyża po-
stanowiono polecić Žarządowi
przeprowadzić pertraktacje w spra-
wie wydzierżawienia, lub też sprze-
dania powyższej nieruchomości
wraz z placem i budynkami i na-
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DŹWIĘKOWE KINO

„HELIOS“

W tych dniach

OTWARCIE SEZONU!

 

bycia, za otrzymaną kwotę, do-
chodowego domu w śródmieściu.
Podano do wiadomości obecnych
wymagania Magistratu przy otrzy-
mywaniu bezpłatnych przepustek
na rzeźnię miejską na rok 1930.
Podane zostało do wiadomości
zebranym, iż z nadsyłanemi przez
Główny rząd Statystyczny w
Warszawie — kwestjonarjuszami,
członkowie winni się zgłaszać do
Sekretarjatu cechu, celem wypeł-
nienia i przesłania takowych do
dnia 25 kwietnia 1930 r., gdyż w
wypadkach zaniedbania grozi ostra
kara. Podano też do wiadomości
sprawę opłaty podatków od mi-

   
  

     

strzów i czeladników na rzecz
powstałej lzby Rzemieślniczej w
Wilnie.

Usłyszycie z ekranu głosy najwybitniejsz

 

PIERWSZY POLSKI FILM DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY I MÓWIĄCY!

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ
na tle rozgłośnej sztuki GABRYELI ZAPOLSKIEJ

GRAJĄ, MÓWIĄ i
TYCKIEJ, D. LIPIŃSKIEJ, TAD. w

Szczegóły nas

 

Następnie omawiano sprawę
tworzącego się towarzystwa dla
eksportu wędlin.. Starszy Cechu,
p. Żytkiewicz, apelował do zebra-
nych, aby wzięli w tem udział,
przez zgłoszenie odpowiedniej de-
klaracji, nie później, niż do 20
kwietnia b. r., oraz udzielił infor-
macji o warunkach należenia do
powyższego towarzystwa
W związku: z należeniem Ce-

chu Wileńskiego do Związku Ce-
chów Rzeźników i Wędliniarzy
w Poznaniu, oraz do Związku
Cechów w Wilnie i opłacania
tamże składek, pobierana dotych-
czas kwota 15 zł. rocznie okaza-
ła się niewystarczającą, wobec te-
go zebrani na wniosek zarządu,
zgodzili się o podniesienie tej
składki do 24 zł. rocznie. (c)

 

Wiadomości kościelne.
— J.E. ks. Biskup Bandur-

Ski wyjechał do Grodna celem
_ wygłoszenia nauk rekolekcyjnych

dla oficerów i podoficerów W. P.
całego garnizonu od 7 do 10-go
kwietnia.

— Rekolekcje nauczycielskie
rozpoczną się dn. 12 b. m., w so-
botę o godz. 18-ej w kaplicy So-
dalicyjnej przy ul. Wielkiej 64
(sala dawn. kina „Jutrzenka*).
Rekolekcje będzie prowadził o.
Kucharski T. J. Kuratorjum Okrę-
gu Szk. Wileńskiego udzieliło
nauczycielstwu urlopów na czas
rekolekcyj.

Z miasta.
t — Spółdzielnia Właścicieli
Autobusów podaje do wiadomo-
ści, że po sprawdzeniu ogólnego
kilometraża odcinków przystan-
kowych została skorygowana ta-
ryfa autobusów miejskich, wobec
czego niektóre bilety uległy zniż-
ce, niektóre "zaś zwyżce, w sto-
sunku do cen dotychczasowych.
Równocześnie została obniżona
cena biletów za jeden przelot do
20 groszy, jak również obniżona
została taryfa na wszystkich koń-
cowych przystankach w stosunku
po 20 gr. za 3 przeloty.

Sprawy miejskie.
Spóźniceny budżet m.

Wilna. W dniu wczorajszym wo-
jewoda wileński odbył dłuższą
konferencję z prezydentem mia-
sta Wilna Folejewskim i szefem
sekcji finansowej J. Żejmo w
sprawie układania preliminarza
budżetowego miasta Wilna na
rok 1930 31.

Jak wiadomo przepisy budže-
towe wymagają, ažeby prelimina-
rze budżetowe miast wydzielo-

"nych były przedkladane władzom
nadzorczymdozatwierdzeniaprzed
dniem 1 lutego roku kalendarzo-
wego z tem obrachowaniem, by
związek komunalny miał już za-
twierdzony budżet w chwili roz-
poczęcia się nowego okresu bud-
żetowego 1. IV. i tem samem
miał zapewniony normalny roz-
wój gospodarki samorządowej.
Dotychczas preliminarz budżeto-
wy m. Wilna nie został sporzą-
dzony na co p. wojewoda zwró-
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KRONIKA.
cił uwagę prezydenta m. Wilna,
prosząc go o przyśpieszenie prac
w tym dziale. Następnie omó-
wione były sprawy podatkowe. (d)

Sprawy sanitarne.
— Oględziny zakładów prze-

mysłowych. Przy Inspektoracie
Pracy: powstaje komisja lekarzy
Kasy Chorych, której zadaniem
będzie dokonanie lustracji zakła-
dów, fabryk i warsztatów, celem
zbadania stanu zdrowotnego nie-
letnich robotników. Szczególna
uwaga zostanie skierowana na
przedsiębiorstwa, których produk-
cja połączona jest z niebezpie-
czeństwem dla zdrowia. (w)

Handel i przemysł.
— Walka z obuwiem cze-

skiem. Wobec zamiarów czeskiej
firmy obuwia „Bata* otwarcia w
Wilnie swego sklepu, miejscowe
kupiectwo, handlujące obuwiem,
projektuje rozpocząć produkcję
taniego obuwia sposobem ręcz-
nym. Obuwie tym sposobem wy-
tworzone ma być bez porównania
lepsze od obuwia „Bata“.

— lzba Przemysłowo-Han-
dłowa w Wilnie podaje do wia-
domości zainteresowanych firm
miejscowych, że pożądanem jest
uczestniczenie firm eksportują-
cych szczecinę, skóry, konopie i
len na tegorocznych Targach
Poznańskich, które odbędą się w
dn. od'27 kwietnia do 4 maja r.
b. Zaznacza się bowiem szcze-
gólne zainteresowanie importerów
niemieckich wymienionemi to-
warami polskimi. W związku z
świeżozawartym traktatem handlo-
wym  polsko-niemieckim, możli-
wości zawierania tranzakcyj są
bardzo aktualne.
— Uruchomienie tartaków.

Po dłuższej przerwie od 3 kwietnia
zostały uruchomione w Wilnie
dwa tartaki: tartak Gierszatera,
zawieszony wskutek braku su-
rowca i tartak Pióromoncki, w
którym przeprowadzano oz

w)
Sprawę „palestyńskich

pieniędzy" rozstrzygnie mini-
sterstwo. Głośna w swoim cza-
sie sprawa „palestyńskich pienię-
dzy*, t. j. kwitów na materjaly,
które otrzymywali za pracę tak

dowania

dlowe,
tel. 152.

