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ommem 20 gr.

Nr 9,-

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Rok XIV. Wilno, Niedziela 12-go stycznia 1930 r.

DZIENNIKĘGWILENIKI
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł.4gr. 50,
+. ai +: + . za glanicę 6 Zi.

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa 1. OGŁOSZENIA: za wiersz milim. kraj, tekstem 6 lafn„28 gr. w tekście 40 gr., za
Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Fidministracja otwarta od g. 9—5, tekstem 10 łam. 10'gr. W numerach świątecznych oraz z rrowincji o 25 proc. drożej,

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński* wychodzi codziennie, zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skc mplikowane i z zastrzeże-

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych. A
niem miejsca o 25 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Sio e ai 5 Po „terminowe umieszczenie oołoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p.t. „ŽYCIE“ NE ŻE

4 = = POD PROTEKTORATEM JEGO MAGNIFICENCJI

W SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO Orocźn d ni 0W X. PROF. DR. CZESŁAWA FALKOWSKIEGO,

(Mickiewicza 13) odbędzie się REKTORA UNIW. ST. BATOREGO,

organizowany przez Koło Rolników studentów U. S. B. w Wilnie. ——— Bilety można zawczasu nabywać u pań Gospodyń, oraz w lokalu „Kota“ (Zakretowa 1) codziennie od 6 — 7-ej.

i . Lista p. p. Gospodyń i Gospodarzy „Balu* zostanie ogłoszona we środę dn. 15.1. 1930.
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Dnia 18 stycznia 1930 roku
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DNIA 26 B. M. ODBĘDZIE SIĘ z

BAL PRAWNIKO
Pod Protektoratem J. M. Rektora U. S. B.
Ks. Prof. Dr. Czesława Falkowskiego
 

 

  | V-ty DorocznyBalCentrali Opiek Rodzicieiskich ŚREDN. ZAKŁ. NAUKOWYCH odbędzie się w dniu
25 stycznia r. b. w iokalu Kasyna Garnizonowego,
ui. Mickiewicza 13. — Początek o godz. 22-ej.  
 

Lniela 2 Bocjarskich REKDSZ0WA
obywatelka ziemi Suwalskiej, zmarła w Suwałkach dnia

11 stycznia 1930 r.
Zwłoki zostaną przewiezione samochodem do kaplicy

tarzu Rossa dnia 13 stycznia o godz. 4-ej po poł.
Nabożeństwo żałobne i złożenie zwłok w grobie rodzinnym nastąpi

we wtorek, dnia 14 stycznia o godz. 10-ej rano, o czem zawiadamiają
krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głęborim smutku

na Cmen-

MĄŻ, SIOSTRA, DZIECI i RODZINA.

 5
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ądać wszędzie tylko

marki PEPEGE z podkową.

Księgarnia Polska

E. BUTKIEWICZAkęearona'Nr.17
(załatwia) podejmuje się sprowadzania 'wszystkich pism oraz

przesyłania listów do i z Litwy Kowieńskiej.

   

 

 

Kursy Koeduk. im. PIOTRA SKARGI
Wilno, ul. Mickiewicza 22, (lokal gimn. Dzięcielskiej)

przyjmuje wpisy do klasy IV, V, VI, VII i VIII-ej.

Nauka w godzinach popoludniowych.

Program gimnazjum państw. Informacje na miejscu.
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Klub Narodowy.
Dziś w niedzielę, dnia 12 stycznia 1930 r., w sali STOWARZYSZENIA

TECHNIKÓW POLSKICH, przy ul. Wileńskiej 33
odbędzie się

ZEBRANIE KLUBU NARODOWEGO
na którem

p. poseł Aleksander Dzierżawski
wygłosi odczyt na temat:

«SAMORZĄD A POLITYKA»
ejście dla członków Klubu bezpłatne. Goście płacą 50 gr.,

Akademicy 20 gr.
Zebranie rozpocznie się punktualnie o godz. 5 popol.

KLUB MiODVCH
KOMUNIKAT.

Dziś w niedzielę, 12 b. m. w lokalu Klubu Techników

(Wwileńskin 33)
odbędzie się ogólne zebranie członków klubu połączone z koncer-

tem i zabawą taneczną. Początek piinktualnie o godz. 7 m. 15 wiecz.

Karty wstępu dla gości można otrzymać w Sekretarjacie Klubu

(Dominikańska 4) w godzinach urzędowych.

Zarząd Klubu zawiadamia, że w części
uczęstniczyć mogą tylko te osotsy,
zebraniu.

    

 

zabawowej zebrania

które były: obecne na całem

Komisja Konstytucyjna Sejmu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Komisja konsty
swych prac, rozpoczynając ogólną

tucyjna przystąpiła w sobotę do
dyskusję.

Na środowem posiedzeniu zabierze głos z ramienia Klubu Na-
rodowego pes. Komarnicki.

Komisja budžeiowa.
(Telefonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Komisja budżetowa radziła od
dziń, daleko po za północ.

rana przez cały

System administracji poddany był bardzo surowej krytyce.
Wimieniu Klubu

szczególnym naciskiem mówił
mendanta P.P. płk. Maleszewskiego oraz poruszył

Narodowego pos. Trąmpczyński.
o policji i atakował głównego ko-

który ze

stosunek zacho-

wania się policji wobec młodzieży.

Sprawa podsłuchu.
(Telefonem od wlas

WARSZAWA. Sędzia Luxem

nego korespondanta).

burg zwiedził międzynarodową sta-
cję telefoniczną i badał na miejscu sprawę podsłuchu.

Min. Boerner ogłosił wywiad,
nieniu podsłuchu telefonicznego,
powiedziałności wszystkich tych,
domości.

Min. Boerner jednak przyznaje,
musi być przygotowany w zupełności do wykonaniasort pocztowy,

uchwał Rady Ministrów, zawiesza

zaprzeczający kategorycznie ist-
zapowiadając. pociągnięcie do' od-
którzy rozszerzają podobne wia-

że jako odpowiedzialny za re-

jących postanowienia Konstytucji,

gwarantujące tajemnicę korespondencji pocztowej.

Komuś zawadzają rogatywki.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Ministerstwie Spraw Wojskowych omawiano
projekt zmiany umundorowania armji i chciano wprowadzić czapki
kroju angielskiego. Projekt uznano za nieaktualny.

KONFERENCJA W HADZE.
Decydujące

HAGA, 11.1. (Pat.). Na dzisiej-
szem posiedzeniu komisji odszko-
dowań niemieckich, francuski mi-
nister skarbu Cheron wyrażał ubo-
lewanie, stwierdzając, że półurzę-
dowe rokowania między delega-
cjami nie posuwają się naprzód,
gdyż Niemcy żądają ciągle czasu
do namysłu i odwołują się do
decyzji rządu Rzeszy.

Wywody Cherona zyskały po-
parcie Snowdena, który oświad-
czyl, że w ten sposób nie dojdzie
się nigdy po porozumienia. Kiedy
delegaci posiadają całkowite peł-
nomocnictwa—mówił Snowden—

momenty.

to nie powinni odwoływać się
ciągle do opinji rządu, czy też
osobistości niewchodzących w
skład delegacji niemieckiej.

Kończąc Snowden zwrócił się
do delegacji niemieckiej i oświad-
czył: „Jeżeli wolicie dalsze sto-
sowanie planu Dawesa zamiast
planu Younga, to jesteśmy do
waszej dyspozycji”. W odpowie-
dzi na to Curtius oznajmił, że
delegacja niemiecka jest gotowa
dać w ciągu dwóch godzin pi-
semną odpowiedź na wszystkie
punkty pozostające w zawieszeniu.

Protest przeciwko uznaniu granicy polsko-

BERLIN, 11.1. (Pat). Wscho-
dnio-pruski Heimatsbund wysto-
sował na ręce prezydenta Hin-
denburga, do delegacji niemie-
ckiej w Hadze, protest przeciwko
postanowieniom traktatu wersal-
skiego, dotyczącym wykreślenia
granic polsko-niemieckich. W de-
peszy do prezydenta Hindenbur-
ga Heimatsbund żąda, aby pre-

Przyjaźń pol

eckiej.
zydent Hindenburg nie zgadzał
się na żadne umowy, któreby
utrudniały odzyskanie t. zw. ko-
rytarza pomorskiego.
W podobnym tonie utrzyma-

na jest depesza do delegacji nie-
mieckiej w Hadze, podkreślająca,
że przed odzyskaniem korytarza
wykluczona jest zgoda Niemiec
na t. zw. likwidację przeszłości.

sko-estońska.
Wizyta i rewizyta prezydentów.

TALLIN. 11.1. (Pat.). Dziś mi-
nister spraw zagranicznych Lat-
tik przyjął przedstawicieli prasy,
w obszernej rozmowie z którymi
scharakteryzował  zapowiedzianą
wizytę estońskiego naczelnika
państwa w Warszawie, jako dal-
szy doniosły krok na drodze
ku zaciśnieniu węzłów przyjaźni,

Polsko-angielska
LONDYN, 11.1. (Pat). W spra-

wie zawartej wczoraj umowy wę-
glowej polsko-angielskiej, prze-
wodniczący delegacji  przemy-
słowców polskich p. Walter udzie-
lił korespondentowi P. A. T. na-
stępujących uwag:

Zawarty układ ebejmie ze
strony Pnglji narazie okręgi wę-

łączących  oddawna Polskę i
Estonję. Według ogłoszonego
dzisiaj komunikatu wizyta ma na-
stąpić między 9 a 14 lutego. Od-
powiedzią na nią ma być rewi-
zyta Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w miesiącach letnich ro-
ku bieżącego.

umowa handlowa.
glowe pięciu hrabstw, wydaje się
jednak niewątpliwem, że do ukła-
du przystąpią w krótkim czasie i
inne okręgi, których przedstawi-
ciele brali udział w charakterze
nieobowiązującym w obecnych
konferencjach. Ze strony
Polski układ obejmuje cały
zjednoczony polski przemysł wę-

"ostatnio glos „Robotnik“:

2
We środę dnia 15 b. m. w Teatrze Miejskim
Z. A.S P. na Pohulance, Sensacyjna premjerał

Księżniczka Chińska TURANDOT
Baśń Gczzi'ego w przekładzie E. Zegadłowicza.
Režyserja d-ra Z. Nowakowskiego. .

Muzyka K. Meyerholda.

Kierownictwo muzyczne E. Dziewulskiego.
Dekoracje i kostjumy: Rączewskiej, Zelwerowi-

czówny i Ziembińskiego.

SAWWAN
Układ zawiera 17 arty-

kułów. Przewiduje on ustanowie-
nie wspólnego komitetu między-

E

widziane jest przystąpienie do te-
go komitetu innych europejskich
zagłębi węglowych, zainteresowa-
nych w eksporcie węgła.

Co do znaczenia układu, to
aczkolwiek obejmuje on tylko
część europejskiego przemysłu
węglowego i ma narazie zadanie
i kompetencję ograniczoną to
znaczenie jego jest bardzo do-
niosłe. Jest on początkiem za-
kończenia walk konkurencyjnych
między europejskiemi zagłębiarni
węglowemi i oparciem przyszłości
na współpracy i porozumieniu.

towych, składającego się z 5 de-
legatów przemysłu angielskiego
i 5 delegatów przemysłu polskiego.

Komitet ten będzie się zbie-
rał conajmniej raz na kwartał i
będzie miał swe własne biuro
statystyczne, informacyjne i kon-
trolne, połączone w jedną ogólną
instytucję pod nazwą: „Między-
narodowe Biuro Węglowe”. Ko-
mitet wybiera się na przeciąg ro-
ku z pośród obu delegacyj. Prze-
 

 

Jeszcze w sprawie poc” telefonicz-
nych.

W głośnej tej sprawie zabiera przy ul. Zielnej 39, niech nie
wchodzi głównem wejściem do
sali „międzymiastowej", niech się
skieruje odrazu od głównego
wejścia na lewo, po schodkach,
a trafi łatwo do specjalnego po-
koju, leżącego pod salą „między-
miastową*, w tym pokoju znaj-
dzie stację stałego podsłuchu.

Od Sejmu zależy, czy wy-

Okrutnie ponoć „zawikłana* i
„straszliwie" niejasna sprawa p.
Seinfelda, który miał podsłuchi-
wać rozmowę telefoniczną po-
między p. Prezydentem Rzeczy-
pospolitejj a p. prezesem Rady
Ministrów  Bartlem, przeszła w
ręce p. sędziego Luksemburga.

