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BESAKCJA I ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

1 Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa 1.

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

„Dziennik Wileński” wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
w niedzielą od 12 — 1 pp.

 

DO Nr. DZISIEJSZEGO

KARELA OOOO AAAA AAAANNLE

DRUSKIENIKI
Uzdrowisko położone nad Niemnem

lasach sosnowych, jedyne na Zie-
miach Wschodnich.

Kąpiele solankowe, borowinowe, kwasowęglowe.

Przyrodolecznictwo, hydropatja, elektroterapja.

Kąpiele w Niemnie i kaskadowe w Rotniczance.

Sezon trwa od 15 maja do 30 września.

Pobyt kuracjuszy urozmaicony przez wycieczki do biiż-

szych i daiszych okolic.

Czółna. — Plaża.

Ceny za kąpielei karty kuracyjne obniżone. =
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"Pi. Orzeszkowej 3 į
„Bibijoteka Nowošci“

Dzieta.klasyczne
Ostainie nowošci
olskie i francuskie)
ypožycza i kupuje

Czynna od 11 do =.

- m 0a -

Popierajcie Polską Macierz
Szko!ną.
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KONUNIKAT KLUBU MŁODYCH
W niedzielę dnia 27 kwietnia o godzinie 4-ej min. 30 w sali

Klubu Narodowego

WALNE ZEBRANIE
członków Klubu Młodych. Referato „Celach i zadaniach Ruchu Młodych”
wygłosi poseł na Sejm kolega JAKUBOWSKI.

Obecność członków bezwzględnie obowiązująca.

będą mile widziani.

MACHINA PIEKIELNA W POSELSTWIE
SOWIECKIEM W WARSZAWIE.

WARSZAWA. 26.4. (Tel. wł.). Dziś po południu w domu Nr 17

przy ul. Poznańskiej w Warszawie stróż w czasie obchodu klatki

schodowej znałazł na czwartem piętrze żarówkę, połączoną z dru-
tami, które szły na strych. Druty te były przerzucone na dach

mieszczącego sie obok gmachu poselstwa sowieckiego. Stróż za-

wiadomił natychmiast komisarza policji, który dał znać miarodajnym

czynnikom. Na miejscu zjawiły się natychmiast władze śledcze,

które po uprzedniem porozumieniu M. S$. Z. a poselstwem sowiec-

kiem przeprowadziły na miejscu dochodzenie. Dochodzenie dopro-

wadziło do stwierdzenia, iż druty były połączone z wiszącą w komi:

nie domu poselstwa sowieckiego paczką oraz mechanizmem zega-

rowym. Wobec możliwości, że chodziło tu o materjał wybuchowy,

podejrzane przedmioty usunięto celem zbadania ich zawartości.

Śledztwo jest w toku.
O godz. 4 po poł. na miejsce przybył naczelnik wydz. wschod-

niego M. S$. Z. p. Hołówko w towarzystwie oficera-pirotechnika.

Oficer ów wraz z urzędnikiem poselstwa sowieckiego usiłowali
wyciągnąć z komina tajemniczy przedmiot, jednakże zamierzenia te

nie powiodły się, gdyż paczka urwała się i wpadła do suteryny, gdzie
mieszczą się urządzenia centralnego ogrzewania.

Wezwani kominiarze przez dłuższy czas nie mogli uporać się

z zadaniem, aż dopiero o godz. 7-ej wiecz. przez uczynioną w komi-
nie dziurę, paczkę wydobyto, a saperzy przewieżźli ją na fort Legjonów.

Machina ma formę rury metalowej o dnie płaskiem i zakoń-

czona jest zapałem elektrycznym, waży 30 klg.

Ładunek jej jest mieszaniną ciężkiego materjału wybuchowego.

Siła wybuchu byłaby tak wielka, że uszkodziłaby nietylko gmach

poselstwa, lecz i sąsiednie.

Materjał oddano do zbadania laboratorjum politechniki war-

szawskiej.

Łwraca uwagę fakt, że w tym czasie nie było nikogo w po-

selstwie. Ė
Władze prowadzą energiczne śledztwo, a

kierunku emigracji rosyjskiej.

Wybory wSwięcianach.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wybory w okręgach Kowel i Święciany wyzna-
czone zostały na 13 lipca b. r.

Zwolnienie Taraszkiewicza.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj zarządzono tymczasowe zwolnienie z
więzienia b. posła na Sejm Taraszkiewicza, przywódcy Biał. Włościań-
sko-Robotniczej „Hromady”, skazanego za działalność antypaństwo-
wą na 6 lat ciężkiego więzienia.

Sprawa ułaskawienia zasądzonych w tej sprawie jeszcze nie zo-
stała rozstrzygnięta.

Fantastyczna cena.
(Tełefonem od wiasnego korespondenta).

WARSZAWA. Ministerstwo Skarbu przyjęło
cenę żyta na r. 1929 — 25 zł. za centnar.

Cena ta służyć będzie za podstawę do wymierzania
chodowego od rolników,

Sympatycy

 

podejrzenie idą w

jako przeciętną

podatku do-

ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK

Wilno. Niedziela 27-go kwietnia 1930 r.
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PREKUMERATA: miesięczna 4zł., z ednoszeniem i przesyłką pocztową Zi. ė gr. BB,
za granicę 6 zi.

SGŁOSZEWIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 25 gr., w tekście 40 gr., za

tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,

zagraniczne o 80 proc. drożej. L i

niem miejsca o £6 proc. wosk, Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie oai

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

0. 28 80187.
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Trenczyńskie Cieplice
PERŁA KARPAT -2 . TŁOWACJAŻ

NAJSILNIEJSZE NATURALNE ZRÓDŁA SIARCZANE

O CIEPŁOCIE 42'C ORAZ RADJOAKTYWNE KĄPIELE MUŁOWE.

Piękna okolica górska. Wszelkie urządzenia pierwszorzędnego uzdro-
wiska. Publiczność międzynarodowa. Sporty, rozrywki. Ulgi na prze-
jazd. Tańsze kuracje wiosenne. Informacyj udziela Biuro Informacyjne
Trenczyńskich Cieplic, Warszawa, Długa 48, tel. 142-14, 42-95.

674D7

KONKURS Firmy FASCINATA
Objaśnienia. W fja-

snejpłatki 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-
sylającemi  prawidio-
we rozwiązanie zosta-
ną rozlosowane na-
stępujące premje: 1)

 

G©DYWANY ŻYWIECKIE?
h NĄ TARGACH POZNAŃSKICH.

Wyiazd p. Prezydenta do Częstochowy.
CZĘSTOCHOWA, 26. 4. (Pat).

Czynione są tu ostatnie przygo-
towania celem powitania Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej, któ-
ry w dniu jutrzejszym przyjedzie
ze Spały dla zwiedzenia klaszto-

WARSZAWA, 26.4. (Pat.) Poli-
cja warszawska aresztowała przed
kilkoma dniami sekretarza zwią-
zku zawodowego kapeluszników
tanisława Burzyńskiego, czionka
partji komunistycznej. W czasie
rewizji osobistej znaleziono u nie-
go wiele dokumentów kompro-
mitujących. Burzyński miał kape-
lusz o podwójnem denku, gdzie
przechowywał tajne szyfry i in-
strukcje na dzień 1 maja. Podczas
rewizji, przeprowadzonej w jego
mieszkaniu przy ul. Wolność,
znaleziono duże archiwum komu-
nistyczne, zawierające ulotki i

ru Jasnogórskiego. Całe miasto
jest bogato udekorowane. Wysta-
wiono wiele wspaniałych bram
tryumfalnych. Przyjazd Dostojne-
go Gościa nastąpi jutro o godzi-
nie 10 rano.

Aresztowanie niebezpiecznege komunisty.
broszury. Następnie przeprowa-
dzono rewizję w lokalu związku
zawodowego kapeluszników przy
ul. Ogrodowej, gdzie znaleziono
również wiele obciążających ma-
terjałów.

Wydano rozkaz aresztowania
członków zarządu związku, na
wiadomość jednak o aresztowa-
niu Burzyńskiego io rewizjach
ukryli się oni. Policja rozpisała
za nimi listy gończe. Władze bez-
pieczeństwa zawiesiły działalność
związku kapeluszników i sprawę
przekazały prokureturze.

Zniżka podatków... aie we Francji.
PARYŻ, 26.4 (Pat.) Na dzisiej-

szem nocnem posiedzeniu Izba
uchwaliła jednogłośnie 460 gło-
sami z wyjątkiem głosów socjali-
stów, którzy powstrzymali się od
głosowania, zniżki podatkowe,
obejmujące ogółem 1.500 miljo-

nów franków na rok 1930 i 1.800
miljonów na rok 1931. Qgółem
zmniejszenie podatków, uchwa-
lone przez lzbę od grudnia ub.
roku, obejmuje około 6 milijar-
dów tranków.

Ruch republikański w Hiszpanii.
HENDAYE, 26.4. (Pat.) Jak

podaje agencja Havasa, przywód-
ca socjalistów Goria Prietoz w
czasie wygłoszonego odczytu uczy-
nił koronę odpowiedzialną za dy-
ktaturę, która, zdaniem mówcy,
pozbawiła naród jego praw. Prie-
toz apelował do partyj lewico-
wych, ażeby starały się wprowa-
dzić ustrój republikański, ucieka-
jąc się w razie potrzeby do
akcji rewolucyjnej. Prelegent

dowodził, że konieczne jest uka-
ranie osób odpowiedzialnych za
dyktaturę, przyczem oskarżył sze-
reg wybitnych osobistości, że
osiągnęły znaczne zyski dzięki
wprowadzeniu monopolów. Wresz-
cie Prietoz zaznaczył, że Hiszpanja
nie pozwoli rządzić się anąpesa-
dorowi, zastępującemu nieudol-
nych potomków króla. Odczyt
Prietoza  przerywano  częstemi
okrzykami: „Niech żyje republika".

100-lecie państwa helgijskiego.
ANTWERPJA, 26.IV (Pat). W

dniu dzisiejszym nastąpiło otwar-
cie wystawy ogólnej dla upa-
miętnienia 100 lecia państwa bel-
gijskiego. W przemowie swej król
Albert stwierdził, iż konstytucyjna
Belgja może służyć jako przykład
kraju, który umiał skorzystać z
dobrodziejstw nlezależności. Kie-
dy się spojrzy na drogę, przebytą
przez Belgję od 1830 roku, od-
czuwa się prawdziwy i głęboki
podziw.

ANTWERPJA, 26.IV (Pat). Z
powodu uroczystości otwarcia
wystawy całe miasto zostało
wspaniale udekorowane sztanda-
rami różnych narodów. Wysta-
wiono łuki triumfalne z zieleni.
Wojska tworzyły szpałer wzdłuż
ulic, któremi przechodził orszak
królewski. Wszystkie okręty, sto-
jące w porcie, podniosły bande-
ry. Wspaniała pogoda sprzyjała
uroczystości. Na ulicach zebrały
się olbrzymie tłumy, które owa-
cyjnie witały orszak królewski.

Uniezaieżnianie się dominjów brytyjskich.
LONDYN, 26.IV. (Pat). W pro-

cesie uniezależniania się domi-
njów brytyjskich od macierzy, na-
słąpić ma wkrótce bardzo zna-
czny zwrot. Poraz pierwszy bo-
wiem w historji Imperium Bry-
tyjskiego, stanowisko generalnego
gubernatora, reprezentującego w
każdem dominjum króla W. Bry-
tanji, a mianowanego i upełno-
mocnionego bezpośrednio przez
monarchę, objąć ma nie brytyj-
czyk, !ecz tubylec danego domi-
njum. Fakt taki nastąpi w niedłu-
gim czasie w Australji. Przywódca
australijskiej Labour Party, Scul-
lin, wysunął jako kandydata na
stanowisko namiestnika królew-

skiego dla Australji, australijczy-
ka, pochodzącego zrodzinyirlan-
dzkiej, sira Isaaca Isaacsa, sędzie-
go sądu najwyższego w Australji.
Ponieważ propozycja  Scullina
uczyniona została przypuszczalnie
w porozumieniu z rządem Labour
Party w Londynie, można się spo*
dziewać, że ten pierwszy wyłom
w dotychczasowej tradycji mia-
nowania namiestników  królew-
skich, zostanie istotnie dokonany.
Precedens ten będzie miał oczy-
wiście olbrzymie znaczenie i sta-
nowić będzie następny znamien-
ny krok w kierunku uniezależnie-
nia się dominjów.