Lasu 35,
siedziby
dzo dob:

artystów polskich: I. WĘGRZYNA, Z. BA-

folonja (l ha
4 klm. od Wilna z zabu-

do sprzedania, Wileńskie
Biuro Komisowo - Han-

 

iial
135 ha do sprzedania w
powiecie Wil. - Trockim.

drzew owocowych ipark.
Wiadomość: Zwierzyniec,
Sosnowa 1, m. 4.

"Majątek
nad rzeką Wilją zie-
mia dobra, las poło-

ŚPIEWAJĄ!
ESOŁOWSKIEGO i innych.
tapia

  

  

zw. chałupnicy zamiast pieniędzy,
wobec braku ustawy chałupniczej
wPolsce, została skierowana przez
Inspektorat Pracy do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, które osta-
tecznie ją rozstrzygnie. Ma to na-
stąpić w najbliższej przyszłości. (w)

Sprawy szkolne.
— Zamknięcie kursów ma-

turalnych Dubickiego. Stosow-
nie do prośby Kuratorjum Okrę-
gu Szkolnego Wileńskiego, Sta-
rostwo Grodzkie zarządziło zam-
knięcie istniejących bez wyma-
ganego zezwolenia władz szkol-
nych kursów maturalnych Alek-
sandra Dubickiego w Wilnie przy
ul. Zakretowej 9. (d)

Sprawy kolejowe.
Ruch graniczny towaro-

wy. Ostatnio na pogranicznej
stacji Raczki, dał się zauważyć
wzmożony ruch towarowy. Dzien-
nie przez stację tę przechodzi
około 10 wagonów towarów oraz
około 25 wagonów drzewa i wę-
gla. W ciągu ubiegłego miesiąca
do Prus Wschodnich i Litwy prze-
wieziono przeszło 200 wagonów
różnych towarów, węgla, drzewa
i nafty.
— Ucieczka z „raju” bolsze-

wickiego. W ubiegłym miesiącu
przez graniczne stacje Zahacie,
Olechnowicze i Stołpce  przyje-
chało do Polski 212 cudzoziem-
ców, z czego 98 opuściło granice
Polski, zaś 114 pozostało w Polsce,
uzyskując prawo osiedlenia się. d

Sprawy robotnicze.
— Stan bezrobocia. Według

danych w ciągu ubiegłego tygo-
dnia, na terenie miasta Wilna za-
rejestrowano 3933 bezrobotnych,
w tej liczbie mężczyzn 2911 i ko-
biet 1022. Bezrobocie w porów-
naniu z poprzednim tygodniem
zwiększyło się o 6 osób. „d

Z życia stowarzyszeń.
— Zwyczajne Zebranie Tow.

Naucz. Szk. Śred. i Wyższ. od-
będzie się dn. 7 b. m. (poniedzia-
łek) o godz. 7-ej w gimn. im. J.
Słowackiego z nast. porządkiem
obrad: 1) komunikaty Zarządu
Koła; 2) „Szkoła średnia dla
dziewcząt* — referat p. dyr. J.
Rodziewiczowej; 3) wybory dele-
gatów na Walne Zgromadzenie
TNSW w Gdańsku.

Odczyty.
— Oddział Polskiego Towa-

rzystwa Fizycznego urządza w
czwartek dnia 10 b. m. w godz.
11—13 i 15—20 w Zakładzie Fi-
zycznym (Nowogródzka 22) po-
kaz szeregu ciekawych došwiad-
czeń fizycznych. Wyjaśnień udzie-
lać będą pp. asystenci i pracow-
nicy zakładu O. S$. B.

Wejście dla dorosłych 50 ar.,
dla młodzieży 20 gr., dla wycie-
czek szkolnych 10 gr. od osoby.

Dobroczynność.
— Dziś kwesta dla nieule-

czalnie chorych, prosimy uprzej-
mie o łaskawe poparcie takowej
choć małym datkiem.

Kronika policyjna.
— Obława na męty społeczne.

W dniu 4 b. m. podczas obławy na te-
renie m. Wilna skontrolowano wszystkie
miejsca podejrzane, meliny, oraz za-
jazdy i hotele. Podczas obławy zatrzy-

Dszczędnnść
swoje złote i dolary u-
lokuj na 12 proc. rocz-
nie. Gotówka twoja jest
zabezpieczona — złotem,
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. LOMBARD
Plac Katedralny, Bisku-
pia 12. Wydaje pożyczki
pa zastaw zlota, sre-
ra, brylantów,futer i t.d.

mi i dobrą glebą

Mickiewicza 21,
—]

 

Do sprzedania domy
z placami, również

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

1860—1

Folwark

ornej 70, łąki i

30. Ziemia bar-
ra. Sad koło 300

1319-0
 

 

żenie malownicze w
pobliżu Wilna, sprze- ! obszaru 94 na niedaleko

f damy tanio. | pas z kompletem za-
i o «| budowah sprzedamy za
| Aaaažechelai | 6,000 dol. Wileńskie Biu-| Mickie

ro Komisowo - Handlowe
SE Mickiewicza 21, tel. 152.

—s0

 

 

. .Wilno, uStraszuna 13. sprzedania
z oleca: dom z placem ul. Pro-

Najlepsze Wina i Miody RSA isżkanie
r PO CENACH KONKURENCYJNYCH. (pokój z kuchnią, mo-| wszelkie roboty do prze-

żebyćze sklepem. pisywania na maszynach

Sprawy DOM Dobre H tanio, szybko i fachowo.

majątkowe | zabezpieczenie Ut | koło 2 ha ziemi do
Joe d ki przy lokowaniu róż- Adi i odstąpienia, glebakazyjnie d da. Sprzedaje się ul. Śnia- nyc wot pieniężnych udzielamy na zabezpie- 0 Ę

0 ui Artiyniany deckich 4, rzędem z Biu- w dolarach lub złotych. czenie hipotecznei wek- wafoidać (gg radio
rem „Orbis“składający się z 6-ciuMickiewicza.

mieszkań. Cena 1300 dol.
dow. się ul. Chocimska
51-1. 1857—0
 

(Spriėjam dom z ogro-
dem po cenie do-

stępnej, Ośzmiana. Wod- najęcia.
na 10.

przy ul. Wileńskie Biuro Komi- slowe.
Informacji sowo-Handlowe  Mickie- Komisowo -

udzlela dozorca domu. wicza 21, tel. 152. _ —2 Mickiewicza 21, tel. 152.

SR: OCDCOANKONA
» D. sprzedania plac o-

lac około 3,000 met.* placem i ogrodem owo-
pod zasiew do wy- cowym.

do sprzenania z dużym
koło

Ładny widok. ogrodem
Krakowska 51, Dowiedzieć się ul. Po- krzewami ul. Legjonowa

973—0 zapytać dozorcę. 1871—0 powska 22—6. 1832—s0 97, Orłowa: |

Wileńskie

 

Błuro
Handlowe Skiej 52. Saraceński zauł.

