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terminowe umieszczenie ogłoszeń.

zagraniczne o 50 proc. drożej.

za granicę 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 2$ proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za”

Konto czekowe w P. K. 0. Ne 80187.
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Dziś w Nieciziele dnia
12 Października pieką kwesta uliczna na rzecz najiednieczych m. Wilna

*' BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ TOWARZYSTWA PAŃ MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO a PAULO.

 

Antoni Alexandrowicz
dziedzic majątku Wierszuba pod Wiinem, inżynier Dróg i Komunikacji, Prezes Towa-

rzystwa Wyścigów Konnych w Wilnie.

po ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 6 października 1930 r.
a i pochowany 'na wiejskim cmentarzu w Wierszubie.

Za spokój Jego duszy odbędzie się nabożeństwo żałobne w Bazylice Katedralnej wileń-
skiej przed wielkim ołtarzem w dniu 13 października w poniedziałek o godz. 10'/, rano.

Na które wszystkich życzliwych pamięci Zmarłego zaprasza
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Drugie posiedzenie państwowej
wyborczej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W środę dnia 15 b. m. o godz. 5 p. p. odbędzie

się Il posiedzenie państwowej komisji wyborczej. Na zebraniu pod-

dane zostaną rozpatrzeniu te listy kandydatów do Sejmu, <ó do

których są wątpliwości, że zgłoszone zostały nieważnie a mianowicie

Nr. 3 (Jedność robotniczo-chłopska), Nr. 8 (Białoruska robotniczo-
włościańska lista), Nr. 10 (Ukraińska socjalistyczna partja Sielrobu),

Nr. 13 (Zjednoczona lewica chłopska), Nr. 15 (Ruskaja sielanskaja
organizacja) i Nr. 16 (P. P. S. lewica).

Wyjazd sędziego śledczego do Brześcia.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sędzia śledczy do spraw wyjątkowego znaczenia

przy sądzie apelac. Jan Demant, wyjechał w dniu dzisiejszym do

Brześcia n. B. dla przesłuchania szeregu uwięzionych b. posłów.

Prawdopodobnie śledztwo w czasie jego pobytu nie zostanie

zakończone, lecz załatwiona będzie sprawa. polepszenia pożywienia

dla aresztowanych. 2
W związku z tem interesującem jest,

stawia się śledztwo, dotyczące b. posłów. .

Wedle wyjašnienia prokuratora przy sądzie okr. Michalowskiego,

materjały, dotyczące b. posłów, należących do Centrolewu, są bardzo

obszerne i z dnia na dzień napływają nowe materjały i dowody.

14-tu posłów postawionych jest w stan oskarżenia z art. 101 k. k.

Są to: Norbert Barlicki, Adam Ciołkosz, Stanisław Dubois, Herman

Lieberman, Mieczysław Mastek, Adam Prager, Sawicki, Kazimierz

Bagiński, Józef Putek, Wincenty Witos, Władysław Kiernik, Aleksan-

der Dębski, Popiel i Wojciech Korfanty. B. poseł Korfanty ma

jeszcze sprawę z art. 591 k. k., w której śledztwo prowadzi śędzia

śledczy do spraw szczególnego znaczenia Witmiński.

"Sprawa b. posła Baćmagi będzie rozważana przez sąd okr.

w Radomiu, prawdopodobnie w pierwszych dniach listopada r. b.

B. posłowie ukraińscy, osadzeni w więzieniu w Brześciu n. B.,

odpowiadać będą z art. 100 k. k., który mówi o akcji, dążącej do

oderwania części terytorjum od Rzplitej. Pozatem niektórzy posłowie

mają jeszcze sprawy z innych artykułów k. k.

Czy jesteś członkiem L.0.P.P.

komisii

jak w tej chwili przed-
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Ostatnie nowości (polskie i obce)
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INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO“
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
INNE ROBOTY. WYKONANIE

STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

RESODOZTCOMMROREOWIEKZPZGEWAL WZKŻRA

Aresztowany b. poseł Aleksander Dębski
uzyska pozwolenie podpisania deklaracji

wyborczej. |
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Adwokat Jan Nowodworski, pełnomocnik listy
narodowo-demokratycznej, zwrócił się do sędziego śledczego De-
manta o zezwolenie na podpisanie deklaracji wyborczej b. posłowi
Aleksandrowi Dębskiemu. Prośba została uwzględniona i deklaracja
zostanie oddana do podpisu b. posłowi Dębskiemu prawdopodobnie
jeszcze w dniu jutrzejszym. .

Z powrotem do Brzešcia.

BRAT. 1046-84

(Telefanem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. poseł Dubois (P. P. S.) przywieziony z Brześcia
nad Bugiem dla odwiedzenia chorej żony ma być dziś z powrotem
przewieziony do Brześcia. W stanie zdrowia p. Dubois nastąpiło
polepszenie.

Przewódcy uciekają z Frakcji rewolucyjnej
P. P. S. (B. B. $S.).

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Prezes klubu B. B. $. Szumlikowski zrzekł się
kandydatury z listy Nr. 2 i kandydować będzie z listy BB.

Podobno tak samo zrzec się mają kandydowania z
dr. Bobrowski i Stangreciak.

Olbrzymie wydatki na bezrobocie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Według ostatnich zestawień wydatki na zasiłki
i doraźną pomoc dla bezrobotnych od 1 kwietnia do 30 września rb.
t. j. w ciągu 5ciu miesięcy wynosiły 61 miljonów złotych. Uchwaią
Rady Ministrów przyznano dodatkowo jeszcze 15 miljonów na do
pełnienie funduszu bezrobocia i na pomoc dla bezrobotnych, co
podnosi ogólne wydatki do cyfry 76 miljonów. Suma ta w związku
ze zbliżającym się zwykłym zimowym wżrostem bezrobocia będzie
niewątpliwie znacznie większa.

Kontrola kolejowych związków za-
wodowych.

(Telefonem od własnego korespondenta). i

V WARSZAWA. Przed paru tygodniami Ministerstwo Komunika-
cji wydało okólnik do wszystkich zwlązków zawodowych, w którym
zawiadamia, że tylko te związki, które poddadzą się kontroli mini-
sterstwa, będą miały prawo korzystania z potrąceń przy poborach
na rzecz związku. W odpowiedzi na ten okólnik wszystkie związki
wyraziły zasadniczą zgodę z wyjątkiem związku zawodowego maszy-
nistów, który odnośnej deklaracji nie nadesłał.

W zawodach balonów kulistych pierwsze
miejsce zdobyła załoga «Warszawa».

(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Według dotychczasowych nieoficjalnych obliczeń
pierwsze miejsce w zawodach balonów wolnych o puhar im. Wań-
kowicza zdobyła załoga balonu „Warszawa*. Załogi balonów, które
wylądowały w Litwie i w Rosji Sowieckiej zostały zdyskwalifikowane.

listy Nr. 2

Prymas Polski w stolicy Angiji.
LONDYN. (Pat). 10 b.m. wiecz. sfer Polonji londyńskiej. W Do-

na dworzec Victoria przybył J. ver powitał dostojnego gościa
Em. ks. prymas Hlond, którego sekretarz ambasady Zaleski i pro-
oczekiwał na dworcu kardynał boszcz kościoła polskiego Ci-
Bourne w otoczeniu duchofień- chos, którzy towarzyszyli ks. kar-
stwa, ambasador polski Skirmunt, dynałowi do Londynu. Po powi-
konsul generalny Komierowski, taniu i przedstawieniu obecnych
personel ambasady i konsulatu ks. kardynał odjechał z kardyna-
Rzeczypospolitej Polskiej, zarząd łem Bourne, którego jest goś-
towarzystwa polskiego w Londy- ciem. .
nie oraz przeszło 100 osób ze

Walka z sabotażem ukraińskim.
LWOW. (Pat.). 9 października LWOW. (Pat.). „Gazeta Po-

aresztowano z polecenia władz ranna* donosi: Na zarządzenie
bezpieczeństwa we Lwowie Ro- władz administracyjnych przepro-
mana Suszkę, który w ostatnich 'vwadzono wczoraj rewizję u człon-
dniach powrócił nielegalnie z za: ków ukraińskiego komitetu po-
granicy do Lwowa, aby wobec mocy więźniom politycznym we
aresztowania, a następnie śmierci Lwowie. Po rewizji komitet ten
Juljana  Wołowińskiego, objąć zlikwidowanoi zakazano dalszej
tymczasowo funkcje komendanta działalności.
krajowego (l. O, W. i

" obserwować

„części

Odpowiedź Polski na pretensje Gdańska.
GDANSK (Pat) — Z polecenia

rządu polskiego komisarz gene-
ralny R. P. w Gdańsku zawiado-
mił w dniu 11 b. m. wysokiego
komisarza Ligi Narodów w Gdań-
sku, że rząd polski podtrzymuje
swe stanowisko, w-g którego
kwestja rozwoju portu w Gdyni
nie może być przedmiotem sporu
z senatem w. m. Gdańska. Sta-
nowiska tego nie może zmienić
fakt, że senat zdaje się zgadzać
z obrotem towarowym Polski,
również przez inne porty poza
Gdańskiem, o ile nie są położone
na terytorjum Rzeczypospolitej
Polskiej. Podobne tezy, zdaniem

Prowokacje
LONDYN, (Pat). Harold Ni-

cholson, były radca ambasady
brytyjskiej w Berlinie i obecny
redaktor działu polityki zagranicz-
nej „Evening Standard” cytuje w
dzienniku tym charakterystyczny
dowód antypokojowych tenden-
cyj niemieckich, zaznaczając, że
mennica niemiecka zalewa Alza-
cję prowokacyjnemi medalami,
na których wybita jest postać
marszałka Focha, rozpierającego
się butnie w ratuszu frankfurckim,
albo Clemenceau,  wręczający
Brockdorf — Rantzauowi traktat
rewanżu, a nawet lew belgijski,

rządu polskiego nie mogą być
wydrukowane. Również poglądy
Gdańska o charakterze kontynen-
talnym państwa polskiego nie
mają nic wspólnego z interesami
gospodarczemi Polski i Gdańska.
Ingerencja wewnętrzna w sprawy
państwa polskiego byłaby do-
puszczalna tylko na zasadzie wy-
raźnej normy prawnej, która w
rzeczywistości nie istnieje. Rozwi-
jając swój własny port, Rzecz-
pospolita Polska przywiązuje jak
największą wagę do rozwoju por-
tu gdańskiego i dlatego dolącza
do swego pisma dane ekono-
miczne w tej materji.

niemieckie.
chwytający pazurami niemiecki
słup pograniczny, podczas gdy
człowiek w żelaznej masce mor-
duje matkę z dzieckiem. W tym
samym czasie Francja w 10-tą
rocznicę traktatu wersalskiego
wybiła pieniądze  5-frankowe
skromnie ozdabiając go profilami
Clemenceau, Brianda i Poincarė
z napisem Serviteur de la Re-
publique Frangaise“. Nicholson
przeciwstawia postępowanie Fran-
cji prowokacji niemieckiej, zapy-
tując Niemcy, czy tak wygląda
szczery pokój.

Libawa wolnym portem.
RYGA. (Pat). Rząd wydał de-

kret, na mocy którego Libawa
została ogłoszona wolnym por-
tem. Wolny port libawski bę-

dzie  autonomicznem  przedsię-
biorstwem państwowem, na czele
którego stać będzie dyrektorjat,
składający się z trzech osób.

Ostateczne wyniki wyborów do sejmu
finlandzkiego.

„HELSINGFORS. (Pat). Osta-
teczne wyniki wyborėw do par-
lamentu finlandzkiego przedsta-
wiają się następująco: Narodowa
Partja Zjednoczenia — 42 manda-
ty, agrarjusze — 59, Szwedzi—21,

postępowi—11, drobni rolnicy—1,
socjal-demokraci—66. Komuniści
stracili wszystkie dotychczas po-
siadane mandaty w liczbie 23.
Sejm zostanie zwołany na dzień
20-X b. r.