Traktat polsko-norweski.
WARSZAWA, 26.4. (Pat). Dnia

26 kwietnia rb. nastąpiła wymia-
na dokumentów  ratyflkacyjnych
traktatu o koncyljacji, arbitrażu i

 

postępowaniu sądowem między:
Polską a Norwegją, podpisanego
w Oslo 9 grudnia 1929 roku.
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FASCINATA. Rozwiązanla nadsylač należy wraz z próżnem pu ełeczkiem (opako-

wanie) z pojedyńczej tuby kremu „FASCINATA“, do fabryki wyrobów kosmetycz-

nadto 50 dalszych premii

nych „FASCINATA*
nie otrzyma
robu FASCINATA. W dniu 24 maja odbędziesię w obecności

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

Patefon szwajcarski, 2)
Aparat fotograficzny,
3, „Manicure, 4) Kase-
ta luksus. z przybora-
mi toaletowemi, 5) Zio-
te pióro w kasetce
firmy Montblanc i po-

kaset) zawierających przybory kosmetyczne

KRAKÓW ul. Gertrudy 6. D. W. Każdy nadsyłający rozwiąza-

DARMO bez względu na wynik losowania jeden komplet próbek wy”
rejenta losowanie

2 M

Vl
M

4
IE

EH
!

 

U
M

Teatr miejski Z. A. 5. P. na Pohulance.

W poniedziałek 28 kwietnia 1930 r.

wystąpi

fenomenalny pianista o sławie wszechświatowej

Mikołaj Orłow
Bilety nabywać można dziś 11—9 w. bez przerwy

w kasie teatru „Lutnia“.

|M
MM

Teatr Miejski Z. A.S. P. na Pohulance
Od wtorku dnia 29 kwietnia

PRZESTĘPC
Wstrząsająca sztuka społeczna w 3 aktach

FERDYNANDA BRUCKNERA.

Režyserja: Dyr. Al. Zeiwerowlcz

Dekoracje: E. Severinówna i J. Krell.
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Z KRAJU.

Aresztowanie b. sekretarza
klubu białoruskiego.

Władze śledcze aresztowały i

osadziły w dniu wczorajszym w

więzieniu na Łukiszkach b. se-

kretarza Białoruskiego Włościań-

sko-Robotniczego Klubu Posel-

skiego w Głębokiem, Ignatowicza

Stefana, który jest oskarżony o

antypaństwową działalność.

Ignatowicz przez dłuższy czas

ukrywał się u znajomych w pow.

Słonimskim. (d)

Wizytacja pasterska w Mej-
szagole.

W dniu 22-go kwietnia rb. pa-

rafja Mejszagolska miała zaszczyt

witać Arcypasterza Jego Excellen-

cję Arcybiskupa Metropolitę Wi-

leńskiego.

Gustownie udekorowany ko-

ściół zielenią, tryumfalna brama,

wzorowy porządek na cmentarzu
i przy plebani: miłe wrażenie wy-

wierały na wszysikich obecnych,

na co zwrócił uwagę w swojem

przemówieniu Arcypasterz wyra-

żając uznanie parafjanom i ich

przewodnikowi proboszczowi ks.
W. Grabowskiemu.

imponująco uczciła Dostojne-

go Gościa Młodzież Mejszagolska

zgrupowana w S$. M. P. nietylko

biorąc udział w sprawach kościel-

nych, lecz witając Swego Opie-

kuna w Ognisku na plebanii,
gdzie Jego Excellencja przyjmo-

wał sprawozdania o rozwoju w

pracy Stowarzyszeń Katolickich.

Powitainy śpiew wykonany

przez chór  Stowarzyszeniowy,
przemówienie druhny Alberty
Tyszkiewiczówny, a ułożony na
temat przeżyć Stowarzyszeń i ich

prac przez trzechłetni czasokres
przez prezesa St. Fijołka, orga-

nistę Mejszagolskiego, niemałe

wywarł wrażenie na Arcybiskupie.
Ponadto, Młodzież złożyła w

darze swemu protektorowi album

ze zbiorem kilkudziesięciu zdjęć

fotograficznych, ilustrujących ży-

cie wewnętrzne Stowarzyszeń S.
M. P. w Mejszagole.

Do Bierzmowania przystąpiło

100 osób. Podczas uroczystej

mszy św. rzeczowe, po mistrzow-
sku wygłosił kazanie ks. kan. A.

Sawicki b. Kanclerz Kurji Metro-

politalnej. -

Pogoda, spokój, wzorowy po-

rządek, jasne oblicze Arcypasterza,

zadowolenie miejscowego  pro-

boszcza, radość w sercach Mło-

dzieży, głęboki szacunek dobrych

parafjan Mejszagolskich stworzyły

harmonijną całośći jakże musiały

mocno kompromitować, wprost

zawstydzać, wywrotowców i całą

klikę działaczów, pracujących pod

sztandarem szatana i jego agen-

tów.
Lud katolicki, po katolicku

witał iżegnał dostojnika naszego
świętego kościoła.

Parafjanka.

iAaa Saa

Drobne Miadonast).
Katastrowa lotnicza.

BERLIN, 26.4 (Pat.) Dziš wie-

czorem w pobližu lotniska Mann-

heim spadł samolot sportowy,
przyczem aparat doszczętniesię

zdruzgotał. Pilot poniósł śmierć

na miejscu. Towarzyszący mu

mechanik odniósł podczas wy*
padku tak ciężkie poranienia, że
w czasie transportu ao szpitala
zmarł.  



 

Widłami na wodzie...
węglem w kominie...
W ostatnich dniach prasa pro-

rządowa wykazuje niezwykłe zain-

teresowanie polityką zagraniczną.

Nie należy jednak sądzić, że cho-

dzi tu o naszą, polską politykę

zagraniczną, lub politykę zagrani-

cy w stosunku do Polski... bynaj-

mniej; najbardziej odległe, dla

czytelnika polskiego obojętne te-

maty pociągają dziś publicystów

sanacyjnych.

„Dziennik Lwowski"

poświęca artykuł wstępny  „Roli

kolonij w rozwoju potęgi fran-

cuskiej“, „Dziennik Poznański"

dąży „Ku odrodzeniu*, niestety

nie—Polski, tylko Włoch. „Czas“

krakowski pisze o „Wojsku i po-

lityce Rumunji“, „Kurjer Polski“

o „Pan Europie“. „Gazeta Lwow-

ska* martwi się z powodu „po-

rażki wielkoeuropejskiej polityki...

Niemiec* w czem jej dzielnie se-

kunduje „Kurjer Wilenski“, ktė-

rego martwi „Egoizm klasowy”...

niemieckich agrarjuszów. „Kurjer

Łódzki” w swych „Świtach poli-

tycznych” zajmuje się „życiem i

troskami stolicy... Austrji“, zaś
„Nowy Kurjer” sięga aż do „Zró-

deł potęgi... amerykańskiej”. Ak-

tualne, jak zwykle „Słowo” trosz-

czy się „Bezrobociem”, ale oczy-

wiście nie polskiem (gdzie „wsio
sostoit błagopołuczno„) tylko...

„w Bolszewji”. „Gazetę Polską”

nareszcie ogromnie intryguje py-

tanie „Czego chce Egipt od An-

glii i Anglia od Epiptu”.

Tak np.

Oto przygodna wiązanka z

jednego dnia tylko.

Jest w tem niewątpliwie sy-

stem i jest cel — jaki? nie tru-

dno odgadnąć. Chodzi poprostu
o oderwanie uwagi od spraw wła-

snyćh, od naszej nieszczęśliwej

„rzeczywistej rzeczywistości", za-

jęcie umysłów sprawami bardziej

odległemi. Dawniej, za czasów

carskich, osławiony cenzor Jan-

kuljo doradzał redaktorom war-

szawskim i „piszcie panowie o

wężu morskim* dziś usłu-

chała rady jego dosłownie

tylko „Gazeta Polska”, która istot-

nie zamieszcza tasiemcowy arty-

kuł „O wężu morskim*, inne pi-

sma traktują wskazania p. Jan-

kuljo bardziej swobodnie, w

przenośni, pisząc o... „kolonjach

francuskich", o „potędze amery-

kanskiej“ i o Egipcie.

Rozumiemy, że sprawa dla nas

najaktualniejsza, sprawa. naszej

nędzy gospodarczej nie znajduje

echa w obozie i prasie „radości

twórczej" — toć nawet p. Pił-

sudski w jednej ze swych głoś-

nych enuncjacji przyznał szcze-

rze, że na sprawach gospodar-

czych nie zna się i nie intere-

suje się niemi... co stało się

oczywiście: nakazem i wyrazem

„dobrego tonu” dla całego obo-

zu. Ališci po za gospodarką są

inne jeszcze, ważne dziedziny.

Skoro więc uwaga prasy sanacyj-

nej nastawiona jest na zagranicę,

czemu nie pisze się nic o naszej

polityce zagranicznej? Przecież

nasze Min. Spr. Zagranicznych —

obok Min. Spr. Wojskowych —
najbardziej może jest uprzywile-

jowane, skoro p. min. Piłsudski

wyraźnie zarezerwował sobie tam

wpływ decydujący. Czyżby i w

tej dziedzinie nie było nic, czem

obóz sanacyjny i prasa sanacyj-

na mogła się pochwalić?

Pomiętamy wszyscy (chociaż

to już dość dawne dzieje) pod-

róż p. Piłsudskiego do Genewy,

jego krótką, iście marsową roz-

mowę z Waldemarasem:- „a więc

wojna czy pokój*?—,pokój” od-

powiedział jak echo mały Walde-

marasik. Jakież do tej podróży i

do tej rozmowy przywiązywano
nadzieje! Po tem odbyło się kil-

ka konferencyj.. w Kownie, w

Królewcu... a dalej? Co dalej?
Możeby nas prasa sanacyjna
oświecić raczyła?

Że na konferencjach między-

narodowych ponieśliśmy szereg
klęsk, że nas w Haadze wogóle

usunięto, że Niemcom zwracają

Nadrenję, która najlepszą dotąd

była gwarantką naszego bezpie-
czeństwa—są to rzeczy powszech-

nie znane. Że nasz system soju-
szów nie tylko nie został rozbu-

dowany, lecz przeciwnie, Polska

dziś bardziej jest odosobniona
niż kiedykolwiek — również nie

„daje się zaprzeczyć. Od wscho-
du republika sowiecka,  bar-

dziej niż kiedykolwiek rozjątrzona.

Qd północy Litwa, która dąży do

Jak to nazwać?..,
Od sześciu tygodni, t. j. od

imienin marsz. Piłsudskiego wy-
chodzi w Warszawie mały, drobny
tygodnik, szeroko reklamowany i
wpychany, gdzie można. Nosi ty-
tuł: „Nowa Kadrowa". Nie warto
go wziąć do ręki, bo nie wiele
da czytelnikowi. Charakterystycz-
ne jest jednak, jak oświetla ten
tygodnik sytuację i jakie wysuwa
postulaty.

Z pośród liberyjnych pism jest
to najbardziej efronteryjne pismo:
Wystarczy przytoczyć kilka cytat:

— Dalsze istnienie Sejmu musimy
uważać jako faktyczne bezprawie. Roz-
pisywenie nowych wyborów byłoby
przedłużaniem, ze szkodą Państwa i Na
rodu, tego nieznośnego dla wszystkich
obywateli dobrej woli — stanu rzeczy.
Kraj chce spokoju. Spokój może być
osiągnięty tylko drogą ostatecznego
skrystalizowania i ujęcia w formę Kon-
stytucji nowego stanu prawnego, no-
wego ustroju Polski.

— Społeczeństwo nie chce i nie
może chcieć nowych wyborów.

Zatem czegoż ma żądać spo-
łeczeństwo? Jakież hasła wysuwa
„Nowa Kadrowa?

— Žądamy:
1. zlikwidowania obecnego stanu

bezprawia, jakiem jest sejmokradztwo
t. į zniesienia Sejmu i Senatu na mocy
dekretu Prezydenta i marszalka J. Pil-
sudskiego;

2. powolania do žycia, na mocy ta-
kiegož dekretu rady Narodowej z man-
datem opracowania tez zasadniczych,
mających być podstawą nowego ustroju,
nowoj konstytucji Odrodzonego Narodu
Polskiego.