Wszelkie „kombinacje* pism starczy w danym wypadku odpo-
„sanacyjnych* na temat rzeko- wiedzialność polityczna, czy też
mej roli p. Seinfelda, jako rze- potrzebna będzie także odpowie-
komego „męża zaufania* takiego,
czy innego odłamuopozycji, —są,
naturalnie, wierutnem głupstwem.
Sama, zresztą, „kwestja* p. Sein-
felda, obchodzi nas bardzo mało.

Chodzi o coś innego; chodzi
to, czy istnieje w Polsce „stacja
podsłuchowa*, wbrew Konstytucji,
wbrew ustawom, wbrew „dobrym

dzialnošė konstytucyjna przed
Trybunałem Stanu.

Sejm zażąda — nie wątpimy
szczegółowych i dokładnych wy-
jaśnień.

Jrobnę Wiademości.
obyczajom“.

* jeżeli zaś istnieje, to skąd się Audjencja na Zamku.
wzięła? WARSZAWA, 11.1. (Pat.) Pan

Czy spadła z 'nieba, czy też Prezydent Rzeczypospolitej przy-
ktoś ją zorganizował? jął dziś o godz. 13,30 prezesa

Ponieważ z nieba nie spadła międzynarodowej egzekutywy sjo-
z całą pewnością,—przeto „ktoś  nistycznej p. Nahuma Sokołowa.
 „musiał ją organizować, „ktoš“ ——12

wanie, „ktoś"musiał zapiacieza | OPEOJALNE OSTRZENIE ŁYŻEWIII   
  

  

jej organizowanie.
P. sędzia Luksemburg prowa-

dzi śledztwo. Pozwolimy sobie u-
dzielić mu pewnej rady: niech
pójdzie do gmachu telefonów

do jazdy zwykiej i figurowej

1. MIECZKOWSKI
Pracownia Wyrobów Stalowych

Wilno, Uniwersytecka 4.
 

 

Komynitał Stronnictwa Harodowega
Dziś wniedzielę dnia 12 stycznia1930 r. odbędzie się w SALI MIEJSKIEJ,

Ostrobramska 5, o godzinie 12 i pół.

WIELKIE POLITYCZNE ZEBRANIE
STRONNICTWA NARODOWEGO

na którem p. poseł ALEKSANDER DZIERŻAWSKI,

mówić będzie

„0 ostatnich wypadkach politycznych".
Wejście dla sympatyków za kartami wstępu. A

Legitymacje członkowskie służą za karty wstępu.

Sekretarjat czynny codziennie prócz świąt od godz. 11 do 3
i od 6 do 8 w informacje, zapisy na członków, opłata składek człon-
kowskich Dominikańska 4.

Zarząd na mlasto Wilno, ul. Dominikańska 4, telefon 4—48.
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Po rządach „pułkowników
Dziś, po exposć premjera Bartla,

| można już w przybliżeniu ustalić,

czem będzie nowy rząd i jak je-

go działalność odbije się na lo-

sach kraju, a tem samem odpo-

wiedzieć sobie na pytanie: co

nas czeka?

Przedewszystkiem _ stwierdzić

musimy, iż nie czekają nas żadne

niespodzianki, bo to, co się obec-

nie w łonie sanacji dzieje, jest

logicznym wynikiem systemu, ja-

ki od maja 1926 roku w Polsce

panuje.

"Sanacja przekroczyła Rubikon

i wkroczyła na pochyłą, na któ-

rej uda się jej może na chwilę

zatrzymać, ale z której powrotu

już niema i prowadzi ona w koń-

cu do ostatecznego rozkładu i

upadku tego obozu.

Rządy „pułkowników", rzą-

dy grupy 100 procentowych
piłsudczyków musiały stać się

punktem zwrotnym, bo dalej
już nikogo i niczego nie było.

Przyszła ta grupa do władzy

pod hasłem zwycięstwa za wszel-

ką cenę. Nie zwyciężyła, nie

zginęła na „polu chwały”, lecz

cofnęła się na „zawczasu przygo-

towane pozycje”... przy stoliku w

kawiarni Europejskiej, skąd trąbią

na całą Polskę o chwilowej „pie-
redyszce“.

Warto jednak zwrócić uwagę

na jeden bardzo ciekawy moment

strategiczny.

Ta zawsze przygotowana po-
zycja nie jest bynajmniej nową,

specjalnie wzniesioną i umocnio-

ną redutą, lecz okopem, który

dobrowolnie opuszczono w kwie-

tniu zeszłego roku, jako niezdatną

do użytku. |

Krytykę tej opuszczonej, a te-

raz na nowo zajętej pozycji, przy-

taczaliśmy niedawno za p. Cat'em
ze „Słowa”.

Nie łudźmy się jednakże, by

jazda po równi pochyłej, odrazu

nabrała większej szybkości. Jest

to dopiero początek, więc nara-

zie nie każdy nawet zdaje sobie

sprawę z tego, jak to będzie przy

końcu.

To też w pierwszej chwili sły-

szymy głos o „zachowaniu sy-

stemu”.

Zmienia się więc narazie na-

strój, usposobienie, ale kierunek
pozostaje ten sam. | właśnie po-
zostawienie bez zmiany kierunku,

jest najlepszą gwarancją tego, że

sanacja z równi pochyłej już się

nie cofnie i zjedzie po niej do

samego końca. u
Zdajemy sobie dokładnie spra-

wę, z tego, że nowy rząd przez .

zmianę nastrojów będzie się sta-

rał mimo wszystko pozyskać lewe

skrzydło opozycji, a pragnąc jed-

 necześnie utrzymać pozory siły,

będzie tem zawzięciej walił w

Obóz Narodowy. Nas to jednak
nie przeraża. Tak, jak w swoim
czasie wyrażaliśmy zadowolenie z

dojścia do władzy 100-procento-
wych piłsudczyków i przewidywa-

lišmy represje, których objektem

istotnie staliśmy się (patrz Nr 84

„Dzien. Wil.* z dn. 12.IV—29 r.),
bo wiedzieliśmy, jak to się może

skończyć, tak samo obecnie nie

przeraża nas. perspektywa no-

wych ataków, szykan i walki, bo

te hartują i wyrabiają.

Przetrwaliśmy rządy „pułkow-

ników", a dziś jesteśmy znacznie

silniejsi; odporniejsi i żadnych

kontr-ataków po najdłuższych na-
wet „pieredyszkach“ nie obawia-

my się. Szeregi nasze są zwarte,

a systematyczny i ciągły dopływ

rezerw z młodego pokolenia za-

„ pewnia nam dostateczny wzrost

sił.
AEA RAT,PIT APARTTABN

GIEŁDA
WARSZAWA, 11.1. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Belgja 124,24—124,55— 123,39.
Holandja 359—359.90—358,10.
Kopenhaga 238,38—239,98—237,78.
Londyn 43,38 ,—43,49—43,28.
Nowy Jork czeki 8,89—8,91—8,87.
Dai egosone 8.909—8,929—8,889
Paryž 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,35—26,41—26,29.
Szwajcarja 172,63—173,09—172,20.
Wiedeń125,37—125,68—125,06.
Włochy 46,61—46,73—46,49.
Berlin 212,79.
Gdańsk 173,42.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestyc; ke 120,50—121,
Premjowa dolarowa erż: — 67 — 67,50,
6| dolarowa 80, Stabiliz. 88, 10/ kole-
jowa 102,50, 8%, L. Z. Banku Gospodar-
stwa Krajowego i Banku Rolnego, obl.

A Banku Gosp. Krajowego 94, te same 7'/
83,25, 4'.':, ziemskie 49, 8”, warsz. 69.

 

DOZYCE NZD TOR

sejm.
Z komisji konstytucyjnej.

WARSZAWA. 11.1. (Pat.). W
dniu dzisiejszym rozpoczęła swoje
obrady sejmowa komisja konsty-
tucyjna. Posiedzenie otworzył pos.
Czapiński.

Ż kolei pos. Jan Piłsudski
przystąpił do referowania projek-
tu rewizji konstytucji, zgłoszone-
go przez B. B. Mówca zaznacza
na wstępie, że konstytucja nasza
wzorowana jest na francuskiej.
System ten pos. Piłsudski nazy-
wa ultra-parlamentarnym.

System ten doprowadza do
chwiejności rządu. Mówca wysu-
wa następnie główne tezy pro-
jektu, podkreślając, że kontrola
parlamentu nad rządem nie może
być nieograniczona. Władza pre-
zydenta musi być wzmocniona.

Prezydent musi być unieza-
leżniony od Sejmu nietylko for-
malnie, ale i fizycznie. Dlatego
nos byč obierany nie przez
gromadzenie Narodowe, ale

przez sam naród. Przysługujące
Prezydentowi prawo łaski musi
być rozszerzone. Powinien mieć
prawo „inicjatywy ustawodawczei,
prawo ratyfikacji i większe prawo
dekretowania.

Instytucja Senatu powinna być
utrzymana, lećz Senat nie ma
mieć inicjatywy ustawodawczej i
nie powinien być zrównany w
prawach z Sejmem. Pewna liczba

senatorów powinna być nomino-
wana przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej.

Następnie zabrał głos referent
projektu lewicy pos. Niedział-
kowski. Mówca nie sądzi, by
można wziąć za punkt wyjścia za-
sadę wzmocnienia władzy Prezy-
denta i z niej wysnuć wnioski
dla całej ustawy konstytucyjnej.
rs Mówiąc o władzy prezydenta,
podkreśla, że istotnem zagadnie-
niem w tej sprawie było rozwią-
zywanie Sejmu. Władza Prezyden-
ta przez to prawo została już
wzmocniona. Wszelkie inne wzma-
cnianie staje się—jego zdaniem—
drugorzędnem. Dalej mówca za-
uważa, że co do kwestji veta, to
połączone z dwuizbowością staje
się ono szkodliwe.

Przeciwstawia się konieczności
uzyskiwania kwalifikowanej wiek-
szości dla obalania rządów. Za
słuszny uważa postulat usunięcia
przypadkowości obalania gabine-
tu. Wreszcie kończy podkrešle-
niem, że warunkiem trwania pań-
stwa jest utrwalanie form de-
mokracji parlamentarnej, a przy-
jęcie projektu BB. w stu procen-
tach oznaczałoby olbrzymi  roz-
rost oligarchii.

Po referacie posła  Niedział-
kowskiego dyskusję odroczono
do środy godz. 10.30.

Komisja budżetowa.
WARSZAWA, 11.1. (Pat.) Przy-

stąpiono do dalszej dyskusji nad
preliminarzem budżetowym  Mi-
nisterstwa Skarbu. Referent pos.
Putek formułuje ostateczne wnio-
ski, według których ogólna suma
dochodów wynosiłaby nie 13,245
tys. zł., lecz 11,074,048 zł. Co do
wydatków, to w myśl propozycji
referenta  uległoby  skreśleniu
3,866,119 zł.

. Po krótkiem przemówieniu po-

sła Diamanda zabrał głos p. mi-

nister spraw wewnętrznych, za-
znaczając na wstępie, że solida-
ryzuje się z ustępami exposć
p. premjera, dotyczącemi działal-
ności ministra spraw ewnę-
trznych. W myśl tego, minister
zapowiada, że dążyć będzie do
dalszego usprawnienia administra-
cji, do wzmocnienia fachowości
urzędników, dalej do tego, aby
administracja była apolityczna.
Zapowiada, iż zamierza wprowa-
dzić nowy moment, a  mia-
nowicie, uspołecznienie admini-

stracji. Podobnie minister soli-

daryzuje się z oświadczeniem
p. premjera co do konieczności
pchnięcia naprzód sprawy ustaw
samorządowych. Za ważną rzecz
uważa minister odciążenie gmin

od czynności gminom narzuco-
nych, a ustawowo nie obowiązują-

cych. Co do stosunku do prasy
mówił p. minister, powtórzę sło-
wa p. premjera: Będę się starał,

żeby ten stosunek był ob-
jektywny i jednocześnie  ape-
luję do wzajemności z tamtej
strony. Poruszając sprawę mniej-
szości, minister stwierdza, že
koniecznym tu jest powrót do na-
szych dawnych tradycyj, polega-
jących na zgodnem współżyciu i
przenikaniu się kulturalnem, zrywa-
jąc z przeciwieństwami wszczepio-
nemi przez zaborców.