Nr. 6. Właściciel domu.
25 1883—0

Ogrėd
do sprzedania warzywny
i owocowy, przy ul. Sło-
mianka 49, m. 4. Jerzy
Tałuc. 1865—0

1271 m. kw. z
owocowym i

861—0
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mano ogółem 20 osób bez dowodów
osobistych. Między zatrzymanymi znaj-
duje się Neusewiczówna Stefanja, bez
stałego miejsca zamieszkania, poszuki-
wana przez władze sądowe w Wilnie.

— Pożary. Wczoraj z nieustalonej
przyczyny w Kiemieliszkach pow. Świę-
ciańskiego spaliła się stodoła G. Kuryc-
kiego. We wsi zaś Osipowicze gm. Ko-
łowickiej pow Wilejsklego spaliła się
stodoła L. Pohnolo, zawierająca 4,000
klg. paszy dla bydła.

Przyczyną pożaru było nieostrożne
obchodzenie się z ogniem. (d

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

Dziś Teatr na Pohulance czynny dwu-
krotnie: Popołudniu o godz. 3,30 po ce-
nach zniżonych „Broadway*. Wieczorem

o godz. 8 „Karol i Anna*. Codziennie
odbywają się przygotowania do wysta-
wienia „Przestępców* Brucknera, oraz
nad wyraz efektownej baśni Warneckiego
„Cudowny pierścień".

— Teatr Miejski w „Lutni*.
Dziś dwa przedstawienia popołudniu po
cenach zniżonych o godz. 3,30 „Miłość
czy pięść". Wieczorem o godz. 8 kro-
tochwila „Błędny bokser”.

Występy J. Leszczyńskiego
w Teatrze Lutnia. (ilubieniec stolicy
znakomity artysta Jerzy Leszczyński
wystąpi w Wilnie trzykrotnie: w środę
9 b. m., czwartek 10 i piątek 11 kwie-

tnia w wesołej komedji „Czarujący
emeryt" W. Rapackiego.

— K. Krukowski .w Wilnie. Nie-
zrównany humorysta Teatru Qui pro Quo
wystąpi w Wilnie raz jeden w Teatrze
Lutnia we wtorek, dnia 9 b. m.

— Występ Teatru Wileńskiego
w Grodnie jutro 7 b. m. komedja A.
Fredry „Dożywocie”.

— Koncert Miłośnikow dawnej
muzyki, we czwartek 10 b. m. w gma-
chu Teatru Miejskiego na Pohulance
staraniem Wil. Tow. Filharmonicznego.

— Niedziela kameralna. Jutro o
g. 8 wieczór w lokalu Związku Litera-
tów (Ostrombramska 9), odbędzie się
VI Niedziela kameralna poświęcona mu-
zyce słowiańskiej.

Koncert chóru „Echo”, który
miał się odbyć w dniu 6 b. m. w Sali
Śniadeckich został odwołany z przy-
czyn od rganizatorów niezależnych.

— Koncert religijny T-wa „Lutnia”
odbędzie się w niedzielę 13 b. m. w sali
Śniadeckich U. S. B, orkiestry, oraz
solistów. W programie między inn.: Ora-
torjum Haydna — Siedem słów Zba-
wiciela.

"POLSKIE RADJO WILNO.
Progra m:

Niedziela, dnia 6 kwietnia 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Ba-

zyliki Wileńskiej. Mszę św. celebruje ks.
Biskup Kazimierz Michalkiewicz, kazanie
wygłosi ks. kanon. Leon. Żebrowski..
Chór katedralny pod dyr. prof. Wł. Ka-
linowskiego. 5

12,05. Komun. meieor., koncert sym-
foniczny i odczyty roln.

15,20. Koncert chórów
Warsz.

16,20. „Samorząd szkolny młodzie-
žy“, wygł. dyr. Zapaśnik.

17,15. Rekolekcje radjowe, wygł. ks.
dr. Walerjan Meysztowrcz.

19,00. „Co się dzieje w Wilnie*,
pogad. wygł prof. M. Limanowski.

19,25. Lekcja języka niemieckiego.
20,00. Kwadrans literacki.
20,15. VI Niedziela Kameralna.
23,00. Muzyka lekka.

Poniedziałek, dnia 7 kwietnia 1930 r.
11,58. Czas z Warsz.
12,05. Muzyka popularna.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,16. Odcz. dla "maturzystów: 1)

„Reformacja*— prof. Z. Denter, 2) „Za-
rys dziejów oświaty w Polsce" — prof.
H. Mościcki.

16,00. Mała Audycja dla dzieci.
16,15. Gramofon.
17,00. Kom. Akadem. Kola Misyj-

nego.
17,15. Rekolecje radjowe,

dr. Walerjan Meystzowicz.
17,45. Koncert połudn.
18,45. Audycja literacka. „Wszystko

i nie" St Żeromskiego
19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,05. „Prawo a pokrewne pojęcia*,

odcz. wygł. prof. Stefan Glazer.
m 20,30. Koncert międzynarod. z Ber-
ina.

„23,30. „Spacer detektorowy po Eu-
ropie".

z Filharm.

wykł. ks.

Sprzedaje Pozyce.?
się dom drewniany z o-
grodem 1,500 sążni kwadr.
nadający się na szkołę
ogrodniczą. Sołtańska 20. 4. 1
O warunkach dowiedzieć Mieczkowska.
się zauł. Miński 6 — 10, naka
od g. 3-ej. Pośrednictwo
wykluczone. 1866—0

wem i

 

gospodarstwie domo-
ogrodowem;

kończyłam Szkołę Pań-
stwową Rolniczą. Adres:
ul Antokolska Nr. 8, m.3.

Chcesz otrzymać
posadę ?

NAJWYTWORNIEJSZE
NAJDOKŁADNIEJSZE

ZEGARKI ŚWIATA

TAVANNĖS
WATCH C9

»

Z KRAJU.
Bolszewicy zatopili łódź rybacką na Wiilji

Są oflary.

W nocy z dnia 4 na 6 b. m.
sowiecka straż graniczna zatopiła
na rzece Wilji koło wsi Krzywo-
śniaki, w rejonie Dołhinowa łódź
rybacką, w której znajdowało się
4 włościan sowieckich oraz jeden
żołnierz bolszewicki urlopowany.

Poseł białoruski Gawryluk

w chomącie pędzany po

rynku i bity batem.

Z pogranicza donoszą, iż w

Wołożynie wczoraj zdarzył się

nienotowany tutaj wypadek z po-

słem z Białoruskiego klubu po-

selskiego włościańsko-robotnicze-

go Gawrylukiem, który niewąt-

pliwie na pewien czas odmieni

swą antypaństwową działalność.