Wolę swą Naród musi wyrazić dro-
gą zorganizowania olbrzymiego ruchu
petycyjnego, drogą spontanicznego ple-
biscytu Narodu.

Organizatorzy tej imprezy na-
wołują do zbierania petycji. Naj-
kapitalniejsze są pomysły co do
składu owej projektowanej Rady
Narodowej. Oto, jak ją pojmują:

— Rada Narodowa winna się skła-
dać: 1. z mandatarjuszów Prezydenta

*Rzplitej i marszałka Piłsudskiego, oraz
2. związków zawodowych

i pracowników, 3. zrzeszeń pracodaw-
ców, oraz poważniejszych instytucyj
społecznych, 4. związków byłych kom-
batantów tudzież, 5. przedstawicieli wo-
jewództw, indywidualnie wybranych
przez ludność.

Rada Narodowa musi być ciałem
poważnem i spoistem o wysokim auto-
rytecie moralnym.

Dość cytatów. Dodajmy jesz-
cze, że powtarzane są w „Nowej
Kadrowej" owe ogłoszenia i ulot-
ki, które były rozrzucane w mieś-
cie przeciwko sejmowi.

Osobliwe to pisemko, które
swoją krzykliwością przekracza o
wiele najbardziej fantastyczne wy-
stąpienia pos. Cata-Mackiewicza,
nie zostało ani razu skonfiskowa-
ne, jakkolwiek wyraźnie nawołuje
do zamachu sianu i do oktrojo-
wania nowego ustroju. Nie zosta-
ło skonfiskowane, jakkolwiek w
sposób wysoce agresywny pod-
kopuje autorytet sejmu, chociaż
wszystkie ustawy prasowe, a na-
wet słynny dekret prasowy, brał
tę instytucję w swoją obronę.

Jest to pismo wydawane przez
organizację nową: Ligę mocar-
stwową Polski. A już clou wszyst-
kiego stanowi szczegół następu-

jacy:
Fdres tego wydawnictwa jest:

Nowy Świat 67.
Jest to gmach rządowy. Mieści

się w nim... Główna Komenda
Policji.

Wystarczy...

Egzamin polityczny
sanacji.

W ostatnim n-rze „Myśli Na-
rodowej" p. Zygmunt Wasilewski
tak pisze o egzaminie politycz-
nym „sanacji”:

Nareszcie „sanacja" stanęła do egza-
minu dojrzałości z głównego przedmiotu
swojej „sztuby*—mianowicie z wielkiej
połityki zagranicznej. Zerżnęła się po
kolei ze wszystkich przedmiotów |obo-
wiązkowych: z moralności,nauki o pra-

delegatów,

 

    

  

z prasy.
wie, skarbowości, gospodarstwa, admi-
nistracji, nauki o ustroju, protokułu
(siedzieć czy stać) i t. p. „Byczo" wy:
padły tyłko niektóre przedmioty nie-
obowiązkowe, szczególnie sportowe—z
automobilizmu, strzelania, pałkarstwa,

turystyki (raidy samochodowe do Biar-
ritz), magji wyborczej, gastronomii
(Oaza, wynalazek specjalnej potrawy na
talerzu).

Gorzej jednak wypadł egza-
min z... polskiego. Autor artyku-
łu przytacza ustęp z „Kurjera
Wil.*, w sprawie alarmów wojen-
nych na naszej granicy wscho-
dniej:

„Panowie „narodowcy* chcieliby „za-
pomnieč“, że proces wyzwalania się na-
rodów nierosyjskich z pod jarzma Rosji
bynajmniej jeszcze nie zakończzł się.
Uzyskanie niepodłegłości przez Ukraine,
Kaukaz i przez narody muzułmańskie
nie może być i nia będzie powstrzy-
mane żadnym terrorem, żadną siłą.
Wyzwolenie tych narodów zmieni cał-
kowicie konstelację polityczną na
Wschodzie.

Na to odpowiada „Myśl Na-
rodowa:

To się nazywa „zlać się z polskie-
go”. Zamiast mówić o tem, jaka ma być
polityka po!ska, żeby się zabezpieczyć
od Niemiec, publicysta polski wykłada
bez zająknienia plan niemiecki urządze-
nia Ukrainy i ma za złe Dmowskiemu,
że nie pozwala bawić się w to kosztem
Polski. O Polsce jakoby nie słzszał, ani
mu przyjdzie do głowy zastaeowić się,
gdzie leży jej interes polityczny. Nie
ma więksżego zmartwienia, jak Kaukaz,
narody muzułmańskie i Ukraina, zwła-
szcza Ukraina.

Tego typu politycy, udający polity-
ków polskich, mają odwagę dyskonto-
wania z Dmowskim o polityce polskiej,
Maska romantzczna rycerzy „za naszą
i waszą wolność" oblicza im nie zasła-
nia. Wiemy czem są.

W dalszym ciągu przytacza
ustępy z „Czasu”, który znowu
niema większego zmartwienia,
jak „wierzyć w istnienie in-
nych Niemiec*, które rze-
komo „przyjdą kiedyś do głosu*,
tylko „nie wolno ustawać w pra-
cy“ nad wyzwoleniem tych „in-
nych Niemiec“.

P. Z. Wasilewski, strešciwszy
obydwa artykuly—„Kurjera Wil.“
i „Czasu* — trafnie ocenia tę
politykę:

„Zawszejakaś robota „niepodległo-
wa“ na obcym terenie. Ale co robić z
Polską — o tem myśleć byłoby już wy-
stępkiem „nacjonalizmu“.

Na tem widocznie pojęciu „sanacji*,
polega „rozwój ludzkości", żeby nie my-
śleć o sobie. Dawniej mówiło się: „Czyń
każdy w swoim kole" it. d. A teraz:
„Czyń każdy u sąsiada, a sąsiedzi cie-
bie urządzą”. Już raz nas urządzali.
Więc taką formułą „sanacji* zadowolić
się na egzaminie nie możemy.

SZYBKIE,RÓWNE

„ OPALENIE «
> OTRZYMUJE SIĘ STOSUJĄC

WŁOŻKI
OLEJEK ORIE(HOWY

PEPFECTION
SKŁAD GŁOWNY:

PERFUMERJA„PERFECTION“
Ti OI MARSZAŁKOWSKA 83

Z Litwy.
Bałtycka konferencja eko-

nomiczna w Kownie.
W końcu czerwca lub w po-

czątku lipca ma się odbyć w
Kownie bałtycka konferencja eko-
nomiczna. 'W związku z tą kon-
ferencją ma się udać do Rygi
referent Izby Handlowo - Przemy-
słowej Bałtuszka celem odbycia
narad z łotewskiemi organizacja-
mi gospodarczemi.

Zwołanie w krótkim czasie
litewsko - niemieckiej kon-

ferencji.
W krótkim czasie ma się roz-

począć w Kownie litewsko - nie-
miecka konferencja celem roz-
ważenia sprawy obywatelstwa i
wyjaśnienia szeregu kwestji, do-
tyczących niemiecko - litewskiej
umowy handlowej.

     

 

   
   

  

 

 

najściślejszej unji z Łotwą. W

Wiedniu demonstracyjnie urządza

się wystawę Gdańska, który wbrew

postanowieniom traktatu wersal-

skiego udaje państwo  suwe-

renne.

Sojusz z Francją trwa formal-

nie, znacznie osłabiony całym

szeregiem naszych nietaktów.

Wszystko to jednak jest dość

zrozumiałe, jeżeli się zważy,że u

steru władzy stoi dziś grupa tak

zw. „aktywistów*, którzy czasu

wojny stali po stronie państw

centralnych i dziś, mimo wszyst-

ko, pragną wykazać, że ich po-

lityka była jedynie słuszna.

Jakoż zaraz po przewrocie ma-

jowym, rozpoczęto pracę nad
zbliżeniem polsko - niemieckiem.

Traktat handlowy miał być owym

pomostem między sąsiedniemi

narodami. Prace nad traktatem

posuwały się wprawdzie bardzo

opornie, jednak posuwały się, aż

w końcu doprowadziły do podpi-

sania umowy.

Traktat to marny, wprost dla

nas szkodliwy — co niejednokro-

tnie staraliśmy się wykazać z cy-

frami i faktami w ręku. Ale nas

zakrzyczano, puszczono w ruch

całą kosztowną machinę reklamy,

by przekonać społeczeństwo pol-

skie jak świetny na tem robi in-

teres.  Tryumfowano na całej

linji. Zapewniono sobie z góry

większośś w Sejmie, potrzebną

do ratyfikacji.

I cóż z tego wynikło? By nas

nie posądzono z nowu o stron-

niczość, pesymizm i krakanie,

przytoczymy co melancholijnie

pisze sanacyjny „Kurjer Wilenski"

na wstępie wczorajszego numeru:
„Traktat handlowy polsko-nie-

miecki stanowczo nie ma szczęścia.
Pięć lat trwało, nim został ustalony

jego tekst, a zaledwie pełnomocni-
cy obu stron położyli na nim swe
podpisy — już nie widać możliwości
ratyfikowania go przez parlamenty i
wprowadzenia go tą drogą w życie".

Co do nas — nie martwimy
się z tej racji bynajmniej,

gdyż tego rodzaju traktat

uważaliśmy i uważamy raczej

za szkodliwy. Jednakże rząd in-
nego był zdania: pamiętamy do-

skonale, co na ten temat mówili

w Sejmie p. min. Zaleski i pre-

mjer Bartel.

Jakże to wszystko teraz wy-

gląda?

Wkrótce po przewrocie majo-

wym, zdaje się, że ex re podróży
p. Piłsudskiego do Genewy, jedno

z liberyjnych pism wykrzykiwało,

że polityka zagraniczna Polski
„pisana jest w gwiazdach”. Nam

się jednak zdaje, że nasza po-

lityka zagraniczna ostatnich lat

raczej pisana była „widłami na

wodzie" i „węglem w kominie*.

T

Już wkrótce ukaże się arcy- R
dzieło dramatyczne, stanowiące

tryumf prod. tegorocznej
z udziałem 

"giej i uciążliwej
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Audjencja u Ojca św.
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żeńskiej młodzieży
szkolnej z Wilna.

W dniu wczorajszym powró-
ciła do Wilna po 2 tygodniowym
pobycie we Włoszech, wycieczka
młodzieży szkolnej żeńskiej z
gimnazjum SS. Nazaretanek w
liczbie 20 osób pod kierowni-
ctwem _ dyrektorki gimnazjum
Siostry Loyola.

Wycieczka gimnazjalna zwie-
dziła w swej podróży Wenecję,
Florencję i Rzym.

Niezwłocznie po przybyciu do
Rzymu dzieci wileńskie zapragnęły
złożyć hołd Ojcu świętemu. Do-
wiedziawszy się o przybyciu mło-
dzieży szkolnej z Wilna, Papież
Pius XI przyjął wycieczkę na spe-
cjalnej audjencji prywatnej, mimo,
iż,w tymże dniu do Wiecznego
Miasta przybyło z górą 5 tysięcy
młodzieży i pielgrzymów, którzy
specjalnie pragnęli złożyć hołd
synowski Głowie Kościoła Ka-
tolickiego.
W Wielką Sobotę w południe

przybyły uczenice wileńskie ze
swemi przełożonemi do Watyka-
nu, gdzie niezwłocznie zostały
przyjęte przez Ojca świętegoi
powitane w języku polskim „Niech
będzie pochwalony Jezus Chry-
stus* Witajcie mi kochane dzieci!,
poczem przyjął z rąk uczenic
wspaniały bukiet róż, przewiąza-
ny jedwabną wstęgą o barwach
papieskich.
W międzyczasie uczenica Ha-

lina Wyszomirska—wypowiedziała
adres od polskiej młodzieży wi-
leńskiej; poczem Ojciec święty
który z wielką uwagą wysłuchał
krótkiego, lecz serdecznego prze-
mówienia polskiej uczenicy od-
powiedział:

„Bądźcie pozdrowione drogie
moje dzieci. Widzimy was na
tem miejscu z wielką radością,
albowiem przybyłyście tu po dłu-

podróży z tego
kraju, z Polski, gdzie spędziliśmy
wiele szczęśliwych lat. Przyby-
łyście z kraju, który my pozna-
liśmy i serdecznie ukochali.

