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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Rek XIV

DZIENNI   
(em mnero 20 gr.
* Nr. 253,
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
448, Drukarni

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileński wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i _ Administracji

w niedzielę od 12 — 1 pp.

 

1244. Adres drukarni: Mostowa 1.
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OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze
tekstem 10 łam. 16 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o

owę u

za
tekstem 6

proc. drożej. Administracja
  

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 50,
ranicę 8 zł.

łam 35 gr., w tekście 40 gr., za

nie bierze odpowiedzialności za
ieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.
   

 

Dnia 1, 213 listopada odbędzie się KWESTA na budowę pomnika kuczci poległych 85 p. p. strzelców wileńskich.
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W czwartek — 6 listopada o godz. 7 i pół wiecz. w lo-
kalu Klubu Narodowego przy ul. Orzeszkowej 11, odbędzie się

Zebranie Przedwyborcze,
na którem wygłosi referat b. Prezes Parlamentarnego Klubu

Narodowego

PROF. ROMAN RYBARSKI.
Wstęp za kartami wstępu, które wydaje Sekretarjat Na-

rodowego Komitetu Wyborczego (Orzeszkowej 11).)
DODGEADA DAa L
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Zawiadamiamy Szanowną Klijentelę, že od dnia 3

do dnia 10 listopada, urządzamy

TANI TYDZIEN
KOŁDRY WATOWE, KOCE WEŁNIANE, BAWEŁNIANE

i PLUSZOWE. BIELIZNA POŚCIELOWA: PRZEŚCIE-

RADŁA, POKROWCE, POSZEWKI.

W czasie trwania TANIEGO TYGODNIA

udzielamy 10'/, rabatu od cen zasadniczych z powyż-

szych artykułów.

Wileński Dom Towarowo-Przemysłowy

„raita JADIKOWKCJ" s x
Wilno, ul. Mickiewicza 18.687z

Kestauradja „Earopa“
Wilno, ul. Dominikańska 1.

Dla uprzyjemnienia chwil Bywal-
com naszej restauracji zmieniliś-
my program kabaretowy z dniem

1-ym listopada r. b.

Z poważaniem Zarząd.

 

 

Pl. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości"
Dzieła kiasyczne

Ostatnie nowości (polskie i obce)
Lektura szkolna

Czynna od 11 do 18. —
Kaucja 5 zł.

Abonament 2 złot.  

 

2)100010440401 011404 000449 AAA4.
22 LOTERJA PANSTWOWA

Stównawysa WYJIRJION ZŁ.
Ogólna suma wygranych 32.000.000 zł.

Co drugi los wygrywa.

KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE
K. GORZUCHOWSKIEGO ZAMKOWA 9.

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą.

Należność P. K. O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów.
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JÓZEF KŁODECKI
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła św. Jana).

Poleca po cenach bezwzględnie niskich:

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe,

PODUSZKI, płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską, kami-
zelki wełniane, pullowery i galanterję,

Wełny na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie.

JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY, WYPRAWY ŚLUBNE.
Wielki wybór wszelkich towarów.

UWAGA! Dla młodzieży szkolnej materjały na mundurki i fartuszki.
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Drobae giadėmosti
Profanacja grobowca.

LWÓW. (Pat). Prasa donosi z
Sokala, iż nocy ubiegłej, t. j. z
29 na 30 października, na tam-
tejszym cmentarzu uszkodzono
tablicę pamiątkową, umieszczoną
na grobowcu żołnierzy, poległych
w walkach z (lkraińcami i bolsze-
wikami. Dolna część tablicy pa-
miątkowej, na której był umiesz-
czony napis, została zniszczona.
Władze prowadzą dochodzenie.

Wydalenie.
POZNAŃ. (Pat). Wskutek de-

kretu województwa poznańskiego
wydalono wczoraj z granic Rze-
czypospolitej Ottuna Trokę, współ-
pracownika redakcji „Posener Ta-
geblatt”, optanta niemieckiego z
Górnego Sląska, jako uciążliwego
cudzoziemca.

MATAOWAKORAN OAZA TATANNNNNNI
SOBÓTKA „SOKOŁA"

w dniu 1 listopada 1930 r. odhędzie się w lokalu Sokoła
(wileńska 10) zabawa taneczna przy dźwiękach orkiestry

dętej. Wstęp dla członków I wprowadzonych gości.
odz. 8 /, wie
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Zabójstwo podczas sprze-

czki.
WARSZAWA. (Pat). Dnia 30

b. m. o godzinie 22 min. 15 kpt.
dr. Szydłowski Zdzisław, podczas
sprzeczki, dał w uniesieniu kilka
strzałów do lekarza kpt. dr. Pa-
wełka Alojzego, kładąc go tru-
pem na miejscu. Po dokonaniu
tego czynu zabójca oddał się w
ręce władz wojskowych. Docho-
dzenie prowadzi mjr. Znamie-
rawski. i

Areszt Pangalosa.
ATENY. (Pat). Pangalos został

aresztowany w swym domu w
miasteczku Eleusis.

00 ADMINISTRACJI i

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc LISTOPAD. |
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Nie wiadomo czy odbedzie sie proces
o zamach bombowy na p. Premiera.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zwolniono z aresztu członka P. P. S. Ruszkie-
wicza, aresztowanego pod zarzutem współudziału przygotowania za-
machu na p. Premjera. Ruszkiewicz nie był badany podczas śledztwa.
W tej chwili nie wiadomo czy odbądzie się proces. Nie słychać
również czy znaleziono bombę, o której tak obszernie pisała prasa
sanacyjna.

Zwolnienie i owacja na cześć studentów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Po wiecu młodzieży akademickiej w sali Stow.
Techników w Warszawie, o którym była mowa we wczorajszym nu-
merze naszego pisma, policja aresztowała kilku studentów między
innymi prezesa Bratniej Pomocy Kurcjusza. Wsprawie aresztowanych
interwenjował zaraz w nocy b. rektor ks. Biskup Szlagowski, ale
ipterwencja nie odniosła skutku. W piątek interwenjował rektor Mi-
chałowski u komisarza Jaroszewicza i wskutek tej interwencji zwol-
niono studentów, którym młodzież urządziła, gdy przybyli na Ulniwer-
sytet, ogromną owację.

Wybijanie szyb w redakcjach pism
warszawskich.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Po demonstracjach onegdajszych w nocy z
czwartku na piątek wybito szyby w „Gazecie Warszawskiej" i w
„ABC". W godzinę później wybito szyby w  „Kurjerze Porannym.
„ABC” nie wstawiło szyby i na zasuniętej okiennicy ukazało się
obwieszczenietreści następującej: „Już wybite. Wstawimy 17 listopada*.

Centrolew w Kaliskiem odda głosy na
listę Nr. 4.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Dobrej pod Kaliszem odbył się wielki wiec,

na którym przemawiali działacz Stronnietwa Narodowego Zdziennicki,

a następnie sekretarz Wyzwolenia Wituński. Obydwaj przemawiali

opozycyjnie, a Wituński oświadczył, że Centrolew, którego lista zo-
stała unieważniona, odda swe głosy na listę Nr. 4.

14 lista Centrolewu unieważniona.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. W Siedlcach unieważniono listę 7 Centrolewu,

na czele której stał Graliński. Jest to z kolei 14 lista uniewaźniona.

Aktualna lustracja drukarń.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek opieczętowano w Poznaniu największą

drukarnię niemiecką „Concordia*, gdzie się drukuje „Posener Tage-

blat”. We czwartek opieczętowano drukarnię w Wągrowie, gdzie się

drukuje „Gazeta Wągrowiecka”. We czwartek wieczorem zamknięto

w Pleszewie fabrykę torebek i opakowań ze względu na bezpieczeń-

stwo, żagrażające życiu pracowników fabryki. Fabryka zatrudniala

130 osób. Fabryka wydawała „Gazetę Narodową*.

W piątek dokonano lustracji „Drukarni Polskiej”, gdzie się dru-

kuje „Kurjer Poznański". Lustracji dokonało 11 osób, które drukarnię

znalazły we wzorowym porządku.
Lustracja drukarń „Gazety Warszawskiej", „Robotnika” i Dru

karni Akademickiej, będącej własnością Bratniej Pomocy Uniwersy-

tetu Warszawskiego, odbędzie się w poniedziałek 3 listopada.

Rewizja w Seimowym Klubie Ukraińskim.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek za wiedzą władz sejmowych odbyła się

w lokalu klubu ukraińskiego w Sejmie 3 godzinna rewizja. Zabrano

mnóstwo materjału, który przewieziono do urzędu śledczego.

_ Ograniczenie kredytów rolnych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W kołach rolniczych wywarło zaniepokojenie za-
stosowane przez Bank Polski ograniczenie kredytów pod zastaw

zboża. Kredyty miały wynosić 100 miljonów złotych. Do 20 paździer-

nika uzyskano kredytów na sumę 35 miljonów, a kredyty będące w

toku wyniosą do 12 miljonów.