Minister oświadcza, że jeśli
pominąć pewne bolączki, to

jednak należy stwierdzić, że

polska racja stanu i praca pań-

stwowa, doprowadziły już do ele-

mentarnej stabilizacji życia na

kresach. Jednakowe traktowanie
obywateli i walka z czynnikami,

przeciwstawiającemi się polskiej
racji stanu, oto dwa zadania, w
których społeczeństwo musi współ-
działać obok państwa. Przecho-
dząc do budżetu, minister nazy-
wa go ustabilizowanym i skrom-

,nym. Konieczność funduszu dy-

spozycyjnego jest aksjomatem,
którego dowodzić nie trzeba, po-
nieważ fundusz ten będzie zużyty
na walkę z robotą wywrotową, co
minister deklaruje.
W obszernej dyskusji, jaka się

następnie rozwinęła, przemawia

pierwszy pos. Rataj (Piast), poru-

szając m. in. kwestję nadużyć
 

  

władzy przez organy administra-
cyjne oraz występując przeciwko
konfiskatom prasowym. Z zado-
woleniem przyjmuje oświadczenie
p. ministra, że administracja bę-
dzie apolityczna.

Pos. Pragier (PPS), podkreśla,
ze w przemówieniu p. ministra
brzmiała nuta dobrej woli, twier-
dzi jednak, że winny nastąpić
zmiany osobowe, jeżeli zapowie-
dzi ministra mają się spełnić. Pos.
Polakiewicz (BB), nawiązując do
oświadczenia b. ministra Skład-
kowskiego, że rząd wziął udział
wyborach, podkreśla, że jeżeli
były jakie nadużycia, to klub
BB. deklaruje, że ich nie akcep-
tuje, ani podpisywać się pod nie-
mi nie może. (Ale korzystać z
nich może.' Przyp. Red.).
W dalszej dyskusji nad bud-

żetem Ministerstwa Spraw We-
wnetrznych na posiedzeniu po-
południowem komisji przemawia
pos. Dąbski (Str. Chł.), który
oświadcza, że przyjmuje z dobrą
wiarą i należytą oceną oświad-
czenie, ministra, że chce wpro-
wadzić do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych pewien inny rćgi-
me. Dopóki jednak otoczenie
ministra pozostanie naswych sta-
nowiskach, mówca bardzo kry-
tycznie zapatruje się na wszelkie
zapowiedziane zmiany.

Dalej mówca wskazuje na
brak obywatelskiego ducha wad-
ministracji, uskarża się na nadu-
życia cenzury. Kłub mówcy gło-
sować będzie zaR za-
proponowanemi przez referenta.
Pos. Trąmpczyński (Kl. Nar.) uwa-
ża, że w rozwiązaniu problemu
narodowościowego najlepszem le-
karstwem będzie czas i dobra
wola. Mówca domaga się ustą-
pienia wojewodów śląskiego i po-
morskiego, którym zarzuca roz-
bijanie społeczeństwa polskiego.
Wytyka policji, że nie wykryła
niektórych zbrodni, j. n. sprawa
pobicia red. Mostowicza. Atakuje
również działalność wojewody ślą-
skiego pos. Roguszczak (N. P. R.).

Mówca ten domaga się jak-
najszybszego rozpisania wyborów
do sejmu sląskiego, uzależniając
od tego stanowisko swego klubu
wobec budżetu M. S. W. i do mi-
nistra. Pos. Kuśnierz (Ch. D.)
uskarźa się na to, że policja wy-
wiera nacisk na związki chrześci-
jańskie, aby przystępowały do
frakcji rządowej. Stronnictwo
mówcy stoi nu gruncie likwi-
dacji dotychczasowego systemu
Do“ funduszu  dyspozycyjnego
ustosunkuje się przy trzeciem
czytaniu. Obrady komisji o go-
dzinie 12 w nocy trwają nadal i
prawdopodobnie zakończą się da-
leko po północy.

 

Ż prasy.
Echa mowy prem. Bartia.

Z pism warszawskich tymcza-
sem tylko „Robotnik* zamieścił
krótki artykulik o mowie p.
premjera.

Mowa p. Bartla robiła wrażenie
„tańca wśród mieczów". P. Bartel uwa-
żał za potrzebne podkreślić swoją soli-
darność z „pomajowym* systemem rzą-
dzenia, — z punktu, zaraz na wstępie.
W ustępach końcowych oświadczenia
wypowiedział znowuż poglądy i sformu-
łował zapowiedzi, sprzeczne z samą
istotą systemu. Rozumiemy doskonale
trudności położenia p. Bartla. Ale nie-
ma takich trudności i takich względów
taktycznych, któreby usprawiedliwialy
dzisiaj „owijanie w bawełnę" tego, cze-
go „owinąć w bawełnę" już niepodobna.

. Bartel musi sobie zdać sprawę z
bardzo prostej rzeczy: sposoby i „Spo-
sobiki*, które udawaly się, choćby
częściowo, przed dwunastoma miesią-
cami, — w warunkach dzisiejszych już

się nie udadzą. Styczeń r. 1930 nie jest
lutym i marcem r. 1929. Sejm ikraj
pragną jednego: wyraźnyćh sytuacyj
i szczerych stosunków.

Teorja „hierarchji* i „autorytetu
jednostek" dostała w Polsce. mówiąc
wulgarnie, w pysk. „Hierarchja*, ustalana
przy stoliku w „Oazie*, czy w kawiarni
„Europejskiej", przestała imponowač.
To się skończyło. Szef Rządu, który
tego nie zechce zrozumieć i nie zechce
stąd wyciągnąć wniosków, — przegrał.
Lepiej, niech nie zaczyna wcale. Słowa
krytyki pod adresęm pracy parlamen-
tarnej rozbrzmiewają teraz w pustce.
„Metody“ t. zw. pracy „autorytetów"
okazały się tysiąc razy gorsze. Kraj to
odczuł na własnej skórze. Kraj to zro-

zawiodła.zumiał. „Dyktatura ukryta*
Cokolwiek będzie wypisywała prasa
„gadzinowa”, fakt pozostanie faktem.
System „pomajowy* musi ulec likwi-
dacji,- Żaden „taniec wśród mieczów*
tu nic nie pomoże. | p. Bartel tak samo,
ak cała Połska, żnajduje się w sytuacji,
tórej na imię: „wóz albo prewoz“.
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Czy iest możliwość rychłego zawarcia
polsko-niemieckiego traktatu handlowego?
Ciekawe informacje, uzyskane od znawcy stosunków polsko-

niemieckich.—Jak przedstawia się ohecne stadjum rokowań?—

Charakterystyczne nastroje w niemieckich kołach gospodar-

czych i polltycznych.—-Niezdecydowanie i rozdraźnienie.—Kiedy

się można spodziewać ostatecznych decyzyj?

(Własna służba korespondencyjna)

Berlin, 9 stycznia 1929.
Rokowania  polsko-niemieckie

w sprawie zawarcia traktatu han-
dlowego, stanęły ostatnio znowu
na martwym punkcie. Koła ofi-
cjalne zaprzeczają wprawdzie bar-
dzo energicznie, jakoby zanosiło
się na zerwanie toczących się
pertraktacyj, — nie mniej jednak
jest tajemnicą publiczną, iż w ro-
kowaniach wyłoniły się ponownie
poważne trudności, które, zawar-
cie definitywnych układów, po-
stawiły znowu pod poważnym zna-
kiem zapytania.

Korespondent Wasz, chcąc uzy-

skać pewne, szczegółowe infor-
macje, jak w niemieckich kołach
gospodarczych i politycznych oce-

nia się możliwość zawarcia pol-

sko - niemieckiego porozumienia
gospodarczego, zwrócił się do je-

dnego z wybitnych znawców sto-

sunków polsko - niemieckich i

otrzymał następujące, ciekawe
wyjaśnienia:
— „Sytuacja, jaka wytworzyła

się ostatnio w sprawie zawarcia

polsko-niemieckiego traktatu han-

dlowego, nie jest, ani lepszą, ani

gorszą, niż była ona dotych-

czas. Poseł niemiecki w War-

szawie, dr. Rauscher, rozpoczął

wprawdzie ostatnio energiczne
starania dokoła zakończenia
stanu wojny celnej pomiędzy

Polską a Niemcami, nie mniej

jednak ogólne warunki, wśród

jakich toczą się nowe pertrakta-

cje polsko - niemieckie pozostały

w dalszym ciągu bardzo trudne i

wymagają bardzo poważnych

zmian, zanim będzie można do-

prowadzić do definitywnego po-
rozumienia. Sytuacja ta ujawniła

się najdobitniej w czasie ostatnich

debat w komisji dla spraw zagra-

nicznych Reichstagu niemieckie-

go. Na obradach tych poruszana

była — jak wiadomo — bardzo
dokładnie inicjatywa dr. Rausche-

ra, przyczem jednak rezultaty, do

jakich doprowadzono wykazały
dobitnie, iż polsko-niemiecki układ

handlowy należy w chwili obecnej
ciągle jeszcze do najdražliwszych
i najcięższych zagadnień.

Nie ma dwóch zdań, iż bardzo
poważną część niemieckich czyn-

ników gospodarczych, a zwłaszcza

niemieckie sfery - przemysłowe,
prą bardzo silnie -do jaknajry-
chlejszego porozumienia z Polską.

Dotychczasowy stan frzeczy wy-
rządza bowiem niektórym gałę-

ziom przemysłu niemieckiego bar-

dzo poważne szkody. Z drugiej

jednak strony ani na chwilę nie

ustaje nacisk niemieckich kół rol-

niczych, oraz kresowych organi-

zacyj nacjonalistycznych, które

wykorzystują wszystkie swe wply-

wy, aby do porozumienia pomię-

dzy Polską a Niemcami niedo-

puścić. Odgrywają tu poważną ro-

lę zarówno względy natury go-

spodarczej jak i politycznej (!).
To niezdecydowanie w nie-

mieckiej opinji publicznej odbija
się oczywiście siłą rzeczy na sta-

nowisko rządu niemieckiego, oraz
w dalszej konsekwencji i na sta-
nowisku niemieckiej delegacji dla
rokowań z Polską. | dlatego też
najdrobniejsze nawet nieporozu-
mienia, które w normalnych per-
traktacjach handlowych dają się
zazwyczaj bardzo łatwo usunąć,
urastają jednak w  polsko-nie-
mieckich rokowaniach do poważ-

nych przeszkód, które kładą się

kłodą na drodze do porozumie-

nia. Taki stan rzeczy zapanował

też i ostatnio. Chociaż delegaci

polscy i niemieccy uzyskali już

zgodę w szeregu pierwszorzęd-

nych spraw, to jednak w końcu

inna drobniejsza naogół kwestja

(sprawa sprzedaży mięsa polskie-

go w Nawozecii: stworzyła dal-

sze drażliwe trudności. Tak zresz-

tą dzieje się zawsze, gdy dwie

strony pertraktują ze sobą w at-

mosferze niezdecydowania i roz-

drażnienia...”
— Czy mimo to jest jednak

nadzieja szybkiego zawarcia osta-

tecznego porozumienia pomiędzy

Polską a Niemcami?—zapytałem.
— Należy w to bezwarunko-

wo wierzyć! Nie jest to może

kwestja najbliższych dni — choć

niespodzianki są zawsze możliwe,

ale należy stanowczo wierzyć, że

porozumienie handlowe Polskii

Niemiec przyjść musi w końcu

do skutku. Współpraca gospodar-

cza leży bowiem zanadto w inte-

resie obydwu stron, by Polska i

Niemcy trwać miały na dalszą

metę w stanie ciągłej wojny cel-

nej. Samo życie zmusiłoby zresztą

do usunięcia wszelkich, anormal-
nych przeszkód...

I dlatego też należy mieć na-

dzieję, że skoro obecne obrady
nie doprowadzą ostatecznie do

wyrównania wszelkich różnic—to

stanie się to niewątpliwie po de-

finitywnem, pomyślnem zakoń-

czeniu obrad haskich. Wówczas

bowiem—po uregulowaniu spra-

wy odszkodowań — odpręży się

nieco atmosfera polityczna w

Niemczech—i obecny rząd nie-

miecki, ugruntowawszy silnie swe

podstawy, zajmie się sprawą sto-

sunków polsko niemieckich, jako

jednern z najaktualniejszych zagad-

nień w dziedzinie normalizacji

gospodarczej Niemiec.
Oczywiście, że gdyby wyniki

konferencji haskiej spowodować

miały tem silniejsze naprężenie

w Niemczech i doprowadziły do
upadku obecnego rządu niemiec-

kiego, na ten czas sprawa roko-

wań polsko-niemieckich musiała-

by się w dalszym ciągu opóźnić

i zależną byłaby od tego, kto

objąłby ster władzy w Niem-
czech.

Tak zatem po konferencji

haskiej i po uregulowaniu kwestji

adszkodowań spodziewać należy

się decydujących posunięć w

sprawie polsko-niemieckiego trak-

tatu handlowego. Naturalnie, że

i wówczas jednak losy ewentu-
alnego porozumienia zależeć bę-

dą od gotowości obydwu stron

do wzajednych ustępstw. Nie

mniej jednak ogólna atmosfera

będzie wówczas zdaje się spo-
kojniejsza i bardziej rzeczowa.