To wielkie i święte miasto
Rzym, które przybyłyście zwie-
dzić, wywoła w was wspomnienia
przeszłości. Rzym — to wielka
księga religji i wiary.

TEATRY MIEJSKIE.
WIELKI.

„Cudowny pierścień”, baśń w 5
obrazach J. Warneckiego.
| znów miała dziatwa wileńska

rzetelną uciechę, gdy teatr na!
Pohulance wystawił w tygodniu
świątecznym poraz pierwszy baśń
„Cudowny pierścień". Czego bo
w tej bajce niema! I Stokrotka,
królewna—znajda, rodzaj polskie-
go Kopciuszka i królewicz Zło-
cik, zbiegający świat w jej po-
szukiwaniu i poczciwy król Do-
bromir, i zła królowa Zlošcicha,
z kłótliwymi synami, i intrygant
Ochmistrz Ziółko, i cały dwór
królewski, od ochmistrza i astro-
noma począwszy, skończywszy
na najmniejszym kuchciku.

A obok znów świat głębin
leśnych i czarów: Wiedźma, król
karzełków ze swą świtą, Smok,
Zar-ptak, strachy leśne, wreszcie
kowalowa rodzina z głupiemi i
zazdrosnemi córkami. Całą tę
przedziwną historję o cudownym
pierścieniu, przechodzącym nie-
zwykłe koleje, ilustruje prześlicz-
na muzyka E. Dziewulskiego
w wielu fragmentach na polskich
motywach ludowych oparta, cza-
sem tryskająca humorem jak np.
menuet natemacie „Wlazł kotek*
lub tańce kuchcików. Tło jej zaś
stanowią bardzo pomysłowe i
ciekawe dekoracje pp. Ronczew-
skiej i Zelwerowiczówny niekiedy
prymitywy jak np.las i b. dobrze
pomyślana i ładna w swej pro-
stocie linji i doborze barw sala
zamkowa. F co za smok bajeczny,
jaka zabawna karoca z konikami
niby zabawki jarmarczne!

Doskonale grana bajka, pełna
przeróżnych niespodzianek osiąg-
nęła swój cel budząc ciekawość i
excytując wyobraźnię młodocia-
nych słuchaczy.

Dobrą grą i doskonałą charak-
teryzacją w rolach naczelnych
wyróżnili się: p. Małyniczówna —
świetna wiedźma, p. Biernacka—
stylowa w grze i stroju królowa
Złościcha, przytem pięknie wy-
glądająca, niby na portrecie Ve-
lasqueza; p. Niwińska — urocza,
słodka Stokrotka, p. Ciecierski —
chytry Ziółko. Nie wiem, czy to
wina reżyserji, czy aktora, że do-

 

Wy moje dzieci, wy macie to
szczęście, otworzyć pierwszą kar-
tę tej księgi, która wam pozosta-
nie na całe życie. Cieszymy się,
że pozostajecie pod opieką wy-
chowawczą Sióstr z Najświętszej
Rodziny z Nazaretu. Nasze błogo-
sławieństwo, które udzielimy za
chwilę, będzie błogosławieństwem
dla wszystkich, którzy są wam
drodzy, dla waszych koleżanek,
które z pewnością z wielkim ża-
lem nie mogły wziąć udziału w
pielgrzymce do Wiecznego Mia-
sta, dla wszystkich przyjaciół i
nakoniec dla każdej polskiej „wsi,
dla każdego miasta i specjalnie
dla calej Polski“.

I w tej chwili pochylily się
kornie głowy młodzieży przed
znakiem krzyża świętego, który
ręką Papieża Piusa XI, przekazy-
wał młodzieży polskiej i Polsce
swe błogosławieństwo apostolskie.

Po błogosławieństwie Ojciec
święty ofiarował każdej uczenicy
duży piękny medaljon jubileuszo-
wy, mówiąc: „Dajemy wam, każ-
dej pamiątkę, abyście w swej
Ojczyźnie powiedzieć mogły, że
otrzymałyście ją z rąk Ojca wa-
szych dusz“.

Po rozdaniu wszystkim ucze-
nicom pamiątek i po złożeniu
przez nie podziękowania Papie-
żowi, uczenice wręczyły Ojcu
świętemu piękny obraz w darze
z okazji Jego kapłańskiego jubi-
leuszu. Obraz przedstawiał Naj-
świętszą Rodzinę, przed którym
będąc w Polsce, Ojciec święty
jeszcze jako Nuncjusz Papieski
modlił się w Kaliszu.

Uczenice głęboko wzruszone
serdecznem przyjęciem ich przez
Głowę Kościoła Katolickiego, że-
gnały ze czcią Ojca Chrystjaniz-
mu i szczerego przyjaciela narodu
polskiego opuszczając z namasz-
czeniem i z niekłamaną radością
siedzibę Piusa XI.

Następnie wycieczka pod prze-
wodnictwem fachowych przewod-
ników zwiedziła szczegółowo Swią-
tynie i bezcenne zabytki staro-
rzymskiej kultury i sztuki Wiecz-
nego Miasta.

bry król Dobromir (p. Łubiakow-
ski), zrobiony został na Menelaja
z Offenbachowskiej operetki.

Trzeba zupełnie nie orjento-
wać się w psychologji dziecka—
widza, aby z tego zacnego ko-
chającego i kochanego ojca zro-
bić taką karykaturę. Stało się to
być może gwoli podkreślenia
pierwiastku humoru w bajce (tak
samo można sobie tłomaczyć
wprowadzenie do bajki ni w pięć
ni wdziewięć murzyńskiego króla)
lecz stało się niesłusznie. Ośmie-
szać starego, dobrego ojca ani
to ładuie ani pedagogicznie.

Dziatwa bawiła się na premje-
rze znakomicie oklaskując każdy
obraz z młodocianym zapałem.

Pilawa.

 

Sport.
Wyścigi konne w Wilnie.
Tegoroczny sezon wyścigowy

obejmujący 8 dni (od 11 maja do
1 czerwca r. b.) zapowiada się
nadzwyczaj ciekawie. Do dnia
dzisiejszego przybyły już na tor
lub zgłosiły swój udział stajnie:
płk. Karatiejew 6 koni; rtm. Cier-
picki 3 konie; ppłk. Falewicz z
25 p. uł. 3 konie; K. O. P. 5 ko-
ni; l-y p. uł. Krechow. 6 koni;
mjr. Ważyński 6 koni; poszcze-
gólnych Ofic.: 4 p. uł. Zaniem.,
ll p.uł, 13p. uł. Wil. 7 koni;
kp'. Antropow 7 d. a. k. (Poznan)
2 konie; kpt. Bylezynski 7 d. a. k.
3 konie; 19 p. a. p. 2 konie; Kon-
stancja Stolarska z Poznania
1 konia; por. Donner 26 p. uł.
5 koni; Wacław Daszewski 10
koni; por. Kwieciński 5 koni. Po-
zatem spodziewany jest udział
stajen: rtm. Dowgiałło i por. Juś-
cińskiego, 9 p. Strzelców Kon-
nych oraz szeregu innych.

Na torze wileńskim spotkają
się w maju czołowe konie prze-
szkodowe w Polsce — wystarczy
wymienić takie nazwy jak: Lapis
Lazuri, Jaazband, Boston, Bajecz-
na, Magnat, Monitor... Wileńskie
Towarzystwo Hodowli Koni i

P. $. K. zapowiada
ścigów szereg atrakcyj sporto-
wych jakiemi niewątpliwie będą:
w dniu 11 maja konkurs hippicz-
ny, w dniu 15 maja konkurs
hippiczny dla podoficerów 3 Sam.
Bryg. Kaw., w dniu 25 maja po
raz pierwszy w Wilnie konkurs
hippiczny parami (pani i pan)
oraz w dniu 29 maja bieg my-
śliwski.
W celu podniesienia hodowli

koni wśród drobnych rolników
Wil. T-wo H.K. przewiduje w

oprócz wy-

programie 3 gonitwy włościańskie 47
(11, 18, i 23 maja) z nagrodami
400 zł. każda dla właścicieli go-
spodarstw rolnych poniżej 50 ha.
W dniu 1 czerwca odbędzie się
gonitwa loteryja. Każdy może
za 5 zł. wygrać konia wyścigo-
wego.
 

Z sali sądowej.
0 zabójstwo na weselu.
W czasie zabawy weselnej,

odbywającej się w domu Józefa
Łużysa we wsi Gierajce, gm. ol-
kienickiej, jeden uczestników, Jan
Łużys, łopatką wojskową uderzył
kilkakrotnie po głowie Bronisława
Miszkinisa, powodując złamanie
kości czołowej i zapalenie mózgu.

Miszkinis, przewieziony do
szpitala, gdzie lekarze dokonali
trepanacji czaszki, po kilkunastu
godzinach zmarł.

Łużysa pociągnięto do odpo-
wiedzialności za zabójstwo i wczo-
raj stanął on przed sądem okrę-
gowym, któremu przewodniczył
p. sędzia Sieńkiewicz.

Oskarżony nie przyznał się do
winy i tłomaczył się tym, że po-
nieważ Miszkinis miał zamiar go
pobić, uprzedzając ten fakt, chciał
go unieszkodliwić, jednak bez
zamiaru zabicia.

Zasadnicze światło na tę cha-
rakterystyczną na stosunki, panu-
jące śród naszego włościaństwa
sprawę, rzucił dr. Sumorok, kłó-
ry, jako biegły orzekł, iź Misz-
kinis zmarł wskutek nieudanej
operacji.

Moment ten wykorzystał obroń-
ca podsądnego adw. Totwen, któ-
ry na tej zasadzie domagał się
zmiany kwalifikacji czynu, dowo-
dząc, że klijent jego nie jest wi-
nien zabójstwa, lecz tylko zadania
ciężkiego uszkodzenia ciała.

Sąd zgodził się z tą tezą i
skazał Łużysa na osadzenie w
domu poprawy przez 4 lata, z
zaliczeniem odcierpianego już pre-
wencyjnie aresztu. Kos.

ROZMAITOŚCI.
Gdzie są złote monety wszyst-

kich krajów

Ludzkość globu ziemskiego,
a mianowicie obywatele wszyst-
kich państw na kuli ziemskiej
mają w swem posiadaniu okolo
35.000 klg. złota w postaci monet
złotych, sztab, ozdób, przedmio-
tów zbytku i t. d. Wartość tego
złota wynosi około 200 miljardów
złotych polskich. Ku końcowi
1928 roku, według starystyki urzę-
dowej, szacowano złoto, będące
w obiegu na jakieś 100 mi jardów
złotych polskich. Ta druga poło-
wa, na którą składają się monety
złote, ozdoby, pierścionki, przed-
mioty zbytku i t. d. znajdowała
się i znajduje w rękach prywat-
nych.

Od 15-tu już lat ani poświec
na rynkach moneta złota. Zni-
knęła jak zaczarowana od chwili,
gdy wojna światowa skończyła się.
W okresie wojny rozpoczęła się
właśnie ucieczka złota do pry-
watnych zakamarków, skąd do*
tychczas nie chce się wychylić.

Przed wojną w samych Niem-
czech było w obiegu 4 miljardy
marek złotych w złocie. Ku koń-
cowi 1928 r. już tylko połowa tej
liczby spoczywała w bankach.

Statystyka wylicza, że euro-
pejskie państwa ententy utraciły
trzecią część swoich zapasów
złota, podczas gdy państwa neu-
tralne podwoiły zasoby. W zamę-
cie rewolucji Rosja utraciła kilka-
set miljonów swoich rezerw ziota.
W XVIII stuleciu na pierwszem
miejscu w światowej produkcji
złota stała Brazylja, obecnie zaś
pierwsze miejsce zajmuje Afryka
Południowa.

U ludzi cierpiących na żołądek,
kiszki i przemianę materji, stosowa-
nie naturalnej wody gorzkiej Franciszka-
Józefa pobudza prawidłowość funkcji
narzątów trawienla ł kieruje odżywcze
dla organiznu soki do krwiobiegu.
Opinie wybitnych lekarzy specjalistówf
wykazują, że woda Franciszka Józefa-
jest niezmiernie pożyteczna takżeiprzy
zwapnieniu naczyń krwionośnych (przy
arterjosklerozie). Żądsć w aptekach.
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OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Z»miest wizyt i powińszowań Świą*
tecznych Halina | Marjan Kosińscy
20 zł. dl1 najbiedniejszych.