Przebieg tego nader charaktery-

stycznego wypadku przedstawia

się następująco: Podczas dema-

gogicznego przemówienia na pla-

cu miejskim  Gawryluka do

zgromadzonej licznie ludności,

publiczność oburzona do najwyż-

szego stopnia za obelżywe słowa,

rzucane przez niego pod adre-

sem Rzeczypospolitej, pochwyci-

ła Gawryluka, nalożyła mu na

głowę chomąto i goniąc go bata-

mi pędziła go po rynku. Dopiero

policja zdołała z rąk tłumu wyr-

wać obitego posła. (d)

Dwóch włościan zdołało uratować
się, zaś pozostali dwaj z żolnie-
rzem utonęli. Powód zatopienia
łodzi nie jest dotychczas ustalony.
Krążą pogłoski, jakoby mieli oni
zamiar zbiec do Polski. d

Ziazd wójtów i pisarzy po-
wiatu Wileńsko-Trockiego.

Wczoraj w wydziale powiato-
wym sejmiku Wileńsko-Trockiego
odbył się zjazd wójtów i pisarzy
Wileńsko-Trockiego powiatu.

Po omówieniu sprawy oświa-
ty pozaszkolnej zjazd jednogło-
śnie uchwalił, iż gminy będą
przekazywały komitetowi oświaty
pozaszkolnej sumy budżetowe,
przeznaczone na ten cel. Poza-
tem, ustalono, iż od 15 kwietnia,
nie starostwa, lecz gminy będą
wydawały dowody osobiste, tak
zw. „tanie paszporty", bo kosztu-
jące 60 gr.

Na tymże zjeździe T-wo Do-
mu Ludowego zaapelowało do
zgromadzonych z prośbą o po-
parcie sprawy budowy domu lu-
dowego w Mickunach przez roz-
powszechnianie nalepek 10, 20 i
50-ciogroszowych, wydanych w
tym celu.

Zjazd jednogłośnie obiecał
gorące poparcie ze względu na
doniosłe znaczenie społeczne za-
inicjowanej akcji. Na tem zjazd
zakończono. (w)

 

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!

W związku z notatką umieszczoną
w Nr. 77 „Kurjera Wileńskiego" z dnia
2 kwietnia 1930 r., mam zaszczyt prosić
Szanownego Pana o nieodmówienie mi
ogłoszenia następujących wyjaśnień:

Nieprawda jest, że „prawo na za —
i wyładowanie towarów z wagonów
otrzymał były podpułkownik St. Bobia-
tyński, który zorganizował jakiś związek,
natomiast prawdą jest, że prawo to,
wobec wygaśniecia umowy Stowarzy-
szenia Robotników Transportowych z
Dyrekcją Kolejową, na propozycję Dy-
rekcji z dniem 1 kwietnia 1930 r. otrzy-
mał Okręg Wileński Związku b. Uczestni-
ków Powstań Narodowych (centrala
znajduje się w Warszawie) egzystujący
już drugi rok i zarejestrowany w Woje-
wództwie w dniu 20 marca 1929 r.
Nr. V. 1137 i wciągnięty do rejestru sto-
warzyszeń za Nr. 1038.

Nieprawdą jest, że prywatna osoba,
płacąc po 5 zł. za dzień pracy będzie
„czerpała zyski z ciężkiej i niebez=
piecznej pracy robotników", prawdą jest
natomiast, że Stowarzyszenie Robotni-
ków Transportowych, dzieląc zyski mię-
dzy nieliczną grupą zakojonariiszy, po-
dziennym pracownikom płaciło 3', —
4 złot.

Tyle tylko wyjaśnień do notatki
„Głos pokrzywdzonych robotników*.

W razie ukazania się dalszych no-
tatek szkalujących osoby lub związek,
sprawę skieruję na drogę sądową.

Łącząc wyrazy etc.
Stanisław Bobiatyński

ppłk. w s/p. prezes Okręgu Wil. Związku
b. Ucz. Powst. Narod.
 

Do wynajęcia
mieszkanie 7-mio poko-
jowe, oraz dwie stajnie
nadające się na garaź,
Sw. Anny 2—2. 1859—s0

osady w

u-

 

Do wynajęcia
zaraz, mieszkanie z 4-ch
pokoi, kuchni i przedpo-
koju. Dowiedzieć się
Nowy - Swiat. Sniegowy
zaułek Nr. 8 m. 13. 1867

—1

Ruch wydawniczy.
Reuttówna Marja. 3-ci Maj—

obrazek sceniczny dla Młodzieży

i Dzieci IV wydanie, nakład J.

Zawadzkiego. Wilno. Cena 1 zł.

Jak bardzo pożytecznym jest ten

obrazek, świadczy to, że w prze-

ciągu. kilku lat rozeszły się trzy

jego wydania i na usilne żądania,

nadchodzące ze wszech stron

Polski, został wydany poraz czwar-

ty. Wileńska autorka może się

cieszyć, iż praca jej poszła we-

dle jej pragnień i życzeń pod

wiesniacze strzechy, niosąc tam

słowem jasnem i zdrowem uświa-

domienie narodowe. Polecamy

„3-ci Maj* wszystkim pp. Nauczy-

cielkom i wychowawcom mlo-

dziežy, jako najodpo wiedniejszą

rzecz do przedstawień w rocznicę

Wiekopomnej Konstytucji. Poza

obrazkiem są tam poezje odpo-

wiednio wybrane.

 

 

IANINO znanej zagr.
firmy w dobrym sta-

nie do sprzedania. Ul.
Gimnazjalna Nr. 10, m. 2.
 

ORTEPIAN  „Szróde-
ra gabinetowy w naj-

lepszym stanie okazyjnie
do sprzedania. Ul No-
wogródzka 7, m. 23. —s0

 

Do sprzedania
na Antokolu posesja ob-
szaru 27,500 mt., 4-y
domy . drewniane, 3-y
fronty od ulic Antokol-
skiej Mr. 115 i Miesz-
czańskiej—nadaje się do
parcelacji. Informacje ul.
Dąbrowskiegó 10, m. 1.
Antonowicz. 1874—1

Niedrogo
do sprzedania kolonja
„Okuszkowo“, gm. Zo-

dziskiej pow. Wilejskie-
go, 5', ha ziemi ornej i
1 ha łąki — za gotówkę
2,000 zł. Hipoteka wy-
wolana' Dom. ul. Kijow-
ska 29—1 pp. Jaszewscy

1853—0

Domek
przy głównej ulicy mia-
sta Nowej-Wilejki, nada-
jący się pod handel do
sprzedania niedrogo i na
dogodnych warunkach.
Informacje u wożnego
Magistratu w Nowej-Wi-
lejce. _1844—0

 

 

PRACA

PORZ umiejętna
pielęgniarka do cho-

rego na wyjazd, mogąca
w czasie nieobecności
pani zarządzić domem.
Zgłaszać się Jagielloń-
ska 3 m. 3 od 4—5 pp.