Uroczysty pogrzeb ofiar katastrofy ste-
rowca R 101.

LONDYN. (Pat.). Sceny, nie-
widziane od chwili pochodu zwy-
cięskich wojsk po zakończeniu
wielkiej wojny miały miejsce dziś
rano, gdy orszak żałobny odpro-
wadzał ciała 48 ofiar katastrofy
sterowca R. 101 przez ulice mia-
sta od Westminsteru do dworca
Euston, skąd odjechać mają na
miejsce wiecznego spoczynku w
Cardington. Przed 11 laty ołbrzy-
mie tłumy*wydawały radosne
okrzyki, lecz dzisiaj wszystkie
głowy były smutnie opuszczone
przy przejściu orszaku, na czele
którego szła orkiestra lotnicza,
grając marsza żałobnego. Wielu
oczekiwało od świtu, aby zapew-
nić sobie miejsce, skąd mogliby

dokładnie potężny
orszak, który sformował się o
godz. 10 rano. Premjer Mac Do-
nald, premjerzy dominjów oraz
przedstawiciele zagranicy posu-
wali się za orszakiem w powo-
zach.

Rewolucja
BENOS AIRES. (Pat.) W g do-

niesień ze źródeł powstańczych,
wojska ich zajęły Joinville, będą-
ce- głównym punktem obronnym
w Rio Grande da Sul, oraz San-
Francisko w stanie Santa-Catha-
rina. Powstańcy twierdzą również,
iż zdołali izolować Florianopolis,
będące jedynyra punktem oparcia
wojsk rządowych w południowej

Parany. Wj/g zapewnień
powstańców, 12 stanów jest już
całkowicie w ich władzy, zaś po
stronie rządu pozostało już tyl-
ko 7, a mianowicie Sao-Paulo,
Matto Grosso, Rio-de-Janeiro, Es-
pirito Santo, Bahia, Goyaz i Ber-
gipe. W stanach Matto Grosso i
Bahia znajdują się już silne ośrod-
ki rewolucyjne.

RIO DE JANEIRO. (Pat.). Woj-
ska federalne zajęły po gwałtow-
nej walce Barbacone i kilka in-
nych miast. Samoloty dowożą
żywność do Bello  Horisonte,

LONDYN. (Pat.). Ofiary kata-
strofy sterowca R. 101, złożone
w 48 trumnach pokrytych sztan- *
darami Wielkiej Brytanji, prze-
wiezione zostały oddzielnie na
furgonach wojskowych. Orszak
pogrzebowy był tak długi, że na
przejście z Westminsteru do dwor-
ca Euston zużył zgórą godzinę.
Gdy orszak żałobny przechodził
icami, na których na znak ża-

łoby wszystkie magazyny były
zamknięte, kobiety szłochały głoś-
no, a mężczyźni «zdejmowali ka-
pelusze i trwali w pelnem sku-
pienia- milczeniu.  *

Po przybyciu na dworzec
Euston, pokryty purpurowemi za-
słonami, trumny umieszczone zo-
stały w wagonach specjalnego
pociągu. Zwykły ruch kolejowy
został wstrzymany. W całym kra-
ju powiewają sztandary pokryte
kirem.  Radjostacje wstrzymały
swe emisje aż do wieczora.

w Brazylji.
gdzie wojska rządowe oblegane
są przez powstańców.

BUENOS AIRES. * (Pat.). Jak
donoszą z Porto Allegre, krążow-
nik „Maranhac*, który miał do-
zorować lądowania wojsk federal-
nych w Imbituta, po 40-minuto-
wej walce wycofał się i odpłynął
z powrotem. Według komunikatu
wojsk rewolucyjnych, powstańcy
posuwają się w. kierunku linji
kolejowej Chapeco Annitopolis.

RIO DE JANEIRO. (Pat). Jak
donosi „Associated Press”, po-
wstańcy zajęli port Joinville w
stanie Rio Grande da Sul po
bitwie, w. ciągu której 3 ludzi po
stronie powstańców zginęło, zaś
13 odniosło rany.

BUENOS AIRES. (Pat). Wed-
ług doniesień dziennika „La Na-
cion”, garnizon wojsk rządowych
w Santa Cruz w stanie Rio de
Janeiro przyłączył się do buntu.
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Dolniciwi.
Atak pszenicy sowieckiej na

rynki światowe rzuca snop Światła

na tło współczesnego kryzysu

rolnego. W prasie zagranicznej

odezwały się poważne głosy, że

m. in. chodzi tu o wywołanie

ogólnego bezrobocia przez dezor-

ganizację rynku wewnętrz-

nego, opartego w wielu pań-

stwach przeważnie na rolni-

kach.. U nas, w państwie rol-

nłczem, łączność bezrobocia w

przemyśle ze spadkiem cen pło-

dów rolnych jest wymowniejszą

jeszcze niż gdzieindziej.

Polityka konsumenta,

wpajana w ogół polski przez so-

cjalistów, okazała się w urzeczy-

wistnieniu swem zgubną dla te-

goż robotnika, gdyż stanęły

warsztaty pracy, nie mogące zna-

leźć na towar swój nabywców.

Lata wielkiego spadku cen

zboża były w Polsce latami

ogólnego zastoju gospodar-

czego, a najlepiej działo się w

latach wysokich cen płodów rol-

nych (rok 1926 — 27), rolnik bo-
wiem miał za co kupić, handel

miał duży obrót, a przemysł dużo

zamówień. W tej chwili jesteśmy

świadkami taniego życia, które

zamiast rajem stało się piekłem.

W tem świetle jasnemi stają

się wskazania dla polityki rolnej,

podyktowane wymową zjawisk

życia, które bywa mądrzejsze

od wszystkich doktryn politycz-

nych. Należy otoczyć opieką
rolnictwo nietylko w intere-

sie rolników, ale w interesie

handlu i przemysłu. Ūlgi dla rol-
ników są w pierwszym rzędzie w

ścisłym związku z _ polityką

oszczędnościową w pań-

stwie i w samorządach. Dlatego

zmniejszenie budżetu państwa i

samorządów jest pierwszym po-

który pozwoli zmniej-

szyć śrubę podatkową przede-

wszystkiem w świadczeniach sa-

morządowych, a następnie po-

zwoli zlikwidować nierealny, na

przestarzałej ustawie oparty i

wręcz dla wytwórczości szkodli-

wy podatek majątkowy. Szeze-

góły programu źmiany systemu

podatków dla rolnictwa ustalone

zostały w uchwałach zjazdu rol-

niczego Stronnictwa Narodowego,
odbytego 17.1 1930 r. a

Przechodzę do polityki

zbožowej oraz metod walki

z kryzysem rolnym. Jesteśmy

zwolennikami utrzymania zasady

wolnego wywozu wszyst-

kich gatunków zbóż, produktów

„hodowli i przetworów przemysłu

rolnejo, jako zasady stałej w kra-

ju, w którym rolnictwo ma nie-

ograniczone możliwości wywozo-

we i w którym wywóz rolny stać

się może podwaliną aktywnego

bilansu handlowego. Chcemy znie-

sienia raz na zawsze wszelkich

ograniczeń przemiało-

wych. Chcemy, aby przez ciała

ustawodawcze została uchwalona

zasada premjowania wy-

wozu w rozmiarach, pozwalają-

cych na skuteczne przeciwstawie-

nie się protekcjonizmowi państw

sąsiednich. Chcemy, aby przez

ciała ustawodawcze została uchwa-

lona nowa przywozowa tary-
fa celna na zboża, produkty

hodowli, tłuszcze zwierzęce i ro-

ślinne, ryż niełuszczony i t. d. w

tym stopniu, aby móc skutecznie

przeciwstawić się protekcjonizmo-

wi państw ościennych. Dotych-

czasowe podwyżki ceł, oparte na

rozporządzeniach ministetjaliych,

obowiązujące z miesiąca na mie-

siąc i pełne klauzul i zastrzeżeń,

uważamy za niewystarczające, a.

metodę tymczasowošciw

polityce zbożowej za wprowadza-

jącą w stosunki handlowe rolne

stan niepewności, ujemnie odbi-

jający się na tynku. Chcemy znie-

sienia podatku obrotowego

przy wywozie rolnym oraz

zastosowania obniżonych taryf

kolejowych i umiejętnego

różniczkowania taryf w związku z

odrębnemi warunkami produkcji
rolnej i młynarstwa w poszcze-

gólnych dzielnigach.
Powyżej wyłuszczony program

możliwy jest do wykonania tylko

przy zmniejszonym budże-

cie państwa i przy zastosowaniu

jaknajdalej idącej oszczędności

w gospodarce samorządowej.

Dotychczasowe zabiegi rządo-

we w dziedzinie polityki zbożo-

wej, czynione pod wpływem

/ szturmujących nieustannie orga:

nizacyj rolniczych, bywały najczę-

, Pismo

DOZOWNIK

ŻYCIE KATOLICKIE
Krwawy terror bolszewicki. GPU rozstrzelało dwóch

księży katolickich za posiadanie srebra.

(Kap.).
kich za to, že posiadali

GPU. rozstrzelało w Mińsku dwóch księży katolic-

oni monety srebrne, a wśród nich

również nierosyjskie. Zamerdowani księża otrzymali te pie-

niądze od swych wiernych na cele kościelne.

Kościół a radjofonja.
(Kap). „Osservatore Romano“

zaznacza, że w związku.z kongre-

sem eucharystycznym w Loretto,
pewni „doradcy” uważali sobie za

obowiązek stwierdzić, że Kościół

nie powinien dowierzać zasadzkom
nauki.

Organ Stolicy Apostolskiej
zwraca się do tych doradców i

dodaje, że Kościół, umiejąc odró-

żnić to, co jest szkodliwe dla ma-

jestatu liturgji świętej, od tego,
co pozwala wielkiej liczbie wier-
nych słuchać słów Bożych, nie
lęka się posługiwać cudami ra-
djofonji, które były stosowane na
wielką skalę i z powodzeniem na

kongresach eucharystycznych w
Kartaginie i w Loretto.

Watykan a zaręczynyw kró-
lewskim domu włoskim.—
Papież nie udzielił dotąd

żadnej dyspensy.
(Kap) Wbrew doniesieniu agencji

Stefaniego organ Stolicy Apostol-
skiej z dn. 6-go bm. zaznacza, że
wymagana przez prawo kanonicz-
ne dyspensa na małżeństwo księż-
niczki Giovanny z królem buł-
garskim, Borysem, nie została
udzielona. Z wywodów „Osserva-
tore Romano" wynika, że o dy-
spensę tę wogóle nie proszono.

Watykanu wyjaśnia, że
udzielenie dyspensy byłoby nie-

ień palifytzny.
Oświadczenie b. posła Pluty.

B. pos. Pluta ogłosił w prasie
następujące pismo:

Szanowna Redakcjo!

Wyczytałem w prasie, że pa-
nowie dywersanci ze Stronnictwa
Chłopskiego nadużyli mego na-
zwiska, stawiając mnie na swojej
liście bez mojej wiedzy i woli.

Piętnując tego rodzaju postę-
powanie, jako polityczne zwyrod-
nienie, proszę o umieszczenie
tego oświadczenia z tem, że stoję
niezłomnie przy Centrolewie.

Cześć i poważanie
Andrzej Pluta

Wiceprezes Stron. Chłopskiego.

Po Plucie Witos... zaprzecza.
Jak wiadomo, prasa sanacyjna

podała z triumfem wiadomość,
jakoby p. Andrzej Witos, brat
Wincentego, przygotówywał w
Małopolsce wschodniej jakąś akcję
na terenie okręgu złoczowskiego,
jakąś frondę Piasta.