Wacław Wysocki 1021! dla S, W.
przy ul. Połockiej 19,

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc MAJ.
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To porównanie narzuca
kto

W dzień — SŁONCE
W nocy — ARGENTA 

się każdemu,
część doby musi przepędzać
przy sztucznem świetle.

Dobre światło—towarunek zdrowia
i dobrego nastroju, potrzebnego do 625-0r

pracy i rozrywki.

TAKIEM ŚWIATŁEM JEST

ŻARÓWKA

PHILIPS ARGENTA
DO ŻARÓWKI ARGENTA — ARMATURA PHILIPSA,

WYRÓB KRAJOWY POLSKICH ZAKŁADÓW PHILIPS S. A., WARSZAWA—KAROLKOWA 36-44.

 

KRONIKA.
Katastrofalna ekspiozja granatu.

W dniu wczorajszym  wieczo-
rem na placu broni wWilnie
podczas odbywających się ćwi-
czeń zespołu podoficerów 1 pp.
leg. z nieustalonych dotychczas
przyczyn eksplodował granat,
skutkiem czego zostali ciężko
ranni porucznik Lutek, plutono-
wy Paj«o i kapral Lorencki, na-

Wiadomości kościelne.
— 25-ietni jubileusz kapłań-

stwa. Dnia 30 b. m. ks. kanonik
Kl. Malukiewicz, dziekan trocki,
obchodzi jubileusz 25-lecia ka-
płaństwa.

— Djecezja wileńska wobec
Kongresu  Eucharystycznego.
J. E. Ksiądz Arcybiskup: Metropo-
lita wileński wystosował do pro-
boszczów i rektorów kościołów
Archidiecezji wileńskiej okólnik
treści następującej, w którym, z
uwagi na mający się odbyć trzy-
dziesty międzynarodowy Kongres
Eucharystyczny w Kartaginie w

-dniach 7—10 maja r. b. poleca:
1) Aby w niedzielę Iil-cią po

Wielkiejnocy (11 maja) w kościo-
łach Archidjecezji odprawione zo-
stało uroczyste nabożeństwo z wy-
stawieniem Przenajšwietszego Sa-
kramentu, oraz wygloszono kaza-
nie o znaczeniu Kongresėw Eucha-
rystycznych. Na zakończenie na-
bożeństwa, po nieszporach, od-
prawionych również z wystawie-
niem  Przenajświętszego Sakra-
mentu, należy odbyć procesję,
przy końcu której ma być od-
śpiewany hymn „Te Deum".

2) Aby w poprzedzającą nie-
dzielę księża proboszczowie i rek-
torzy kościołów, uprzedzili wier-
nych o nabożeństwie, które ma
być odprawione 11 maja i zachę-
cili ich do jak najliczniejszego w
niem udziału i do przyjęcia w
tym dniu Komunji świętej, wyna-
gradzającej. (w)

Z miasta.
— Dekoracja orderami ło-

tewskiemi polskich samaryta-
nek. W dniu dzisiejszym w loka-
lu przy ul. Zawalnej 1, o godz. 1
popoł, odbędzie się doroczne
walne zebranie P. C. K. oddziału
wileńskiego. Po skończeniu obrad
odbędzie się uroczyste wręczenie
orderów łotewskich dla trzem

  

 

Dobrze

Wilno, Królewska 3, tei. 17 80.

 

Poszukujemy większej ilości wolnych mieszkań
od 2 do 6 pokoi z kuchniami dla b. poważnych
reflektantów. Zgłoszenia bezpłatne. Ajencja „Pol- ty do Admin. „Dzienni-
kres*, Wilno, Królewska 3, tel. 17—80.

 

 

Poszukujemy kupna większego placu
do 2 ha pod ogród warzywny w okolicy
łockiej, Zarzecza lub ul. Sapieżyńskiej.
„Polkres“,

 

  Kupno
Sprzedaž

Samochód
Fiat lub Chevrolet mon- Dans
tažu zagranicznego wy-
kładane skórą, sprzedam €9ZYS- Od
Garbarska 5 u dozorcy. k

2650—
KT do sadzenia

różówka śpieszka,
amerykany różowe, wy-

  

borne, sprowadzone z Dowiedz. od 4—6. Jas- mi przy ul. Tomasza Za-.pisy świadectw. PocztaPoznania, odmiana ory- ka 2, róg Zawalnej, tam- ną 49, 2607—0 na 5, m. 3 do wynajęcia. Smorgonie, skrz. pocz-|ginalna. Kalwaryjska 52, że mieszkanie z 3ch Warunki: Wileńska 17, towa 7. —5Šaraceūski zaul. 6 u wla- pok. Z wygodami. —s0 okój duży: Jasny w T"9. 2649—s0ciciela domu.  2647—1 p ogrodzie. Do wyna- S —— Piszemy na
Mieszkania jęcia. Antokolska 8, m. 2NAUKA : = od 2 — 8. 2604—0 PRACA hi pokoje NA maszynac

Zz oskonały francu- Do wynajęcia tanio, szybko i fachowo.ski poszukuję ciche- 2 pokoje mieszkanie 4 pokoi. An- Potrzebna Wileńskie Biuro Komiso-o pokojų w śródmieściu do wynajęcia ul. Zarzecz-
[el iewicza 29—5. 7196 na 28—4.

prosperujący sklep artykułów spo-
żywczych z mleczarnią przy b. ruchliwej ulicy
w centrum miasta z powodu wyjazdu do odstąpienia
wyjazdu do odstąpien'a na bardzo korzystnych
warunkach. Zgłoszenia Ajencja „POLKRES*,

Wilno Królewska 3, tel. 17 — 80.

owodu starszego wie-
u gospodarza. Wielka 8.

 

D. e W. Po-
SB MaQdzyn hólana

 

  

tomiast plutonowi Urbanowiczi
Glicki zostali lżej ranni.

Wezwane pogotowie wojskowe
po udzieleniu rannym pierwszej
pomocy lekarskiej odwiozło ich
do szpitala wojskowego na Anto-
kolu.

Dochodzenie prowadzą wła-
dze wojskowe. (d)

siostrom miłosierdzia, które pełniły
służbę samarytańską i opiekowa-
ły się żołnierzami armji łotewskiej
podczas oswobodzenia Dynebur-
ga i Letgalji przez wojska polskie
od najazdu bolszewickiego. (d)
— Przygotowania do przy-

jęcia Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej. Wczoraj, t.j. w sobotę
wieczorem, odbyło się w małej
sali konferencyjnej (lrzędu Woje-
wódzkiego posiedzenie Prezydjum
Obywatelskiego Komitetu Wyko-
nawczego Przyjęcia Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej, na któ-
rem, po omówieniu szczegółów
programu pobytu Pana Prezyden-
ta na Wileńszczyźnie, uchwalono
dokooptować do Komitetu Wyko-
nawczego p. p. Anatola Fryda,
Saula Trockiego i senatora
Izaaka Rubinsteina. Następnie Pre-
zydjum Komitetu odbyło konfe-
rencję z przedstawicielami orga-
nizacyj, biorących udział w przy-
jęciu Pana Prezydenta. Ulchwalo-
no posiedzenie plenarne Komite-
tu Wykonawczego odbyć dnia 5
maja o godz. 18.30.
— Z konsułatu łotewskiego.

W czwartek, dn. 1 maja konsulat
iotewski będzie nieczynny z po-
wodu rocznicy otwarcia łotewskiej
Konstytuanty.

Sprawy administracyjne.
Inspekcja wojewódzka.

27 b. m., w niedzielę rano, p.
wojewoda wileński Wł. Raczkie-
wicz wyjechał na inspekcję do
owięcian w towarzystwie naczel-
nika wydziału bezpieczeństwa, p.
Bruniewskiego, i swego sekreta-
rza osobistego, p. Wendorffa. Po-
wrót p. Wojewody do Wilna na-
stąpi w poniedziałek rano.

Sprawy miejskie.
Posiedzenie Komitetu

Rozbudowy. We wtorek 29 bm.
o godz. 20 w sali posiedzeń Ra-
dy Miejskiej odbędzie się posie-

Potrzebne

2—5 pok. Oferty do Ad-
ministracji „Dz. Wil."
pod Z. W. 454—3
——

Poszukuję
2 pok. nieumeblow. z u-
żywalnością kuchni. Ofer-

—s50

—s0 ka“ pod J. H. 474—4

Zgłaszać się od 9 do 1
po poł. 7195—0

Mieszkanie

kiemi wygodami nowo- che i

 

ewynajęcia
mieszkanie 7-mio poko-

mieszkanie jowe, oraz dwie stajnie
nadające

Sw. Anny 2—2.
———

POKÓJ
do wynajęcia dla samo-
tnego. Ludwisarska 1-12.

-——ii

DO WYNAJĘCIA
2 pokoje nieumeblowa-
ne. Można

do odnajęcia dla samo-
tnego (ej). Orzeszkowej
Nr. 3, m. 5.

LOKALE natychmiast do wynaję- MIESZKANIE
cia z 4 pok. ze wszel- 3 pokoje z kuchnią su-

ciepłe

dzenie Komitetu Rozbudowy z
następującym porządkiem dzien-
nym:

1) wybory zastępcy przewod-
niczącego, 2) sprawa kredytów
budowlanych, 3) wolne rzą

Roboty wodociągowe.
Magistrat m. Wilna preliminował
na rok bieżący 170 tysięcy zł. na
prowadzenie robót wodociągo-
wych. (d)

Poczta i telegraf.
— Połączenie felefoniczne

z Szwecją. Z dniem wczoraj-
szym zaprowadzono komunikację
telefoniczną między Wilnem, Bia-
łymstokiem i Lwowem a wszyst-
kiemi urzędami w Szwecji. Opła-
ta za 3 minutową rozmowę zwy-
kłą wynosi od 10 fr. 60 cent. do
16 fr. a to w zależności od stref
szwedzkich.

Opłata za rozmowę że Stok-
holmem wynosi 12 fr. 40 cnt.

(d)
Sprawy prasowe.

— Zatwierdzenie kontiska-
ty pisma „Nasza Żyźń*. Sąd
Okręgowy w Wiinie zatwierdził
na onegdajszem posiedzeniu kon-
fiskatę pisma rosyjskiego „Nasza
Zyžū" nr 442. (d)

Sprawy rolne.
— Państwowy Bank Rolny,

oddział w Wilnie zawiadamia, iż
wznowił udzielanie kredytu pod
zastaw produktów rolnych. Po-
życzki udzielane będą na termin
6-cio miesięczny, jednakże po
upływie 3 miesięcy winna nastą-
pić częściowa spłata w wysokości
50 proc. długu.

Kredyt będzie udzielany pod
zastaw żyta, jęczmienia i owsa,
pszenica jest od zastawu wyłą-
czona. Z pożyczek kórzystać mo-
gą wyłącznie ci rolnicy, którzy w
sezonie bieżącym z kredytu w
formie zastawu rolniczego wcale
nie korzystali.

O bliższych szczegółach, do-
tyczących omawianego kredytu,
można się poinformować w Pań-
stwowym Banku Rolnym oddział
w Wilnie, ul. W. Pohulanka 24,

Sprawy robotnicze.
— Wolne posady. W ewi-

dencji Państwowego (lrzędu Po-
średnictwa Pracy w Wilnie figu-
ruje większa ilość wolnych miejsc
dla robotników rolnych na wy-
jazd i służby domowej. (d)
— Wiosna, a bezrobocie

wzrasta. Według danych, w cią-

 

Chcesz otrzymać
| posadę ?

się na garaz. Musisz ukończyć kurs
1859-50 tacho we Eidon,

dencyjne prof. Sekulo-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-

656—s0 chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,De wynajęcia solidnym z utrzyma- pisania na maszynach,2—3 pokoje ładnie niem. Słowackiego 4, m. 2 towaroznawstwa, angiel-

Inboć umeblowane z wygoda- od 3—6 pp. 2557—s0Q skieg», francuskiego,ale O“ mli užywalnošeią kuch: mmm mumin niemieckiego, pisowni,jencja nį Antekolska 6/1 m. 4 POKÓJ oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu Świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—122659—s0

Gzofer wykwalifikowa-
ny, trzežwy i praco-

za 50 zł. wity poszukuje pracy na

 

do wynajęcia dla nie-
wielk, rodziny 2—3 po-
koi, kuchnia, balkon, e-
lektryczność woda i zlew.