Tak przynajmniej oceniać można
sprawę ze stanowiska niemiec-
kiego..."

Wyjaśnienia te rzucają bardzo

znamienne światło na właściwe

kulisy rokowań  polsko-niemiec-
kich i tłomaczą w ciekawiej for-

mie tło, na jakiem rozgrywa się

obecna polityka Niemiec w sto-

sunku do Polski. Czy jednak
wśród takich tendencji wierzyć
można istotnie w blizką możli-
wość współpracy gospodarczej
Polski i Niemiec?...

F. W.

Niesłychane zajście we wsi Słupica
pod Radomiem.

Katolicka Agencja prąsowa ko-
munikuje:

Wieś Słupica w pow. Radom-
skim stala się w dn. 5 stycznia
r. b. widownią niesłychanych wy-
bryków ciemnych i rozagitowa-
nych elementów wiejskich. Prze-
bieg zajść był następujący:

W Słupicy istnieje żywo roz-
wijająca się placówka Stowarzy-
szenia Młodzieży Polskiej. Dnia
5-g0 b. m. Stowarzyszenie to
chciało urządzić w niezajętej sali
szkolnej pogadankę, połączoną z
zabawą. Na sali zjawili się m. in.

sekretarz generalny Stowarzysze-
nia Mł. Pol. ks. Cibor, proboszcz
z Jedlni, ks. Korpikiewiczipatron

tego Stowarzyszenia, wikarjusz z

Jedlni ks. Stefan Gliszczyński, Ze
względu na to, że do uszu człon-
ków Stowarzyszenia M. P. docho-
dziły już głuche wieści o projek-
towanem rozbiciu zebrania, drzwi
do sali przezornie zamknięto na
klucz.
W pewnym momencie, gdy

zebrani zasiedli do nakrytyc
skromnem _ przyjęciem stołów,
drzwi sali szkolnej zostały nagle
wyważone, a do wnętrza wtargnę-
ła banda, złożona z członków

Koła Młodzieży Wiejskiej, pozo-
stającego pod patronatem „Wy-
zwolenia". Przybyli przybrali po-

stawę wyzywającą. Na czele ich

stali: wójt gminy Gzowice, Jan

Kwaśnik i prezes Koła Mł. Wiej-
skiej, Hernik. Napastnicy z miej-

sca wywołali awanturę z widocz-

nym celem rozbicia zebrania, p.

wójt zaś krzyczał: „rozbierać sto-

ły!* Podkomendni jego, oczywiście,

zastosowali się w mig do tych

słów i istotnie porozwalali stoły,
pozrzucali naczynia i chwycili za

taborety, zamierzając się niemi w

zebranych. Gdy zaś wójt Kwaśnik
krzyknął: „rozpędzić to wszystko!"
—napastnicy runęli w stronę ze-
branych członków S$. M. P. Znaj-
dujący się na sali księża uspaka-

jali, jak mogli, rozwydrzonych na-

pastników i osłaniali młodzież

przed ich razami. Trudno jednak
było powstrzymać zapienioną i
pijaną bandę. Pobili oni kilku
członków S. M. P., niejaki zaś
Stanisław Mróz w bandyckim
swym zapędzie posunął się tak
daleko, że uderzył pięścią ks.
Gliszczyńskiego w głowę.

Zebranie zostało rozbite, ban-
da wprowadziła swoją muzykę,
bawiła się i piła w opanowanej
sali,

Bandycki napad wywołał w
całej okolicy żywe poruszenie.
Księża  uspakajają _ wzburzone
umysły i im tylko zawdzięczać
należy pełną godności postawę
członków Stowarzyszenia Mł. Pol,
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My jednak wierzymy, że zbrodni-

cza dłoń, która się targnęła na

osobę kapłana i na spokojnych

uczestników zebrania S. M. P.,

zostanie należycie ukarana. W

sprawę tę winien wkroczyć p.

prokurator i władze administra-
cyjne. Bandzie przewodniczył wójt

—osoba urzędowa.
Zapytujemy Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych, czy wójt gminy

Gzowice, Jan Kwaśnik, który do-
puścił się opisanego wyżej gwał-

tu, został zawieszony w czyn-

nościach urzędowych i pociągnię-

ty do odpowiedzialności karnej?

 

Z listów

czwarlobrygadowca.
Szanowny Panie Redaktorze.

Prawie rok nie pisałem do Pa-
na, ale to nie z własnej winy,

bom przez ten cały czas siedział

w Warszawie, bądź przy stoliku w

Europejskiej, bądź w Oazie, gdzie-
śmy z panami pułkownikami rzą-

dy sprawowali, ojczyznę od zale-

wu wrogów wewnętrznych i agen*

tur obcych, skutecznie ratując.

Czasem istotnie taki człek by-
wał zalany, że rzeczywistość, uro-

joną brał za rzeczywistą, a rze-
czywistą za urojoną.

Nic też dziwnego, że nas to

wszystko nieco zmęczyło, więc bie-

rzemy*se urlopy i jedziemy na wy-

poczynek.
Ja osobiście wybieram się do

Wilna, gdzie pragnę zająć się

pracą na polu gospodarczem, a że

z polityką też nie chcę zrywać,
więc łączę piękne z pożytecznem

i zakładam kino propagandowo-po-
lityczne.

Już mnie nawet kochany Bo-

guś, dzięki dawnym stosunkom,
parę odpowiednich filmów nakrę-

cił.
Na początek damy coś w stylu

wscbodnim.

Tragi-farsę p.t. „Car rządzi,
albo słoń w porcelanie".

Z dziedziny naukowej, mamy

w zapasie monumentalny film p. t.
„Wielki budowniczy”. Temat za-

czerpnięty z życia wsi polskiej,

która z pieśnią na ustach wznosi

„sławojki”. W rolach tytułowych
tytani sanacji, z Sławojem, Bogu-

siem i Gabrysiem na czele.
4W przerwach występy kabare-

towe. Jakoprzebój dajemy scaetcb
p.t. „Chcemy konfliktów". Główny

wykonawca Stanisław Cat. Ė

Ten sam artysta odtaiczygory-

ginalny taniec: „Pochwala Bartla—

czyli makabryczne łamańce „Sło-
wa”.

Ilustrację muzyczną stanowi

znakomity zespół cymbałów z ka-

wiarni Europa, który chwilowo Z
dził się na opuszczenie tej ka-
wiarni i niebawem zadziwi Wilno.

Prawdziwą ozdobą kina będzie,

przystrojona w piękne liberje słu-

żba, rekrutująca się z pośród do-
świadćzonych członków konserwy
bebechowskiej.

Mam wrażenie, że interes pój*
dzie i chyba Pan Redaktor również
nie odmówi swego poparcia.

Z szacunkiem i poważaniem
Walen Trzask-Marchewka.

Przepisał P. K-cki,

Cennik artykułów pierwszej

potrzeby w handlu detalicznym
w Wilnie.

Chleb żytni 75/4” 1 kig. 41—40, chleb

żytni 70'/, — 44—40, chleb razowy —

—30, chleb pszenny przemiał 650%/, —
100—80, mąka pszenna — I, , Žys
tnia razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kesza jęczmienna — 70—55, ja+
glana — 1,10—90, gryczana — 1,20—!
man1a—1,40 —1,00, owstana—1,20—1,00,

perłowa—1,10—80, pęcza<—70—65, groch
polny — 70—5,0 fasola blała—!,80—1,40,
ryż—1,40—1,00, mięko, niezblerane1 litr

45—35, śmietani 00 —1,80, masło nie-
solone 1 kg. 6,00—5.50, masło solone—
5,50—5,00, ser krowi zwyczajny—1,80—
160, jaja 1 szt .25—20, słonina świeża

1 kg 4,00—3,50, słonina solona kraj. —
4,40—3.60, szmalec wieprzowy —4,20—

3,60, sadło—4,20—4,00, siedź (szmalców-

ka) 1 szt. 25—15, olej | kg. 2,40—2,10
kartofle—10—8, kapusta Tow
marchew—25—20, burak!—-20—15, bru-
kiew — 20,—15 cebula — 50—40, cukler
kryształ — 1,70—0,00, cukier kostka —
2(5—0,00, sól b'sła—35—33, kawa natu

ralna — 9,00—8,0), kawa zbożowa —

3,50—2,00, herbat.—30,00—27.00, węgiel
—10—9, drzewo OWE 0) a
1 litr 65—00, mydło zwycz. do prania
1 ką. ZI. soda do ZR
proszek mydlany —, , świece —

280—2,25, pszenica—36—29, żyto—27 —
25, jęcemień — 26—25, owies salera —
80—70, owies zwyk!y—26—25, gryka —

33—2,9 kiełbasa wieprz. zwycz-—4,50—

-——-——
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KRONIKA.
Z miasta.

— X-io lecie odzyskania
dostępu do morza. Z inicjaty-
wy Zarządu Wileńskiego Oddzia-

łu Ligi Morskiej i Rzecznej w

dniu 10-go b. m. odbyło się w

Wielkiej Sali Konferencyjnej Urzę-

du Wojewódzkiego w Wilnie ze-

branie Komitetu Organizacyjne-

go obchodu X-cio lecia odzyska-
nia dostępu do morza.
W związku z przypadającą

rocznicą w dniu 10 lutego r. b.

uchwalono w dniach od 9 do 16

lutego r. b. zorganizować tydzień

propagandy idei polskiego morza

przy udziale całego społeczeń-

stwa.
Protektorat honorowy nad ak-

cją powyższą objąć raczył p. Wo-
jewoda Władysław Raczkiewicz.
Do Komitetu Honorowego zosta-

li zaproszeni: JE. Ks. Arcybiskup

Wileński Romuald Jałbrzykowski;

JE. Ks. Biskup Kazimierz Michal-

kiewicz; JE. Ks. Biskup Dr Wła-

dysław Bandurski; J. M. Ks. Re-

ktor Czesław Falkowski; Prezy-

dent Miasta Józef Folejewski;

Generał Broni Lucjan Żeligowski;

Inspektor Armji Gen. Bryg. Ste-

fan Dąb - Biernacki i Gen. Bryg.

Henryk Krok-Paszkowski, oraz z

ramienia Zarządu Wil. Oddz.

LMR pp.: Kurator O. S$. W. Ste-

fan Pogorzelski i Kontr-Admirał

Michał Borowski.
W celu kierowania pracami

wyłoniony został Komitet Wyko-

nawczy pod przewodnictwem p.

Prezesa izby Skarbowej Edwarda

Ratyńskiego w składzie 12 osób

oraz Zarządu Wileńskiego Od-
działu LMR in corpore.

Organizacyjne zebranie Komi-
tetu Wykonawczego odbędzie się

we środę dnia 15 b. m. o godzi-

nie 8-ej w Kuratorjum O. S$. W.

ul. Wolana 10.

Sprawy administracyjne.

— Inspekcja ministerjalna.

W dniu wczorajszym do Wilna
przybyła specjalna komisja in-

spekcyjna z ramienia ministerstwa

spraw wewnętrznych, celem do-

konania inspekcji referatów woj-

skowych w starostwach powiato-

wych województwa wileńskiego.
Komisja po wstępnej konfe-

rencji z wojewodą udała się na

teren pow. oszmiańskiego. (d).

Handel i przemysł.

— Papiery wadjalne. Dowia-
dujemy się, iż władze i urzędy

państwowe przyjmują listy za-

stawne Towarzystwa Kredytowego

m. Wilna jako wadja przy prze-

targach oraz kaucje na zabezpie-

czenie wszelkiego rodzaju umów

lub zaliczek, wypłacanych na do-

stawy i roboty rządowe, jak rów-
nież na zabezpieczenie udziela-

nych przez Skarb Państwa kre-

dytów akcyzowych, celnych i

transportowych.

Sprawy uniwersyteckie.

— 0 lektorat języka fran-

cuskiego. W związku z wiado-

mością, podaną przez nas o lek-

torce języka francuskiego, p. Ww.

Kremer-Dobrińskiej, prodziekan

wydziału humanistycznego U.S.B.
komunikuje, że jest ona obywa-

telką francuską wyznania mojże-
szowego i prowadzi ćwiczenia le-

ktorskie, zarezerwowane dla człon-

ków seminarjum filologji roman-

skiej. Nieprawdą jest natomiast,
żeby prowadziła seminarjum lite-

ratury francuskiej w zastępstwie

prof. St. Glixellego.