Ze Lwowa donoszą, iż w dzi-
siejszej prasie porannej ukazało
się zaprzeczenie p. Andrzeja:Wi-
tosa i oświadczenie, że stoi on
przy Piaście.

Zimno dokucza więźniom
brzeskim.

ABC donosi:
które nastały od paru tygodni,
uczyniły los więźniów brzeskich
cięższym, niż poprzednio. Cele
więzienne, znajdujące się w sta-
rym gmachu poklasztornym i tak
zawsze chłodne, mają obecnie
temperatuię, która uwięzionym
dotkliwie daje się we znaki, są
bowiem dotąd nieopalane.

Rodzinom b. posłów, które do
więzienia brzeskiego przywiozly
bieliznę i drobiazgi według zna-
nego spisu sędziego Demanta,
zwrócono uwagę, że najpotrzeb-

niejszą jest więźniom — ciepła
odzież.

Król Kwiek popiera listę BB.
Poznał swój swego.
Z Sosnowca donoszą:
W związku z pobytem w Za-

głębiu króla Cyganów Kwieka,
współpracownik sanacyjnego „Ex--
pressu Zagłębia" wystarał się o

audjencję u jego królewskiej mości
i na wstępie zaraz zapytał króla

o zapatrywania polityczne. na co

otrzymał gorące zapewnienie, iż
(Cyganie wszyscy z sanacją idą, a
jest tych zwolenników około 14
tysięcy.

Oferta, zwłaszcza dla. sanacji
bardzo poważna, szkoda tylko, że
„Express* nie napisał, jak sobie

Cyganie wyobrażają to poparcie

- T

ściej połowiczne i .opóź-

nione przynajmniej o trzy

kwartały (cła przywozowe, pre-
mje wywozowe, umowa zbożowa

z Niemcami i t. d.).
Program obęcnego ministra

rolnictwa, wygłoszony na wiosnę

w sejmowej komisji rolnej, a na-

zwany przez niego „minimal-

nym programem ratowania

rolnictwa”, nie został wykonany.

Miał on polegać na: a) umorze-

niu części zaległych podatków

(zaległości wynoszą 300.000.000

zł.), b) konwersji części krótko-

terminowych zobowiązań, wyno-
szących około 7C0.000.000 zi.).

Niestety, stanął temu na prze-

Chłody jesienńe -

możliwie, gdyby choć jedno dziec-
ko (mowa tu o następcy tronu)
miało być wyłączone od chrztu i
wychowania katolickiego.

W międzyczasie stał się wia
domym tekst depeszy, którą Pa-
pież odpowiedział królowi wło
skiemu na telegraficzne zawiado-
mienie o zaręczynach. Depesza

ta nie zawiera żadnych gratula-
cyj i życzeń: „Dziękujemy Jego
Królewskiej Mości i Jej Królew-
skiej Mości za uprzejme zawia-
domienie. Modlimy się i będzie-
my zawsze prosili Boga, by wszyst-
ko działo się według Jego miło-
siernej woli i z Jego błogosła-
wieństwem”.

Walka z katolicyzmem
w Chorwacji.

(Kap). W najbliższej przyszło-
ści w Zagrzebiu, który jest ośrod-
kiem jugosłowiańskiego katolicy-
zmu, ma być utworzone arcybi-
skupstwo prawosławne. Magistrat
Zagrzebia musiał dostarczyć na
ten cel odpowiedniego miejsca
na jednym z projektowanych no-
wych wielkich placów. Monumen-
talny gmach nowego arcybiskup-
stwa, ma być siedzibą nietylko
urzędów cerkiewnych, lecz także
serbskich organizacyj  kultural-
nych. Na budowę serbsko-prawo-
sławnej cerkwi w Lublanie zebra-
no już około miljona dynarów.

względn. czego zażądają za swą
pomoc, w każdym razie w okre-
sie wyborczym nie można lekce-
ważyć takiej deklaracji.

Wprawdzie nasuwa się pewien
szkopuł, mianowicie stwierdzenie
przynależności państwowej no-
wego zwolennika, lecz jest to
drobiazg, boć jeżeli w swoim cza-
sie można bylo, „uobywatelnič“
około 2 miljonów obcokrajowców-
Żydów, dlaczegożby obecnie nie
można było zrobić tego samego
z garstką Cyganów, zgóry dekla-
rujących swe poparcie?

Zresztą Cyganie i sanatorzy—
to całkiem dobrane towarzystwo!

Militaryzacja Najwyższej
izby Kontroli Państwa.
W związku. z podaną przez

nas wczoraj wiadomością o ustą-
pieniu prezesa N. |. K. p. Stani-
sława Wróblewskiego i nominacji
na to stanowisko gen. Jakóba
Krzemińskiego (Meierszteina)  pi-
sze „Robotnik“:

„Dymisja p. Wróblewskiego i
militaryzacja N. I. K. jest usunię-
ciem ostatniej zapory na drodze
do utrwalenia „luzów” budžeto-
wych.

Parnietamy jaką doniosłą rolę
odegrała N. l. K. przez ujawnie-
nie przekroczeń budżetowych z
r. 1927-8 i w związku z tem w
sprawie b. min. Czechowicza, a
następnie przez wykrycie „ra-
dosnej twórczości” w różnych
działach gospodarki „pomajowej*.

N. I. K. jest solą w oku obo-
zu rządowego, a nie mogąc zli-
kwidować tej instytucji, military-
zuje się ją:

Dla ludzi typu prof. Wróblew-
skiego, ludzi bezstronnychipraw-
dziwie bezpartyjnych, stawiających
prawo ponad wszystkie inne
względy — niema miejsca w sy-
stemie pomajowym”.

„Katolicyzm BB.
Sanacyjne „Słowo Polskie” re-

klamując listę państwową BB. w
zapale oratorskim pisze o ks. Ja-
nuszu Radziwille, że jest „jak
wiadomo, prezesem Akcji Katoli-
ckiej w Polsce”. ł

Na to odpowiada organ kato-
licki „Głos Narodu”:

„Ignoracia redakcji „Słowa Pol-
skiego" w sprawach religijnych
jest znana. Niema w Polsce sta-
nowiska „prezesa Fkcji Katolic-
kiej”. Gdyby nawettakie stano-
wisko było, toby na niem katoli-
cy ani dnia nie ścierpieli księcia
Radziwiłła.

Raz tylko w życiu przewodni-
czył ks. Janusz Radziwiłł na
kongresie katolickim w Warsza-
wie. Wywołało to jednak taką bu-
rzę protestów, że napewno 0
żadne tego rodzaju godności już
się więcej nie będzie starał na
przysziość.

szkodzie zbyt wysoki budżet pań-
stwa i samorządów oraz wyczer-

panie zasobów skarbu państwa

w latach t. zw. twórczości rado-

snej.
Mieczysław Fijałkowski.

(Przyp. Red. — W szeregu oświe-
tleń głównych spraw w wyborach ze
stanowiska , Stronnictwa Narodowego
ukazały się dotychczas w piśmie na-
szem kolejno: 1. J. Bartoszewicz: Hasła
wyborcze, 2. St. Stroński: Polityka za-
graniczna Polski, 3. R. Rybarski: Prawo
i praworządność, 4. St. Stroński: Wojsko,
5. St. Stroński: Kościół, 6 R. Rybarski:
Przesilenie gospodarcze, kapitał i kre-
dyt, 7. R Rybarski: Reforma systemu
podatkowego, 8. R. Rybarski: Zakres
działalności gospodarczej Państwa, 9.
M. Kozłowski: Budżet, 10. M Kozłowski:
Oszczędności, 11. R. Rybarski: Polityka
społeczna i ciężary socjalne, 12. B. Wa-
siutyński: Administracja państwowa, 13.
M. Fijałkowski: Rolnictwo).
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Józef Piłsudski o budżecie.
„Robotnik” zamieszcza nastę-

pujący wynik z artykułu dzisiej-
szego premjera p. J. Piłsudskiego
o budżecie.

„„Każdy minister robi projekt
tych wydatków, które są po-
trzebne w jego wydziale. Projekty
te idą do ministra finansów, któ-
ry je zbiera, robi zarazem tablicę
wszystkich dochodów panstwo-
wych i po naradzie z wszystkimi
ministrami przedstawia cały pro-
jekt budżetu izbie posłów — par-
lamentowi. Parlament zaś ma
prawo robić poprawki, odrzucać
wydatki, które uzna za złe lub
niepotrzebne, odrzucać propono-
wane przez rząd podatki i tym
podobne.

Po takiem rozpatrzeniu pro-
jektu i zatwierdzeniu go osta-
tecznem przez parlament, budżet
staje się dopiero obowiązującym
dla wszystkich obywateli kraju.
Rząd, któryby pobierał podatki,
nieuchwalone przez parlament,
lub czynił rozchody, na które
posłowie się nie zgodzili — po-
stępuje bezprawnie. Wtedy każdy
obywatel może odmówić płace-
nia podatków i żaden sąd nie
może go egzekwować.

Ażeby rząd nie używał pienię-
dzy państwowych na cele, nie-
wskazane przez parlament, zapro-
wadzone są pod rozmaitemi na-
zwami tak zwane izby obrachun-
kowe, które kontrolują wszystkie
wydatki rządu.  Skontrolowane
przez izbę obrachunkową spra-
wozdania idą do parlamentu, któ-
ry kwituje z nich rząd.

Przy takiem urządzeniu naród,
reprezentowany przez swoich po-
słów, zasiadających w parlamen-
cie, jest zabezpieczony od samo-
wolnego nakładania przez rząd
podatków, a zarazem ma prawo
kontrolowania wydatków rządu.

Józef Piłsudski.
(„Robotnik”, Nr. 13, 1806 r.).

italo) Polski.
V. Powszechny Zjazd Histo-
ryków Polskich w Warsza-

wie 29 listopada br.
Komunikują nam:  Przygoto-

wania do Zjazdu w pełnym toku.
Rozpoczęto druk księgi referatów,
w których najznakomitsi uczeni
poruszają zagadnienia naukowe z
różnych dziedzin historji polskiej
i powszechnej, jak też sprawy
nauczania. Na plan pierwszy wy-
bijają się problemyz dziejów po-
rozbiorowych z okazji 100-lecia
powstania 1830 r. i przeszłości
Litwy z powodu rocznicy Witolda.

Zgłoszenia udziału w Zjeździe
należy kierować do Polskiego To-
warzystwa Historycznego (Lwów
Uniwersytet), a wkładkę uczest-
nictwa w wysokości 25 zł. wpła-
cać czekiem P. K. O. Nr. 152.226.

Z Litwy.
Józef Albin Herbaczewski
w roli szowinisty litew-

skiego.
Józef Flbin Herbaczewski po-

pularny typ z kabaretu „Zielone-
go Balonika* w Krakowie uważa-
jący siebie przez długie lata za
Polaka z Litwy, występował na
widowni publicznej w różnych
rolach. Jako sataniczny -poeta
mistyk („Głos potępienia"), jako
demon kobiecy (niezbyt poważnie
brany przez kobiety), wreszcie
jako publicysta. W tej roli czuł
się najgorzej, ale najchętniej do
niej wracał. W czasach ostatnich
odbył wędrówkę do Warszawy z
Kowna „w nowej misji nadprzy-
rodzonej*. W kołach warszaw-
skieh, które nie pamiętają p. Jó-
zefa Albina Herbaczewskiego z
„Zielonego Balonika" przyjęto go
zupełnie serjo jako polityka. Sta-
rzy krakowianie śmieli się w ku-
łak z rokowań dyplomatycznych
z p. Herbaczewskim. Pobvt w
Warszawie widocznie zupełnie
zawrócił w głowie p. Herbaczew-
skiemu, który porzucił właściwą
mu dziedzinę literacką i rozpoli-
tykował się na dobre.