640—0

 

 

tokoł 106 od 1-go maja.
646—s1 228—0

M'sszkanie luksusowe,
3 słoneczne,6-cio po-

kojowe ze wszystkiemi
nowoczesnemi

nauczycielka—bona. Bo-
saczkowa 4, m. 10. 2658-1

ją czesnemi. Zapyt. Wileń- miesięcznie do wynaję- skromnych warunkach.
restauracja ska 17 m. 9. z" 2620—0 cia Kalwaryjska 52, zauł. Zapytać: Sw. Jańska N. 8

1907 roku, z Saraceński d. 6. 2647-s1 „Okazja”. 2622—0

Mieszkanie SWZ
Stelmach—Ekonom

potrzebny do maj. na
ordynarję.—Zgłaszać się

wygoda-

 

wo - Handlowe. Mickie-
wicza 21, tel. 152. 82—2

 

pisemnie. Załączyć od-i

gu ubiegłego tygodnia na tere-
nie miasta Wilna zarejestrowano
3.777 bezrobotnych, w tej liczbie
mężczyzn 2.744 i kobiet 1.026.
Bezrobocie w porównaniu z po-
przednim tygodniem zwiększyło się
o 2 osoby. d
— Sprawa umowy dozorców

z właścicielami domów. Wczo-
raj w Inspektoracie pracy odbyła
się druga z kolei narada komisji
polubownej w sprawie zawarcia
umowy między dozorcami domo-
wymi, a właścicielami domów, o
warunkach pracy i płacy. Wsku-
tek różnicy zdań, zawarcie umo-
wy nie doszło do skutku iuchwa-
lono jedynie, aby każdy związek
dokładnie zaznajomił się z tre-
ścią projektu umowy, przesłanej
do Inspektoratu Pracy, oraz po-
stanowiono zwołać ostateczną na-
radę na dzień 15 maja. O ile i
ta narada nie da wyników, wów-
czas sprawę bezapelacyjnie roz-
strzygnie Nadzwyczajna Komisja
Rozjemcza według swego uzna-

nia. (w)

Z życia stowarzyszeń.
— Walne zgromadzenie Tow.

Ochrony Kobiet odbędzie się dn.
30 b. m., o godz. 6 w., w małej
sali konferencyjnej województwa,”
przy ul. Magdaleny.
— Ogródki działkowe. W nie-

dzielę 27 b. m. (dziś) w Domu
Ludowym, przy kościele na Soł-
taniszkach, o g. 12, odbędzie się*
pierwsze losowanie działek, na
które zaprasza się zapisanych
działkowiczów. Opłatę wnieść je-
szcze można na miejscu.
— Ogólne zebranie chrześc.

zw. zaw. prac. budowianych
odbędzie się w niedzielę 27 b. m.
o godz. 1 pp., w lokalu związku
przy ul. Metropolitalnej 1.
— Ogólne zebranie chrześc.

zw. zaw. piekarzy odbędzie się
w niedzielę 27 b. m. o godz. 9
rano, w lokalu związku przy ul.
Metropolitalnej 1.
— Ogólne zebranie chrześc.

zw. zaw. murarzy i betoniarzy
odbędzie się w niedzielę 27 b. m.
o godz. 1 pp., w lokalu związku
przy ul. Metropolitalnej 1.
— Ogólne zebranie chrześc.

zw. zaw. szewców odbędzie się
w poniedziałek 28 b. m. o godz.
4 pp., sekcji robotnikówog.4pp.
i sekcji chałupników o g. 8 w.,
w sali przy ul. Metropolitalnej 1.
— Zebranie kasy pogrzebo-

wej związku szewców odbędzie
się dn. 28 b.m., o godz. 7 wiecz.,
w lokalu sali parafjalnej św. Jana.
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—Bezpłatne przedstawienie
opery-komedji „Werbel domowy*
odbędzie się dziś w Kole Pol. Mac.
Szk. im. T. Kościuszki, przy ul.
Turgielskiej 12. Początek o godz.
7 wiecz.
— Zebranie Stowarzyszenia

Misyj Wewnętrznych (sekcji dla
nawracania żydów) z odczytem
p. Pistola, pod tyt. „Rozwody i
poligamja*, zostało odłożone na
dzień 7 maja.

Zabawy.

— Zabawa ogrodowa odbę-
dzie się dziś o godz. 5-tejw ogro-
dzie Bernardyńskim,w razie desz-
czu w „Świcie* Mała Pohulanka 4.
Dochód z zabawy przeznaczony
na kolonje i obozy Chorągwi Żeń-
skiej Harcerskiej.

Tańce ludowe, śpiewy i pan-
tomimy, bezpłatne rozlosowanie
„smoczego skarbu”, orkiestra, wy-
pełnią program zabawy.

Dobroczynność.
— Komitet „Daru Choinkowego''

w roku 19 9 dzięsi ofiarnos | sp.łe-
czeństwa naszeco uzbierał dużą ilość
da'ów w naturze a także | w gotówce
zł. 802,40. Za pieniądze vzbierane zaku
piono 110 kg. karmelków, 106 kg. pier
niczków | '28 kg obwarzanków |roz-
d:ne pomiędzy 1359dziec! znajdujących
się w 19 schroniskach i 3 s.ptalikach
wileńskich,

„ Dzieci w schron'skach miały uroz
malcope święta i za to składają wszyst
kim ofiaredawcom „Bóg zapłać”,

Kronika policyjna.
— Ujęcie dezerterów. W dniu

wczorajssym na terenie miesta W.lna
funkcjonerjusze wydziału śledcze.o a-
reszłowali cezerterów z 5 pułku letni-
czego w Lidzie Binkiew:cza Adama|
Bagińskiego Wiktora bez stałego miejs-
ca zamieszkania

Jeden z dezerterów mianowicie
Binkiewicz jest oskarżony e kradzież.

(d
— Policja zatrzymała żonę zło-

dziejkę. W Wilnie zresztowano niejaką
Jadwiyę Popławską, która jest poszuki-
wana przez Policję w Ń Trokach za
kradzież 500 zł, na szkodę jej męża
Piotra Popławski*go zam. we wil Pie-
kielniszki gm. rudzisk ej, Popławska po
okradzeniu męża zbiegła ze swym ko-
chankiem Traszakewskim Janem miesz-
kańcem wsi Markieniki gm. Trockiej,
ktėrego razem z Popławską zatrzyma-
no I skłerowzsno do Rudzis: *k

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

Dziś dwa przedstewienia. Po południu
o godz. 3 min. 30 po cenach specjalnie
zniżonych widowisko dla dziec! i mło-
dzieży „Cudowny pierścień". Wieczorem
poraz ostatni „Broadway*.

— „Przestępcy. We wtorek pre-
mjera głośnej sztuki Bruknera „Prze-
stepcy“, pod kierownictwem režyser-
skiem dyr. Zelwerowicza.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Ostatnie występy szopki politycznej
dziś dwukrotnie na przedstawieniach
popołudniowych o g. 3,30 i 5,30 po poł.
Ceny miejsc zniźone.

— Dziś występ H. Ordonówny
I K. Hanusza. Niezrównana artystka
ukaże się raz jeden w Wilnie w Teatrze
Lutnia czarując słuchaczy wykonaniem
najnowszych piosenek i przebojów.
Początek 8,30.

— Dziś recita! fortepjanowy Ta-
mary Bay ia poranku w Teatrze Lu-
tnia. Ceny miejsc zniżone.

UfEN
TA. STAROGARD-POMORZĘ ZAŁ1846,

łużąca z rekomenda-
cjami umiejąca go- cej

 

Z potrzebna młoda "* 1:
służąca — do wszyst-

kiego, umiejąca gotowač. LETN'SKA poszukujęze
stołowaniem na 3 oso-

ostatniej DY w pobliżu Wilna na
w miejscowo

Zgłaszać się tylko z re-
komendacją
pracy. Cukiernia „Fram- <ałe lato,

 

|L.FTNISKO z 2 lub wię-
pokoi w ładnej

tować poszukuje posa- miejscowości, woda i las
dy. Mejszagolska ul. 42, o 3 kilometry od stacji.
m. 2629—0 Dowiedzieč się Zakreto-

wa róg Suwalskiej Nr. 5,
2652—s2

  

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

swoje złote i dolary u-
lokuj na 12 proc. rocz- dolarach

zabezpieczona

mieniami. Lombard Plac
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-

daje przy lokowaniu róż-
nych kwot pieniężnych w

nie. Gotówka twoja jest Wjjeńskie Biuro
z złotem, sowo-Handlowe  Mickie-srebrem i drogiemi ka- wicza 21, tel. 152. 81—2

Bezpłatnie

— Jutro koncert Mikołaja Orłowa”
Wszechświatowej sławy pianista wy-
stąpi raz jeden w Wilnie na koncercie,
który się odbędzie w gmachu Teatru
Miejskiego na Pohulance:

POLSKIE RADJO WILNO.
Fała 385 mtr.

Program:

Niedzieia, dnia 27 kwietnia 1930 r.
9.30. Otwarcie Międzynarodowych

Targów w Poznaniu.
10,15. Transm. nabożeństwa z Po-

znania.
11,58. Sygnał czasu, kom. meteoro-

logiczny, koncert symfoniczny i odczyty
rolnicze.

15,00. Odczyt rolniczy dla Wi-
leńszczyzny „Sezonowe prace w pasie-
ce", wygł. p. Żukowski. 5

16,45. „O inteligencji dzieci”, wygł.
dr. J Hurynowiczówna.

17,10. Podwieczorek dla dzieci.
17,40. Koncert popularny z Warsz.
19,00. „Kukułka Wileńska*.
19,25. Lekcja języka niemieckiego.
20,00. Koncert z Warsz.
21,45. Słuchowisko z Krakowa.
22,15. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 28 kwietnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Poranek * muzyki popularnej.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,15. Odczyt dla maturzystów.
16,15. Gramofon.
17,00. Kom. RAkademickiego

Misyjnego.
17,15. Kronika życia młodzieży.
17,40. „O romantyzmie francuskim

i polskim", odczyt wygł. Helena Romer-
Ochenkowska.

18.05. Recital
(fortepian).

18,50. Audycja literacka: „Wianek*.
19,25. Lekcja języka włoskiego.

Koła

Wilhelma Backhauza

20,05. „Zbrodnia i kara*, odczyt
wygł. prof. St. Glazer.

20.30. Koncert międzynarodowy z
Wiednia.

Co nowego w Radio.
Otwarcie Międzynarodowych Targów

w Poznaniu transmituje nasza Roz-
głośnia dzisiaj o g. 9,30

Q inteligencji dzieci
Odczyt na powyższy temat

szymy dzisiaj o g. 16,45.

Podwieczorki dla dzieci.
Polskie Radjo wraz z firmą Philips

co pewien czas urządza w lokalu wy-
stawy Philips podwieczorki dla dzieci.
Jeden z takich podwieczorków odbę-
dzie się dzisiaj o godz. 17,10 zabawa
fransmituje się również przez Radjo.

Ciekawy odczyt
usłyszymy w poniedziałek o g. 20,05.

Prof. S. Glazer wygłosi pogadankę p. t.

Zbrodnia i kara
Odczyt ten niewątpliwie zaciekawi

nietylko prawników, lecz i szersze war-
stwy miejscowego społeczeństwa.

Z estatniej chwili.
Wyrok w Sprawie Mać-

kówny.
LWÓW, 26.IV (Pat). — Dziś o

godz. 14 zapadł wyrok w sprawie
doktora medycyny Marji Maćków-
ny, oskarżonej o zabójstwo swe-
go narzeczonego doktora medy-
cyny Teliszewskiego. Sąd po wy-
słuchaniu opinji przysięgłych, że

usły-

zbrodnia została popełniona w
afektacji, wydał wyrok uniewin-
niający.