+ 1825—0

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekulo-
wicza, Warszawa, Żógra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
<hunkowości kupieckiej,
korespondencji han dlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligr.afji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu šwiadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

RUTYNOWANA
wychowawczyni  poszu-
kuje posady do dzieci,
towarzyszki lub innego
stosowanego zajęcia. Ma
świetne referencje. Mo-
że być również iprzy-
chodzącą. Królewska 7

 
 

m. 7. Wejście z zaułka
Oranżeryjnego. —s0
SEKZAWOZKE ET TOAOZIARA

| Mieszkania |
į i pokoje į
RUSITATSTTT

POKÓJ
do wynajęcia mały Sw.
Je-ski 3, m. 10. 1875—s0

Pd jasny, suchy, z
wygodami, umeblo-

wany, mogą być obiady,
wydaje się dla samot-
nych inteligentnych Por-
towa 23 m. 24. Oglądać
od 11—6-ej. —s0

 

KUPNO-
SPRZEDAŽ

PIANINA
fabryki „Sommerfeld*,

cieszące się uznaniem, za
trwałość budowy i piękny

ton, konserwatorjów
lwowskiego, katowickie-
go. bydgoskiego i innych
szkół, a również tak wy-
bitnych fachowców jak
Profesora berlińskiego
Basvaiuo Egona

Petri, Artura Rubinszteina
etc. poleca po cenach
fabrycznych K. Dabrow-
ska, Wilno, ul. Niemiec-
ka 3, m. 6. 716—s0

  

 

Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszty nowošci
JADALNE, :
SYPIALNE, NEALE
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.    

pasi) rasowe
szczenięta do sprze-

«dania Skopówka 5—1.
1854—0
 

Sek się dzika sar-
“ na (kozioł). Dowie-
dzieć się Krakowska 23
m. 18. 1823—s0

   

   
   

    

   

PIANI-
NA i

FORTE-
PIANY.

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—58    

sprzedania wyżeł
i czarne koty sy

beryjskie Wielka 11 m. 2
Kursy Kroju i Szycia.

1850—s0

ĮFORIEPIAX w dobrym
stanie -okazyjnie do

sprzedania Rudnicka 10,
m. 29. —s0

IANINO koncertowe
zagr. firmy prawie

nowe okazyjnie natych-
miast sprzedam. W. Po-
hulanka 23, m. 28. Od
10—1213 6. —s0

 

1) Place przy ul. Kalwa-
ryjsk. na war. dog. 2) Po-
siadł. 4 kl. od miasta w
malown. suchej ludnej
miejsc. dom mur. 5 pok.
2 werandy, balk. domek
dr.letnisko 2 pok. ku-
chnia, stajn. wozownia,
kurnik. Las sosn. stru-
myk, ziemi 1'/, ha., kil-
ka drz. owocowych. Ko-
munik. autobus. i stat-
kiem. Można nabyć z
długiem bankow. i na
raty. Inf. Kalwaryjska 70,
m. 3 od 5—6 wiecz. —1

artofle do sadzenia
amerykany wczesne

(oryginalne, „edle rose")
do sprzedania w dowol-
nej ilości. Z Kalwaryj 52,
Saraceński zauł. d. Nr. 6
właściciel domu. 1882-2

zwyjazdu sprze-
dają się wszystkie

rzeczy staroświeckie i
mahoniowe, oraz żywy
lis. Ul. Więzienna 2, m. 2

1879—0

aAi]

W sądzie.

Sędzia. Jakim sposo-
bem pan, jadąc konno,
mógł rozbić, okno w
sklepie?
Oskarżony. Panie sę-

dziol Niechno pan spro-
buje wsiąść na konia, to
pan nietylko okno w
sklepie, ale pół miasta
rozbije,
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materjały
KAMGARNY,

SZEWIOTY,

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

Od dnia
włączni

gram:
na od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4.

 

rearę „HELIOS"|
ul. Wileńska Ne 38. |  

K

ul. Niemiecka 26

OSTATNIE 4 DNI: 7, 8, 9 i 10-go kwietnia!

WIELKA PRZEDŚWIĄTECZNA

WYPRZEDAŻ RESZTEK
i WYSORTOWANEGO TOWARU

damskie i męskie

Dziś ostatni dzień! PRZEBÓJ SE-
ZONU! Urocza para: zachwycająca

  

 

| RECE
at Brada   

Firanki, gobeliny, plusz i portjery.

ceny wyjątkowo niskie.
Sprzedaż normalna odbywa się na parterze.

5 do 7 kwietnia 1930 roku
le będą wyświetlane filmy:

 

N“ si

WEŁNA,

«DOLORES»
1) Niezwykły konkurs komedja w 2 aktach. 2) Harold ma pomysł komedja w 1 akcie. Kasa czyn-

Następny program: „Cuda Kinematografji".

Lily Damita
BIAŁY KAPITA

Mistrzowska gra.- Sensacyjna treść.
czątek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w

       

  

  
   
  

 

       

      
    
    

   

AKC.

matem.

JEDWAB,
Stefan.

ciół.

Proboszcz.

lores Costello

i ulubieniec
kobiet Ronald Colman

Po-

Kazał

chać, ale nie łykać.

dramat w 9 aktach. W rolach głównych: Do-
i Walter Rodgers. Nad

w wielkim
cie erotycznym

3 KG OWICCZYZYCWACC " SED

AKUSZERKI ii LOKALE | z

AKUSZERKA

Marja Laknerowa cia nadaje się na restau-

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

WZP69 “

| NAUKA |

WSO korepetycyj
w zakresie 8 kl.

Gimnazjum. Specjalność:
fizyka, chemia,

polski Mickiewicza 19-31.
1761—0

ESEJE"
Na Plebanii.

Proboszcz. Znowu upi-
liście się, Stefanie? Wód-

ka to wasz nieprzyjaciel.

Księże dobro-

dzieju, Pan Jezus kazał

nam kochać nieprzyja-

ko-

pro-

 

drama-

 

KINO-

ul. Wileńska Ne 38.
:

Diessl " cie

s JUTRO PREMJERAI Pr
TEATR „HELIOS tyczny! Przepiękna Hrabina

wspaniałym drama-

zebój Ero-

erotycznym

Mistrzowska gral
Agnes Esterhazy, Daisy D'Ora i Gustaw
ROZKOSZ ZEMSTY

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

 

ss tiluini | D Z IŚ!
;) MICKIEWICZA XG 22 (;
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teare „Ł U X" |
ul. Mickiewicza Nr. 11.

dziele
p.t.

 

Kino «PICCADILLY» |
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

«ZDOBYWCA SERC»
nień ludzkich. Początek o godzinie

Dziś! SZLAKIEM HAŃBY Wzruszający dramat obyczajowy.
MARJA MALICKA, najznakom. artysta polski BOGUSŁAW SAM-

BORSKI, Nowa gwiazda ZOFJA BATYCKA (Miss Polonja na r. 1930), Wł. Walter, Jez. Kobusz, L. Owron oraz

l-ej. Ceny miejsc od 40 groszy.