Litwini uwierzyli widocznie w
nową rolę p. Herbaczewskiego i
w dniu żałoby narodowej po
utracie Wilna dali mu głosw
sali ratuszowej. Posłuchajmy co
p.«klerbaczewski mówił udrapo-
wany w togę polityka:

„Wilno—rozpoczął swe: prze-
mówienie prelegent — jest naj-
straszniejszą, najkrwawszą raną
polityczną Litwy. W ciągu 10 lat
uczyliśmy młodzież, iż „bez Wil-
na się nie uspokoimy*, że za
Wilno gotowiśmy oddać swe

1 + +
głowy. Wilno stało się maszyną
piekielną, dynamitem...“

Następnie prelegent zastana-
wia się nad przyczynami, które
doprowadziły do utraty, Wilna
9 października 1920 r. Żołnierze
litewscy, gorzej uzbrojeni i wy-
ekwipowani niż polscy, dokazy-
wali cudów waleczności i bronili
Wilna do upadłego. Zastanawia-
jącym jest jednak fakt, dlaczego
w chwili krytycznej armja litew-

ska pod Wilnem była tak nie-

 

 

" liczna. | jeśli Polacy wówczas
uderzyli na Wilno, niewątpliwie
musieli o tem wiedzieć, w prze-
ciwnym bowiem razie nie odwa-
żyliby się na tak ryzykowny krok.
A czembyšmy mogli być, gdyby
Wilno pozostało w naszych rę-
kach?! Poziom naszej kultury
wzrósłby niepomiernie, Wilno sta-
łoby się ośrodkiem kulturalnym
całego Nadbałtyku, szeroko roz-
winęłaby się w kraju idea pań-
stwowości..."

„Walcząc o Wilno — oświad
cza prelegent — walczymy 0
Kownu. Wytykamy granice eks-
pansji polskiej, która nie prze-
stała jeszcze być dla nas grož-
ną i w razie otwarcia granicy
mogłaby się wyrazić w postaci no-
wego P. O. W. Jeśli ustąpimy w
kwestji wileńskiej—utracimy Kow-
no. A zresztą walczymy jeszcze o
swój honor, bo Wilno jest dla
nas kwestją honoru. Czyż dlatego
mamy pierwsi pójść na ustęp-
stwo, że jesteśmy chłopi, a Po-
lacy—panowie?...“

Nawiązując do klęski genew-
skiej, prelegent zauważa, iż Po-
lacy mylą się w walce, jeśli mnie-
mają, że Litwa padnie obecnie
w objęcia Polski. Litwie bynaj-
mniej nie zależy na tem, aby
prowokować nowy Grunwald.

Horyzont polityczny sprzyja
Litwie między Niemcami a
Polską rozpoczyna się zacięta wal-
ka o Gdańsk. Klucz zwycięstwa w
tej walce leży w Litwie. Niedale-
ki czas, gdy Polacy przyjadą do
Kowna z poważnemi propozycjami.

Reorganizacja gabinetu
litewskiego.

KOWNO. (Pat). Wobec wytwo-
rzonej  sytuacjj w Kownie w
dniach ostatnich uporczywie za-
częły krążyć pogłoski o reorgani-
zacji całego gabinetu.

Zniesienie cenzury w okręgu
kłajpedzkim.

KOWNO. (Pat). W kraju kłaj-
pedzkim w myśl umowy genew-
skiej została zniesiona cenzura.
Wybory przeszły
kojnie,

Nieprzyjęcie dymisji
Zauniusa.

KOWNO. (Pat). Prezydent Sme-
tona uznał za niemożliwe przy-
jęcie w chwili obecnej dymisji p.
Zauniusa.

Zmiany na placówkach
dyplomatycznych.

KOWNO. (Pat). Spodziewane
są wielkie zmiany na placów-,
kach dyplomatycznych. Jako* na-
stępcę Sidzikauskasa wymieniają
leadera Ch. D. dr. Bistrasa. Po-
słem w Pradze ma zostać dr. Pu-
rickis,

Pogłoski o dymisji ministra
oświaty.

KOWNO. (Pat). W związku z
konfliktem pomiędzy rządem a
klerem katolickim, z powodu zam-
knięcia organizacyj młodzieży ka-
tolickiej, spodziewana jest dymi-
sja ministra oświaty p. Szake-
nasa.

Reorganizacja dyrektorjum
kłajpedzkiego już dokonana

KOWNO. (Pat). W myśl po-
stanowień umowy genewskiej,zo-
stali już odwołani dotychczasowi
członkowie dyrektorjatu kłajpedz-

naogół spo-

kiego pp. Degnis i Czeslaba. Na
ich miejsce zostali powołani pp.
Schultz i Zigolda. Oczekiwana
jest również dymisja obecnego
gubernatora Merkisa.

Zupełne zwycięstwo niem-
ców w Kłajpedzie. |

KOWNO. (Pat). Według pro-
wizorycznych obliczeń, w wybo-
rach do sejmiku kłajpedzkiego
zwyciężyła lista niemieckiej partji
narodowej. W Kłajpedzie na ogól-
ną liczbę 15 tys oddanych gło-
sów niemiecka lista narodowa
zdobyła 8 tys. Pozostałe głosy
zostały rozdrobnione pomiędzy
innemi listami. Lista gospodarcza
może liczyć najwyżej na dwa
mandaty.

Pogłoski o dymisji gabi-
netu litewskiego.

BERLIN. (Pat). „Vossische Ztg.“
donosi z Kowna, że dziś jeszcze
gabinet litewski ma podać się do
dymisji. Misję utworzenia nowego
rządu otrzymać ma gubernator
Merkis. Min. spr. zagr. mianowany
ma być dr. Saulis,  przedsta-
wiciel dyplomatyczny Litwy przy
Watykanie, który wczoraj przy-
był do Kowna i był przyję-
ty na audjencji przez prezydenta
Smetonę. Dotychczasowy  pre-
mjer Tubialis miałby być w no-
wym gabinecie ministrem finan-
sów.

Z sali sądowej.
Jeden z bandytów z traktu

oszmiańskiego poniósł zasłu-
żoną karę. Drugiego tropią

władze bezpieczeństwa.

Dn. 25 lipca ub. r. dokonane
zostały na szosie oszmiańskiej aż
dwa napady rabunkowe na prze-
jeżdżających tędy kupców.

Jeden o godz. 12 w południe,
kiedy to obrapowano między Hol-
szanami a Oszmianą Oszera Ger-
szanowicza z 315 zł. a jego to-
warzysza Hirsza Klejmana z7 zł.

Ofiarą drugiego napadu ban:
dytów, dokonanego o godz. 9

 

 

w obrębie gminy polań-wiecz.

skiej stał się Lejzer Jutan, któ-
remu zrabowano600'zł. i 20 do-
larów.

Sądząc ze szczegółów w obu
wypadkach sprawcami byli ci sa-
mi dwaj zbóje, z których jeden
uzbrojony był w rewolwer i tym
teroryzował swe ofiary.

Zorganizowany wówczas przez
władze pościg nie dał rezultatów.
Bandyci zdołali ukryć się.

Dopiero we wrześniu w cza-
sie obławy zarządzonej przez po-
licję, w której brała udział lu-
dność miejscowa, a mającej na
celu wyłapanie grasujących zu-
chwale na terenie gm. podbrodz-
kiej koniokradów, natrafiono na
dwóch podejrzanych mężczyzn, z
których jeden, grożąc rewolwe-
rem, zdołał zbiec, drugi zaś zo-
stał sprowadzony na posterunek
w Podbrodziu.

Zatrzymanym, jak się okazało,
był Bronisław Zyliński. który w
toku dochodzenia przyznał się, iż
brał udział wraz ze swym towa-
rzyszem, który zbiegł, Wincentym
Zylińskim, w napadzie na jakie-
goś żyda, przejeżdżającego szosą
oszmiańską. Zaznaczył jednak, iż
rola jego ograniczała się do za-
trzymania furmanki, podezas czego
Wincenty Zyliński, pod groźbą
rewolweru, odbierał pieniądze od
steroryzowanych.

Poszkodowani w obu napadach
poznali w zatrzymanym jednego
ze sprawców rabunku.

- Ponieważ wspólnika tych na-
padów nie można było odszukać,
pod sąd oddano jedynie Broni-
sława Zylińskiego.

Sprawa ta znalazła się ostatnio
na wokandzie sądu okręgowego
w czasie sesji wyjazdowej w

Oszraianie. į
Podsądny, wykorzystując oko-

licznošė, iž drugiego z napastni-
ków dotąd nie ujęto, cofnął swe
poprzednie zeznanie i przyznanie
się do winy.

Jednakże przeprowadzony pod
przewodnictwem p. sędziego Sien-
kiewicza przewód sądowy, w zu-
pełności ustalił winę oskarżonego,
a wobec tego sąd, zgodnie z wnio-
skiem prokuratora, uznał Zyliń-
skiego za winnego dokonania obu
napadów rabunkowych i za każdą
z tych zbrodni skazał go na 15
lat ciężkiego więzienia.

Wobec zbiegu przestępstw,
kara orzeczona przez sąd za po-
szczególne przestępstwa, uznana
została za łączną. Kos.
SPR NSAIASN OPTS

Nekrologja.
— Š. p. Antoni Alexandro-

wicz. Znowu ubył z szeregów
przedwojennego Wilna jeden z
tych, którzy w życiu społeczeń-
stwa polskiego odegrał niepośle-
dnią rolę. Zmarł ś. p. Antoni
Alexandrowicz, właściciel maj.
Wirszuba pod Wilnem, na Po-
śpieszce. Odebrał on bardzo sta-
ranne wykształcenie, ukończył dwa
wydziały uniwersytetu petersbur-
skiego, poczem, niesyty wiedzy,
idąc za skłonnościami do sztuki,
ukończył konserwatorjum 'muzy-
czne. Osiadłszy w Wilnie, poza
pracą na roli, interesował się ży-
wo literaturą i sztuką. Jego felje-
tony z dziedziny sztuki, zamie-
szczane w „Kurjerze Litewskim*
pod pseudonimem Stefana Kiiiny,
cechowała wysoka kultura arty-
styczna i głębokie oczytanie. Gdy
powstała scena polska 'w Wilnie,
ś. p. Alexandrowicz, u siebie na
Pośpieszce, otworzył gościnnie
dwór dla zespołu artystycznego.
W folwarku jego, gośćmi stałymi
byli Juljusz Osterwa, Nuna Mło-
dziejowska i inni bawiący wów-
czas w Wilnie artyści. S. p. Ale-
*xandrowicz, hojnym datkiem przy-
czynia się do budowy gmachu
teatralnego na Pohulance. Dobry
patrjota, z niezwykłą odwagą cy-
wilną akcentuje za czasów car-
skich swoją polskość i nieraz, w
dość jaskrawy sposób, dawał wy-
raz niechęci do władz carskich.
Jako rolnik, oddał Wileńszczy-
źnie wielkie zasługi, będąc przez
długie lata krzewicielem uszla-
chetniania hodowli koni. On to
był organizatorem pierwszych wy-
ścigów konnych w Wilnie.

Przy niedostatecznej funkcji prze-
wodu pokarmowego, katarze żołądka
i.kiszek, opuchlinie t stanach zapalnych
kiszki grubej, skłonności do zapalenła
ślepej kiszki, naturalna woda gorzka
„Franciszka)- Józefa" szybko usuwa
objawy zastoinowe i bóle w podbrzuszu.