 

tj; Dobre zabezpie- Paw. ks. wojsk. wyd.Alt zeeww Zacciany na imię Nikodema
Drabowicza, zam. we wsi
Achramowicze gm. Brasł.
—un. się. 40—0

25 zł nagrody, wy-
* płacę za zwrot

zgubionego w dn. 6 b.m.
rewolweru  Mauzer, w
skórzanym żółtym fute-

lub złotych.
Komi-

icy. Cukier ž Ž staw: ztota, srebra, bry-| pieniądze lokujemy z| rale—Sokolowski pocztaboli* Mickiewicza 4. —0sede etui lantów, futer, mebli, pia- | pelnem zabezpiecze- Gudogaje lub Wilno,Ra WEZ "SR 211 50 ZE niem PNE Swięciańska 19. 2633—0utynowana PS ch towarów. k + Al TSOPRNwieiówawczini poszuku- panni | DOM H-K. „Zachęta >je posady do dzieci, to- Sada Do sprzedania domy Mickiewicza 1, tel. Słuszne pytanie.
warzyszki lub innego sto- P wy. 5 = Piacarat również 9—03. 1489-01 — Tatusiu jak się tomajątkowe same place - ogrody ro- 1sownego zajęcia; ma
świetne referencje. Mo-

  

zmaitaj wielkości bardzo
tanio w najładniejszej

 

Ulagjnie| dzieje, że codziennie zda-
rzy się tylko tyle ile sięże być również i przy- s i zmlešci w gazecie?2 części Antokola idealne ' gDos > e 2dć(U „Aprzedania a pod zabudowanie. Anto- EW, Ip vii+ m. 7, :

ście z zauł. Oranžeryj- į ogradėn“ SUEaiayas kolska ul: 8, NA) Ad zdro wisija AA DRU:nego, od 1—do 3. —0 Popowska Nr. 22 — 6. KuPis bez pośrednic- skiem.—Wileńskie Biuro KARNIAEe ika: 1999—s0 twa dom osobniak z Komisowo - Handlowe.Potrzebna doświadczona obie mieszkaniem z Mickiewicza 21, tel. 152. 7 £ UNTROLIGE-sprzedania tanio 3 ogrodem owocowym 80—1Kucharka Do dobydochodowa względnie placem zadrze- TORNIAdobrze obznajomiona z
kuchnią Teatralna 3, m. 1

—0 Ne 2. Pośrednictwo wy-

 

z ogrodem. Konarskiego

 

A nie mniej
sążni kwadratowych naj-

 

W różnych walutach

r+ „BDIENNIKA

 

kluc: ę —0 chętniej w okolicy Pohu- i |
SUS OOZZOZ OI B DZU lanki lub Zwierzyńca. l sumach SKIEGE”

o Zgłoszenia — pismiennie udzielamy pożyczek. Wi- AILEŃ
| LAC przy ul. Lubel- lub ustnie codziennie, leński PSE. 2| LETNISKA. | skieji Suwalskiej do ułica Jakóba Jasińskiego HandleoKomISOWO- $ wiinc,gl,Mosto:
—————————— SprZEdANIA na dogodnych 15, m. 8. 1917-0 tel. 152. 83—2 waiś i. Tel.12-44

LETNISKO warunkach.  Dowiedzieć - „mma KA “
oddžieiny domek 02 po "e Megistrat, p. Walicki Do Sprzedania Przyjmuje

- pokój Nr. 65. ża Ė i
kojach, kuchni i salce, MACA 20 PLAC z6U BY „wazelkieroboty
szczególnie nadające się "Taaa PTZY ul. TOMASZA Zana Że iakres dra.
dla osób nie mogących [og sprzedania gubiono numer rowe- karstwa|intro-przerwać zajęcia w Wil-
nie (4 km, autobus co dom drewniany oraz 400 ©KLEPpółgodziny). Informacyj sążni płacu. Dowiedzieć
zasięgnąć: Zygmun- się Żołnierski zauł.
towska 12, m. 2. 2635-s0 wy Ne 17—1. 2645—0

(Zwierzyniec) Dow. Ka- Z
sztanowa 2, m.21. 2654-0 rowy

spożywczy do 1929. Znalazcę upraszam
sprzedania od zaraz. o zwrot za wynagrodze-

pra- Adres w Administracji. niem: Węglowa 10, m 9,
2661—0 Adolf. Trocki.

 

ligatorstwaNr. 92 na rok elio:   

651—sQ  



 

  

  

 

  
  

   

  

  
    
  
  

 

 

 

TYLKO 9950 ZŁ. KOSZTUJE OBECNIE
6 CYLINDROWY PHAETON CHEVROLET

Korzystajcie z chwilowej reklamowej zniżki i

PRZEDSTAWICIELSTWO : '

„Auto-Garaže“
Wileńska 26, tel. 13-61.

Duży wybór różnych używanych samochodów w doskonałym stanie
na dogodnych warunkach.
 

 

   RATUJCIE ZDROWIE!
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły,że

375 proc. chorób powstaje z powodu obstrukcji.
hory żołądek jest główną przyczyną powstania nejroz maitszych

<horób—zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji.
nne od 45 lat'w całym świecie

ZIOŁA Z GLR HARCU D-ra LAUERA
jak to stwierdzili prof. Berlińsk. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hoch-
flaetter | wle'u innych wybitnych lekarzy, są Idealnym środkiem dla
uzdrowienia żołądka, usuwają cbstrukcję (zatwardzenie), są dobrym
šiodkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję organów trawienia,

wzmacniaią organizm i pobudzają apetyt.
ZIOŁA z GUR HARCU D-ra Lauera usuwsją cierpienie wątroby,

nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroldalne, reumstyzm I artre-
tyzm, bóle głowy, wyrzuty I liszaje.

ZIOŁA z GuR HARCU D-ra Lauera zostały nagrodzone na wysta-
wach lekarskich najwyższemi odznaczeniami | złot. medzlami w Bade-
nie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wielu Innych miastach.

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyłeczonych
Cena '/, pudełka Zł. 1.50, podwójne pudełka zł 250,

Sprzedaż w aptekach I składach aptecznych.
UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownietw.
Reprez. na Polske: „Proton“. Warszawa, ul. Św. Stanisława 9/11

1 r

nocy
p. tiMiejski Kinematograf

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

m. 30

 

PIERWSZE
KINO DŁWIĘKOWE

DŹWIĘKOWE KINO

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZANe22

Aparaty amerykańskiej świa-
towej sławy „Pacent*

KINO- | DZIŚ!
rearR KL U X»| tycz-
ul. Mickiewicza Nr. 11. | nym

symfoniczna składa się ze 120 osób. 2)

 

światowej
sławy film

 

 

DZIŚ! Film ze Złotej
Serji PolskiejKino „PICCADILLY“

UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

  

„Tajomnite Wschodu” Szecherezada

Pierwsze Prawdziwe Rawelacyjne Arcydzieło Spie-
wno-Dźwiękowe o którem mówi cały świat

pieśni, bożyszcze tiumów wszechśw. sławy AL. JOŁSON ze swym partnerem wzruszającem SŁONECZKIEM (SON-
NY BOY). Olśni was film, jakiego dotychczas nie widzieliściel

BROADWAY - MELODY

Koncertowe trio artystów MARY PHILBIN,

<FANFARY MIŁOŚ

«Grzeszna Miłość»

Obstalunki na nowe numeracyjne

latarnie „REFLEKTOR“
przyjmuje biuro

„REFLEKTOR“,
Trocka 11, m. 7

(w lokalu „KLUCZE').
Zwracamy uwagę W. Pp. Właścicieli do-
mów, że na te latarnie został udzielony
patent za Nr. 11513, wszelkie więc naśla-
downiętwa będą ścigane i latarnie wyko-

nane bezprawnie usunięte.  655d

  

  

   

  

 

   
  
  
  
  
  
  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 

Gruźlica płuc jest nicubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljocy ludzi. —Przy zwalczaniu
chorób pincnych, bronchitu, grypy
uporczywegó, męczącego kaszlu i t.p.

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiscoian—Aga*
który ułstwiejąc wydzielenie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza.
zzzzocaa apteki 711-239 0

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNiICZY

Dra TARNAWSKIEGO
w KGSOWIE za Kotomyją Młp.
otwarty cd 1 maja do połowy ilstopada.

Maj tutaj najpiękniejszy miesiąc

Środki: wsze!kie przyrodolecznicze, kur.
postem, surówką i hartująca po leczeniu

274k4
MMMOZZ

w zdrojowiskach.
 

Twan Mozżuchin w Warszawie

Cb sające sceny. Atrakcyjna treść. Ceny

   
   

 

   
   
   
  
    

   

ŚPIEWAJĄCY BŁAZEN

   

Od dnia 25 do 30 kwietnia 1930 roku będzie wyświetlany gigantyczny film na tle przygód Tysiąca i jednej
Najwspanialszy obraz świata! Bujna wyobraźnia Wschodu w po-
łączeniu z współczesną techniką kinematograficzną. Aktów 12.

W rolach głównych: Mikoiaj Kolin, Iwan Petrowicz, Marcella Albani, Agnes Petersen-Mozżuchinowa
Dita Pario Zwiększony zespół orkiestry. Specjalna ilustracja muzyczna. Kasa czynna od godziny 3

Początek seansów od godziny 4. Następny program: „KAROL XII".

 

W roli tytuł, Nie-
zrównany Mistrz

NAD PROGRAM: 1) Rewelacyjny dodatek Orkiestra
W celu un'knięcia natłoku uprasza się Sz

Publicznośćowcześniejsze nabywanie biletówi przybycie na początki seansów. Początek seansów o g, 4, 6, 8i 10 w.

 

OSTATNIE DNi! CENY ZNIŻONE: PARTER od 1 zł. 29 gr. DZIŚ drugi 100 procentowy śpiewno-mówiony wszech-
(TRUBADURZY NEW-JORKU) Pepularna Operetka. Nieby-
wały przepych wystawy, wspaniały balet, dużo atrakcji wzro-

kowych 1 słuchowych, niewidziane dotąd sceny w kolorach naturalnych. W rolach głównych ANITA PAGE, BESSIE
LOVE i CHARLES KING. NAD PROGRAM słynny śpiewak GEORGE DEWEY z Waszyngtonu wykona popularną

piosenkę SONNY BOY. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,25.

 

LIONEL BARRYMORE i DON ALVARADO w przepięknym dramacie ero-
Reżys. największ. genjusza Ameryki D. W. GRIFFITH. Wstrząe

od 40 gr. Początek og. 1

stwo sensacyj. lmponująca bitwa eskadry lotniczej. Szarpiący nerwy wyścig samochodu z pociągiem.

 

UL. WIELKA 30.Tel. 14—81.
"KIRO"„WANDA |
 

KINO-
TEATR

Mickiewicza 9.

 

Dziś i w dnie następne. Jeden z najlepszych
filrów doby obecnej. Nowość sezonu!kino Kol. „OGAISKO“

(Obok Dworca Kolejowego)  

DZIŚ! Drasara p/g MIŁOŚĆ KCZAKA
powieści HR. LW JA

Uwagal podczas seansów pełny komplet ORKIESTRY BAŁAŁAJEK | MANDOLIN.

(O A TEGCZEKOOROETUOWEEZATSDCTTC=ZESOBCUBUCD

ŚWIATOWID | DZIŚ! Wspaniały epos fiłrmowy p g powieści
i Dumasa „TRZĖJ MUSZKIETOROWIE“ p. t.
niezrównany ADOLPHE MENJOU i znakomita BARBARA LA M

 

akt. W rol

rol.

dzianek. Dia młodzieży dozwolone.

«<Symfonja zmysłów»
„Kr. Monte Christo“.

 

 

gł najgenjalniejszy arty-

 

wielki dramat życiowy-erotycz-
ny w 12 aktach. W

jasnowłosa uwodzicielka GRETA GARBO oraz bobater Wielkiej Parady JOHN GILBERT. Pocz. o godz. 5 w niedzielę o 4.
Nasiępny program:

roiach gł.