Pociągi odchodzić będą bez sygnałów.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Od 1 listopada wchodzi w życie rozporządzenie

Ministerstwa Komunikacji, aby pociągi odchodziły ze stacji bez żad-
nych sygnałów dźwiękowych.
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Niemcy w rol
PARYZ. (Pat). W dniu 30 bm.

na przedmieściu Paryża Sartrou-
ville znaleziono pewnego Włocha,
zranionego ciężko strzałami re-
wolwerowemi. Ranny znajdował
się w sąsiedztwie willi, gdzie w
piątek 31 bm. policja dokonała
rewizji i znalazła wielką ilość do-
kumentów, pisanych w językach
włoskim, rosyjskim i francuskim.
Niektóre z tych dokumentów doty-
czą organizacji wojskowej wszyst-

Nowy Program Mabdretowy

Nowopozyskane tancerki parkietowe uro-
zmaicą bogaty repertuar I ożywią dancing.
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i prowokatora.
kich krajów, inne
antyfaszystowskiej.
wnież blankiety paszportowe, po-
tajemną radjostację odbiorcząi
nadawczą, mechanizmy zegarowe
do wywoływania wybuchów itp.
Stwierdzono, że w tej willi mie-
ściło się kierownictwo zamachów
politycznych, dokonywanych w
ostatnich czasach w kołach anty:
faszystowskich.

Wykrycie organizacji terorystycznej
PARYZ. (Pat). Powracając do

przemówienia Mussoliniego, dzien-
nik „La Volontė“ zaznacza, że
Mussoliniemu, wiedzącemu dosko-
nale, że bezpośrednio nie jest w
stanie wywołać kataklizmu euro-
pejskiego, któryby poparł pełną
ambicji jego politykę, pozostaje
jedynie liczyć na to, że kataklizm
ten wywołany zostanie przez in-
nykraj, np. przez Niemcy. Musso-

lini chciałby użyć Niemcy za pro-
wokatora. Rzesza niemiecka ma—
według tego planu — wziąć całą
odpowiedzialność. Rzesza Nie:
miecka ma narazić się na naj-
większe ryzyko i wziąć na siebie
cały ciężar konfliktu. ltalja wy-
stąpiłaby na scenę nieco później
z mniejszem już ryzykiem i mniej-
szemi kosztami, aby egoistycznie
wykorzystać zyski z całej operacji.

Stany Zjednoczone przeciwko moratorjum
WASZYNGTON. (Pat.) Stimson

oświadczył, iż rząd Stanów Zjedno-
czonych nie zmieni swego punktu
widzenia, iż długi i odszkodowa-
nia są sprawami całkowicie róż-

nemi, dodając, iż departament
stanu nie wie nic o tem, jakoby
istniała jakakolwiek akcja za przy-
znaniem moratorjum.

«Czystka» w obozie faszystów.
RZYM. (Pat). Sekretarz gene-

ralny partji faszystowskiej wydał
rozporządzenie w myśl przesłanek
przemówienia Mussoliniego, w
którem wódz faszyzmu nakazał
oczyszczenie szeregów partji. Roz-
porządzenie zaleca największą

Skutki trzęsienia
RZYM. (Pat). (Agencja Stefani).

Według wiadomości, nadesłanych
we czwartek wieczorem przez
prefektów, w przeciwieństwie do
doniesień poprzednich, ofiarami

ostrożność w odnawianiu legity-
macyj partyjnych na przyszły rok
oraz odmowę w ich odnawianiu
wobec członków, którzy w jaki-
kolwiek sposób dali powód do
powątpiewania o ich partyjnej
lojalności.

ziemi w Ankonie.
trzęsienia ziemi w Sinigalji padło
10 zabitych i 275 rannych. W An-
konie jest 3 zabitych i 54 ran-
nych.

Przyjazd bułgarskiej pary królewskiej
do Sofji.

SOFJA. (Pat.) Młoda królew-
ska para bułgarska przybyła do
Sofji o godz. 10 rano. W chwili
wjazdu specjalnego pociągu na
dworzec, orkiestra odegrała hymn
narodowy. Król i królowa opusz-
czali wagon wśród entuzjastycz-
nych okrzyków zebranych na
dworcu osób. Po przedstawieniu
w salonach recepcyjnych dworca
zebranych osób, orszak opuścił
dworzec, udając się do katedry.

Wzdłuż drogi, którą posuwał się
orszak ustawiony był podwójny
szpaler wojska i policji. Para kró-
lewska była przedmiotem nie-
zwykle entuzjastycznych owacyj.
Nie ustawały okrzyki: „Niech żyje
król i królowa". W katedrze od-
była się ceremonja pobłogosła-
wienia młodej pary królewskiej.
Ceremonja ta odbyła się według
obrządku prawosławnego.

 

ZEBRANIA PRZEDWYBORCZE
LISTY NARODOWEJ Nr 4

Dziś, dnia 1 listopada.
Areszt b. posła.

KRAKÓW. (Pat.) Z polecenia
sędziego śledczego w Jaśle został
aresztowany w piątek rano w
Wróblowej były poseł P. S. L.

Piasta Madejczyk ' pod zarzu-
tem działalności antypaństwowej.
Aresztowany został odstawiony
do więzienia.

Aresztowanie prezydjum Unda.
LWOW. (Pat). Sledztwo w

sprawie aresztowanych dr. Dy-
mitra Lewickiego i  Lubomira
Makaruszki przejął sędzia śledczy
do spraw specjalnej wagi dr. Ka-
zimierz Januszewski, który nie-
zwłocznie przystąpił do urzędo-
wania. W toku dalszych docho-
dzeń opieczętowano lokal głów-
nego sekretarjatu Unda we Lwo-
wie oraz przytrzymano, po prze-
prowadzeniu rewizji, adwokata dr.
Alesandra Marytczaka, naczelne-
go redektora „Dila“ Wasyla Mądre-

go i mistrza šlusarskiego Michala
Stefanowskiego, wszystkich człon-
ków prezydjum Ūnda. Po prze-
słuchaniu wstępnem  wymienio-
nych zatrzymano w areszcie do
dyspozycji sędziego śledczego.

Naskutek decyzji sędziego
śledczego ze Lwowa aresztowano
nocy ubiegłej w hotelu sejmo-
wym sekretarza klubu (lndo Ko-
sonockiego Włodzimierza oraz se-
kretarkę tegoż klubu Wiśniewską
Katarzynę.

 

 

Pamiętajcie o funduszu wyborczym Stron-
nictwa Narodowego

Wpłaty kierować należy do „Dziennika Wileńskiego".

BD WO A,

1) W dzielnicy Antokol, przy ulicy Antokolskiej 39 m. 4, o g. 1 m. 15.
2) W dzielnicy Zarzecze, przy ul. Zarzecze 15 m. 10, o g. 12 m,30.
3) W dzielnicy Nowy-Swlat, przy ul. Niešwieskiej 8 m. 5, o g. 3 pop.

4) W dzielnicy Snipiszki, przy ul. Lwowskiej 7 m. 6, o g. 12 m. 30.

Jutro w niedzielę, dnia 2 listopada.
1) W dzielnicy Antokol, zebranie dla kobiet, przy ul. Antokolskiej 68--6.

o godz. 1-ej p. p. ż

2) W dzielnicy Nowe-Zabudowanie zebranie dla kobiet, przy ul. Ko-
narskiego 33 (Betanja), o godz. 1 p. p.

3) W dzielnicy Popławy, przy ul. Jerozolimskiej 28, o g. 3ej p. p.

4) W dzielnicy Sródmieście, przy ul. Dominikańskiej 4 (w sali obok
„Dziennika Wileńskiego”), o godz. 1 p. p.

5) W sali przy ui. Orzeszkowej 11 zebranie Ligi Robotniczej o 12!/4

Prosimy członków Stronnictwa Narodowego o wprowa-
dzanie sympatyków na powyższe zebrania.

ZAWIADOMIENIE!
ZAKŁAD KRAWIECKI WILHELMA DOWGIAŁŁY

zostanie przeniesioriy z dniem 5 listopada r. b. do nowego,

obszernego lokalu przy ul. Św. Jańskiej 8, urządzonego
według ostatnich wymagań fachowych (dawniej Wielka 5)

Przyjmuje obstalunki jak z własnych tak i z powierzonych
materjałów. Wykonanie solidne. Ceny umiarkowane.

Czy jesteś członkiem L.0.P.P,

683 D
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Dmzgorąca hr'yle.
„Strzeż nas panie Boże od

przyjaciół”... tak słusznie powie-

dzieć może BB. pod adresem

swego czołowego przedstawiciela,

prof. Krzyżanowskiego, którego

wielką mowę przedwyborczą w

jej części politycznej straciliśmy

w n-rze wczorajszym. Dziś prag-

niemy zaznajomić Czytelników

naszych z drugą częścią tej mo-

wy, ' zawierającą druzgocącą
wprost krytykę panującego u nas

systemu gospodarczego.
Prof. K. stwierdził, że
„lata 1927 i 28 były okresem nie”

zwykle pomyślnego rozwoju ekono*
micznego. Falowania życia gospodar”
czego są nieuniknione. Na tej podsta-
wie wielu przepowiadało, że wkrótce
nadejdzie przesilenie. Ta przepowiednia
musiała się spełnić*.

Przepowiedzieć nie było tak

trudno, chociażby na podstawie

- znanej biblijnej opowieści o sied-

miu tłustych i siedmiu chudych

latach. Różnica na tem polega,

że Egipt miał swego Józefa, który

przezornie poczynił zapasy, cze-

go Polska nie uczyniła, za co te-

raz ponosimy konsekwencje.