Żądać w aptekach i drog. —0oRAod,

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
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KRONIKA.
"r Inauguracja roku akademickiego w Uni-

wersytecie Stefana Batorego.
Wczoraj odbyła się uroczysta

inauguracja roku akademickiego
w Uniwersytecie Stefana Batore-
go w Wilnie. Uroczystość rozpo-
częła Msza Święta, celeorowana

w kościele Sw. Jana przez J. E.
Ks. Arcybiskupa Metropolitę
Jałbrzykowskiego.

Od czasu objęcia przez do-
stojnego  arcypasterza katedry
arcybiskupiej w Wilnie stało się
niejako tradycją, że rok akade-
micki rozpoczyna Msza Św., od-

| prawiana przez Jego Ekscelencję.

Po nabożeństwie udał się po-
chód z kościoła do auli kolumno-

wej. Sprawozdanie z działalności

uniwersytetu w ubiegłym roku

akademickim wygłosił ustępujący
rektor, ks. prof. Falkowski. Ze

sprawozdania dowiedzieliśmy się
m. in., że uniwersytet liczy 100
wykładających (profesorów i do-
centów) i 119 asystentów. Liczba
studentów wynosi 3400, z czego
najwięcej, bo 1100, na wydziale

prawnym.

* Litwini zwrócili
Załoga balonu „Lwów”, złożo-

na z kpt. Parjaszewskiego i por.
Stencla, przejechała dnia 11 b.m.

 

Po złożeniu sprawozdania rek-
tor ks. Falkowski wręczył rekto-
rowi Januszkiewiczowi odznaki
władzy rektorskiej—łańcuch, ber-
ło i pierścień poczem rektor Ja-
nuszkiewicz wygłosił _ przemó-
wienie.
W przemówieniu rektora Ja-

nuszkiewicza niemile uderzyły
zebranych momenty polityczne.
Nowowybrany rektor uważał za
stosowne publicznie wyrazić swe
uwielbienie dla obecnego premje-
ra, co naszem zdaniem na uroczy-
stości inauguracji roku akademic-
kiego jest zgoła zbyteczne.Również
dziwnie brzmiało w murach uczel-
ni akademickiej rozwodzenie się
nad  wyświechtanym frazesem,
zdobiącym ściany wszystkich u-
rzędów gminnych.

Uroczystość zakończył wykład
rektora  Januszkiewicza p. t.
„Nauka a znachorstwo, również
nie pozbawiony aluzyj politycz-
nych, które tu najmniej były spo
dziewane.

balon «Lwów».
wraz z balonem przez Dyneburg
do Warszawy.

Aresztowanie członków P.P.S. Lewicy.
W dniu wczorajszym jak się

dowiadujemy władze bezpieczeń-

stwa aresztowały w Wilnie dwóch

członków P. P. S. Lewicy Nowa-

kowskiego i Wojewódzkiego.
Obydwaj oskarżeni są o dzia-

łalność antypaństwową.

| Uczeń litewski z nożem napadł na ucznia
ł Polaka.

Wczoraj na przechodzącego ucznia
szkoły powszechnej Nr. 13 K. Hermana
wpobliżu domu Nr. 7 przy ul. Tusku-
leńskiej, napadł z nożem nieznany oso-
bnik, który zadał kilka ciosów w bok
uczniowi, poczem rzucił się do ucieczki.

Z miasta.

— Gość francuski w Wilnie.
| Bawił w Wilnie ostatnio p. Geor-

ges Oudard,znany autor wielu prac,

poświęconych Polsce. Gość fran-
cuski zwiedził polskie wybrzeże
bałtyckie, Gdynię i Polesie, i
obecnie przybył do Wilna już po
raz drugi, gdyż bawił tutaj jesz-
cze przed dwoma laty, w celu
rome, się z rozwojem ziemi
wileńskiej. Pan Oudard przyjęty
był w pałacu przez p. Wojewodę,
z którym odbył dłuższą konfe-
rencję o stanie rozwoju. gospo-
darczego i kulturalnego Wileń-
szczyzny w ciągu dwóch ostatnich
lat, od chwili jego poprzedniego
tutaj pobytu.

 

   
SKŁAD

Na krzyk napadniętego przybiegł poste-
runkowy, który zdołał napastnika za-
trzymać. Jest nim uczeń szkoły liłew-
skiej kl. I niejaki Szturlis.

Rannego Hermana opatrzyło pogo-
towie ratunkowe. (d)

Sprawy miejskie.

-- Posiedzenie komisji fi-
nansowej. We czwartek 16 bm.
odbędzie się posiedzenie komisji
finansowej, na którem pomiędzy
innemi rozpatrzone będą kwe-
stje:

Zastrzeżenie Urzędu  Woje-
wódzkiego do budżetu m. Wilna
na rok 1930-31.

Sprawa przebudowy rozdzielni
na elektrowni miejskiej.

— Posiedzenie komisji tech-
nicznej. We środę 15 bm. od-
będzie się posiedzenie komisji
technicznej celem przygotowania
materjału na najbliższe posiedze-
nie Rady Miejskiej. (d)

Gustaw Molenda iSyn
FABRYKA SUKNA, WYROBÓW WEŁNIANYCH i KAMGARNOWYCH

BIELSKO (Śląsk Polski)

FABRYCZNY
na całą ziemię Wileńską, Nowogródzką i Poleską

w WILNIE, ul. WIELKA 36, tel. 949

JUŻ NADESZŁY MATERJAŁY SUKIENNE
na SEZON JESIENNO - ZIMOWY
 

/
Ceny Jesteśmy bogato zaopatrzeni w wybór Ceny

KAMGARNÓW i SZEWIOTÓW na kostjumy
ściśle męskie, palta damskie, KREPY na SMOKINGI, ściśle

bostony na stroje wizytowe, pokrycia futer,

fabryczne + VELOURY na paita jesienne. tabryczne |, nesnezos 
  

      

        
 

  
  

 

DRZEWKA OWOCOWE
CZAS SADZIĆ!

SILNE jabłonki w licznych, odpowiednich dla n' re-
jonu, odmianach, prosimy obejrzeć w
S. Wilpiszewskiego w Wilnie, Pośpieszka, Wspól-
na 4, codziennie 3—5 pp. Sprzedaż w

Rolniczym“ Szwarcowy 1 (Wielka 1
— Ceny konkurencyjne. —

 

k sAKUSZERKI KUPNO- || s ROZ na Do

SPRZEDAŻ O:
En K. DĄBROWSKA,

IES—czyste
Marja Laknerowa Ppor: db
Przyjmuje od godz.9 do nia. Żeligowskiego 4 Re-
7 w. Kasztanówa 7m. 5 zerwa Policji P. Kolato-

WZP6 wicz,

Pp. Urzędnikom sprzedajemy na raty!

Obejrzenie nie obowiązuje do kupnal!!

Pianina i
Fortepia-
ny o świa-
Osła-
wiePleyel,

Bechstejn etc., takoż

  

szkółce

„Sklepie | Arnold Fibiger, Kern-
5). topf i Syn,

4005r| uznane rzeczywiście
za najlepsze w kraju
przez najwybitniej-

Wlino, ul. Niemiec-
ka 3, m. 6.

Ceny fabryczne. —

rasy do-
sprzeda-

  

Pies
rasowy

buldog angielski do| -
sprzedania ul. 3-go

Maja 3 m. 1. Oglą-
dać od 5-6 g.

przedania okazyj-
nie prawie nowa

otomana Dzielna 38.

 

Jez OZ płaszcz
z prawdziwych foki

I Sprzedaż i wynajęcie. | Eko parfeży So-
4062 PRR7-—————— snowa 9—10.

D. 24156 NN

Poczta i telegraf.
—Wymiana przekazów pocz-

towych z Bułgarją. Wileńska
dyrekcja poczt i telegrafów pod-
jęła wymianę pocztowych prze-
kazów pieniężnych z Bułgarją.
. Dopuszczone są tylko przeka-
zy zwykłe i ich suma winna być
wykazana w dolarach amerykań-
skich i nie przekraczać 100 dol.
Wypełniać przekazy należy po
francusku, kurs przeliczeniowy
jest ten sam jak i w obrocie ze
Stanami Zjednoczonemi Opłaty
pobierane są według taryfy obo-
wiązującej w obrocie zagranicz-
nym. (d)

Hande! i przemysł.

— Wstrzymanie pracy w
hucie. Wczoraj unieruchomiona
została huta szklana Szapiry w
Wilnie.

Zarząd huty zwolnił 40 robot-
ników. (d)

Sprawy akademickie.
— Zarząd Koła Prawników

podaje do wiadomości, iż dnia
15 b. m. t. j we środę w sali
Śniadeckich (. S. B. o godz.-6
wiecz. odbędzie się odczyt p.
prof. Bossowskiego p. t. „Czem
jest dla nas Prawo Rzymskiei
jak należy to prawo studjowač“.
Wstęp wolny.

Sprawy robotnicze.

— Stan bezrobocia. Według
danych statystycznych w ubie-
głym tygodniu na terenie miasta
Wilna zarejestrowano 2319 bezro-
botnych w t»j liczbie mężczyzn
1628 i kobiet 691. Bezrobocie w
porównaniu z poprzednim tygod-
niu zwiększyło się o 37 osób. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— W Związku Rodzin Kato-

iickich przy ul. Bakszta 2 odbę-
dziesię dziśzebranietowarzyskiepo
łączone z odczytem p. prof. dr.
Stefana Glazera p. t. „Euchary-
"stja jako podstawa życia społecz-
nego”.

'W części koncertowej udział
biorą p. Stefanja Grabowska —
śpiew i p. prof. Pliszko-Ranusze-
wiczowa—fortepian.

Dla dzieci specjalna zabawa.
Początek o godz. 430. Goście mi-
le widziani. Wejście bezpłatne.
— Zarząd Ligi Morskiej i

Rzecznej podaje do wiadomości,
że termin odsyłania list ofiar na
łódź podwodną „Odpowiedź Tre-
wiranusowi” został przedłużony
do dnia 15-go listopada r. b.

K

— Z T-wa Eugenicznego. W
poniedziałek 13 października o
odz. 7 w. w pierwszym terminie

(o godz. 7 i pół w drugim ter-
minie) odbędzie się Nadzwyczaj-
ne Walne Zebranie członków
T-wa Eugenicznego w lokalu Po-
radni Eugenicznej (ul. Zeligow-
skiego 4).

Kronika policyjna.
— Strzały na ul. Mostowej.

Wczoraj przy ul. Mostowej plut.
1 p. a. p. W. Kampler będąc
kompletnie pijany wywołał awan-
turę i usiłował zastrzelić z rewol-
weru wachmistrza ' žandarmerji
Lagodę, ktėry w obronie wlasnej
oddał do napastnika 5 strzałów.
Jedna z kul zraniła plut. Kamp-
lera w rękę. (d)

— Zatrucie grzybami. Wczoraj
podczas spożywania kolacji uległy sil-
nemu zatruciu grzybami
nina i Agata Markowskie.

Zatrute kobiety odwiezione zostely
przez pogołowie ratunkowe do szpitala
Sawicz. (d) 5

siostry Anto-

WE EN 1

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Miejski na Pohuiance.

Dziś dwa przedstawienia. Popołudniu o
godz. 3 min. 30 i wieczorem o godz. 8
ukaże się dwukrotnie po cenach zwy-
kłych Szerrifffa „Kres wędrówki"

„Miody las“. W przyszłym ty-
godniu wejdzie. na repertuar Teatru na
Pohulance, nader interesująca sztuka
J. A. Hertza „Mlody las“ z okazji ob-
chodu w calej Polsce 25-cio lecia walki
o szkołę polską.

Teatr Miejski w „Lutni“.
Dziś teatr miejski w „Lutni”* czynny bę-
dzie dwukrotnie. Popołudniu o godz. 3
min. 30 po cenach zniżonych „Pan Jo-
wialski“.

Wieczorem o godz. 8-mej „Pierwsza
pani Frazerowa“.