 

KULTURALNO-OŚWIATOWY DZIŚ! Wspaniały Bi li . d . Št w zaa ego Sena Bai Nadprogram:
= f duk „HKollywoo k + 5

a SPORT | Ar Bio S " „ 1a 1 in Janie 2) zKwitnąceKolorado" w 1.akcie. Blety honorove He
važne. W soboty, niedzieleišwiet . WILJAMEM

Wilno, Wielka M 86. T'orklėstra-jazbandowa. liastępny progra: «DJABELSKI PAZUR» DESMONDEM

 

Talityjska Fabryka Margiai Wieriniczych

RAIN,MAĆ TATOSYE 6 ZDANOWIĆJ
$-KA Z 0. p.
WSTRYJU.

Fiija w Borysławiu. Biuro we Lwowie.

Narzędzia i przybory wiertnicze
do płytkich i głębokich wierceń.

Wszelkie wyroby kute i lane 2,17“
rolnego, drzewnego, młynarskiego, salin, rafinerji nafty.

Wały wykorbione «o sinow.

Windywyci gowe dla celów budowlanych, kopal-

nianych i transportowych.

Przeprowadza wiercenia akordowe za wodą,
ropą naft. et ct.

—1 0
   

Wydawcs: ALEKSAKDER ZWiERZYŃSKI.

KURS SZKOŁY MOTOCYKLOWEJ
prz Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wilnie

ROZPOCZYNA SIĘ 28-go KWIETNIA r.b. Zajęcia praktyczneiwykłady
odbywać się będą popołudniuw salach wykładowych i doświadczałniach
szkoły samochodowej przy ul. Holendernia 12 i w warsztatach motocy-

klowych przy zaułku Bernardyńskim 8.
Nauka jazdy na motocykłach szkolnych „D.K.W.* I Harley Dawidson
Zapisy do dnia 28 kwietnia r. b. do godz. 18 p. p. przyjmuje kancelarja

szkoły prz

Poszukuję na dłuższy czas w maju,
czerwca,

początkach

kretu, lib Zwierzyńca. Może być I w Innej dziel
nicy, Newyxluczone przyję<It administrowania do-
mami. Lokator solidny, stały, może przyjąć też

warunki remontu domu i lane,
Zgłoszenia: M. Pohulanka Nr. 18, A, Lenkows*i,

dla K. M, 19852
 

Lakiad Jubilerska - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Ul. Zamkowa 9.
SPRZEDA£

oraz

SOLIDNA
naprawa

Zegarków i Biżuterii. —10 o

 

  
OQrukarnia„Dzienniks Wileńskiego”, ul Mostowa p:

mieszkanie od 3—9 pokol z wygodami E
swent z meblami i ogródkiem w okolicach Za- E

 

ul. Hołendernia 12 od godz. 10—18.

Ziecenia
w  ministerstwach ban-
kach, wszystkich insty-
tucjach centralnych, in-
formacje, interwencje,
legalizacje załatwia—pra-
wnik dyplomowany Pła-
kida, Warszawa, Pań-
ska 92. 804—0

| M

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

is——————

k
mówią saime Za S$

  

Produkcja Forda

w r. 1929

         

  

 

  

              

   

         

   
   

Produkcja następ-

nej fabryki w/g
wielkości w r. 1929

 

NAJLEPSZA ROŚLINA PASTEWNA

BULWA
Raz posadzona rośnie na jednem miejscu kil-
kanaście lat, daje duże zbiory naci i kłębów
nawet i na lichej ziemi, aby ciepłej i nie-
mokrej, zimą nie wymarza i niewykopana w
jesieni daje wiosną pion bulw — doskonałego
karmu wtedy. gdy go zwykle brak, pracuje
dla roinika iiteralnie cały okres wegetacyjny
danej miejscowości, gdyż rośnie aż do mro-
zów stałych, wszystkie jej części, to jest nači
buiwy stanowią doskonały karm, przyczem
nać jej jest pożywniejszą od koniczyny, a
ułwy od kartofli. Wysyłam kłęby do sadze-
ia po cenie 50 groszy za kilo, licząc z wor-

kiem i dostawą na st. Postawy w ilościach
50—190 i t. d. kilo I mnie mniej jak 50 kilo.

DAC CHA ©«TACO TERMYIRR IKPR OTTAKN ANK Zamówienia całkowicie opłaconewysyłam w

Potężny dramat miłosny według głośnej pow. An- Kolei ich nadejścia.
DRZEJAJSTRUGA „Pokolenie Marka Swidy*. W ro-

li głównej: królowa polskiego ekranu JADWIGA SMOSARSKA. Miss Polonja na r. 1930 ZOFJA BATYCKA oraz
czarujący TADEUSZ WESOŁOWSKI, BOG. SAMBORSKI, JOZEF MAŁYSZEWSKI i FRANCISZEK DOMINIAK. Mnó-

Adres: Wilno, Ban-
kowa (od Makowej) dom Nr. 1 m. 14.

WACŁAW KOZŁOWSKI. or

DOBRA EGZYSTENCJA
Z powodu wyjazdu zagranicę odstępuje się
lokal handiowy w dobrym punkcie handlo-

(KOZACY) Monumentalny epokowy dramat w 12 wym, do tego mieszkanie z 3 pokoł, łazienki
gł. JOHN GILBERT i RENEE ADOREE. i kuchni, ze wszystkiemi wygodami. Dzierża-

wa przystępna. Zgłoszenia Ajencja „Polkres'*
z wWiino, Królewska 3, tel. 11-80. :
 

POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA WIĘKSZEGO
„12 DJAMENTÓW* sta świasa DOUGLASFAIRBANKS LOKALU możliwie w centrum mlasta, składa-

ARR. 10.000 niesłychanych przygód. Miljon niespo-jacego się z 12—15 pokoi, ewentuainie może |
yć całe piętro, względnie parter dla b. po-

ważnej inst tucji.
Zgłoszenia Ajencja „Polkres*,

lewska 3, tel. 17-80.

KTO
nadeśle swój charakter pisma oraz

imię, miesiąc i rok urodzenia

OTRZYMA LOS
po cenie nominalnej do |I-ej kłasy 2l-ej Loterji
Państwowej, wybrany zupełnie bezinteresownie
przez słynnego astrologa Szyllera-Szkolnika na
zasadzie obliczeń kabalistycznych i astrologji
po uprzedniem wpłaceniu ido P. K. O, za Nr.
18.607 należności za ćwierć losu 10 zł., pół
losu 20 zl., cały los 40 zł. — Losy wysyłamy
natychmiast po otrzymaniu gotówki. Główna
wygrana 750.000 zł. Co drugi los wygrywa! Cią-
gnienie |I-ejsklasy już 17i 19 Maja 1930 r.
(lwagal Do każdego losu Kolektura dołącza
własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera-Szkol-
nika wybranego przezeń numeru.—Adresować:

Kolektura Loterji Państwowej Nr 757.

Warszawa, Marszałkowska 58.

1984r3

Wilno, Krė-

 

 

 

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.

Komunikacja dogodna.
Stacja kolei na miejscu w lesie.

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie
zalesione od 750 m* do 3000 m*.

Sprzedaż na raty.
Zgłoszenia i informacje: 3091-14 oj

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tei. 2—89.

iebie

We wszystkich krajach świata znaj-

duje się w użyciu więcej samochodów

Ford, niż jakiejkolwiek innej marki, Ford

zdobywa wciąż nowe rynki zbyłu, a rė-

zultaty produkcji znamionują najlepiej

jego zwycięski pochód.

Wciągu roku 1929 wykonano 1,963,118

samochodów Ford Model A, gdy tym-

czasem następna fabryka, wyrabiająca

samochody tej samej kategorji, wypuściła

ma rynek tylko 1,350,000 samochodów.

Jeżeli publiczność tak znacznie wy-

różnia Forda, to dzieje się to tylko dla-

tego, bo samochód Ford wykazał na ca-
łym świecie swoją wielką przewagę i

 

wszorzędną jakość, tak w użyciu codz'ec-

nem, jak i na popisach sportowych.

Tak np. Ford został zwycięzcą w rzj-
dzie zimowym Królewskiego Szwedzkic-

go Klubu Automobiiowego, w którym to

rajdzie pokonzł wszystkich swoich współ-

zawodników, wykazując wielką przewagę

nad nimi i zdobywając pierwsze miejsca.

Podobne wyniki zostały osiągnięte w Da-
mji, Anglji, Szwajcarji, Argentynie, Ho-

landji, Norwegji, Rosji, Niemczech, Alry-

ce Południowej i Stanach Zjednoczonych.

Przy wyborze samochodu należy bez-

warunkowo wziąć pod uwagę wielką

wyższość konstrukcji i materjałów, sto-

sowanych przez iabryki Forda. Dzięt:l

pięknemu nadwoziu samochód Forda stal

się. jeszcze cenniejszym. Piękność tego

nadwozia jest $godnem uzupelnieniem

pierwszorzędneżo wykończenia i dosko-
nałych materjałów, z jakich
są samochody Ford.

wykonywane

Warto poznać nowego Forda. Należy

tylko porozumieć się z najbliższym przed

stawicielem Forda. Kwadrans, spędzony
przy kierownicy samochodu Ford, przęe
koma jeszcze lepiej, niż same liczby.

   LINCOLN (>

FORD MOTOR COMPANY

FORDSON

 

rzuty

| n dzieci.

Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzeju wy
skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(1 Kogutkiem.)

Jest to Idealny, nieszkodliwy kosm:tyk, u-
suwający wady naskórka tsk u dorosłych |sk

—300

R. M. Sp; W. Nr. 5333.
 

LINA“

naležy

 

 

AKUSZERKI

AKUSZERKA

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

WZP69

| LEKARZE |

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

SPRZEDAŻ

 

  

 

światowej sławy
Pleyel, Bechstein etc.,
takoż Arnold Fibiger,
Kerntopf i Syn, A. Dry-
gas, uznane rzeczy-
wiście za najlepsze
w kraju przez najwy-
bitniejszych  fachow-
ców na Pow. Wysta-

wie w 1929 r.

A. DĄBROWSKA,
WILNO, uł. Nie-
miecka 3, m. 6.

Sprzedaż i wyna-
jęcie. 17—s0 

UWADZE GOSPODYŃ!
Najlepiej

lato futra i
moli, wypróbowany oryginalny
proszek japoński „KATOL'” nie
mający przykrej jak „NAFTA-

z przechowywanem ubraniem

Wprzypływu powietrza.
n

dla zdrowla, nie plami ubrania
i radykalnie tępi:
wszy, pluskwy, prusaki,
luchy, komary, muchy, muszki
na kwiatach pokojowych, mrów-
ki i wszelkie robactwo.
Żądać we wszystkich skła-
aptekach.

 Ceny fabryczne.

Pianina
najsłynniejszej wszech-
światowej firmy „Erard”,
oraz Bettinga i K. A. Fi-
bigera, najlepsze w kra-
ju, sprzedaję na dogod-
nych warunkach. Kijow-
ska 4, m. 10. 2610—1

ĮSreplan do sprzeda-
nia wyjątkowo tanio.   Ul. Sosnowa 9—6. 2611-0

Fzóekia: odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

zabezpiecza na
inne ubrania od

woni. Kufry lub szafy

szczelnie zamykać dla

ATOL“ įnieszkodliwy

mole, pchly,
kara»  —10 o

 

solone drobne kilo 2 zł.
poleca firma:

Zwiedryński
Wileńska 28. tel. 12—24.

2637—2

do sprzedania
stół, 2 łóżka żelł., fotele,
2 szafy, 2 otomany. Do-
Wiedzieć się ul. Chocim-
ska 51—1. 2660—s0
————
Soon „Ford“ typ.

27 r. w zupelnym po-
rządku zarejestrowany w
W. W. na 30r.za 1200 zł.
natychmiast sprzedam,
dow. Kalwaryjska 37,
m. 10. 308—0

MY 2 osobowy sa-
mochód w dobrym

stanie natychmiast do
sprzedania. Oglądać co-
dziennie od godz. 3 do
6 pop. Senatorska 14, m. 3

2653—0
———
Jaja wylęgowe

kur różnych ras, gęsi,
kaczek, indyków, per-
lic, sprzedaje codziennie
2 8-ej pop. Polskie T-wo

 

Hodowli Drobiu, Legjo-
nowa 1. 643—0

ałkiem lub częściami
sprzedaje się lub do

wynajęcia PLAC4000 kw.
sąźni przy „ul. Nieswies-
kiej (Nowy-Świat) gdzie
była karuzela. O warun-
kach: uł. Nowogródzka
Ne 6, Gilels. —
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