DAMA POD MASAĄ
Wspaniały dramat doby obecnej. Tragiczne sploty życia. Gniazda wielkomiejskiej rozpusty. Pieniądz i honor. Sza-

tańskie orgje i t. d. Reżyserja WILHELMA THIELE. Role główne kreują: WŁODZIMIERZ GAJDAROW, DITA PARLO,

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

 

Dziś! Arcydzieło które zadziwilo świat MOSKWA—LWÓW. Mistrz ekranu, genjalny IWAN MOZŻUCHIN w najnowszem arcy-
z udziałem MARY "HILBIN. Fkcja odbywa się w Małopolsce w czasie ostat-
niej wielkiej wojny. Rozbestwione żołdactwo. Jeden pocałunek za tysiące ist-

 

W rol. główn. ulubienica publ.

najśw. artyści Polski ekranu i sceny. Wzruszające sceny. Niebywałe napięcie seasacyjne. Koncert gry.

 

Dziśl
o miłości!

W „WANDA“ Najnowsze arc

Ui. WIELKA 30. Tel. 14-81.

kno- ŚWIATOWID
Mickiewicza 9.

  

ROLDA
| Po rekordowym

„I LLOYDA

 

KULTURALNO-OŚWIATOWY
KINO-
TEATR „,

Wilno, Wielka XG 36.

filmowe

 

Kwiat północy! p. t.:

«Niedorostek»

ydzieło! Pieśń WŁADCA SAHARY wzruszający erotyczny

DZIMIERZ GAJDAROW i DOLLY DAVIS.

 

dramat w 12 akt. z
cyklu „Białych Niewolnie". W rol. gł.: WŁO-

sukcesie w Warszawie i Poznaniu nareszcie w Wilnie najwspanialsza kreacja króla humoru HA-

bieńca.

SPORTSIE;„$tudencki flirt
Nad program: GROTESKA.

W rol. gł. kobiecej J. RALSTON. Przezabawne dzieje miłości naszego ulu-
Harold Lloyd — jako szeryf. Nieustanne huragany śmiechu.

młodzieży dozwolone.
Dla

Porywająca buńczu-
czną wesołością ko-
mnedja w 10 aktach.

W roli głównej urocza BEBE DANIELS wielokrotny mistrz świata CHARLES PADOCK i znakomity JAMES HALL.

 

Od 7-1V—12-IV w Kinie „SPORT“ Wielka 36. 70,000 osób, mówiących 143 rozmaitemi narzeczami bierze udział w filmie

Kulturalno- Oświatowy | „Siódmy cud świata”, całkowicie sfilmowanym w Indjach.

«SPORT» |ków na karawanę bierze udział 1000 koni i 500 wielbłądów,
| puru. Tadż-Mahal, najpiękniejszy gmach Indyj jest

Kino-
Teatr
Wilno, Wielka Nt 36. | ośrodkiem porywającej ak

dusów, zarówno w ro

 

je|| Dziś i dni t h. S film kinematografji

Kino kol. „0GNISRO wiaiowejobiwykóryporuszyć świat P. Z

nu IWAN MOZZUCHIN, oraz przepiękna CARMEN BONI.(Obok Dworca Kolejowego)

PLAC o przestrzeni 4,724 mtr. wraz z

dającemi się na Garbarnię przy ul. Biał

pobliżu Wilji) oddaje się w dzierżawę (ew

sprzedany) na dogodnych warun

Dowiedzieć się w Sekretarjacie Cechu Rzeźników

i Wędliniarzy w Wilnie, ul. Niemiecka 25 od B-ej rano

do 3-ej. Teleron 7—87.

MATURYCZNE i DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEcd Z
Kraków, ul. Studencka Xt 14. I. p.

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

programów i tematów.
Kursy powyższe dzielą się na:
1. Kurs MATURYCZNY gimnazjum wszystki

narjum naucz.
2. Kurs ŚREDNI 5-ta i 6-ta ki. gimn.
3. Kurs NIŻSZY w zakresie 4-ch kl. gimn.
4. Kurs 7-MIU KLAS SZKOŁY POWSZECHNEJ.
5. Kurs przygotowujący do EGZAMINU SPECJALNEGO, UPRAW

SŁUŻBY WOJSKOWEJ.NIAJĄCEGO DO SKRuCOR
uw

OPRACOWANIA.
Na kursach „WIEDZA wykładają najwybitniejsze siły fa-

chowe krakowskich państw. szkół średnich.
Do dyspozycji uczniów (—enic) kursów zbiorowych, oraz

López i geo-korespondencyjnych, posiadamy gabinet
Z AODEJErównież R

107—9—or ŻĄDAC BEZPŁATNYCH PRÓSP              

 

GA! Uczniowie kursów korespondencyjn
CO MIESIĄC, oprócz całkowitego materjału naukowego,
TEMATY Z 5-CIU GŁUWNYCH PRZEDMIOTUW „DO

KTÓ

cji monumentalnego fllmu »

budynkami na-

oskórniczej (w

ent. może być

kach.

75

—0 o

AA śś

  

ich typów i semi-

ch OTRZYMUJĄ

Grają wyłącznie Indysi.

Siódmy Cud Świata

«Adjutant»

ZIOŁA z GuR HARCU D-ra Laucra a
nerek, kamieni zół.lowy<h, cierpienia hemorolda
tyzm, bóle głowy, wvrzvtv | liszaje.

HARCU D-ra Lauera zostały nagrodzone na wysta
wach lekarskicn najwyższemi odznaczeniami | złot. medalami w Bade.
nie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie | wielu Innych miastach.

dass podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych.
ena "|,

"UWAGA:
Rerrez. ra Polske: „Proton”. Warszawa, vl

ZIOŁA z Gul

Sąd Arcybiskupi Wileński ninielszem wzywa g
Olgę z Pietrowów Sawicką,
eby w terminie do dnia 1 maia 1939 reku stawiła
się wob»c tegoż Sądu Arcybiskupiege, j:ke strona
w sprawie jej małżeństwa z Michałem Sawickim,
Sąd rprzedza wzywaną, że w razie niestawienia
się jej we wskazanym terminie sprawa będzie
rozpatrywana | decydowana pod jej nieobecność.
Wilno, dnia 4 kwietnia 1936 roku Nr. 1323.

(—) Ks. Prałat JAN HANUSOWICZ, Oficjal. wody osobiste wydane
(=) Ks. B-r JAN ELLERT, Notarjusz.

W imponującej scenie napadu rozbójni-
łaskawie udzielonych z własnej stajni przez maharadżę z Dźaj-

Początek o godz. 5 w niedzielę o g. 4.