— „Mata grzesznica“. W przysz-
lym tygo niu ukaže się ostatnia nowość
repertuaru francuskiego, wspėlczesna
komedja Birabeau „Mala grzesznica“.

— Jutrzejsze przedstawienia po-
pularne. W Teatrze na Pohulance J.
BliziAskiego „Rozbitki“. W Teatrze „Lu-
tnia* J. Rączkowskiego „Nad poskiem
morzem*.

Ceny najniższe.
— Poranek „Lutni'* Wileńskiej.

W dzisiejszym poranku wokalnym*T- wa
Muzycznego  „Lutnia* udział biorą:
Chór mieszany „Lutnia* pod dyrekcją
J. Leśniewskiego, oraz znana i ceniona
śpiewaczka Z. Plejewska-Monkiewi-
czowa.

Program poranku obejmuje szereg
polskich pieśni ludowych w opracowa-
niu Noskowskiego, Kazury, Niewiadom-
skiego, Dziewulskiego, Czerniawskiego
i innych.

Śłowo wstępne wygłosi prof. Michał
Józefowicz. Akompanjuje p. Jerzy Kro-
piwnicki.

Począiek o godz. 12 m. 30.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Niedziela, dnia 12 października 19306 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Po-

znania.
11,58. Sygnał czasu z Warszawy.
12,10" Transm z Warsz. Poranek z

Filharmonji, odczyty rolnicze, muzyka.
15,00. „Moczenie Inu* — odcz. wygł.

Alfons Josanis.
15,20. Muzyka i audycja dla dzieci.
17,15. Wiadomości przyjeme i poży-

teczne.
17,30. Muzyka z płyt.
17,40. Tra1sm. koncertu popularne-

go z Warszawy.
19,05. „Emigracja polska we

Francji* —- odcz. wygł. Tadeusz Szeli-
gowski.

19,25 Feljeton z Warszawy.
20,00. Hud. literacka: „Państwo Tut-

kowie na wileńskiem letnisku* — radjo-
tragedja Heleny Romer - Ochenkow-
skiej. <

20,50. Transm. z Warsz. Koncert,
kwadrans literacki, feljeton Zofji Stry-
jeńskiej i muzyka tanecżna.

Poniedziałek, dn. 13 październ. 1930r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z płyt.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Transm. z Warszawy. Lekcja

francuskiego i audycja dla dzieci
16,45. Muzyka z płyt.
17,15. Odczyt.
17,45. Odczyt kapit. Waligóry: „Oswo-

bodzenie Wilna 9. X. 1940 r.“
18,00. Transm. z Warsz. Koncert.
18,45. Kom. sportowy.
19,15. Muzyka z plyt.
20,00. Transm. z Warsz.

muzyczny. a
„15. „Co nas boli?“ — przechadzki

Mika po miešcie.
20,30. Transm. z Warsz.

„Piękna Helena* Offenbacha
taneczna.

OFIARY

złożone w Administracji „Dziennika
Wileńskiego",

Ks. prałat Jan Hanusowicz na opał
dla najbiedniejszych pod opieką T-wa
Pań Miłosierdzia $w. Wincentego a Paulo
zł. 30 i dla wdowy W. Bohdanowiczowej
z 5-giem dzieci zł. 10.

Feljeton

Operetka:
i muzyka

Ks. Stanisław Twardowski z Wil-
czyska dla rodziny S. W. zł. 10.

Na budowę kościoła Sw. Tereni w
Kamionce Marja Maciejewska zł. 2,
Marjanna Waszkinel zł. 2, Wiktorja Pra-
wocheńska zł. 10. ]

Dia wdowy W. Bohdanowiczowej z
5-giem dzieci M. M. 5 zł.

Ku uczczeniu ś. p. Maksymiljana
Miniarskiego bezimiennie na Łódź pod-
wodną zł. 10 i dla zakładu dla nieule-
czalnie - chorych zł, 5.

 

Sport.
Piłka nożna.

W ostatniej chwili dowiaduje-
my się, że jeśli drużyna 42 p. p.
nie przybędzie do Wilna, by wal-
czyć z Ogniskiem o wejście do
Ligi, to Ognisko rozegra mecz
towarzyski z 1 p. p. leg. na boi-
sku „Makabi“, ul. Wiwulskiego, o
godzinie 15-ej. Ja. Nie.

Tenis.

MERAN (Pat.) W double u
pań tenisistki polskie Jędrzejew-
ska i Dubieńska zwyciężyły p. p.
Mounier i Welfsen w stosunku
6':-2;:06: v 4.

Z kraju.
Szkoły jako pomnik 10-1e-
cia wyzwolenia Wileńszczy-

zny.

Rady Miejskie N.-Wilejki i Trok
uchwaliły ufundować 2 szkoły
powszechne w tych miasteczkach
w związku z 10:leciem oswobo-
dzenia Wileńszczyzny. (d)

Odnaleziono biżuterję i zło-

to pochodzące z rabunku
w Rosji sowieckiej.

Podczas onegdajszej rewizji w
miasteczku Łużkach ujawniono u
mieszkańców Okuszki i Łukjano-
wa bižuterji i złota wartości
przeszło 120.000 złotych. Biżuterja
ta pochodzi z rabunku w Rosji
sow., wobec czego niemożliwością
jest odnalezienie poszkodowanych
i znaleziona biżuterja zostanie
przekazana na rzecz skarbu pań-
stwa. (g)

 

Pożary.

We wsi Zwiry gm. twereckiej
wskutek wadliwej konstrukcji ko-
mina wybuchł pożar w domu Jó-
zefa Parniewicza. Pożar rozsze-
rzył się wkrótce na sąsiednie za-
budowania i objął płomieniem 5
gospodarstw. Dzięki energicznej
akcji ratunkowej zdołano zapo-
biec większej katastrofie, mimo
to pastwą płomieni padły 4 do-
my, 3 stodoły, ze zbiorami i 4
chlewy. Straty wynoszą 25 tysię-
cy złotych. (d)

Dnia 9 b. m. wybuchł pożar
we wsi Łasik pow. piński. Pożar
zniszczył 54 domy mieszkalne,
22 stodoły, 44 spichrze z plonami
tegorocznemi, 13 obór, 41 chle-
wów z inwentarzem i nadto 10
innych zabudowań gospodarczych.
Straty wynoszą powyżej 160 ty-
sięcy.

 

3

 

| Pierwszy Polsko - Amerykański
film dźwiękowo-śpiewny

„REVJA KOLLIWOOOW"
W rolach głównych

HANKA ORDONÓWNA, KAROL HA-
NUSZ, JOHN GILBERT i BUSTER

KEATON..
Wkrótce w kinie „Hollywood“.

 

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

w dwudziestym ósmym
dniu ciągnienia 5-ej klasy 2l-ej
polskiej loterji państwowej, głó-
wniejsze wygrane padły na nu-
mery następujące:

Zł. 20.000 na Nr. 107718.
Zł. 15.000 na N-ry: 3140 66791

117528.
Zł. 10000 na Nr. 31290.
Zł. 5.000 na N-ry: 13281 31987

38509 126466 180216.
Zł. 3.000 na N-ry: 55763 67196

146712 180916.
Zł. 2.000 na N ry: 3693 48381

49369 139041 141266 164121 176955
178000 181209 208368.

Zł. 1.000 na N-ry: 1640 4857
10883 14471 23804 31890 45209
49085 55369 65995 82329 80105
98931 116991 124256 155751
163566 185999 193477 196452
199217 199260.

Zł. 600 na N-ry: 736 4799 33172
35485 57850 61244 62597 74930
88153 88749 98694 100355 103323
109196 110641 111192 115543
148752 148908 159602 178089
173137 174715 187414 192686
201069 204315 208467 209646.

WARSZAWA. (Pat). W 29-:ym
dniu ciągnienia 5-ej klasy 21-ej
polskiej loterjj państwowej, głó-
wniejsze wygrane padły na nu-
mery następujące:
15.000 zł.: 71844, 143960; 10.000
zł: 3424, 192935.
EOBTABA OO A TTT

Tygrys w obronie swego
pogromcy.

LIPSK, (Pat.). W czasie przed-
stawienia w cyrku Hagenbecka
zdarzył się wczoraj znamienny
wypadek, świadczący o przywią-
zaniu tygrysa do swego pogrom-
cy. W chwili kiedy pogromca
wszedł do klatki, jedna z mło-
dych tygrysic rzuciła się na nie-
go, obalając go uderzeniem łapy
na ziemię. Gdy rozwścieczona ty-
grysica zamierzała schwytać ofia-
rę za gardło, zerwał się z miej-
sca stary tygrys i stojąc w obro-
nie swego pogromcy, kilku
uderzeniami odpędził tygrysicę
od leżącego, poaczem zagryzł ją
na „śmierć. Pogromca doznał
lekkich obrażeń i mógł po krót-
kiej przerwie wziąć udzial w przed-
stawieniu.
 

 

Z pogranicza.
Wykrycie afery przemytniczo - poborowej.

Wielką aferę przemytniczo-poborową ujawniono w rejonie Fili-
powa. W ręce władz bezpieczeństwa wpadł cały sztab szajki w ilości
5 osób na czele ze znanym fałszerzem J. Sznajderem.

Szajka ta zdołała przemycić do Prus Wschodnichi Litwy z górą
50 poborowych i kryminalistów zaopatrując ich w fałszywe doku-
menty. Dalsze dochodzenie trwa.

Konferencja graniczna pol-
sko-łotewska.

W przyszłym tygodniu w re-
jonie Dukszt odbędzie się pol-
sko-łotewska konferencja granicz-
na poświęcona sprawie unormo-
wania ruchu granicznego na pod-
stawie przepustek granicznych. g

g

Zastzelenie dywersanta
sowieckiego.

Onegdaj w nocy w rejonie
odcinka granicznego  Domanie-
wicze zastrzelony został podczas
przekraczania granicy dywersant
Okuł-Michna. g

 

 

    
    
  
  
   
   

gabardiny

KALOSZE

męskie na trykot.
podszewce .. zł.

 

  
177

    
damskie z aksam. wyłogami z czarnej 15

SZPWAŻDZIE CY; a,
damskie z aksam. wyłogami całe z gu-
my, czarne, bronz lub beige

damskie wys. z wyłogami, lekkie całe
z gumy deseń w kwiaty bronz. zł.

damskie półkal. bez obce.

damskie na trykotowej podszewce zł. 9.—

10.20

GL) UEMAN

Tanio
i fachowo

piszemy
na maszynach

Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe

Mickiewicza 21, tel. 152.
1

Chcesz otrzymać
posadę ?

fachowe  korespon-
dencyjne im. prof.Sekuło-
wicza, Warszawa, Zóra-
wia 42. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
jowaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni.

, gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po skończe-

|ntu świadectwo. — 7a-
| 305

Osziste starszy czło-
wiek z rodziną szu-

ka posady. Głos posiada
dobry. Prowadzi kance-

dajcie prospektów.
 

zł.

18.—
20.—

k 4. 50

zł.

Plebanja, 4
n/Uszą. R

 

Pzimuję tanio do ma-
lowania olejnemi far-

bami portrety, obrazy na
jedwabiu, aksamicie, na
szkle oraz na garnkach.
Robota b. ładna W. Po-

męskie
płytkie zł. 9.70  
 

 sin rack”

PRAC

4054

SZEWSKI Wilno,
4057 wa Nr. 8.

  

WIATŁO, dzwonki, mo-
tory urządza, repe-

ruje elektryk koncesjo-
nowany TADEUSZ FABI-

Porto-
3029—15 towa 199.