Sprawy akademickie.
— Zarząd Chóru Akademic-

kiego zawiadamia, że pierwsza
próba chóru po ferjach świątecz-
nych odbędzie się we wtorek
dnia 14 bm. w „Ognisku* o g. 8.
Próby w tym trymestrze będą
odbywały się tak, jak i poprzed-
nio, we wtorki i piątki.

Sprawy szkolne.
— Narada w sprawie szkol-

nictwa. W dniu wczorajszym p.
Wojewoda Raczkiewicz odbył
dłuższą konferencję z Kuratorem
Szkolnym St. Pogorzelskim w
sprawach szkolnych.

Kurator p. Pogorzelski złożył
szczegółowe sprawozdanie z prze-
prowadzonej lustracji szkolnej na
terenie pow. Oszmiańskiego. (as)
— Wyjazd Kuratora. W nie-

dzielę 12 bm. p. Kurator Pogo-
rzelski wyjeżdża do Warszawy na
zjazd kuratorów okręgów szkol-
nych.

Na czas nieobecności kurato-
ra, zastępstwo objął naczelnik
wydziału p. Kuczewskl.

Poczta i telegraf.

— Locarno — Wilno. Przed-
wczoraj odbyła się pierwsza prób-

na bezpośrednio rozmowa telefo-

niczna pomiędzy Wilnem a Lo-
carnem. Próba ta dała wyniki
dobre.

Z życia stowarzyszeń.
— $iemaszkowa w Związku

Literatów. Znakomita artystka

zgodziła się wystąpić na Środzie

Literackiej z pożegnalnym wie-

czorem recytacji poezji współ-

czesnej. Wieczór ten w siedzibie

Zw. Literatów odbędzie się we

wtorek 14 bm., o godz. S-ej.
— Walne zebranie. Chrześci-

jańskiego Związku Zawodowego

Pracujących Igłą odbędzie się w

dniu 13 bm. w poniedziałek o

godz. 7 wiecz. w lokalu przy ul.

Zawalnej 1 m. 4. Na porządku

obrad sprawy bardzo ważne.
— Walne zebranie Drobnych

Kupców Chrześcijan m. Wilna od-

będzie się o godz. 3-ej po poł. w

lokalu przy ul. Zawalnej 1 m. 4.

— Walne zebranie poczto-

wego zw. przysp. wojsk. okr. wil.

odbędzie się dziś o godz. 1l-ej

w gmachu Głównej Poczty (Sala

listonoszów).
— Doroczne Walne Zebra-

nie Zrzesz. Asystentów U.S.B.
odbędzie się w niedzielę, dn. 19

bm. w sali Nr 5 Głównego Gma-

chu Uniwersytetu o godz. 12 w

terminie pierwszym, zaś o godz.

12 min. 30 w terminie drugim.

— Zarząd Koła Młodzieży

im. Zawiszy Czarnego w Wilnie,

podaje do wiadomości, że rozpo-

czyna zapisy do tworzącej się przy
Kole sekcji muzycznej p. n. „Li-

ra”. Kandydatki i kandydaci z

mandolinami i gitarami mogą

się zgłaszać codziennie od godz.

4 do 8. Wilno ulica Jagiellońska

3—33. Zapisy będą przyjmowane

do dnia 19 b. m. włącznie.

Odczyty.

— „Ewolucja człowieka ko-
palnego". Dziś, o godz. 6 w

sali Śniadeckich U. $. B. prof.

dr. Jan Wilczyński, znany prele-

gent na terenie Wilna, wygłosi

odczyt, ilustrowany projekcją

obrazów świetlnych p. t. „Ewolu-

cja człowieka kopalnego, jako

świadectwo jego pochodzenia".

Dochód przeznaczony na rzecz

Koła Medyków. Wejście 1 zł. dla

uczącej się młodzieży 50 gr:

Uczucie przepełnienia. nieprawi-

dłową fermentację w jelitach, uczucie

pełności i wzdęcia w wątrobie, zastoinę

żółci, bóle w bokach, ucisk w piersiach

i bicie serca usuwa użycie naturalnej

wody gorzkiej Franciszka - Józeta,

zmniejszając zbytnie przekryienie mó-

zgu, ucisk w oczach, sercu i płucach.

Opinje lekarskie wskazują na nadzwy-

czajny efekt leczniczy, osiągnięty przy

używaniu wody Franciszka - Józefa u

ludzi, prowadzących siedzący tryb

życia. Żądać w aptekach i drogerjach.
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Z życia prawosławnego.
— Konferencja Wojewody

z Arcybiskupem prawosław-

nym. Wczoraj p. Wojewoda Wi-

leński Wł. Raczkiewicz odbył

dłuższą konferencję z Arcybisku-

pem Teodozjuszem w sprawach
Archidjecezji prawosławnej. (d)
— Odroczenie Soboru. Wła-

dze prawosławne otrzymały za-

wiadomienie, że Synod kościoła
prawosławnego w Polsce posta-
nowił odroczyć zwołanie Soboru.

Prawdopodobnie Sobór odbę-
dzie się na wielkanoc.

Sprawy białoruskie.
— Usunięcie z gimnazjum.

Z rozporządzenia kuratorjum szkol-

nego usunięto z gimnazjum bia-

łoruskiego w Wilnie sześciu ucz-

niów, którzy oskarżeni są o agi-

tację komunistyczną i pracę wy-
wrotową.

Większość zwolnionych są to

uczniowie V i VI klasy.

Kronika policyjna.

— Otrucie psa policyjnego.
Przestępcze elementy otruły naj-

lepszego psa policji śledczej, któ-
ry oddał przy tropieniu przestęp-

ców rmieocenione zasługi. W dniu

wczorajszym rano podczas karmie-
nia psów zauważono, że z po-
śród znajdujących się w klatce

dwóch psów, jeden leży zdechły,
zaś przed przegródką żelazną,
gdzie znajdował się inny pies po-

licyjny, leżał kawałek zatrutego

mięsa.
Wnętrzności otrutego psa zo-

staną wysłane do Warszawy, ce-
lem przeprowadzenia badań.

Zabawy.
— Lista gospodyń i gospodarzy

Balu Prawników, który odbędzie się
dnia 26 b. m. w Salonach Kasyna Gar-
nizonowego ukaże się w najbliższy
czwartek.

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

Ostatni pożegnalny występ Wandy Sie-
maszkowej. Dziś na przedstawieniu po-
południowem o godz. 3,30 „Mirla Efros“.
Ceny miejsc zniżone.

Rewja Noworoczna. Dziś o
godz. 8 wiecz. powtórzenie Rewji Nowo-
rocznej.

— „Turandot'. W środę najbliższą
wchodzi na repertuar Teatru na Pohu-
lance głośna baśń Gozziego „Księżnicz-
ka chińska Turandot"*

Teatr Miejski w Lutni.
„Królewicz Rak*. Dziś o godz. 12 w po:
łudnie ukaże się dla dzieci i młodzieży
fantastyczna baśń Wandy Stanisławskiej
„Królewicz Rak".
— Występy Stanisława Gruszczyń-

skiego. Dziś znakomity tenor boha-
terski Opery Warszawskiej Stanisław
Gruszczyński wystąpi o godz. 8 wiecz.
w pięknej operze Leoncavallo „Pajace*.

— „Malka, na przedstawieniu po-
południowem.' Dziś o godz. 4 m. 30
po poł. zespół Warszawskiej Opery
Objazdowej wystawia nieśmiertelne
dzieło Moniuszki „Hałka”. Ceny miejsc
zniżone.

— „Pan Topaz". Ostatnia nowość
repertuaru scen europejskich świetna
sztuka Pagnola ukaże się poraz |-szy
na scenie Teatru Miejskiego Lutnia we
wtorek najbliższy.

ynik konkursu na sztukę
ludową. Towarzystwo Polskiego Teatru
Ludowego w Wilnie w lipcu roku ubie-
głego ogłosiło konkurs na sztukę ludo-
wą. Obecnie komitet konkursowy w oso-

bach p. p. Józefa Małowieśkiego, Zy-
gmunta Nagrodzkiego, Heleny Romer-
Ochenkowskiej, Franciszka Rychłow-
skiego, Zbigniewa Smiałowskiego, Kazi-
mierza Vorbrodta nie przyznał żadnej
ze sztuk nagrody pierwszej lub drugiej.
Nagrodzona natomiast została sztuka
„Na przełomie".

Po otwarciu godła „Mira" okazało
się, że autorem jest p. Saińt Paul,
który dał się już poznać scenie Wileń-
skiej z paru sztuk wystawionych w na-
szem mieście.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Fala385mtr.

Niedziela, dnia 12 stycznia 1930r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Bazy-

liki Wileńskiej. a
12.00. Bicie zegaara i hejnał z Wieży

Katedralnej w Wilnie.
12,05. Kom. meteorologiczny,

cert i odczyty rolnicze.
16,50—17,55. Poradnia prawna. Prow.

adw. St. Węsławski.
17,15. „Technika pracy umysłowej”,

wygł. Waclaw Borowski.

kon-

17:40. Transm. koncertu z War-
szawy.

19,00. „Kukułka Wileńska*.
19,25.
20,00.

Lekcja języka niemieckiego.
. Audycja Religijna.

22,00. „Szecherezada“.
22,00. Muzyka taneczna,

Poniedzialek, dnia 13 stycznia 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
16,15. Muzyka lekka.
1700. Komunikat

Koła Misyjnego.
17,15. Rudycja premjerowa: „Turan-

dot". Słowo wstęwne wygł. dr. Zygmunt
Nowakowski.

17,45. Recital skrzypcowy Emila Tul-
mani'ego.

18,45. Audycja dła dzieci.
19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,30—20,30. Echa „Dnia Wilna*.

20,30. Z Warsz. Koncert.
22,25. Muzyka lekka.
23,00. Spacer detektorowy.

Akademickiego

Ruch wydawniczy.
Władysław Ziętkiewicz „Jaz-

da na nartach*. Podręcznik dla
instruktorów, uczniów i samvu-
ków, Główna Księgarnia Wojsko-
wa, Warszawa 1930 r.

Narty to jeden z najwspanial-
szych i najmilszych sportów zi-
mowych. To też należy z radoś-
cią i uznaniem powitać ukazanie
się podręcznika z tego zakresu
pióra doświadczonego narciarza
mjr. W. Ziętkiewicza p. t. „Jazda
na nartach". Zadaniem tego pod-
ręcznika jest nauczyć jazdy na
nartach w zakresie potrzebnym
narciarzowi-turyście,pomoc instru-
ktorowi, pouczyć narciarza za-
awansowanego i nauczyć począt-
kującego.

„Sztuki Piękne". Numer 12
(5-go Rocznika) za grudzień 1929
roku pod redakcją prof. Włady-
sława Jarockiego ukazał się w
handlu. Treść numeru: Rozważa-
nia o popieraniu sźtuki ludowej i
ludowego przemysłu artystyczne-
go—Wanda Szreiberówna; 2) Dzie-
sięciolecie Polski a sztuki pla-
styczne (Odpowiedzi na ankietę,
ciąg dalszy). Mieczysław Sterling,
Wincenty Wodzinowski, Jerzy
Fedkowicz, Marcin Samlicki, Kon-
rad Winkler, Wladyslaw Lam; 3)
Kronika artystyczna. Numer zdobi
43 reprodukcyj w tekście oraz 1
rotograwjura z obrazu Józefa Pan-
kiewicza: „Krajobraz z południo-
wej Francji" (ol.)

Cena pojedynczego numeru
zł. 6, Prenumerata kwartalna z
przesyłką zł. 17.

Do nabycia
księgarniach i
„Sztuk Pięknych"
ska 19. š

we wszystkich
w Administracji

Kraków, Wol-

  

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wileńska 15—5.

Z KRAJU.
Przyleciaty stomki.

Na terenie pow. postawskiego
zauważono ostatnio większą ilość
ptactwa t. zw. słomki, które we-
dług przypuszczeń ludności, zwia-
stują wczesną wiosnę. (d)

Napad rabunkowy na kupca.
Onegdaj rano, na przejeżdżają-

cego kupca N. Potaszkina, w po-
bliżu wsi Stajki, gminy iwienickiej,
napadło kilku bandytów, którzy
zażądali od Potaszkina wydania
pieniędzy, gdy kupiec odmówił,
bandyci, zamordowali Potaszkina
i zrabowali mu około 3 tys. zł.
W wyniku pościgu, jednego z

bandytów zdołano ująć w pobli-
żu granicy sowieckiej. (d)

Ucieczka agitatora litew-
skiego.