Prof. K. tłumaczy obecne prze-

silenie ową osławioną „konjun-

kturą wszechświatową”, natych-

miast jednak dodaje, że Francja

nie ucierpiała z powodu tej ko-

njunktury. Stany Zjednoczone

tak są bogate, że przetrwać mo-

gą bezkarnie groźniejsze jeszcze

przesilenia, obecne odblio się

dziwnym trafem akurat na kursie...

polskich pożyczek.
Sytuacja w Niemczech, zmu-

szonych płacić clbrzymie odszko-

dowania wojenne, jest bardzo

ciężka, ale rzecz dziwna—główny

ciężar spada znowu... na Polskę.
„Po wrześniowych wyborach Niemcy

zaczęli wzamian za złote polskie ku-
pować dolary. Bank Polski dla utrzy-
mania stałości kursu naszego złotego
musiał sprzedawać obce waluty i de-
wizy“.

Ostatecznie Niemcy dostały
125 mil. dol. kredytu — Polsce

nikt pożyczyć nie chce.

Wewnętrzny stan gospodarki

naszej jest fatalny:
„Spadek cen płodów rolniczych

zmniejszający zakupy towarów przemy-
słowych  uskuteczniane przez wieś,
stał się także u nas ośrodkiem wy-
darzeń*.

Dalej czytamy:
„Wydatki na bezrobocie znacznie

wzrosły”.

Mówca pociesza się wprawdzie,

że w Anglji wzrosły one również,

zapomina jednak dodać znane

przysłowie: „zanim tłusty schu-

dnie...“
„Wywóz towarów z Polski zmniej-

szył się ilościowo, a w daleko wyższej
mierze wartościowo*.

Dalej:
„Udział zagranicznych kapitałów

zmniejszył się w życiu gospodarczem
Polski“.

Przyczyną tego—według prof.

Krzyżanowskiego — „pełne nieuf-

ności oczekiwanie”.
„Życie ekonomiczne skurczyło

się. Spadły obroty i zmniejszyła się
batyin w wyniku czego do-
chody skarbu w bieżącym roku bu-
dźetowym będą prawdopodobnie
około 200 miljonów zł. niższe od ze-
szłorocznych''.

Nieco dalej:
„Płynne zapasy kasowe rządu

w Banku Polskim spadły o blisko
200 miljonów z powodu znacznych
rozchodów pozabudżetowych (I)'*

Dalej jeszcze dowiadujemy się
ciekawej rzeczy, że rząd był wi-

nien _ funduszowi bezrobocia

znaczniejszą sumę, której za cza-

sów dobrej konjunktury nie za-

płacił i musiał tę zaległość obec-

nie wyrównać.
„l kolej jest zadłużona w zapasach

kasowych*.

Jak wiadomo, uchwalił Sejm

wypłatę urzędnikom zaległego do-

datku mieszkaniowego za rok 1928.

W marcu — t.j. dopóki funkcjo-

wał Sejm—wypłacono jedną trze-

€ią część tej kwoty. Co do reszty

jednak (t.j. dwóch trzecich)
„rząd był zmuszony do odroczenia

wypłaty tej zaległości wynoszącej
65 miljonów*.

Na pociechę urzędnikom do-

daje wprawdzie prof. Krzyżanow-

ski, że „podwyższenie ich zbyt

niskich poborów, jest usilnem

dążeniem rządu”—co jednak nie

zgadza się ze znanym wywiadem

p. premjera, w którym oświad

czył, że był przeciwnikiem pod-

wyższenia.

Wobec zniżki dochodów skar-

bu i wyczerpywania się zapasów

kasowych, zastanawia się prof. K.,

czy nie byłoby możliwe podwyż-

szenie podatków, wnet jednak do-

chodzi do wniosku, że „ze wzglę-
du na oczywiste przeciążenie po-

dątkowe”, chybiloby to celu i „za-

miast zwiększyć, zmniejszyloby

dochody skarbu”.

Mówca przyznaje, że należało-

by raczej dążyć do. zmniejszenia 
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NARODOWA
STAJE do WYBORÓW, aby WYWALCZYĆ

WOJSKOWYM
ustawowe zabezpieczenie służby, uznanie facho-

wej wiedzy, miłość i szacunek całego Narodu.

W sprawie naszych podoficerów.
Od czasu do czasu ta czy in-

na kategorja pracowników pań-
stwowych występuje na forum
publicznem, wysuwając swoje po-
trzeby i żądania. Istnieje tymcza-
sem wśród nich grupa, której los
i warunki pracy zasługiwałyby na
uwagę, a która nie jest w moż-
ności wysuwać swych dezydera-
tów publicznie, choćby ze wzglę-
du na charakter swej służby. Mó-
wimy tutaj o podoficerach zawo-
dowych. Są oni żołnierzami służ-
by czynnej, a więc nie może o
nich upominać się żaden związek
zawodowy czy inna korporacja
pracy. AH tymczasem sprawa tej
kategorji pracowników zasługuje
na baczną uwagę.

Czem jest podoficer zawodowy
podczas pokoju, objaśniać nie
trzeba. Jest przedewszystkiem po-
niocnikiem oficera w wychowaniu
i szkoleniu żołnierza, pozatem zaś
pełni on różne odpowiedzialne
funkcje administracyjne. Podczas
wojny jest on znów dowódcą niż-
szych szczebli. W jednym i dru-
gim wypadku tworzy on, dzięki
swej liczbie i bezpośredniemu
kontaktowi z masą żołnierską,
szkielet armji, wpływając wydat-
nie na jej charakter i jej wartość.

Powszechnie wiadomo, że na
wysoki poziom wyszkolenia i kar-
ności dawnej armji niemieckiej
wpływał jej podoficer, którego
wartość fachowa i służbowa była
bardzo duża. Wysoką zaś wartość
podoficera uzyskiwano przez to,
że dzięki specjalnie pociągającym
warunkom służby, udawało się
pociągnąć do niej wybitnie war-
tościowy materjał ludzki. Warun-
kami temi były: odpowiednie
wynagrodzenie, należyta sytuacja
społeczna, oraz zabezpieczenie
dalszej egzystencji po wysłużeniu
kilkunastu lat w wojsku.

Warto się przyjrzeć tej spra-
wie u nas, gdzie przy stosunkowo
małej ilości oficerów .w oddzia-
łach linjowych rola podoficera
jest raczej większa niż gdzieindzej.

Podoficerowie rekrutują się z
żołnierzy służby czynnej, mają-
cych ukończoną pułkową szkołę
podoficerską, którzy pozostają na
nadterminową służbę, a po pew-
nym czasie próbnym zostają przy-
jęci na zawodowych. Służba ich
jednak nie nabiera charakteru
stałej służby państwowej, składają
oni jedynie zobowiązania na okres
3 lub 6 lub 9 lat, które to okresy
są odnawiane, zależnie od decyzji
przełożonego.

Dla zabezpieczenia bytu pod-
oficerów, którzy mają wysłużone
kilkanaście lat, przewidziane jest
nadawanie im, w zależności od
dysponowania oraz posiadanych
przez nich kwalifikacyj, posad
cywilnych w innych działach służ-
by państwowej.

W praktyce system powyższy
jednak liczne następstwa

ujemne.  Uderza tu  przedew-
szystkiem _prowizoryczność tej
służby. Nigdy podoficer nie jest
pewny, czy po wygaśnięciu ter-
minu jego zorowiązania, służba
zostanie mu przędłużona, przy-
czem bezapelacyjny głos należy

ma

tu do jego przełożonych. Na-
stępnie sprawa nadawania sta-
nowisk w cywilnej służbie pań-

ciągle jeszcze cha-
rakter płynny i podoficer nie
może dokładnie wiedzieć, kiedy
i na jaką posadę może liczyć.

Nic dziwnego, że taki stan
rzeczy wywołuje wśród naszych
podoficerów rozżalenie i zniechę-came tidomiic DENie

powiedzialnej nieraz pracy. nie
są oni przyrównani do innych
kategoryj pracowników państwo-
wych, którzy, od chwili defini-
tywnego przyjęcia ich do służby,
mają zapewnioną stałą egzysten-
cję i zwolnienie ich może być
dokonane jedynie w drodze są-
dowej czy dyscyplinarnej, a nie
wisi nad niemi co parę lat.

Dlatego też wprost narzuca
się konieczność uporządkowania

stwowej ma

tej sprawy przez odpowiednią
rewizję pragmatyki szeregowych
w ten sposób, aby żołnierz, po
odbyciu np. dwuletniej służby
próbnej jako nadterminowy, sta-
wał się pełnoprawnym  funkcjo-
narjuszem państwowym z upraw-
nieniamį do emerytury itd. Po-
zatem uporządkowaćby należało
definitywnie sprawy posad cy-
wilnych dla podoficerów, którzy
mają za sobą 12 do 15 lat służby
w szeregach. Dzięki przyzwycza-
jeniu do karności, dokładności
itp. stanowią oni doskonały ma-
terjał dla poczt, kolejnictwa i po-
dobnych służb. Otóż sprawę tę
tak należałoby uregulować, aby
każdy podoficer miał możność
otrzymania tego rodzaju pracy.
Przykład Niemiec świadczy o ta-
kiej możliwości, trzeba więc tylko
dobrej woll.