75710
utynowana krawczyni

Musisz ukończyć. kursy

larję i chór. Świadectwa
dobre Jan Rukszta, wieś

Kraśne
gro

hulanka 14, m. 39. 4050-2
EA
Me inteligentna oso-

ba pójdzie jako wy-
chowawczyni do jednego
lub dwojga dzieci. Skoń- 3
czyla kurs higjeny i wy-

RCSRW z 10-let-
nią praktyką ze zna-

jomością gospodarki ryb-
nej, mlecznej i hodowli
trzody poszukuje posa-
dy od 1-go listopada. Po-
siada referencje. Oferty
w Administracji pod „Sa-
motny* 4048—20
 

WAŻNE
dla zastępców. Poszuku-
jemy zastępców loso-
wych do ratalnej sprze
daży najnowszej 3 proc.
pożyczki budowlanej. Pła-
<imy najwyższą prowizję.
Ręczymy za 1500 zł. mie-
sięcznej prowizji. Zawo-
dowym zastępcom i sub-
zastępcom dajemy pa-
tent i koszta podróży.
Po okresie próbnym sta-
bilizacja. Początkujących
dokładnie pouczamy na-
szym rfajnowszym  sy-
stemem. Listy: Lwow-
skie Towarzystwo Kre-
dytowe, Lwów,  Legjo-
nów 33. 243—10

Solidnych
Panów

poszukujących pracy
zaangażuje  natych-

miast

Poważna Firma
Handlowa

Pracującym byt za-
pewniony — Zgłaszać
się z dowodami oso-
bistemi w poniedzia“
lek od godz. 11—13,
ul. Gdańska 1, m. 6.

4056

I

Sprawy
majątkowe

najlepszych firm w chowanie dziecka. Z MAJĄTE KH
wielkich miastach z ar- szycie. Sieckowskieja w pobliżu stacji ko-
tystyczną samodzielną 24—17, —_ do| ejowej obszaru oko-
praktyką, z dobrym kro-
jem przyjmie pracę w
zamożnym domu pry-
watnym. Wykonywa naj-
wykwintniejsze toalety.
Oferty: Wilno, skrz. pocz-

4020—0 o
„Franboli* Mickiewicza 4

pea przychodzą-
sa nauczycielka do

chłopczyka lat 8, tamże
potrzebna mloda niemka

3033 - 0o

ło 200 ha, gleba do-
bra, sprzedamy oka-
zyjnie za 25,000 zło-

tychy a

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

—905. 3/4—0s 

REYSARAS
Przytomność umysłu.

Ekspedjent: — Proszę
pani ten dżemper jest z

czystej wełny.

Kupująca: Ale na kar-

tce jest napis bawełnal?

Ekspedjent: — Ach tak

— u.yślnie tak piszemy

aby w bląd wprowadzić

molel

STU BRPTWKGASCA

Oszczędności
swoje, złote i dolary, ulo-
kuj na 11 proc. rocznie.
Gotówka twoja jest za-
bezpieczona złotem, sre-
brem i drogiemi kamie-
niami. LOMBARD, Plac
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-
staw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-

kich towarów. 537-3

Dom
(osobniak) w  kolonji
Montwiłłowskiej do sprze-

dania od zaraz
Wileńskie Biuro Komiso-
wo - Handlowe Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 175—0

WGdyni *.,y lonjalny
sprzedam za 12,000 zł.
wpłata 7000 zł. Dochód
miesięczny 1000 zł. Szcze-
góły w Hotelu „Brystol*
pok. 4 od 4—6 p.p.

4045—0

 

ZUPEŁNIE
DARMO

pośredniczymy w uloko
waniu sum 100 proc. za-

bezpieczonych
Wileńskie Biuro Komiso-
wo - Handlowe Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 170—1

M7 wodny z dużym
rybnym stawem do

sprzedania poczta i maj
Rohotna.

FOLWARK
obszaru 50 ha dobrej
gleby, w dobrym punkcie
przy trakcie do sprzeda-
nia niedrogo z długiem

bankowym
WileAskie Biuro Komiso+
wo - Handlowe Mickiewi-
cza 21, tel. 152, 171—1

Wydzierzawimy
100 ha folwark b. dobrej
gleby pod Wilnem na

6—% lat.
Wileńskie Biuro Komi-
sowo -iHandlowe Mickie-
wicza 21, tel. 152. 176-1o

Spólnik
potrzebny do budującego
słę tartaku przy wodnym
młynie. Zgłoszenia: Wilno,
Mickiewicza 27. Stober-

ski. —lo

Referencje.

— Zdaje mi się Bolxu
że ty wcale nie potrafisz
dochować wierności!

Skądże znów myśl
taka, kochana Helu, Za-
pytaj Gieni i Toli to one
ci zaświadczą że jest
inaczej!  

DRU
KARNIA

1 INTROLIGA-
TORNIA

„DZIEKŃIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, UL.Mo-
stowa Ne 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-
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I WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY
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ZDRÓJ|Zagdnż:
ŻYWIECKI,|SBÓGŁ
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     PORTER

„ALE“  
wzvwcu

boNABYCIA WSZĘDZIE
REPREZENTACJA: WILNO, „ ZARZECZNA (0.TELI$'64

"„DELICE“
FABRYKI

A PIASECKI
w KRAKOWIE.

Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka smaków

i i kosztuje niedrogo.
22O5:—————————— m| ana ZLALC €cie wszędzie.—00o

"sr WĘGIELSZY
górnośląski koncernu „Progress'** oraz KOKS
wagonowo i od jednej tonny w szczelnie zam-
kniętych i zaplombowanych wozach dostarcza

| Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe

 
 

 

 

aparaty, detektory,
głośniki, słuchawki,NORA :::i.z

SĄ NAJLEPSZE!
Do:nabycia wWilnie: D. WAJMNA, Trocka 17,

„OGNIWO Sw. Jańska 9.
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fak zwykle po cenachi/umiarkowanych.
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Ss L M DEULL egzystuję ed roku 1890.
= . Biuro: Wilno, Jagiellońska3,

Du tel. 81i. Składy: Slowackiego 27, tel. 14—46 —0
=

X A

zz PIANINA
== > Najsłynniejszej wszechświatowejB 3

firmy „Erard'* oraz „Betting"
vi i „K.iA.Fibiger“ uznane za

is najlepsze w kraju (na Targach
WN Północnych nagrodzone
a WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)

= a Sprzedaje na dogodnych warunkach
Su Kijowska 4, Abelow.

ZN ;
= ntrm: Mit SĘ aaga Firma. DUBIEKA a Posiada _ znaczny
" Ei 4 ybór materjałów< (właściciele J. Dubicka wełnianych, jedwa-

i 1. Januszewski) bnych, bawelnia-
m Ę nych, płótna różne,a w sklepie swoim kołdry, kapy,

przy ulicy chustki, ręcznikiE Wileńskiej Nr. Lė p
o

.

=
 

OTWARTA
KLINIKA CHORÓB SKÓRNYCH i WE-
NERYCZNYCH UNIWERSYTETU S. B.
NA ANTOKOLU (wejście z Sapieżyńskiej

i Ryneczku). y
Przyjęcia dla chorych przychodnich (nie-

zamožni bezplatnie) od 9—11Po cenach konkurencyjnych poleca skład drzewa:

piANiNo do wynajęcia Gabinet Fizykoterapeutyczny (Rentgen,
«PŁOMIEŃ » Piwna 5. w b. dobrym stanie Finzen, d'Arsonval, Rad i in.).

Sprzedaż również na RATY.  —00 Wiwulskiego 3 m. 4.

MIEJSKI KNENATOŚRKE ©i| Od dnia 11 do 14 paždziernika 1930 ro-

Sala Miejska, ul. Ostrobram- |

 

 

MIECZYSŁAW ŻEJM0Nie U.
556—2 or

 

i WĘGIEL =—=—=———T

DZIERŽAWY |

DRZEWO suche przewożone koleją

górnośląski

643r0

ku włącznie będą wyświetlane filmy: «Krzyk Życia»
tów 9. Wrolach głównych: Marion Nixon, Jean Hershold i George Lewis. Nad

  

 

"do klijenta...

 

Niema lepszego i prostszego rozwiązania sprawy przewozu, jak za-

stosowanie ciężarówki Ford, Czy to będzie wielki koncern o miljo-

nowych obrotach i olbrzymim taborze samochodowym, czy też
skromny szofer, którego egzystencja spoczywa całkowicie na eks-

ploatacji ciężarówki czy autobusu — każdy wybierze Fordaz tej
prostej przyczyny, że oszczędność, niezawodność, wydajność i pe-

wność tego samochodu nie podlega wątpliwości i jest podstawą

jego dochodów — jego zysków.
Do tego dochodzi jeszcze Ford Service — doskonała obsługa klijenta,
o doniosłem znaczeniu dla każdego posiadacza ciężarówki.

Wprowadzenie czterobiegowej przenośni, jako stałego wyposażenia

nowej ciężarówki Ford, rozszerzyło jeszcze bardziej jej zastosowa-

nie — i odtąd wszelkie drogi do klijentów zostały udostępnione

w sposób najlepszy i najtańszy dzięki tej nowej ciężarówce Ford.

FORDSON

** BORD MOTOR COMBANY.

potężny dramat z zakulis życia współczesnego
malujący tragiczne przeżycia kompozytora. Ak-

program: „Psów trzymać nie wolno".

 

ska 5 Komedja w 2 aktach. Orkiestra jazz-band. Powiększony zespół orkiestry. Kasa. czynna od g. 3 m. 30. Początek
seansów od g. 4. Następny program: „POZAR SWIATA".

DŹWIĘKOWY Dziś początek o g. 2-ej ost. seans o g. Potężny dramat. Arcydzieło gry
KINO- HH E L l 0 S» 10 m. 30. Tryumfalny przebój dźwiękowy! LokomotywaNo 2329; techniki! W roli gl. LON CHA-TEATR « NEY który udział w tym filmie przypłacił życiem. Nad progr. Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży do-

ulica Wileńska 38, tel. 926. zwolone. Ceny zniżone od godz. 2 do 5 po poł.

  

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„H ELIOS*
ulica Wileńska 38, tel. 926.

by obecnejl Film, który poruszył cały światl Ar- 5 KĄD NIEMA Niesłych.
cydzieło, o którem długo mówić będzie WILNO! POWROT
najgenjaln. gwiazda ekranu ITA RINA. Film o niezwykłej wartości artystycznej.

dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 1

 

(Pieśń Opryszka). Arcydzieło ze śpiewem zDŹWIĘKOWYRUNO - TEATR | Super-Przebój Dźwiękowył! Piośniarz til

«HOLLYWOOD»
100 proc. dźwiękowiec!

MICKIEWICZA NE 22

rEnrR „Ł U X"
ul. Miekiewicza Nr. 11.

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

«STYLOWY»
WIELKA 38.

na 1-wszy seans balkon 80 gr. parter 1 zł. Początek o godz. 4-ej. Ostatni seans

 

WA odtwarzają świetną rolę w przebojowym obrazie p. t.:
Dziś! Czarująca POLA NEGRI i znakomita OLGA BAKŁANO-

o g. l-ej.w dnie świąt. Ceny miejsc od 40 gr.

 

«Uroda Życia»1930 r. ze złotej serji
Dziśl Najgłośniejszy przebój
Polski wnictwo literackie Tad. Konczyc.

 

| Dziśl_ Wielki niebywały podwójny program. Pierwszy raz w Wilnie. Wybitne artystyczneKINO-
TEATR

 

JUTRO WIELKA PREMIERA! Na 1-szy seans Balkon 60 gr. Parter 1 zł. Największe Arcydzieło Dźwiękowe do-
emocjon. dramat z serji

„Hańbiący żółty paszport”. W roli gł.
NAD PROGRAM: Rewelacyjne
w

 

udziałem najgłośn. śpie-
waka opery Metropolitain w New-Yorku LAW. TIBBET. Cały film w

naturalnych kolorach. Rewel. dodatki dźwiękowe. Nie zważejąc ne wielkie koszty ceny miejsc normalne. Tylko
o godzinie 10 m. 30.