Jak nam donoszą ze Święcian,
w dniu. 10 b. m. o godz. 6-ej, z
więzienia tutejszego zbiegł nie-
bezpieczny przestępca, niejaki Je-
rzy Gierwiatownikow, obywatel
litewski, oskarżony o antypań-
stwową działalność i nielegalny
pobyt na terenie Polski.

Gierwiatownikow, według wszel-
kiego prawdopodobieństwa, zbiegł
do Litwy. (d)

Usiłowanie ograbienia ma-
gistratu wołożyńskiego.

W nocy z 5 na 6stycznia nie-
wykryci dotychczas sprawcy wła-
mali się do Magistratu w Woło-
żynie i usiłowali otworzyć kasę
ogniotrwałą. Złoczyńcy dostali się
do Magistratu przez okno o pod-
wójnych ramach, które wyłamali.
Musieli to być domorośli złodzie-
je, gdyż odkręcili tylko kilka śru-
bek i podrapali kasę ogniotrwałą,
jednak dostać się do niej nie

ŻYCIE KATOLICKIE.
Międzynarodowa pielgrzymka
do Rrzymu w związku z 40
rocznicą encykliki „Rerum No-

varum*.

W związku z 40 rocznicą o-
głoszenia encykliki „Rerum No-
varum“ (15 maja 1891 — 1931)
prezydent „Centre catholique de
Paris", Delcourt-Haillot, zainicjo-
wał międzynarodową pielgrzym-
kę do Rzymu, w której wezmą
udział przedstawiciele pracodaw-
ców i robotników wszystkich na-
rodów, celem złożenia hołdu Na-
miestnikowi Chrystusowemu. Piel-
grzymka ta odbędzie się w okre-
sie od 12-go do 18 maja .1931 r.
W Rzymie utworzony zostanie ko-
mitet, który zajmie się przygoto-
waniem odpowiednich uroczystoś-
ci i do którego wejdą po jed-
nym delegaci poszczególnych na-
rodów, stale mieszkający w Wiecz-
nem Mieście.

Delegaci przybędą do Rzymu
w strojach narodowych i wygło-
szą w swoich językach przemó-
wienia, z których każde będzie
trwało nie dłużej niż pięć minut.
Jak przypuszczają, przemówień
tych wypadnie więcej niż sto a
cała manifestacja będzie wspa-
niałą apoteozą społecznego dzie-
ła Papiestwa.

L pańciwa antychrysi.
Skazanie katolickiego kapłana

w sowietach.

Donoszą Moskwy, że sąd w
Symferopolu skazał ks. probosz-

 

. Macierzy Szkolnej

mogli. Dopiero o godzinie 8 rano
stróż magistratu Górka wykrył
włarnanie i zaraz powiadomił o
tem burmistrza.

Pomór świń w powiecie
słonimskim.

W związku z szerzeniem się
pomoru świń w poszczególnych
gminach powiatu słonimskiego,
miejscowe starostwo wydało spe-
cjalne zarządzenie zaradcze.

Wypadki pomoru świń zanoto-
wano w gminie czemerskiej, ro-
hoteńskiej i żyrowickiej.

Ofiary nieostrożności na lo-
dzie.

Dnia 10 bm. wieczorem miesz-
kaniec m. Trok Stanisław Andrze-
jewski lat 17 w. towarzystwie
dwóch dziewcząt udał się na
ślizgawkę na jeziorze Tataryszki.
Nagle pod ślizgającymi się zała-
mał lód i cała trójka wpadła do
wody. Dziewczęta zdołano ura-
tować, zaś Andrzejewski wpadł
pod lód i utonął. Zwłoki wydo-
byto w sobotę w południe. Rów-
nież onegdaj utonął podczas usi-
łowania przejścia przez rzekę
Dzisenkę 29 letni Ignacy Malysz
ze wsi Hostoborze gm. hermano-
wickiej.

Przedwczoraj popołudniu włoś-
cianin Witalis Wanikowicz i jego
żona Anna ze wsi Buszawo gm.
mikołajewskiej pow.  dziśnień-
skiego przechodząc po lodzie
przez rzekę Dzisienkę wpadli do
wody. Wanikowiczowa utonęła,
zaś męża jej wydobyto po 30 mi-
nutach w stanie  nieprzytomnym.
Jednak dzięki energicznej akcji
ratunkowej zdołano Wanikowicza
uratować i przywrócić do życia. (d)

 

 

cza Grafa na sześć ipół roku
więzienia za propagandę religijną
i za „antysowiecką, wrogą prole-
tarjatowi działalność*, co jest ste-
reotypowem oskarženiem w sto-
sunku do duchowieństwa.

lie zamknięto kościołów icerk-
wi w Rasji sowieckiej?
Dziennik bolszewicki „Trud*

podaje, że od 1 stycznia do sierp-
nia r. 1929 zamknięto w Rosji
579 kościołów i cerkwi, do koń-
ca roku ubiegłego liczba ta
wzrosła do tysiąca.
W roku 1928 zamknięto w

Rosji 542 świątynie chrześcijań-

 

skie. (Kap)

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego*.

Na Wileńskie T-wo opieki nad dziec-
kiem ku uczczeniu š. p. Wacława Bara-
nowicza, komisja szacunkowa Wileńsk.
Banku Ziemskiego 10 zł.

Na Fundusz Bibljoteki przy Polsk.
Zofja Strawińska

5 złot.
Dia najbiedniejszych K. D.

bezimien. 1 zł. 50 gr.
Dla ubogich m. Wilna 20 zł. 50 gr.

jako pozostałość ze składek urzędników
Dyrekcji Kolejowej na wieniec dla $. p.
Janiny Tucewiczowej.

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
i INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

12,
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PERWSZE
ŹRÓDŁO

SPRZEDAŻY

z produktem z odpowi
ów zboża i chocież smakiem zdrowszą, Rożywnieha i tańszą.

I ki. t. j. szczap zdrowych ponad 16 c m

gospodarczego2829. — Ilość obojętna ale nie

mniej 500 metrów. — OfertyOd do Biu-
a 22, Ara Ogłoszeń |. KARLINA, Niemiec

[GTWĘGLA
Górnośląskieqo najlepszegn ga'unku.

iednio dobranych gatun.
rzypomina na-

turslną, lecz nie mając w sobie kofeiny jest

Sprzedaje sią_we wszystkie sklepach 699—:8

Poszukuję drzewa opałowego sosnowego

Q'zzylnie tanio do
sprzedania posiadłość:

dom murowany i oficy-
na, 7 mieszkań,2 sklepy.

brem i drogiemi kamie-
niami.

LOMBARD
Plac Katedralny,.Bisku-
pia 12. Wydaje pożyczki.
pod zastaw złota, srebra,
brylantów, futer i t. d.

z roku kiaini odae o
D sprzedania dom
0 drewniany z ogro-

dem 140 sążni przy ulicy
© Pożarowej Nr. 4. Wa-

runki: Ciasna Ne 8,
 

. Oryginalna maść z ko- |

OdmrOZenie.. sukien) „MROZOL“,
leczyigoi ranki, po

mieszk. 3. 1099—2

KAPITAŁY
lokujemy bez kosztów
solidnie pod zabezpie-

 

M. DEULL 54556 
  AKUSZERKI

AKUSZERKi.
Marja Laknerowa
Prz od godz. 9 do
7Gsaaa 7 m.$.

 

1890
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3—6, tel. 811.

Składy wagiowejSłowackiego 27, tel, 14—46. |

Sprawy
4 majątkowe

Do sprzedania
b. ładna własność w Wil-
nie Antokolska 12. Dom
piętrowy, ogromnyplac.

Adres właściciela w Admi-

ogrody owocowe, po-
łożony nad pięknem
jeziorem, zabudowania
kompletne sprzedamy

za 6.000 dolarów.
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 11—s0

Mieszkania
i pokoje |

Pokój
do wvnajęcia dla pań.

 

  
W.Z.P.69 nistracji „Dz. Wil.*, 1029-9 Zamkowa 13, m.19. 1101-0

!

pokój dla studentki sło-
neczny z balkonem

ul. Filipa 4 m. 4.

godami dla samotnej lub
sametnego do wynajęcia
W. Pohulanka 41, m.

 

wynajęcia 2 po-
koje, suche, cie-

płe i światłe z osobnem
wejściem dla solidnych
osób ul. Piwna 11—2.

 

pok z meblami lub
bez do wynajęcia.

Dobra 4, (równoległa de
Rzecznej).
——
MIESZNE pokoje

MSZE 2 pokoje
bez

być skromne umeblowa-
nie. Skopówka 5.
 

pokoje ciepłe słonecz-
ne z wygodami i uży-

walnością kuchni. Nowo-
gródzka 20—5.

 

wynajęcia w cen-
trum b.

pokoje z kuchnią centr. jątku.
egrzewanie. — Dow. się dzo skromne
Gdańska 6, od 4 — 7
Sklep kapeluszy „Marja“.

Mieszkanie
4-pokojowe z kuchnią
na 3-im piętrze do wy*

1038—0 najęcia, dla solidnej ma-

z Dochód 350 złotych mie- >rmara ej rodziny. Witoldowa 22,

Konc. G I E ES A ANC A Umebi:ęlowany po 1088—0

cie. Cena lol. Infor- z niekrępującem wejś- emPA

Kopulėlės Osotas. Ftaskaenintų, bel a macje: Sokola 16. 19—s0 ciem z wygodami dla sa- [Bokėj a oaz! mr

A motnego do wynajęcia 5 ni z elektrycznością

JAGIELLOŃSKA 6, tel. 14—97. OSZCZĘDNOŚCI Aleja Róż 46. 1060--s1 i užywalnošcią kuchni do
Dostawa od 1 tony w wozach plombowanych. swoje złote ł dolary ulo- mmm + mmm WYNAJĘCIA. Tyzenhauzow-

RS, kuj na 13 proc. rocznie. POKÓ ska 23, m. I. 1091—0

|-7Foiskiejwytwórni„EXCELSIOR" | Gotówka twoja jest za- sjoneczny umeblowany Pokó

t. z. WA SMACZNA* bezpieczona zlotem, STe- 7 elektrycznošcią i i
WY” umeblowany,ciepły z wy-

godami do wynajęcia. Ob-
7 1087—1

PRACA

Mmm
Płacimy Wam przesz-
ło 3 raty prowizji, kosz-
ta paie patent. Ze
względu na nowość do-
tychczas nieznaną zape-
wnione kolosalne zyski!
Początkujących poucza-
my. Oferty składać: Lwów

1. jazdowa 6, m.

1058—s0

1078—1

1074—0

wstałeod odmrożenia Sprzedająapteki iskładyapteczńe. czenie wekslowe i hi- z wygodami, weran- Skrytka Pocztowa 165.

kaz Š p oteczne. dą, možna z ogrodem. 1478—29

T 7i4559| Dom H-K. „Zachęta“| Krzywe Koło 27, róg Fi-
NAJLEPSZY Mickiewicza 1, dż Filareckiej. 1083—0 TR

órnośląski 9—05. | 124 ? į ; i į

WĘGIEL foncernu „PROGRES' |------— EK Pokėj z. „gsobnom daly 58 |,
oraz koks wagonowo | od jednej tonny MAJĄ IAWJ wejściem do mągazynierki,  eksped-

w szczelnie zamkniętych | zaplombowanych zrani akiai uo ABM R ši jentki, lub biuralistki po-

wozach “ mega BN —0 szukuję dla bardzo pra-

dostarcza PrzedstawicielstwoHandlowo-Przemysłowe bie łąki. las, 2 duże ai cowitcj, zdolnej i rzetel-
nej pracownicy. Złożę za
nią wszelkie gwarancje.
Zakretowa 7, m. 21. Ge-
nerał Jasieński.

kuchni może

1100-0

 

Młody, inteligentny
człowiek, syn b. ziemia-
nina z Litwy poszukuje
sa Najchętniej wy-

ciepłe 2 jechałby na wieś do ma-
godzi się na bar-

warunki.
. Oferty prosi skladač do
Administracji „Dz. Wil."

1084—2 pod „Młody*. 711—3

—0

23—0

BUCHALTERJĘ
(organizacja, bilanse, kon-
trola) na godziny lub ry-
Czałtowo (dla zamiejsc.
z nadsyłan. raportów i
dokumentów), KORE-
SPONDENCJĘWjęz.
polsk., niem., franc., ang.,
prowadzi wytrawny bu-
chalter-bilansista i kore-
spondent. Adr.: Wilno I,
skrz. poczt. Ne 136.