 

RATUJCIE ZDROWIE!
Najsłynniej<>e świat we powagi lerarski- <twlerdziły, że
„chorób powstaje z powodu obstrukcji.

hory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych
chorób—zanieczyszczs krew i tworzy złą orze ninnę materji,

Słynne od 45 lat w całym świecie
[ZIOŁA Z GLvR HARCU D-ra LAUERA

jak to stwierdzili prof. Berlińsk Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hoch-
flaetter i wle'u innych wybitnych lekarzy, są Idealnym środkiem dla
uzdrowienia żołądka, usuwają cbstrukcję (zatwardzenie), są dobrym
środkiem przeczyszczalącym, ułatwiają funkcję organów trawienia,

wzmarnialą organizm | oobudzają apetyt.

udelka Zł. 1.50, podwójne pudełka zł 250.
przedaž w aptekach I składach aptecznych.

z pobytu nieznaną

 

przez
 

 

' Kursy Kierowców Samoch
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie

ui. Holendernia 12 Gmach Państwowej Szkoły Tec
Przyjmują zapisy do grup: XLIX Zaw: Jowej z nauką 2 ', miesięczną
i do grupy L amatorskiej dia Pań I Panów z nauką 5 tygodniową.

Początek zajęć w dniu 7 kwietnia r. b.
Dła łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy są silniki
od4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia. W specjalnie urządzo-

| nej sali doświadczalnej odbywa się indywidualne szkolenie
regulowanie silników, karbiuratorów, ustawianie za łonu „MAGNETO“

odowych bvtu nieznaną, aby w terminie de dnia 1 meja tysze |, gm. Łużki; ks.

—5r ss san aa wobec tegoż Sądu Arcybi- wojsk. wydaną przez
skupiego w charakterze strony w sprawie jej P. K. U. Postawy na imię

hnicznej tel. 13-30.||małżeństwa z Janem Stankiewiczem. Sąd uprze» Ignacego Miadzelca, za-

raktyczne

i „DELCO”. Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się na czte-
rech typach nowoczesnych, samochodów, bez ograniczenia ilości go-
dzin jazdy. Dla p.p. oficerów i p.p. urzędników państwowych spe-
cjalne ulgowe warunki. GWARANTUJE SIĘ UKOŃCZENIE KURSÓW
i ZŁOZENIE EGZAMINÓW BEZ DODATKOWEJ OPŁATY. UŁATWIA
SIĘ OTRZYMANIE POSADY ZA POSREDNICTWEM
przyjmuje

  

i informacji udziela sekretarjat kursów codziennie od godz.
12-ej do 18-ej przy ul. Holendernia 12. Tel. 13-30. Przy Kursach czyn-
e są warsztaty remontowe dla samochodów i Siągówek rolniczych.

KURSUW. Zapisy

dza wzywaną, że w razie niestawienia się jej we
wskazanym terminie, sprawa
1 zdecydowana pod jej nieobecność, Wilno, dnia
4 kwietnia 1930 roku Nr, 1339.

—) Ks. Prałat JAN HANUSOWICZ, Ofiejal.ć(—) Ks. D-r JAN ELLERT. Notarjusz.

APEL DO SPOŁECZEŃSTWA!
Niniejszem podaję się do łaskawej wlado-

meści Sz. Klijenteli, iż sklep wódczano-kolonjalny
po tragicznie zmarłym współwł. śp. Janie Bukow-
skim pod fmą „Stefanja Jasieńska" re
dawn. Skirmust w Wilnie,ul, Wielka 26 się do człowieka przy-
został nanowo uruchomiony.

z po- dzelców, zam.

 

ważnia się.

wiązuje?

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
 

ją cierpienie wątroby,
ne, reumatyzm | artre-

Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw.
Sw, Stanisław» 9/11

jące dokumenta:

ś« zdjętego całkowicie w Indjach wśród niesły-
chanych trudności z udziałem samych tylko In-

lach głównych, jak epizodycznych oraz 70,000 Statystów.

(Zamach na cara) 12 aktów. Dramat miłosny
adjutanta cara. W rolach głównych; mistrz ekra-

  
  

    
    

  

7 marca r. b. w
Warszawie

skradzione następu-
3 do-

Urząd. gm. Łużki
na imię; Ignacego, Mary-

Sąd Arcybiskupi Wileński niniejszem wzywa ny i Włodzimięrza Mia-
Petrunelę z Pietrowskich Stankiewiczową, folw. Ło-

potrzebowanie z Francji

będzie rozpatrywana na roboty; metryki dzie-
ci: Witalisa i Piotra Mia-
dzielców, i metrykę ślu-
bną Ignacego Miadzielca
z Maryną z Sicków, unie-

974—s2

O zwierzętach.

— Powiedz, Kaziu, któ-
zwierzę najbardziej

   
 
 

     

   
   

 

  

ielki Sklep z miesz-
kaniem do wynaję-

rację, skład apteczny,
ul. Ostrobramska 18. —s0

SKLEP
do wynajęcia (po firmie
(„Elektrolux“) róg Zam-
kowej i Królewskiej 1884

į ROŽNE |

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

  

UTTOBTADY|
domowe niedrogie

Tatarska17 m. 3. —0

PRZYJMĘ
2 osoby na maj. lub
czerwiec w wiejskim
dworze po 5zł. dziennie,
ul. Tatarska 17 m. 3.
Od g. 6—8 w. 1876—s0

GEN

 

BABKA
Wielkanocna udaje się
tyko z MĄKI B-ci
Krausse poleca D.H. St
Baneł i S-ka Wilno, Mic-

kiewicza 23. —50
msETAAA

W ĘDLINY wiejsk
pierwszorzędnej ja-

kości z majątku Wielkie-
Hranicze p. Swidowej

poleca D./H. St. Banel
i S-ka Wilno, Mickiewi-
cza 23. —sQ

EKRADYNA 5 jest

šci i
i czysty odbiór z

PIERWSZY |

 

 

SKŁAD MEBLI
ZJEDNOCZENI STOLARZE w Wilnie,

Trocka 6.

Wielki wybór

różnych MEBLI z

własnych warszta-

) tów. Przyjmuje za-
mówienia na cał-

kowite urządzenia

biur, urzędów i róż-

nych instytucyj

bankowych. Ceny

umiarkowane. Pro-

simy obejrzeć me-  ble naszej spół-

_8 = dzielni. | —00

Raliema zapoty
dla zasięqu

EKRADYNY 5

aparatów, nieznającym odległo-
dającym zawsze mocny

kątka świata.

 

IUSZ MARCONIEGO
który jednym ruchem ręki ze swego jachtu w Genui za:

palił ostatnio światła w dalekiej stolicy Australji, prze-

iawił się również w konstrukcji aparatów radjotonicznych
Marconiego:

jednym ztych EKRADYNA 5 — budowana jesi

w dwóch odmianach: do sieci
prądu zmiennego lub do połą-
czenia z akumulatorem i baterią

anodową.

JEDYNY A*ARAT Z DWIEMA LAMPĄMI

każdego za-

EKRANOWANEMI WYSOKIEJ*CZĘSTOTLIWOŚCI.