Tych parę zarządzeń napewno
radykalnie odbiłoby się na jakości
kandydatów do służby podoficer-
skiej, wywołując napływ jedno-
stek wartościowych. Temsamem
podniósłby się poziom bojowego
przygotowania wojska.  Jedno-
cześnie zachęciłoby to do pracy
obeenych podoficerów, nie stwa-
rzając zbytnich ciężarów dla pań:
stwa. X.
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| „MYDŁO
TRIUMF MAJOLA
Głupie i płaskie.
„Słowo” w numerze z piątku

podaje następującą wzmiankę:
Węzorajszy „Dziennik Wileński"

został skonfiskowany za artykuł
wstępny p. Rutkowskiego, bezrobot-
nego szofera, który opowiada, w ja-
ki sposób miał bić prof. Strońskiego
i rzucać kamienie do sali „Ogniska“.
Wszystko to wygląda nader krymi-
nalnie, jeśli kto chce wierzyć džen-
telmenowi, który umawia się bić
człowieka za pieniądze, a później
pisuje o tem artykuły w endeckiem
piśmie, należy przypuszczać, że tym
razem bezinteresownie.

To, co pisze „Słowo”, ma być
niby dowcipne, ale jest w rzeczy-
wistości tylko płaskim, głupim
konceptem.

„Dziennik Wil.* został skonfi-
skowany w czwartek za podanie
spisanych przed rejentem zeznań
Rutkowskiego. Z punktu widzenia

 
 

podatków, jednakże uważa to za

niemożliwe — o reformie podat-

kowej na razie mowy być nie

może. (Dla wyborców BB. bardzo
to zachęcające!). .

W tak krytycznem położeniu
widzi p. K. jedyne wyjście w za-

ciągnięciu pożyczki. Niestety za-

raz jednak stwierdza, że „niema

możliwości emitowania nowej po-

życzki wewnętrznej”.

Co się tyczy pożyczki zagra-

nicznej, jej uskuteczni*nie
„uwarunkowane jest uzyskaniem

upoważnień sejrmowych, których rząd
obecnie nie posiada”.

Czy jest nadzieja aby je uzy-

skał od przyszłego Sejmu? Mów-

ca zaznacza, ze wszelkie próby

podejmowane w ciągu ostatnich

dwóch lat doprowadzenia zgod-

nego pożycia między Sejmem a

rządem obecnym spełzły na ni-

czem.
„Dziś możliwość

dobnych prób w razie
powodzenia po

nieuzyskania
większości przez rząd jest o wiele

mniejsza”. ,

Cóż więc pozostaje uczynić?

Prof. K. rzuca myśl samobójczą:
„Zniżkę dochodów i zapasów kaso-

wych można wyrównać.. także sprze-
dażą części majątku państwowego".

Innemi słowy.. wyprze-

daż Polski. Koledzy prof.

Krzyżanowskiego z BB wdzięczni

muszą mu być za ten pomysł —

jako atut wyborczy jest

on niezrównany.

Obraz naszej sytuacji gospo-

darczej, naszkicowany przez prof.

K. najbardziej  niefrasobliwego

zwolennika „radosnej twórczo-

ści” musi nie tylko zastanowić

ale przejąć najwyższą obawę.

Myśmy te rzeczy dawno przewi-

dywali i ostrzegali — ale nas za-

krzyczano: „byczo jest”!

Dziś jedno nas tylko dziwi:

jak mógł prof. K. tak rzeczową

trzeżwą mowę zakończyć propo-

zycją — „a więc głosujcie na je-

dynkę“.
Widocznie krakowski profesor

kieruje się tą samą logiką co po-

krewny mu duchem „Dziennik

Poznański", który w bardzo me-

lancholijnym artykule doradza

sanacyjnym konserwatystom gło-

sować za listą rządową, gdyż

„skoro się powiedziało „a“ trzeba

także powiedzieć... „b".

To nie oznacza jednak—bebe.

 

minimalnej etyki dziennikarskiej
głupia napaść „Słowa” jest czemś
bezprzykładnem, wie bowiem re-
dakcja tego pisma, że nie może-
my się bronić przez podanie ze-
znań sprawy napadu, nie chcąc
narażać „Dziennika” na ponowne
represje.

 

Również głupie i aż do obrzy-
dzenia niesmaczne są nieustanne
„dowcipy” pod adresem prof.
Komarnickiego.

Trzeba się dziwić czytelnikom
„Słowa”, że cierpliwie znoszą tego
rodzaju idjotyczne połajanki.

 
  

Znowu nie możemy dziś dać czytelnikom dodatku na-

szego — „Žycie“. Nakład z ubiegłej niedzieli, jak również

dzisiejszy, wysłane zostały z drukarni w Bydgoszczy, jednak
dziwnym jakimś, niepojętym trafem, nie doszły jeszcze do

nas. Przepraszamy bardzo za ten zawód naszych czytelników.

W najbliższych dniach dostarczymy wszystkim naszym
odbiorcom wszystkie po kolei numery „Życia*.
 

KRONIKA.
Napad na b. posła P. Kownackiego.
W czwartek wieczorem o godz. 11-ej na dworcu w Wilnie, pod-

czas odejścia pociągu do Głębokiego, b. poseł Piotr Kownacki uległ
napadowi ze strony 4-ch osobników w mundurach oficerskich. Szcze-
góły podamy po otrzymaniu bliższych informacyj.

Ucieczka b. posłów Taraszkiewicza i Rak-
Michajłowskiego z Polski.

W kołach białoruskich sensa-
cją jest wiadomość o ucieczce
z Wilna do Gdańska b. posłów
białoruskich z Hromady, Tara-
szkiewicza i Rak-Michajłowskiego,
wypuszczonych przedterminowo z

więzienia na skutek starań sena-
torów białoruskich, z b. dyrekto-
rem . gimnazjum białoruskiego
Ostrowskim i Łuckiewiczem na
czele.

Wyjazd z Wilna byłych przy-

wódców Hromady nastąpił już

przed kilku dniami.
Według informacyj otrzyma-

nych w Wilnie, Taraszkiewicz w
Gdańsku odbył konferencję z kon-
sulem litewskim w obecności je-
dnego z działaczy politycznych
niemieckich przybyłego z Berlina.
Po konferencji tej, Taraszkiewicz
i Rak-Michajłowski wyjechali z
Gdańska i jak się zdaje, udali się
do Berlina, gdzie podobno mają
tworzyć białoruską organizację
wojskową na wzór (U. O. W.

Katastrofa autobusowa pod Wilnem
W dniu wczorajszym w pobli-

żu Jerozolimki zdarzyła się kata-
strofa samochodowa.

Autobus Nr. 38291, własność

A. Rouby i F. Dowgiałły z Pod-

brodzia, prowadzony przez kie-

rowcę Kaz. Lachowicza (Wilcza

Łapa 2), jadąc 'z Podbrzezia do
Wilna, chcąc wyminąć naprawia-

ny środek drogi koło mostu jero-

zolimskiego, wjechał do gliny.

Szofer skręcił na prawo maszynę
do pobliskiego odkosu, uderzył o

słup, złamał barjerę i przewrócił
się do góry kołami do stawu.

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi

okoliczności, obeszło się bez więk-

szych ofiar.
Pięciu pasażerów: Wł. Dziedziul

(wieś Reszutki, gm. Podbrzeska),
Dowgiałło i W. Stankiewicz (wieś

Douseły), Wł. Wysocki i Jachi“
mowicz, zostali dotkliwie poranie-
ni, reszta pasażerów uległa lek-
kim obrażeniom cielesnym.

Wszystkich podróżnych zmok-
niętych do nitki, zabrał przejedża-
jący autobus i odwiózł do Wilna,
gdzie lekarze pogotowia ratunko-
wego opatrzyli rannych.

Autobus uległ zupełnemu roz-
biciu.

Na miejsce wypadku przybyli
przedstawiciele władz administra-
cyjnych w osobie komendanta
wojewódzkiej P. P. inspektora
Ludwikowskiego, Starosty Grodz-
kiego Iszory i komendanta P. P.
m. Wilna nadkomisarza Izydor-
czyka, którzy przeprowadzają do-
chodzenie. 5 (d)
 

Wiadomości kościeine.
— Nabożeństwo żałobne w

dzień zaduszny na wojsko-
wym cmentarzu na Antokolu.
Dnia 2 listopada w niedzielę o
4 g. po poł., odbędą się nieszpo-
ry żałobne za spokój dusz wszyst-
kich poległych w obronie Ojczyz-
ny w kościele szpitalnym (po-
trynitarskim) na Antokolu; po-
czem wyjdzie procesja żałobna z
udziałem wojska garnizonu wileń-
skiego na wojskowy cmentarz
antokolski. Na cmentarzu pod-
czas procesji wygłoszone zosta-
nie kazanie okolicznościowe. Dnia
zaś 3 listopada w poniedziałek o
10 g. rano w kaplicy 'na cmen-
tarzu wojskowym odprawiona bę-
dzie msza św. żałobna za wszyst-
kich wiernych spoczywających
na powyższym cmentarzu.
— Nowenna w Ostrejbra-

mie—o pomyślność wyborów
do Sejmu i Senatu. Poczyna-
jąc od wtorku 4 listopada b. r.,
przez 9 dni, o godz. 6 i pół rano
będzie odprawiana w kaplicy no-
wenna do Najśw. Maryi Ostro-
bramskiej na uproszenie pomyśl-
nych wyborów do Sejmu i Sena-
tu, dla dobra Ojczyzny i Ko-
ścioła.