1051—0

Ciicegz otrzynać posadę?
Musisz ukończyć kursy
facho we  korespon-
dencyjne prof. 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. Ządajcie prospek-
tów. 1605—11

AGENCI LOSOWI.
Płacimy najwyższą pro”
wizję, zwrot kosztów po-
drėžy. kasę chorych.
Agentom wykazującym
się obiiczeniem innych
banków płacimy stałą
zk Bank Kredytowy,
tanisławów. 1—13

otrzebna ochmistrzy-
ni  praktyczna, do-

brze znająca się na go-
spodarce wiejskiej. Zgła-
szać się Archanielska 3,
m. 3. ed 14 do 16. 1089-0

Pow gospodyni po-
szukuję. Znam wszyst-

kie gałęzie gospodarstwa.

agenci losowil

ci z gwarancją

i 2—7 pop. od
Ostrobramska
„Lwów*.

 

czysta, zdrowa
Plac św. Piotra
od 4—6.

Rządca -

ler Zgłoszenia

 

LIJ M4
ratnie biuro: L.

ga Postfoch Ne

czek pocztowy

 

 

walski i koks
w wozach

  

Posiadam świadectwa!
Zwierzyniec, _ Giedymi- Styczniowa 3,
nowska 30, m. 6. 1073—0 31—3 tel

Uwaga!
Bank Chrześcijański an-
gażuje panie i panów do
sprzedaży obligacyj. Pła-

nie największą prowizję.
Zgłoszenia między 10—1

 

Potrzebna

 

potrzebny do niedużego
majątku pożądany kawa-

nadsyłać. Wilno, skrzyn-
ka pocztowa 12.

 

RÓŻNE

przesyła szybko i

odpowiedź załączyć zna-

WĘGIEL
Górnośląski opałowy, ko-

« WILOPAŁ »

Poważny
oczarowałabyś  wszyst“
kich przepięknemi rysa-
mi, gdyby nie szpecące
piegi, płamy, tłustość ce-
ry, wągry, wyrzuty. Kup
natychmiast nietłuszczą-
cy ołówek „Fgawa* —
przekonasz się, że trzy-
dniowa kuracja przywró-
ci cerze najidealniejszą
delikatność, powab mło-
dości, dziewiczy wdzięk.
Wysyłamy za pobraniem.
Cena 4,20, z mydłem bie-
lącem FAgawa—6,20. Bo- J
gusław Matulewicz, War-
szawa, plac  Warecki,
skrzynka pocztowa 339.

267—0

sumien-

12-1. UI,
18, hotel
1097—0

oraz
Nr.

Nr.

służąca.
63 m. 1,
1096—0

eko-
paczkę

Poszukuje się
kilku panien z udziałem
1000 zł. i współpracą dopisemne a ą
gastronomicznego  inte-

 

27—0 resu. Dowiedzieć się Mic-
kiewicza 22 m. 8 10— 2. Na

1061—s1

ZGUBY
zam.
wojew.LINĘ

aku-
Taic, Ry-
511. Na

Zs. książeczkę woj-
skową wyd. przez

PKU — Wilejka na imię
Antoniego  Maciejkowi-
cza, zam. we wsi Onosz-
ki, gm. Dołhin.—un. się.

na 50 gr. 707—1
* 714—s1
 

Ze”: ks. wojsk. wyd. —7
przez PKU Wilejka

na imię Michała Sucho-
rzewskiego roczn. 1901
zam. f. Olszczyzna, gm.
Hułubickiej, un. się.

przez

Star. Dzisna i PKU Swię-
ciany roczn. 1906 na imię
Hirsza Sragowicza, zam.
Głębokie, ul. Jatkowa 7,
un. się.. 1817.

266 GUB.
„0 Pani mošci konia serji D

Nr. 649261 wyd. na imię
Samuela Brojdo — unie-
ważnia się.

 

Zo: ks. wojsk. wyd.
przez PKU-—Lida,

paszport za Nr. 138518
akt obyw. polsk.

2266 na imię Sien-
kiewicza Jana,
Lidzie przy ulicy Piaski

72 unieważnia się.

 

adąc ulicami
i Węglową zgubiono

siennik. Znalazcę uprasza
się o zwrot. Makowa 15,
Schronisko Kobiet. 1081-0

GUB. książkę wojsk.
wyd.

Wilno na imię Józefa Ma-
ciańskiego zam. ul. Ban-

e 2—7 unieważ.

 

Zs? legitymację słu”
żbową Ne 1092 Poste

runkowego Turka Józefa*

Wil. — un.

 

SW legitymację
studencką (U. S. B.

Zs”. ks. wojsk. i kartę
mobilizacyjną

P. K. Ū. — Wilno
na imię Hipolita Fiedo-
rowicza, zam. w fol. Be-

 

Zs. kartę mobiliza-
cyjną wyd. przez Ra-

djo-telegraficzny pułk na
imię Adama Kwiatkow- jest największy drapacz
skiego, zam. w Landwa- chmur Nowego Jorku.

21—1 rowie—un. się.

dowód tožsa-

L? kcje języka pol-
skiego za dobre obia-

dy domowe oferty do
Administracji pod „Stu-
dent U. S. B.* 1065—0

704—1

 

odowita francuska po-
szukuje lekcyj jęz.

franc.—Plac  Marji - Ma-
gdaleny 4, m. 2 od 6—7
po poł. 1071—1

zam. w

1069—1
TUDENT U. $.B. Ill-go
kursu udziela korepe-

Ś-to Michal-
1082—0

Makową
tycyj. Ul.

opakowaną w ska 8—4.

DZIERŻAWY

    jątek poM ilnem
220 ha do wydzier-

żawienia w całości lub
częściowo. Meczetowa 5,
m. 2. 1072—3

Cegielnia

przez P. K. U.

7156—0

mechaniczna w  woje-
wództwie Warszawskiem
wyrabiająca cegłę, da-
chówkę, dreny do wy-
dzierżawienia. Wiado-
mość u p. G. Piotrow-
skiego ul. Trocka 11,
m. 9 od 3—6 tel. 1396.

1093—2

Smorgoniach,
się.

713—0

Ne 4277 wydaną na imię
Jana Dmochowskiego u-
nieważnia się. 1

 

<= |IETŻtW
o dobrej glebie i łąkach
z inwentarzem lub bez,
ewentualnie z młynem
lu gorzeinią poszukuję.
Informacje: Stycžniowa 3

wyd.

19—1 ae oo, gm.A „Wilopał* tel. 18 — 17.
m un. się. |

Oh Za». ks. wojsk. i dow. PZ iai
osob. wyd. przez W nowym Jorku.

— Tutaj, proszę pani,

1080—0 — A kiedy on drapie?



 

 

 

 

Od dnia 10 stycznia 1930 roku będzie £6 (Ostatnie
wyświetlany rewelacyjny film: „OD EGIPTU DO PALESTYNY krwawe

walki w Palestynie) Dramat w 10 aktach z autentycznemi zdjęciami ostatnich walk Arabsko-Żydow-
skich dokonanemi przez jednego ze śmiałych operatorów francuskich. Cena biletów: Parter1 zł.,
ulgowe 50 gr, balken 40 groszy. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4.

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

KINO-TEATR „HELIOS"

ATK SEOS NETTOTIK TN

Dziś ostatni dzień! Pedczas seansów od godziny 6-ej POWIĘKSZONA ORKIESTRAEPOL, a
wykona odpowiednie roman- i śś i į i Sensacyjno-erotyczny dramat.W rol.gł. cza-| se i pieśni. Przeboj Sezonu! Miłość Księcia Sergjusza rująca BILLIE DOVE, prześliczna LUCY DO-ul. Wileńska N£ 38. RAINE | ulubieniec kobiet ANTONIO MORENO. Porywająca potężna gra! Wspaniała wystawa! Film, który wzbudził zachwyt

Prasy. 2 ORKIESTRY. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10:15 w. Honorowe bilety na premjerę nieważne.
ORCO DOZZOO OJO TAS URIOKIROTS

 

JUTROWIELKA NES NIychanie sensacyjny dramat mi-
sówe L žĮPREMJERAGĄ łości i nienawiści, zazdrości, wiernoś-UDULOUI Największa sensa- <i. Najmonumentaln. arcydzieło gen-

cia XX wieku. Wspa-
niały tryumf genju-

sza ludzkiego.
Urzeczywisinienie

Ki jalnego Fr. Langa (twórcy obrazów:

fw,HELIOS*$
ul. Wileńska 38.

EGUNUNUNUDUDE

dzy*) W rol. główn.: bożyszcze ko-
biet WILLI FRITSCH i

odwiecznych ma- GERDA MAUR]S. Akcja toczy się
rzeńcałejludzkości na ziemi i na księżycu oraz na mię-

Cud techniki. dzyplanetarnym statku rakietowym
podczas lotu na księżyc. Rozwiązanie zagadki księżyca. Dla młodzieży dozwolone. UWAGA! Ze względu na 3 godz.

trwanie seansu uprasza się Sz. Publiczność o punktualne przybycie na początki seansów o godz. 4, 7 i 10-ej.
Na premjerę honorowe bilety nieważne.

Śpieszcie ujrzeć! Dziś ostatni dzień! Sztandarowe arcydzie-
ło Polskiej Produkcji Filmowej! Film polski światowej sławy Pod BanderąMiłości mat życiow

na tle sensacyjnych przygód na polskiem morzu. Reżyserja Michała Waszyńskiego. W rol. gł. ZBYSZKO SAWAN,
MARJA BOGDA, JERZY MARR, JAGA BORYTA, WŁADYSŁAW WALTER i inni. Udział bierze cała polska flota

 

Tear «Hollywood»
MICKIEWICZA Ne 22

czątek o g. 2 4, 6, 8 i 10.20 w.

JUTRO UROCZYSTA PREMJERA! "274555 Resseevine OF MA i ERYKA DONMERA

AEz gm Ai. T bolas" drainė

BETTY AMANN, GUSTAW FROHLICH
oraz ALBERT STEINRUCK.

MOTTO: Na sliskim wiełkomiejskim asfalcie tak łatwo się potknąć... Ja się boję, tak strasznie się boję... Ulicy...
Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10.20 w. Bilety honorowe w dniu premjery nieważne. A RASA

 

 

z życia

współczesnego wielkiego

miasta

W rol. gł. Najpiękniejsza na firmamen-
cie filmowym, wschodząca gwiazda
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KINO-
TEATR zk: UX“
ul. Mickiewicza Nr. 11. |

1 DZIŚ! Rekordowy sukces. Rewelacja filmowa. który wszystkich oczarował, wzruszył
Najnowsze i najlepsze arcydzieło genjalnego ConradaVojta, i zadziwił w dramacie miłosnym „Mężczyzna
z Przeszłości 46 Niesamowita historja życia lekarza-potępieńca. Cud charakteryzacji. Maska C. Vejdta prze-

ą chodzi tu wszystkie fazy mąk, upadków wzłotów. Nadzwyczajna treść. Początek seansów o g. 1.

AROS NOT IASS COREYZROB:NTT TNIKS

Dziś! Hymn na cześć najpiękniejszej ko-

UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

KINO „WANDA“ biety świata zwanej „Dziką Orchidea" Greta Garbo P. B 0 S K A K 0 B 3 E T A
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. | przepiękny dramat w 12 aktach. W rolach głównych prześliczna GRETA GARBO i DOWEL SHERMAN.
335 III I TOO CZEGOYYY W TES CZE TEE YE OTOZ ZOB WSZY UPRATNIK SCI

KINO- ś6 ||W Sobotę 11 i w niedzielę 12 NIEZWYKŁA i 46 Dempsey—Tunney. Jedyne i ory-TEATR „SPORT”' || SERSACJA u wieje EA film sportowy „MECZ Królów Pięści!” sake zajęcia: najwizkszej imie
Ludwisarska 4. li prezy sportowej świata: ostatniego meczu między Dempseyem a Tunneyem o mistrzostwo świata. Nad Program: Ko-

medja Sportowa.

Dziś! Nadzwyczajny film dramat w 10 akt. osnuty na tle życia chińskiego od-
z życia chińskiego MANDARYN WU twarza surowość rodziców którzy muszą uczynić zadość

prastarym tradycjom narodu chińskiego, dochodząc nawet do zabójstwa własnej córki. W rolach tytułowych
mistrz maski „człowiek o stu twarzach* LON CHANEY i RENEE ADOREE.

Kino „PiCCADILLY“

 

 

POLSKIE

 

 

KINO- | Dziś! Monumentalne dzieło sztuki
TEATR , main olbrzymie sceny morskie i batalistyczne. 5.000 statystów.

i Wspaniały balet. Superfilm produkcji francuskiej odznaczony na konkursie złotym medałem.
Goetzke i Regina Thomas.

filmowej! Romans Kapłanki Wschodu według rozgłosnej powieści Jose Ger-
Niewidziany przepych dworów i pałaców indyjskich.