POLSKIE ZAKŁĄDY MARCONIS.A
WARSZAWA, UL. NARBUTTA 29.

 

 

MEBLE:
kredensy, szafy, otomany, tapcza-
ny, a także fotele klubowe i t. d.

poleca:

W. MOŁODECKI,
Wileńska 8. —0 0

 

W. JUREWICZ
były majster firmy

„Paweł Bure*

poleca najlepsze zegarki, sztućce

obrączki ślubne i inne rzeczy.

Gwarantowana naprawa zegarków

i biżuterji po cenie przystępnej.

Oszacowanie kamieni — bezpłatne.
 

UsUWA
„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
I „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki,. składy
apteczne. Główny skład Apteka
GĄSECKIEGO, ui. Freta Nr. 16.

WŁOSÓW "eż,zysiziie |

Wydz. Zdr. Publ. Mr. 154.

  wiino, Ad. Mickiewicza 4. —s4

 

Czas RAY dawać ogłoszeniaPA
Ogłoszenia tylko umiejętnie ułożonei w od-
powiednich wydawnictwach umieszczone mo-
gą przynieść ogłasżającym korzyści. Z ogło-
szeniami należy zwracać się bezwarunkowo

do ludzi fachowych w tym zawodzie
Biuro Rekłamowe St. Grabowskiego

Wilno, Garbarska 1, tel. 82.
Pod kierownictwem sił wykwalifikowanych.

 

Lakład Jubilersko - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Ė Ul. Zamkowa 9.
SPRZEDAŁ

oraz

SOLIDNA
naprawa

Zegarków i Bižuterji. —100

 

  
Poleca swoje usługi.

Warunki bardzo dogodne.
or Wykonanie bardzo solidne.

s Najlepszy podarunek
I R a d jO na Święta
Sprzedaż na dogodnych warunkach. Za-
miejscowym obstalunki wykonywuje się

odwrotną pocztą

Wileńska Pomoc Szkolna
Wilno, Wileńska Nr. 38. or—2 

 

 

        

    
        

     

 

     
    
 

    
        

    

CZE PROSZEK

AO
USUWA NAJUPORC2YWS2T

(Vo kata"
OSTRZEŽENIE !

Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy
rzy kupnie AKCENTOWAĆ i wyraźnie sądać
RYGINALNYCH 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 0*
pakowaniu. Najlepiej żądać proszków, Kogu-
tek Migreno-Nervozin* w naszem oryginalnem
opakowaniu po 5proszków w pudełku. Cena75gr.

         GUTEK
[OLAoogośtych. |

  

   

 

(ro ros,
JM pażdej oryginale asketas jest=raiecierymagiawidu  ATA Mas A OŹSECNIEAS, Zapsława.
 

 

Osoby, dla których użycie proszka przed-
stawia pewną trudność mogą przyjmować
proszek „Kogutek—Migrenó—Nervozin* w for-
mie tabletek (zamiast jednego proszku przyj-
muje się 2 tabletki). Pudełko zawierające 5 ta-
bletek kosztuje Zł. 1,50.—Żądać oryginalnych
tabletek „Kogutek Migreno-Nervozin* Gą-
seckiego. -30 0   

DLA. DUBICRA | $-ka duży wybór róż.
„Nlaściae 1 Dobicka zo

z lenniczych: płó:
I i J. Januszewski tna, welny, jedwa-

Powkardo biu oraz kołdry,

przy uł. Wileń. koce, chustki, poń-
skiej Nr. czechy i t. d

Ceny jak zawsze umiarkowane.

 

twaqal Radiramatony | Antoni!
Od dnia 5 b. m. został otwarty Główny

Oddział firmy Michał Girda
przy ul. Zamkowej 20. 50

Fachowe ładowanie i naprawa akumula-
torów, sprzęt radjowy i elektrotechniczny.

Zamkowa 20 i Szopena 8. Te!. 16—72.

POŃCZOCHY i SKARPETKI
we wszystkich najmodniejszych kolorach,

bardzo mocne, oraz dziecinne pończoszki,

po najniższej cenie poleca or-1

GŁOWIŃSKI—Wileńska 27.

 

 

NAJLEPSZA ROŚLINA PASTEWNA

BULWA
Raz posadzona rośnie na jednem miejscu kil-
kanašcie lat, daje duże zbiory naci i kłębów
nawet i na lichej ziemi, aby ciepłej I nie-
mokrej, zimą nie wymarza i niewykopana w
po daje wiosną płon bulw — doskonałego
armu wtedy. gdy go zwykie brak, pracuje

dla rolnika iiteralnie cały okres wegetacyjny
danej miejscowości, gdyż rośnie aż do mro-
zów stałych, wszystkie jej części, to jest nać
bulwy stanowią doskonały karm, przyczem
nać jej jest pożywniejszą od koniczyny, a
bulwy od kartofli. Wysyłam kłęby do sadze-
nia po cenie 50 groszy za kiło, licząc z wor-
kiem i dostawą na st. Postawy w ilościach
50—100 I t. d. kilio I nie mniej jak 50 kilo.
Zamówienia całkowicie opłacone wysyłam w

kolei ich nadejscia.
Adres: 

1545—s0 Wilno, Bankowa (od Makowej) Nr 1 m.14.

Czopki Giąseckiego
bemoroidalne ać zzkogutkiem) u-

pieczenie, krwawienie,

„Varicol““
suwają ból, swędzenie,
zmniejszają guzy, żylaki —Sprzedają większe apteki,

 

WACŁAW KOZŁOWSKI. or
 

Mieszkania |Dowynajęcia
mieszkanie na letnisko
z 3 pokol i kuchni w ła-
dnej miejscowości, nad
rzeką. Dowiedzieć się u
właścicielki Zwierzyniec,
ul. Grodzka 2 obok stacji

1868—s0

i pokoje

 

pi umeblowany z
wygodami dla sa-

motnej, niedrogo ul. 2%

dBago radjovej.
Do wynajęcia Meszna do wyna-

pokój ze światłem i jęcia od zaraz 4 i 7
wszelkiemi'wygodami Ja- pokoi ze wszystk. wygod.
giellońska 6, m. 2. 1877 Ofiarna 2 zapytać do-

 

 

 

Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(z Kogutkiew.)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-

—300

zorcę. 1870—s0 

wa pokoje z kuchnią
na życzenie z me-

blami, do wynajęciaw
ładnej miejscowości ul.

 pokoju za lekcje języka
niemieckiego, franc.,

lub angielskiego poszu-
kuje Dara nauczy-
cielka. Oferty pod „Lin-

 

  

 
 

 

Upraszam o łaskawe poparcie — Myślę, że pijawka. suwający wady naskórka tak u dorosłych jak istka* do Administracji Antokol. r |

5 Bu kowska. J | Ju dzleci. R. M. Sp. W. Nr.5335, | A arka,Wi“ab Z 00 p

Kajo a aas AŻ A ; ża ia Ža A

Drukarnis,„Driennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1. w Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.
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