Z miasta.

— Udział Wilna w uroczy-
stościach w Radzyminie. Dnia
10 bm. w Radzyminie odbędzie
się uroczyste odsłonięcie pomni-
ka poległych żołnierzy w walce
z bolszewikami.

Na uroczystość tę wyjeźdża
delegacja m Wilna na czele z
prezydentem miasta mec. Fole-
jewskim oraz delegacja 85 p. p.
strzelców wileńskich. (d)
— Z T-wa Przyjaciół 85 p.

p. strzelców wileńskich. Za-
rząd T-wa Przyjaciół 85 p. p.
strzel. wil. zwraca się za naszem
pośrednictwem z serdeczną pro-
śbą do Społeczeństwa o składa-
nie ofiar podczas kwesty ulicznej

na budowę pomnika ku czci po-
ległych tegoż pułku, jaka odbę-
dzie się dziś, jutro i pojutrze.

Niechaj kwestarze będą przyj-
mowani życzliwie i niechaj im
nikt nie odmawia, lecz złoży naj-
drobniejszą ofiarę.

Sprawy miejskie.
— Lustracja rzeźni miej-

skiej. W dniu wczorajszym spe-
cjalna komisja na czele z prezy-
dentem miasta mec. Folejewskim
dokonała lustracji rzeźni miej-
skiej.

Komisja starała się przy tej
okazji załagodzić zatarg rzeźników,
lecz bezskutecznie.

Pracownicy i pracodawcy mię-
śni nadal stoją przy swych żą-
daniach i strajk trwa. (d)
— Komisja klasyfikacyjna

przy Magistracie. Magistrat m.
Wilna postanowił powołać do ży-
cia komisję klasyfikacyjną. która
zajmie się uregulowaniem ruchu
personalnego pracowników miej-
skich. (d)
— Urzedowanie w Magi-

stracie w dzień Zaduszny. W
poniedziałek dn. 3 b. m. w dzień
Zaduszny urzędowanie w Magi-
stracie odbędzie się na dwie
zmiany.

Pierwsza będzie urzędować do
godz. 12 w południe, druga od
12 do 3 popołudniu. (d)

Sprawy administracyjne.
— Oświetianie klatek scho-

dowych. Starosta Grodzki przy-
pomina właścicielom domów, że
klatki schodowe w domach mie-
szkalnych po zapadnięciu zmro-
ku winne być oświetlane w ten
sposób, by na każdych drzwiach
z łatwością można było odczytać
numer mieśzkania, oraz tabliczkę,
ewentualnie na tych drzwiach
umieszczoną. W najbliższych już
dniach Starosta Grodzki osobiś-
cie, względnie przez upoważnio-
nych przez siebie urzędników Sta-
rostwa sprawdzi, czy obowiązek

Nr. 253
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ten, naložony na wlašcicieli do-
mów przez obowiązujące prze-
pisy, jest przestrzegany zarėwno
w śródmieściu, jak i na przed-
mieściach. Winni nieprzestrzega-
nia obowiązujących w tym przed-
miocie przepisów, pociągnięci bę-
dą do surowej odpowiedzialności
administracyjno-karnej.

Poczta i telegraf.
— Wspólny spis abonentów

dla całej Polski. Ministerstwo
Poczt i Telegrafów zamiast od-
dzielnych spisów abonentów te-
lefonicznych, wydawanych dotąd
przez poszczególne Dyrekcje, wy-
daje w roku 1931 jedną wspólną
dla całej Polski książkę telefonicz-
ną abonentową pod nazwą „Spis
abonentów państwowych i kon-
cesjonowanych sieci telefonicz-
nych w Polsce, z wyjątkiem m.
st. Warszawy”. Redakcja i admi-
nistracja powyższego spisu znaj-
dująca się w Warszawie, przy ul.
Wspólnej Nr 26, zwracać się bę-
dzie pisemnie do wszystkich abo-
nentów w sprawie zamieszczania
ich nazwisk w książce abonentów,
przesyłając odpowiednie zgłosze-
nia do wypełnienia. Abonenci we
własnym interesie winni zadość
uczynić prośbie Redakcji, gdyż
niezwrócenie zgłoszenia nie zwal-
nia abonenta od uiszczenia tary-
fowej opłaty, przyczem w tym
ostatnim wypadku opłata będzie
obliczona na podstawie brzmienia
nazwy danego abonenta w po-
przedniej książce telefonicznej.
W myśl $$ 20 i 73 taryfy telefo-
nicznej każdy abonent ma prawo
do bezpłatnego zamieszczenia w
spisie jednokrotnie nazwy swej
stacji abonentowej, nie przekra-
czającej 40 liter (lub cyfr) druku,
zaś każde następne 40 liter (lub
część) podlega opłacie 5 złotych.
(Pomysł bardzo niepraktyczny, a
może nowa koncesyjka? Przyp.
Red.).

Handel i przemysł.
— Walne zgromadzenie Spół-

dzielczego Banku dla Handlui
Rzemiósł odbędzie się dnia 18
listopada r. b., o godz. 7 wiecz.,
w lokalu n/Banku.

Sprawy wojskowe.
— Dn. 4 listopada—raporty

kontrolne. W sali Kasyna Gar-
nizonowego w Wilnie odbędą się
4 listopada b. r. (wtorek) o go-
dzinie 9-ej rano raporty kontrol-
ne dla zamieszkałych na terenie
m. Wilna oraz pow. wil.-trock.
oszmiańskiego, urodz. w r. 1883
oficerów rezerwy i posp. rusz.
oraz b. urzędn. wojsk.,—jako też
dla urodz. w r. 1878 oficerów
posp. rusz. i b. urz. wojsk. Szcze-
góły opublikowane były przez
P. K. U. w dzieanikach wileń-
skich 21 i 28 września b. r.

Sprawy rolne.
— Dobre zasiewy zbóż ozi--

mowych w województwie. Z
poszczególnych powiatów woje-
wództwa wileńskiego donoszą, że
zasiewy zbóż ozimowych pow-
schodziły pomyślnie i bujnie się
rozkrzewiły.

Dotyczy to zarówno pszenicy,
jak żyta.

Oziminy tegoroczne w porów-
naniu z rokiem ubiegłym są
znacznie lepsze. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Nowe zrzeszenie arty-

styczne. W ostatnich czasach,
z inicjatywy kilku artystów mala-
rzy, zawiązało się w Wilnie nowe
zrzeszenie ppd nazwą „Wileńskie
Towarzystwo Niezależnych Arty-
stów - Malarzy”. Na zebraniu, na
którem podjęta została myśl zor-
ganizowania powyższego rzzesze-
nia, wyłoniono komitet organiza-
cyjny w osoba .h pp. Czesława
Znamierowskiego i Antoniego Pa-
ula, którzy niezwłocznie przystą-
pili do opracowania statutu i za-
legalizowania Towarzystwa. Towa-
rzystwo na zasadzie postanowie-
nia p. Wojewody z d. 6.X r. b, 
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Nr 1000:30 zostało wciągnięte do
rejestru stowarzyszeń pod Nr 1239,
wobec czego wkrótce zwołane

4Brostanie zebranie artystów dla
Ukonstytuowania się Zarządu To-
warzystwa, wyznaczenia terminu

pierwszej reprezentacyjnej wysta-

wy i wybrania, w związku z nią,
komitetu wystawowego oraz „jury”

Przez komitet organizacyjny,
została otwarta lista członków i
ogłoszony konkurs na projekt
arty - legitymacji członkowskiej

oraz godła Towarzystwa. Wszel-
kich informacyj udziela prezes
komitetu art. mal. p. C. Znamie-
rowski (Wilno, Antokolska 13
m. 3 lub 4).
— Zarząd Ligi Katolickiej

składa serdeczne „Bóg zapłać”
Wszystkim tym, którzy przyczynili
się bądź osobistym udziałem,
bądź ofiarą, do wyników loterji,

a w szczególności Stronnictwu
arodowemu, za bezpłatne udzie-

lenie lokalu podczas loterji, fir-
mie J. Stolle z Niemna, za ofia-
rowanie znacznej ilości wyrobów
szklannych, oraz pp. M. Jeleń-
skiej, Żukównie, Wolskiej, Gra-
bowskiej i innym. Czysty zysk
wyniósł 1100 zł.
— Zarząd Stowarzyszenia

Oficerów, przeniesionych w stan
Spoczynku, oddziału wileńskiego,
(Emerytów Wojskowych)  prosi
Swych członków, którzy przyjmo-
wali udział w walkach o Wilno
W okresie 1918 — 1920 r., by w
dniach 3 i 4 listopada b. r. zgło-
Sili się do Zarządu (ulica Mickie-
wicza 13) w godzinach od 11 do

|g 13 dla rejestracji.
— Ogródki działkowe. Dziś,

w sobotę, o godz. 1, przy koście-
le na Sołtaniszkach odbędzie się
zebranie działkowiczów |-szych wi-
leńskich ogródków działkowych,
jako zakończenie sezonu jesien-
nego. Na zebraniu tem omawia-

ne będą wspólne sprawy i wy-
głoszona zostanie pogadanka o
sadzeniu drzew karłowych i krze-
wów owocowych, wraz z poka-
zem, oraz rozlosowanie tychże.
Proszeni są również wszyscy, któ-
rzy się sprawą ogródków intere-
sują. Przyjmują się zapisy na no-
we działki.