 PEAAIPA POCZTNEETZYCTKAWEECEPANTA207i WIR WOTAIECIEOTL OT NTT POZ: KUOATEITIS NAT POST

«PODWÓJNE ŻYCIE» dramat w 10 akt.
Początek o g. 4-ej

 

w-g nieśmiertelnego arcydzieła St. Żeromskiego. Kiero-
W rol. głów.: Nora Ney,

Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, St. Jaracz, Eug. Bodo, Irena Dalma i inne.
ITT KSTIA TRTN IPA PINK RST

arcydzieło p. t.: LUDZIE
BEZ PRAW potężny dramat w 12 akt. z epoki panowania Carycy Katarzyny Wielkiej oraz dzieje Pugaczowa w
roli gł: Jakowlewa, Stepanow i inni artyści Mosklewskiego teatru. Nad program: Arcyzabawne i pikantne dzieje
i przeżycia małżonek doby obecnej p. t.: „ZAGINIONA ZONA* komedja - farsa w 10 akt. w roli gł. MARRY KID.

 

Ad : j UWAGA!
ZASTĘPCY i ZASTĘPCZYNIE LOSOWI1000 zł. miesięcznie. azeh

j ludowlaną poje czoi w naraty!
Panów intel, wyzn. rz-katoł. energicznych poszukuje po- Sakų kektórzy aaab

5 i ligacji emjowych i dol ch na raty siważna Sp. Akc. do stałej akwizycji. Zgłoszenia natych Ei i jako Woś 1 SLia aa

miastowe Z dowodami od 11 — 13 w dniu 13 i 14 b. m., tą zająć się chcieli, by we własnym interesie
zgłosili się osobiście w godzinach od 10-ej ra-

przyjmuje org. Hadryś Eug. Mickiewicza 28—3. 564-or no do 1-ej w południe i od godz. 3-ej popol.
do godz. 5-ej wieczorem:

do p. S. FRISCHA, w dniu; 9, 10, 11, 12, 13, 

14 i 15 paždziernika b.r. w Wilnie, Hotel „Bristol“,
* w dniu 16 października b. r.: Postawy, Ho-

tel „Wilenski“,
w dniu 17 października b. r.:

Hotel „Polski“.
Otrzymacie gwarantowaną wypłatę peł-

nej najwyższej prowizji, ewentualnie stałą
pensję | zwrot kosztów podróży, zaś,już po
okresie próbnym Kasę Chorych.

PP. z najbliższej okolicy, zgłaszający się
u naszego Inspektora, otrzymują zwrot kosz-
'tów podróży. 876—]

 

| ZAKŁAD RENTGENOLOGICZNY
 

z dużą praktyką w Warszawie poszukuje z powodu VIRN
śmierci właściciela samodzielnego, doświadczonego

„RENTGENOLOGA
celem objęcia stanowiska kierownika i współudziałowca.

Oferty sub „Lekarz'* wraz z referencjami'dotychczasowej pracy upra-
sza się skierować do Biura Ogłoszeń |. Sztajnglasa w CZY

—s0/

  
S-to Jerska 34.

=  ONA

GRUZLICĘ
WYCIERCZE:

NIE

 

TANIO
wielki wybór poleca skład

mebli —0o Zz

i. Łóktciewsk
Wileńska 23.

JĄKANIE
oraz wszelkie inne zboczenia mowy radykalnie

usuwa Zakład leczniczy dla jąkałów
S. Żyłkiewicza, Warszawa, ul. Chłodna 22

Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie.
: 333—2 muje dozorca.

   
ZGUBY i

ub. kartę rejestracyj-
ną wyd. przez Ma-

gistrat na imię Wła-
dysława Markowskiego
zam. przy zauł. Sniego-
wym 2 — 6 unieważ. się.

3034—s0

i LOKALE !
4TEAPWIPECCZPYCTRAF "WBA ALTAS

PIEKARNIA |
z 5-ciu pokoi do wyna-
jęcia ul. Ofiarna 4, infor-

4058—s0

  

  
    
   

  

    

   

 

Ry

LEKARZE

r. K. SOKOŁOWSKI
Chor. skórne I wene-
ryczne. Przyjm. od 9—12
i 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

“ KOBIETA-LEKARZ
Dr, JANINA

DOKTÓR MEDYCYNY

CYMBLER
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. MOCZOPŁC.

powodu wyjazdu
tanio do odstąpie-

|Įnia MLECZARNIA zca-
em urządzeniem przy

licy Ostrobramskiej 8.

adne rasy
wielkiej białej an-

lelskiej w różnym wie-
ku do sprzedania pocz-
ta i majątek Rohotna.

4035—0

kazyjnie do sprzeda-
nia suknie balowe

 

Dąbrowskiego 4—l.
4032—0

 

ESTETINIOIRONTSRSTSTTTS
KONSERWY JARZYNOWE

zastępujące w z

ny i

(EG  

 

i OWOCOWE
imie świeże jarzy-

owoce

==. Oraz MARMELADY i JAMY (Diemy)

DAG

    CZĘ Felin 2h

OMA
wyróżniono na or

Ą ll Targach Północnych w Wilnie

Lyn Medalėn
Fabryka Konserw i Marmelad, „DAGOMA“ T. z 0. p.

GDANSK i TCZEW
Przedst.: R. Schumann, Wilno, Zawaina 27, tel. 895.
 

ZarządWileńskiego Towarzystwa
Dobroczynności

niniejszem podaje do wiadomości, że zwyczajne
Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa od-
będzie się dn. 4 listopada 1930 roku, o godz. 7
wieczorem, w lokalu T-wa, przy ul. Wileńskiej
Nr. 23. Będzie ono prawomocne na zasadzie
$$ 17 i 20 statutu Towarzystwa, przy każdej iloś-
<i członków przybyłych.

Porządek dzienny obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Prezesa Zarządu lub jego zastępcę.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Uczczenie pamięci zmarłego członka Zarzą-

du, Ś. p. dra Witolda Węsławskiego i zakupienie
za niego Mszy Sw., z ogłoszeniem o tem w pra-
sie miejscowej.

4. Zakupienie również Mszy Sw. za wszyst-
kich zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców T-wa
i ogłoszenie o tem w prasie miejscowej.

5. Odczytanie protokółu ostatniego Walnego
Zgromadzenia.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności T-wa
za czas od 1.IV 1929 r. do 1.IV 1930 r.

7. Referat Zarządu w sprawie przyjmowania
do przytułku T-wa biednych z ramienia Komitetu
Społecznego walki z żebractwemiwłóczęgostwem.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie preliminarza

przez

. budżetowego na rok następny.
10. Zmiana Statutu Towarzystwa.
11. Wybory do Zarządu.

 

GHARANOKAN HI DAT
| pilti Pawlaka „AU“

Wilno, Zawalna Nr. 9
w lokalu Wil. Syndykatu Rolnicz.

——Ą

NAUKA |

KURSY KROJUI SZY-
CIA M. Raczkiewi-
czówny w Wilnie. i

Kursy kroju,
szycia, robót ręcznych i

modelowania

S. Stefanowiczówny
Wielka 56 m. 3

Przyjmują zapisy uczenie:
codziennie. Dla przyjezd-
nych pomieszczenie za-
pewnione. 424—0

pisy przyjmuje się co-
dziennie oprócz świąt
od 10 do 4 pop. przy
ul. Zamkowej 18, m. 19

—0 o

AUKA

 

NAJEATWIEJSZA i naj-

czania się języków ob-
cych „Linguaphone* ul.pisania na maszynie

—s0:Orzeszkowej 11, m. 16. Niemiecka 3 m. 6.

 Wydawca: PLEKSANDER ZWIERZYNSKI, Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mestewa 1.

prędsza metoda nau- *

Angielskiego
języka lekcyj udziela

osoba z Londynu. Posia-
da dyplomy. Kolejowa
Nr. 19-a p. Pieńkowski.

4062—50

  
Mieszkania

5 i pokoje

jo wynajęcia (w śród=
mieściu) 3 pokoje z

używalnością kuchni i
z przedpokojem. Dowie-
dzieć się Garbarska 16-10
Winogradow. 996—00

1 lub 2 pokoje umeblo-
wane (bez kuchni) z

osobiiem wejściem na-
dające się na biuro do

odnajęcia. Piwna 11, m.]2.
4023—00

D wynajęcia pokoje z
meblami lub bez,

oraz używalność kuchni
Sapieżyńska 9 m. 1.

4040—0
 

NSZ: do wynaję-
cia 4 pokojowe z

kuchnią i dwoma wrej-
ściami Zarzecze ul. Ko-
panica Nr. 6 m. 1.

Ę 4043—0

POKOJE umeblowa-
ne do wynajęcia Sty-

<zniowa 1, m. 3. 4051-s0
———

ieszkania 3-ch poko-
.jowe z wygodami

do wynajęcia odnowio-
ne. (l; Krakowska 51, in-
formuje dozorca. 4058-s0

MIESZKANIE
2-wu pokojowe do wy-
najęcia od zuraz ul. Ofiar-
na Nr. 2 informuje do-
zorca. 4058—50

 

pokoje wygodne ume-
blowane, wygody, ła-

zienka. Wiwulskiego 6-<
m 14 oglądać moźna od
10—12 i 6—8. —s0

POKÓJ
do wynajęcia. Zamkowa
Nr. 14, m. l.  4050—s0

 

Redaktor odpowiedzialny,JERZYCIESZEWSKI. —

pó do wynajęcia dla
samotnej osoby ul.

Wileńska 25, m. 9. 4052

Miszzkanie z 2 pokoi z
kuchnią do wyna-

jęcia ul, Sawicz 10, m. 5
w dziedzińcu u gospo-
darza. 4049—s0

w Hotelu „Ermitaż'*
Biskupia 12 m. 13

vis a vis Katedry do wy-
najęcia za opłatą mie-
sięczną pokoje pojedyń-
cze i podwójne nowo-
odremontowane £ wszei-
kiemi wygodami (telefon
i lazienka) po cenach
umiarkowanych. 4059-s0

 

 

 

I RÓŻNE

ołodeczno z dniem
5.X r. b. został otwar-

ty hotel „Poznań* w po-
bliżu dworca kolejowe-
wego. Dowiedzieć się w
bufecie kolejowym. 525-s1
 

P7yblakai się pies ra-
sy wilk. Odebrać:

Landwarów, Kolejowa 10,
Sokołowski. 4037—0
—
CZERWONOŚĆ NOSA
„To oszpecenie twarzy
można już obecnie u-

| sunuė, gdyż po dłu-
gich usiłowaniach uda
ło się naszemu La-
boratorjum stworzyć
wypróbowany w ko-
smetyce środek, dzia-
łający pewnie i sku-
tecznie przeciw czer-
woności nosa i skóry,
Liczne dziękczynne u-
znania dają na to zu-
pełną gwarancję. Bez-
płatnie wysyłamy bro=
szurę lub prospekt,
po nadesłaniu znacze
ka za 25 gr. Dyskre-
cja zapewniona

Laboratorjum
Dr. Adler   

mmm

Pray. KODNE
do słomy poszukuję na
parę miesięcy. Oferty
i warunki upraszam skła-
dać do Administracji
„Dziennika Wileńskiego"
dla A. M. 178—10

 
 

HOLENDERSKIE

KAKAO BENSDORP
dla dzieci chorych i re-
konwalescentów — poży-
wne i niedoścignione w

smaku.
i/, kg. puszka blaszan.

a zł. 2,50
1, kg. puszka Gblaszan.

a zł.f4,75
1 kg. nafjwagę ażzł. |6,80

L o | e czań
A. JANUSZEWICZ ja
Zamkowaf20-a.jśżwj

—lo

   