W rol. gł.: Bernard

ŚWIATOWID
Mickiewicza 9

 

  
  

  

  

  

  
  

  

  

     

    

  
  

 

  

  

   

   

  

   

 

 

STACJA OBSŁUGI DLA MOTOCYKLI

Harley - Davidson
Wilno, zał. Bernardyński 6. - Biuro ul. Królewska 6-4 (tel. 17-61).
MONTAŻ motocykli nowych
REMONT motocykli używanych
KONTROLA sprawności silników i instalacji elek-

SŚNIEGOWCE KALOSZEBas Va A r a

ENILEMANŁADOWANIE akumulatorów [trycznej one wiać SNa m
LAKIEROWANIE motocykli i przyczepek WYKWINTNEROBOTY tapicerskie w przyczepkach 2 PIECE

CZĘŚCI zamienne do motocykli, przyczepek

AKCESORJA
SMARY I OLEJE
OPONY DĘTKI
GARAZOWANIE
MYCIE motocykli

Warunki jaknajdogodniejsze, ceny najniższe. Wykonanie
solidne i fachowe z pełną gwarancją, spoczywa w rękach

specjalistów.

ELEGANCKIE

 

 

 

do ulokowania najpewniej zabezpie-P i E N į Ą D Z E cza Wileńskie Biuro Komisowo-
Handlowe, Mickiewicza 21, tel. 152. 5—0 o

fachowo, szybko į nis ||Piszemy na maszynach Wileńskie Biuro Komiso-
wo-Handlowe, Mickiewicza 21, tel. 152.

 

6—0 o

Magistrat m. Wilna ogłasza

KONKURS
na stanowisko starszego technika i rysownika—

Motocykle innych firm i silniki przyczepne do łodzi są
przyjmowane jak do remontu, tak i dla obsługi, konser-

wacji i na garażowanie. D

GALE DZIECMICOZOKIZACIERCATEK

| LEKARZE |
l-—

Dr. LEON GINSBERG 

czarująca $j

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

„Nibelungi*, „Metropolis" i „Szpie- jg

  

 

 

T-wo dla HANDLU APTECZNEMI i Perfumeryjnemi Towarami

I.B.SEGA
Podaje do wiadomości Sz. Klijenteli,

i uwagę

£. IL wWILNIESp.Akc.
że skoncentrowało całą działalność
swą na

SKLEPIE DETALICZNYM przy CENTRALI, TROCKA 7,
który został zaopatrzony w wielki wybór towarów:

1) Aptecznych, DjetycznychiChemicznych. 2) Perfumeryjnych, Kosmetycznych
i środków do pielęgnowania urody twarzy i ciała. 3) Chirurgicznych i środków
opatrunkowych. 4) Artykułów Gospodarstwa Domowego.

 

27D

że z

Przy wzywaniu pogotowia
stwierdzające uprawnienie do korzystania
wych (potwierdzenia są wydawane w okienkach Nr. Nr. 15 i 16
w Biurze Chorych, ul. Dominikańska 15, w godzinachod8rano
do 6 wieczór).

Pogotowie będzie czynne od godz.
7 rano.

ADRES POGOTOWIA:

na

punktu 7-go regulaminu dla chorych.

l
|

į

Komisarz inż. Kazimierz Hiertel.

Podziękowanie.
Niniejszem uprzejmie dziękujemy naszemu kierownikowi
Oddziału przyjmowania zamówień na obligacje Państwowe
w Wilnie przy ul. Niemieckiej 4 p. N.
punktualne i solidne obliczenie i wypłacenie prowizji mie-

sięcznej.

Zastępcy: Gober Feliks, Karpowicz, Godwod,

Krakowski,Rubinsztejn Kazimierz Dabolin,

Chomski F. Szer B. Stachowski,

Glac St. Frydman Juijan, Qgus.

i wielu innych.
 

OBWIESZCZENIE.
Kasa Chorych m. Wilna niniejszem podaje do wiadomości

ogółu ubezpieczonych i ich rodzin,
Potężny dra- 1930 roku uruchomiono kasowe nocne pogotowie lekarskie.

W wypadkach niecierpiących zwłoki i wymagających
tychmiastowej pomocy lekarskiej należy wzywać jedynie pogo-

morska. Zdjęcia kolosalne w Gdyni, Gdańsku, Sztokholmie, Sopotach i Tczewie. Specjalna ilustracja muzyczna. Po- towie kasowe. Wobec powyższego rachunki za wezwanie nocne
lekarza prywatnego uwzględniane nie będą.

należy okazać potwierdzenie,

ul. Dominikańska 15 (Ambulator-
jum Centralne) telefon Nr. 486.

Za nieuzasadnione wezwanie pogotowia, to znaczy w wy-
padkach kiedy chory może czekać
rana, Kasa Chorych będzie ściągała, pod rygorem przymuso-
wego wyegzekwowania, koszta wezwania, jako za przekroczenie

przybycie

 

CENY PRZEKONTROLOWANE i ZNACZNIE ZNIŹONE. |

Zamówienia przyjmuje się również telefonicznie — telefon Nr. 542 — i zostają
dostarczone tego samego dnia.

Obsługa staranna i sumienna.

 

Kupno i

Sprzedaż

dniem 15 stycznia

na-

 

światowej sławy
„Arnold F biger“

(nie ma nic wspólne-
go z firmą Bracia A.i

K. Fibiger, Pleyel,

ze świadczeń kaso-

i 5 Bechstein, Bluethner,
8, wieczór. „do! godz. Drygas, Sommerfeld

etc.

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

jęcie. 17—s9
lekarza do

  

 

Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

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

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.

Do sprzedania
kanapka dwa fotele i
stolik pod mahoń kryte
gobelinem Kalwaryjska8
m. 11 wejście od kuchni.

28—s2

Z powodu wyjazdu
sprzedam sklęp spożyw-
czy i meble ul. Wielka
Pohulanka 37. 1095—s0

TRACHMANOW! za    
 

UWAGA!
Do Szanownych P. P. Zastępcėw sprzedaży obligacji

państwowych na raty.

Oddział wileński przyjmowania

ność dobrego i stałego zarobkowania.
rantuje ścisłe obliczenie prowizji miesięcznej

Zgłaszać się od godz. 9 — 4 p.p. codziennie, przy ul. Nie-
mieckiej 4. Zamiejscowi zgłaszają

KIEROWNIK ODDZIAŁU.

zamówień na obligacje
państwowe. najpoważniejszego banku we Lwowie przyj-
muje zdolnych i energicznych zastępców którym daje moż-

PIANINO
znanej fabryki do wyna-
jęcia zauł. Ponomarski I,
m. 1. L217s0

Nowość!
Poleca się, uwadze Pańl
Aparaty do robienia koł-
dunów ipierożków;
cena tylko 1, — zł.
Oszczędność pracy i

czasu 75',.
Znaleźć można tylko

w firmie
ST. KRAKOWSKIEGO
Wilno—ul. Wiełka 49

tel. 14—36.
Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna. 28—s2

równocześnie gwa-

się piśmienie.   
 

 
  
  

  

Nie nazwą lecz jakością
zdobył mój napboj

KOLOSALNY SUKCES!
PRECZ z FALSYFIKATAMI!

W celu ochrony przed falsyfikatami mego słyn- i
nego orzeźwi»*jącego napoju znanego dotych- |
czas pod "azwą „SINALCO* ten sam napój|

nadal ukaże się pod nazwą

„FRUID“ obecnie
opatentowenmy

žus Pruid Bernsztejua
7 orvalna'rą etykietą | kapslem.

     

      

h Ta sasą E =

CHOROBY PŁU

Gruźlica płuc jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi.—Przy *walczaniu
chorób płucnych, bronchitu. grypy
uporczywego, męczącego kaszlu i t p.

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age*
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia erganizm i samopoczucie «horego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki 711 204  

 

duży i kilka mniejszych w najruchliwszym punkcie miasta|Sklep do wynajęcia od zaraz. wileńskie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21, tel. 152. 3—0 o

 

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie

Ul. Ponarska 55. — Te] 13—30.
Przyjmują zapisy do arup: XLV Amatorskiej dla Pań I Panów z nauką

5 tygodniowa | XLVI 7awodowel z nauką 2 1/,miesięczną.
Początek zajęć w dniu 22 stycznia r. b.

Dla łatwiejszego oponowamia teorji do dyssozycji sluchaczy są
silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia, W specjalnie
urzsdzonej sali doświadczalnej odbvwa się indywidualne szkolenie pra-
ktyczne regulowanie silniców, karbiuratorów, fustawianie zapłonu
„MAGNETO“ I „DELCO“, Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa
się na czterech typach nowoczesnych, samochodów, bez ograniczenia
liości godzin jazdy. k

GWARANTUJE SIĘ UKOŃCZENIE KURSÓW | ZŁOŻENIE EGZA-
MINÓW 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. Ponarska 55, Tel. 13—30

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samochodów
ciągówek rolniczych. —5 0

Termin składania podań upływa 25 stycznia
1930 roku o godzinie 12-ej.

Ubiegający się o posadę, z warunkami kon-
kursu zaznajomić się mogą w Sekcji Technicznej
Magistratu pokój Ne 52 w godzinach urzędowych.
20—1 o Magistrat m. Wilna.

| konstruktora w Oddziale Wodociągów.
Choroby Weneryczne,

syfilis, skórne.
Wileńska 3.

Przyjm. od 8 — 1

5 — B, tel. 567.

i od

17—s4
 

PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.
Komunikacja dogodna.

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

zalesione od 750 m* do 3000 m*.
Sprzedaż na raty.

Zgłoszenia i informacje: 3091-14 o

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

STARA WIEŚ

|

 Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

0-1. BLUMOWICZ
Cfh oroby weneryczne,
skórne, syfilis. Ul. Wiel-
ka 21, tel. 9—21. Przyjm.
od 9—1 i od 3—8 pop:

1075—4
——

Dr. Sz. Bernsztejn
Choroby sk6rne, we-
neryczne i moczo-

płciowe.
Mickiewicza 28, m. 5

od 9—1i od 4 — 8pp.
13—s3

Hallo! Radjoamatorzy!!!
Niema przykrości noszenia akumulatorów do
ładowania. Wystarczy zatelefonować 16-72, a
akumulator będzie zabrany, naładowany i do-

starczony do domu.
Wypożyczenie. Naprawa. Zamiana na „PETEA*.

Firma MICHAŁ GIRDA

 

 

 
t

Szopena 8, tel. 16-72. 29 D4

NAJLEPSZY

Węgiel iorcem» «Progress»
i «Robur»

oraz koks wagonowo i od pół tonny w wozach
zaplombowanych, dostarcza

Two Akt. Tadeusz Kowalski i Trylski
Mickiewicza 32.  V ag č suwający wady naskórka tak u dorosłych JakSprzedaje się również na pudy. 1062-00|| | u dzieci. R. M. Sp: W Nr. 5335,

   
   

    

        

        
        
 

Nowootwarty

Bar „WIELKI“
ul. Wielka 39.

Codziennie: Šniadania, Obiady i Kolacje.
Bufet obficie zaopatrzony.

Ceny przystępne.

Hygiena i szybka obsługa.  1085D1   

  

     

  

       

 

“PROSZEK.

R KOGUTEK:
OTu

BÓL GŁOWY
OSTRZEŻENIE!

Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy przy
kupnie AKC6NTOWAC I wyrażniu żądać ORY-
GINALNYCH proszków > „KOGUTKIEM“—
„KIGR6ENO - NERVOZIN*" GĄSECKIEGO,
znanych od jat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLĘCANĆ naślado-

wniciwa w 'podebęęm do naszego epakewania.
Cena 15 eroszy preszek.

PADANI je
WŁOS Ww *PIEŻ, ŁYSIENIE

WA
„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład Apteka

L GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16. |
vaz. r. Publ. Nr. 154.

  
   

  

 

    

   

 

    

 

  

 ZEGARKI)
Reperuje Solidnie |

A. GORZYCHOWSKI
| ; Zamkowa 9.
ATI ZAWAŁ SODOWE JEAN

am

   

  
  

kawaler oficer rezerwy z długoletnią
praktyką leśną w kraju i zagranicą. Obej-

mie kierownicze stanowisko tartaku lub
eksploatacji leśnej w dużej firmie albo przemy*
słowym majątku ieśnym. Zgłoszenia do Biura
Ogłoszeń |. Karlina Niemiecka 22, Wilno. —s0

 

rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(z Kogutkiem)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-

Śwędzenie ciała Orez wszelkiego rodzaju wy

| —300   
Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.|

   
  