Narodowa Organizacja Kobiet.
Wileńskie Tow. Ogrodnicze.

Odczyty.

« — Odczyt misyjny. W dniu
2 listopada b. r., o godz. 20, w
Auli Sniadeckich U. $. B. z okazji
IV Zjazdu Delegatów Związku
Akademickich Kół Misyjnych w
Polsce W. O. Superior Misji
Wschodniej ks. Włodzimierz Piąt-
kiewicz T. J. wygłosi odczyt pu-
bliczny na temat: „Akcja misyjna
w obrządku wschodnim”.

Czysty dochód przeznacza się
na cele misyjne.

Kronika policyjna.
— Ujęcie sprawcy okradze-

nia notarjusza Sikorskiego.
Wczoraj na terenie miasta ujęto
notorycznego złodzieła Rozenhar-
ca, oskarżonego o okradzenie
notarjusza Sikorskiego w a

d)
— Skrzynie z wódką na torze

kolejowym. Na torze kolejowym w
odległości 2 kiłometrów od stacji No-
wo - Wilejka znaleziono 2 skrzynie z
wódką, a w pewnej odległości trzecią
skrzynię. Ustalono dochodzeniem, iż
skrzynie te zostały skradzione z wago-
nu pociągu Nr. 775, odchodzącego z
Nowo - Święcian. Wartość znalezionej
wódki wynosi około500 złotych. Spraw-

cy kradzieży prawdopodobnie zostali
spłoszeni, wskutek czego skradzione
skrzynie pozostawili na torze.

Zabawy.
— Zabawa taneczna. Dziś

dn. 1 listopada w Kole Pol. Mac.
Szk. im. T. Kościuszki przy ul.
Turgielskiej 12, odbędzie się to-
warzyska zabawa taneczna. Wstęp
na zabawę dla posiadających kar-
ty wstępu oraz zaproszonych
przez nich gości. Karty wstępu
można otrzymać na miejscu u
czł, Koła. Początek o godz. 9
wiecz.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohuiante.
— Ostatnie przedstawienia sztuki

„Młody las''. Dziś i jutro „Młody las“.
— Skrzypce jesienne. W przy-

szłym tygodniu wchodzi na repertuar
Teatru na Pohulance wartościowa sztu-
ka rosyjska Surguczewa „Skrzypce je-
sienne”.

— Teatr Miejski w „Lutni*.
„Widma'* misterium muzyczne SI.
Moniuszki w „Lutni*”. W sobotę 1
i poniedziałek 3 listopada ukażą się
tradycyjne wileńskie „Widma* St. Mo-
niuszki w formie scenicznej układu
prof. Ad. Ludwiga i J. Hawryłkiewicza
pod kierownictwem muzycznem dyr.
Zyg. Dołęgi.

Z poniedziałkowego przedstawienia
„Widm“ część dochodu przeznaczono
na budowę pomnika dla poległych 85 p.p
strzelców wileńskich.

— Ostatni występ operetki mu-
rzyńskiej. Dziś o godz. 10 min. 30 w.
wystąpi poraz ostatni zespół murzyński
w operetce „Luisiana“.

„Mała grzesznica'*. Jutro w
niedzielę o godz. 8 w. Birabeau „Mała
grzesznica”.

— Dzisiejsze przedstawienie dla
młodzieży szkolnej w „Lutni** o g. 3
min. 30 po poł. A. Fredry „Pan- Jo-
wialski“.

— Jutrzajsze przedstawienia po-
południowe w Teatrach Miejskich.
Na Pohulance  Szerriffa „Kres wę-
drówki*, w Teatrze „Lutnia”. „Pierwsza

pani Frazerowa“.
— Kino - Teatr „Stylowy'** (Wiel-

ka Nr. 36), otwarty w gruntownie odno
wionym lokalu, znajdując się pod kie-
rownictwem fachowej Dyrekcji, nie ma-
jącej nic wspólnego z dawnymi właści-
cielami kina, zakontraktował na sezon
zimowy pierwszorzędne przeboje filmo-
we o wysokiej wartości artystycznej,
których ilustrację muzyczną wykona
specjalnie dobrany kwartet.

Obszerny, piękny i czysty lokal, do-
brze wentylowany i utrzymany — gwa-
rantują przyjemne spędzenie paru mi-
łych godzin w kinie.

Uroczyste otwarcie sezonu zimo-
wego w dniu 3 listopada b. r. rozpo-
czyna się wyświetleniem monumental-
nego filmu: „Arka Noego”, któ-
rego realizacja przy udziale przeszło
100 tysięcy ludzi pochłonęła dziesiątki
miljonów dolarów; film ten jest osta-
tnim wyrazem techniki filmowej, zwłasz-
cza w scenach Potopu Świata
przejmujących grozą ibatalistycznych
zdjęc przedstawiających wstrząsające
momenty z walk podczas wojny
światowej.

— Wklnie koiejowem„Ognisko
wyświetlony zostanie dn. 4 listopada
film p. t. „Dziewica Orleańska". Dochód
przeznaczony na rzecz niozamożnych
uczniów Szkoły powszechnej Nr. 22
„Swit“į

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mtr.

Program:

Sobota, dnia 1 listopada 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Pe-

znania.
11,58.
12,10.
14,00.
14,20.
16.40.

żyteczne. $
17,0). Audycja dla dzieci. :%
17,30. Koncert dla dzieci. J SA
18,00.gNabożeństwo z Ostrej]Bramy.
19,00. Kom. Wil, Tow. Org.; i Kół

Rolniczych.
20,00. Feljeton

szawskie".
20,15. „Z wioski—port."

Sygnał czasu.
Foranek z Filharm.
„Opłacalność chowu kur".
Muzyka i odczytv rolnicze.
„Wiadomości przyjemne i po-o "W

+

„Cmentarze war-

ci na scenie“ (I. Dehnelėwna).
22,15. Koncert wieczorny (płyty).

Niedziela, dnia 2 listopada 1980 r.
9,25. Transm. wotywy z Bazyliki Wi-

leńskiej.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Transm. poranku symfonicz-

nego z Filharm. Warsz.
14,15. Odczyty rolnicze.
15,00. „Zagospodarowanie sadu" —

odcz. Wygł. Kazimierz Tumorowski.
15,20. Muzyka.
16,40. Audycja dla dzieci.
17115. „Wiadomości przyjemne i po-

żyteczne”.
17,30. Muzyka z płyt.
17,40. Koncert popularny.
19,05. „Kukułka wileńska”.
19,25. Feljeton.
20,00. Audycja wesoła.
20,30. Transm. z Warsz. Wieczór po-

święcony Fryderykow'i Chopinowi.

Poniedziałek, dn. 3 listopada. 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Po-

znania.
12,05. Koncert religijny (płyty).
15,50. Lekcja francuskiego.
16,15. „Zaduszki Wileńskie* — mi-

krofon na cmentarzu Rossa.
16,45. Koncert religijny (płyty).
17,15. Nowela Zygmunta Kisielew-

skiego „O zmierzchu”.
17,45. Koncert religijny.
18,45. „Mała skrzyneczka“.
19,19. Komunikat sportowy.
19,65. Słuchowisko — „Tym, którzy

odeszli“.
20,20. Pogad. muzyczna.
20,35. Koncert z Warsz.

Moniuszki).
22,15. Koncert wieczorny (płyty).

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!

W związku z wydrukowaniem arty
kułu w Nr. 251 „Dziennika Wileńskiego'*
pod tytułem „Do Pana Prokuratora" zo-
stało umieszczone zeznanie J. Rutkow-
skiego, w którem wyżej wymieniony mó-
wi że wśród uczestników napadu skie-
rowanego na p. profesora Strońskiego
był niejaki Wasilewski rzekomo pracow-
nik Magistratu.

My niżej podpisani pracownicy Ma-
gistratu m Wilna stwierdzamy i oświad-
czamy, że w wyżej podanym zajściu
udziału nie braliśmy, o zajśćiu nic nie
wiedzieliśmy i nic wspólnego z osobni-
kiem noszącym to samo nazwisko co i
my nie mamy.

Łączymy i t. d.
Grzegorz Wasiiewski.
Stanisław Wasilewski.

Wilno dn. 31.X.30 r.
Przyp. Red. Wiadomo nam, iż prócz

autorów listu powyższego, w Magistra-
cie więcej jest pracowników tegoż na-
zwi ska.

(„Widma“

 

The black flovers de
Nev-York Louisiana.
Operetka murzyńska w 5 obia-*

zach Louis'a Douglas.

Były swego czasu i u nas
spory na temat estetycznej war-
tości muzyki jazzowej. Zdania
jak zawsże się podzieliły. Takt
jednak niesłychanego rozpowsze-
chnienia się jazzu pozostał fak-
tem. O prawdziwym jazzbandzie
mało kto u nas miał pojęcie po-
nieważ to, co się u nas słyszało
z tej dziedziny, było niczem in-
nem jak importowaną okropno-
šcią „made in Germany“.

Dopiero bezpošrednie zetknię-
cie się z autentycznym jazzem
amerykańskim, wykonywanym w
dodatku przez autentycznych mu-
rzynów, dać może wytłómaczenie
przyczyny tego prądu taneczne-
go, jaki ogarnął Europę zaraz po
zawarciu pokoju pod wpływem
wojsk amerykańskich.|

Wrażenie, które się odnosi,
słuchając i widząc artystów mu-
rzyńskiej operetki,  goszczącej
obecnie w Wilnie, wiele tłoma-
czy. Niepoaobna oprzeć się fa-
scynującemu czarnemu  szaleń-
stwu. Widz wychodzi z teatru
oszołomiony, porwany istną orgją
ruchu, najniespodziewańszyrh ry-
tmów, barw i dźwięków. Tempo
przedstawienia jest nawet nie
amerykańskie, lecz afrykańskie.

Ileż żywiołowości ' w radosnej
ochocie z jaką wykonawcy odda-
ją się szałowi tańca! Wszystko
rozpoczyna i kończy się tańcem,
zarówno obrzęd zaślubin, jaki
modlitwa o pogodę. Każda me-
lodja o charakterze lirycznym,
sytuacja nawet zgoła tragiczna,
musi rozkołysać się w końcu ryt-

 

łości przedstawienia tryska szcze-
ra radość życia, która czarnych
artystów przeistacza w grono roz-
bawionych dużych dzieci. Naiw-
ne to, proste, niewymyślne, lecz
pełne swoistego charakteru, po-
wiedziałbym wdzięku nawet. Ba-
let, operetka, pantomima i cyrk
zarazem zawiera sytuacje, które
miejscami posłużyć by mogły
za przykład czystego nonsensu,
czystej formy w teatrze, sprepa-
rowanej według recepty Witka-
cego. Płaski czasami w gruncie
rzeczy dowcip podnosi do wyżyn
groteski niesłychana precyzja wy-
konania.

SŚwietni aktorzy, niezrównani
o bajecznej technice tancerze są
jednocześnie murzyńscy artyści
ludźmi, obdarzonemi niezwykłem
poczuciem muzykalnem. Spiewa-
cy wykonywują głosem frazy czy-
sto instrumentalne o bardzo za-
wikłanych rytrnach, na których
klapnąćby mogła niejedna euro-
pejska znakomitość koloraturowa.

Podobnej precyzji rytmicznej
nie znajdzemy na żadnej chyba
ze scen europejskich. Trzeba mieć
bardzo wyrobione ucho, aby
chwytać bogactwo i rozmaitość
rytmu i akcentów, jakie ze swo-
bodą wystukuje nogami czarny
tancerz w oszałamiającem tempie
przy akompanjamencie niespo-
dziewanie i urywanie wpadającej
orkiestry

Za wiele zajęłoby miejsca opi-
sywanie szczegółów i wymienia-
nie zalet poszczególnych artystów,
od primadonny p. Valady Snow
i p. Louis'a Douglas'a zaczynając,
a na wirtuozie perkusiście koń-
czące. Wystarczy stwierdzić, że wy-
konanie jest świetne.

Muzyka Douglas'a, niewątpli-
wie bardziej interesująca, niż ka-
wałki rewjowe, któremi nas zasy-
pują p. p. Gold i Pętersburski,
obfituje w pomysły, które wy-
dają się świeżemi w  porówna-
niu z banalnemi zwrotami melo-
dyjnemi europejskich twórców
lekkiej muzyki. Szczerze bawi
słuchaczy pikanterja rytmów i
instrumentacji.

Słowem całość warta widzenia
i słyszenia.

St. W-—ski.

nA -— a r

Przy zepsutym żołądku, zaburze-
niach trawienia, niesmaku w ustach,
bólu w skroniach, gorączce, zaparciu
stolca, wymiotach lub rozwolnieniu, już
jedna szklanka naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka - Józefa'* działa pewnie,
szybko i dodatnio, Żądać w aptekach
i drog. 868—00

CAA WZ:AAC IAA RTN

Sport.
Wiadomošci drobne.
W tabelce mistrzostw lekko-

atletycznych Wilno zajmuje za-
szczytne trzecie miejsce 19 pkt.
1) Warszawa 82 pkt., 2) Poznań
21 pkt., 3) Wilno, 4) Białystok
14 pkt., 5) Kraków 9 pkt. dalej
kroczy Śląsk, Lwów i Pomorze
po 4 pkt., a Łódź 3 pkt. Uplaso-
wanie się Wilna na 3 miejscu w
konkurencjach męskich w pierw-
szym rzędzie zawdzięczać należy
Wieczorkowi,  Wojtkiewiczowi i
Sidorowiczowi.
W konkurencji mistrzostw lek-

koatletycznych pań Wilno zajmuje
dopiero piąte miejsce mając przed
sobą 1) Warszawę, 2) Śląsk, 3)
Poznań, 4) Łódź, a za sobą 6) Po-
morze, 7) Lwów i Kraków.
W mistrzostwach Polski w pił-

ce koszykowej do finału zakwali-
fikowała się Cracovia i A. Z. S.
Poznan (dawna 13 harcerska).

Do mistrzostw hokejowych
świata, które odbędą się w Kry-
nicy wpłynęło już zgłoszenie dru-
żyny Włoch i CI. S. A.

Szwajcarski Związek Narciarski
wypowiedział się ostatnio przeciw
uprawianiu rekordowych skoków
narciarskich, ponieważ mają one
mało wspólnego z prawdziwym
sportem.
W piątek 7 listopada odbędzie

 
 

trywana sprawa biegu 3 maja,
gdyż takowy został zakwestjono
wany i prawdopodobnie faktyczne
zwycięstwo A. Z. S$. nie zostanie
przyznane z racji formalności,
która nie została załatwioną w
odpowiednim czasie z zawodni-
kiem A. Z. S. krakowskiego Kar-
czewskim.

Dziś w sali „Ogniska" Kolejo-
wa 19 od godziny 16 odbywać
się będzie turniej ping-pongowy
między graczami Ogniska, a gra-
czami Z. A. K. $. Turniej jest o
tyle ciekawy, że w Ognisku są
najlepsi gracze Wilna, a w Z. A.
K. S. jest gracz, który zbierał
liczne tryumfy w Warszawie.

Egzamin sędziowski Wil.
Okr. Zw. L. Atietycznego.
Wil. Okr. Zw. L. Atletyczny

podaje do ogólnej wiadomości,
że 6 listopada o godzinie 18 w
Ośrodku W. F. Ludwisarska 4,
odbędzie się egzamin na sędziów-
kandydatów lekkoatletyki.

Zgłaszać się może każdy ma-
jacy pewien zasób wiadomości
teoretycznych i praktycznych z
lekkoatletyki.

Sport przez radjo.
W poniedziałek dnia 3 listopa-

da o godzinie 20.00 przed mikro-
fonem rozgłośni Wileńskiej Jaro-
sław Nieciecki mówić 'ędzie o
warunkach rozwoju boksu w
Wilnie.

Piłka nożna.
Dzisiaj o godzinie 14 na An-

tokolu boisko 6 p. p. leg. Ognisko
gra mecz towarzyski z 1 p. p.
leg., a jutro w niedzielę Ognisko
spotka się z młodą drużyną „Diu-
karz*.

Gry sportowe.
Dzisiaj i jutro w sali Ośrodka

W. F. rozgrywać się będzie tur-
niej piłki koszykowej. Początek o
godzinie 10 rano. Do turnieju
zgłosiły się wszystkie kluby spor-
towe mające sekcje gier sporto-
wych.

Turniej ten jest o tyle cieka-
wy, że będzie on sprawdzianem
sił, przed meczem piłki koszyko-
wej Wilno — Estonja. Mecz z
Estonją projektowany jest na
grudzień, lub na ostatni dzień
listopada.

Wczoraj Zarząd Wil. Okr. Zw.
Gł. Sportowych zawerefikował do
klasy A następujące kluby: Ogni-
sko, Strzelec, 1 p. p. leg. i S.
M.P., inne zaś kluby należą do
klasy B, a więc: A. Z. $S., Sokół,
3 p. sap., 5 p. p. leg. i inne.

Ja. Nie,

Z POGRANICZA.
Litwini organizują straż
graniczną na wzór K. 0. P.

Z pogranicza donoszą, iż wła-
dze litewskie obecnie opraco-
wują plan utworzenia straży gra-
nicznej zorganizowanej na wzór
naszego K. O. P.

Straż ta będzie pełnić służbę
na granicy na miejsce dotych-
czasowej policji. .
W pracy władze litewskie po-

sługują się planami K. O. P. zdo-
bytemi w tajemniczy sposób. d.

Wysiedienie obywatela li-
tewskiego.

Wczoraj z granic Polski został
wysiedlony do Litwy w rejonie
Dukszt obywatel litewski K. Ko-
rzelewski, który przybył nielegal-
nie do Polski. d.

Zastrzelenie komunisty—
szpiega.

Onegdaj wieczorem na odcin-
ku granicznym Iwanowo — Iwie-
niec podczas ucieczki do Rosji
sowieckiej został ciężko zraniony
przez patrol znany komunista
Abram Koński który w czasie
pościgu oddał kilka strzałów do
ścigających żołnierzy.

po kilkuKoński
zmari.

godzinach

S ŽIĖNS!LK WMILENSKI 3

20,30. Recital skrzypcowy S. Gold-  mem tanecznym coraz prędszym się zebranie zarządu Wil. Okr.

Pasta do = serga, is. Mizyki lekh i coraz dzikszym, niepojętym dla Zw. L. A., które jest o tyle cie- Odmładzanie

22,00. Feljeton SAvačšk. p.t „Dzie. €uropejskiego oka i słuchu. Z ca- kawe, že na nim będzie rozpa- naskórka twarzy.

Z letnich wywczasów powra-
camy wprawdzie fizycznie pokrze-
pieni, lecz często — niestety —
z nabytemi, pod wpływem słońca
i zmian atmosferycznych, wadami
cery. Pod złudną bowiem czerst-
wością twarzy kryje się zgrubie-
nie naskórka, a zatem — objaw
przejściowego zaniku młodocia-
nej świeżości. Przeciw tej przy-
padłości rozporządzamy dziś spe-
cyficznemi środkami zapobiegaw-
czemi, tudzież usuwającemi ją.
Wybitnie zapobiegawczo działa u
osób z prawidłową lub suchą ce-
rą: krem sportowy „(ltrasol”, z
przepisu Dra Lustra, tłusta zaś
cera wymaga chronienia jej
mleczkiem „Lityną”.  Zgrubiałą
prawidłową cerę odnawia się ma-
towym kremem „Mira”, suchąi
wiotczejącą zaś — ożywczym kre-
mem „Oxa” Dra Lustra. Powlec
odpowiednim kremem twarz na
10 minut przed spłukaniem gorą-
cą wodą, również przed naparze-

niem nad parą, a po osuszeniu —
przypudrować pudrem_ egzotycz-
nym Dra Lustra. i: Dr Zenon B.
MIEDWCCZETWESUETOWE RT APOEOROCZAI

W ubraniu jego znaleziono
szereg notatek i korespondencji
stwierdzających, iż był on na
usługach wywiadu sowieckiego.

g.

Ucieczka strażnika  litew-
skiego do Polski.

Wczoraj w rejonie Rudziszek
na na stronę polską zbiegł litew-
ski strażnik Bajrokunas.

Jako powód ucieczki podał
on — mające nastąpić aresztowa-
nie go za działalność szpiegow-
ską na rzecz Polski. d.

e Kraju.
Z Nowej Wiiejki.

Zarząd Koła Misyj Wewnętrz-
nych przy kościele św. Kazimiee
rza w Nowej-Wilejce niniejszem
podaje do wiadomości, iż z dniem
26 października r. b. został po-
wolany do życia nowy Zarząd
pod patronatem ks. proboszcza
Ejdziatowicza w składzie: prze-
wodniczącego p. Wróblewskiego
Tadeusza, sekretarza p. Litwino-
wicza i członków: p. p. Nowickie-
go Józefa, Stanisława Kamie-
nieckiego i Subocz.

Wykrycie sprawcy morder-
stwa Ś. p. A. Paszkiewi-

czowej.
Przed paru dniami donosiliśmy

o zamordowaniu właścicielki ma-
jątku Pożery pow. wilejskiego A.
Paszkiewiczowej. Dochodzenie
ustaliło, iż zamach planowany
pył na jej brata Józefa, który był
znienawidzony przez włościan za
tępienie kradzieży i nadużyć.

Wobec czego zrodził się u
nich plan zamordowania J. Pa-
szkiewicza. Wydelegowano nie-
jakiego Michała Kiryłę, który za-
czaiwszy się przy domu strzelił
przez okno zabijając  zamiest
Paszkiewicza jego siostrę.
Mordercę aresztowano. g.

Nieszczęśliwy wypadek pod-
czas wyskakiwania z po-

ciągu.
Na stacji Łyntupy podczas

wyskakiwania z pociągu wpadł
pod koła robotnik Al. Lipp, któ-
ry uległ ciężkim obrażeniom cie-
lesnym. Wezwane pogotowie ko-
lejowe odwiozło Lippa w stanie
ciężkim do szpitala w Swiecia-
nach. d.
Proces o szpiegostwo w

Baranowiczach.
Sąd Okręgowy w Nowogródku

na sesji wyjazdowej w Baranowi-
czach rozpoznał sprawę Stefana
Požytko, lat 20, m-ca wsi Wysoka
Lipa, gm. Snowskiej, poszlakowa-
nego o szpiegostwo na rzecz
ościennego państwa. Oskarżony
został skazany na 5 lat ciężkiego
więzienia.
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0! w c p22 POLSKIEJ LOTERJI PAŃSTW. wagąncao IodJęsnej tony wszeraisietam | samą przędzeniem przy śą
w najszczęśliwszej kolekturze Przedsiębiorstwo Handlowo -promeaystowa , ulicy Ostrobramskiej8.

4 tuje ed roku 1890. | ialni

PiieR M. DEUL. Sie insśsoejocka;| wazmaamanamawo MTMAosa|wia
i ZDRÓJ zal JEm PORTER tel. 811. Składy: Slowackiego 27, tel. 14—46 —0|—— y y

ŻYWIECKI, | CZK sun L EEA EEZTZERRKEZA EVTAUOOJI
w 3 —= te Ą „

Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17 p] MARCOWE, „ALDE RÓŻNE į a: poleca 567D

P. K. 0. 80928 cowe, : nyoświ|| WĘGIEL
OKE zi S A | POLECA SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI SWĄ

Centrala: Warszawa, Nalewki 40 z BRCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU POZ2 e so górnośląskich kopalni | “

Oddział w Lidzie: Suwalska 28 = nieobcięte. Szpital woj-| Bechstejn etc., takoż iApa E, ZDAC, zj H E RBA T Ę „ R u S S IA

6 6 wZYWCEU skowy na pako por.| Arnold > Kern- Tesi oraž I

ŁÓWNA poNABYCIA WSZĘDZIE Kaminski. Po. J.- min topt | Šyn, odznaczającą się delikatnym smakiem i przy-
dniach ć będ uznane rzeczywiście .

WYGRANA 5 kė 2 REPREZENTACJA: WILNO, « ZARZĘCZNA 19,7ELJS:64 własność. 4195--50| za najlepszaWkraju DRZEWO jemnym aromatem, przyczem jest bardzo 
 oszczędna w użyciu, gdyż doskonale naciąga.

DRZEWO suche przewożone koleją I WĘGIEL

—wawa

 

 
przez najwybitniej-

szych. fachowców na [|] 09191 Zdrowe, ga"
tunków: brzoza, olchai 23 PREMIE WSPÓLNIKA “

 

4

órnośląski AK isosna RANERESLAOTRECWAONWPEBCOCA
Ogólna suma $ .rów poszukuję (zależy w r, 1929. '
wygranych l : Po cenach konkurencyjnych poleca skład drzewa: „„ 0/45 Bariso ins K. DĄBROWSKA, ZE WRESZCIE UToBus (chavrokeė)

o = o) « PŁOMIEŃ » Piwna 5 tratnego i pewnego inte-| Wilno, ul. Niemiec- telefon 17-90. w dobrym stanie

Co drugi los musi wygrać! . resu. Udział w pracy po- ka 3, m. 6. SKŁAD: WĘGIEL Skromne życzenie. _ Sprzedam dowiedzieć się
d. niež na RATY. —00 żądany. Oferty pod Ceny fabryczne. — 2

PREM „BroA“ do redakcji Dzien- ulica Kijowska 8,

s

S daž | wynajęcie. k

nika. E | telefon 9-99. , Górnośląski opałowy ipannaSAMA

= Niebywala okaija| 82EABB kowalski Koks. drzewo żaluje, Panno ez
„ złu

KUPNOPRZEDAŻ K PRZEDAM_fiatows kle SZCZęPowe | rąbane. Do trablanka-iaretka Overland5osob. opony z kichar i (B niezwłoczna w za _ — Jestem freblanka

Wróbla 1 m. 23 róg Szep-
tyckiego od 10 — 12 i
16 — 17. 4 97—sl

* Dziecięce pytanie.

Korzystaj Aa aaa

(iąguienie rozpoczyna się 18 listopada.
Cena: 1,4losu zł.10 1/2 losu zł. 20

3/4losu zł. 30 1/1 losu zł. 40

— A czem się panien-  
UWAGA MATKI!

Dawajcie dzieciom czekoladę

     

 

 ZDROWIA* fabryki z techniczną gwarancją _„ oczach  wymiaruj  mykanych wozach muszę niańczyć aż trzy- „Tatusiu, jak się to
14 > wa SAMOCHODY za 4.400 zł. Fiat otwarty r | dzieściorga dzieci. Ma- dzieje, ze codziennie

NOAA, bony nit A. PIASECKI w Krakowie 5.osobowe wykłada- 5500 zl. b. dobry stan 880JĘ120. Koszary | Bry D.H.Wilopał turalne wolałabym, żeby wydarza się tylko tyle

zwłocznie po wpłaceniu należności ; ; PRE skórą wb. dobrym stanie na dogodnych warunkach gądy, Budynek 17, PH] cezniowa 3, tel. 18-17 i Baa wypadków, ile zmieśc
na nasze konto P. K. O. 80928. jest bardzo. pożywna i niedroga. sprzedam Chevrolet 4.200 kredytowych Tatarska ą Ne 2. 4187 —1j| StY' tel. A to były moje wlasne. | Sję w gazecie”?
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F. Stefan GENELI >$=ka SX AKC. w WARSZAWIE,
i i O CA

MIEJSKI  KINENATOGRAF |pada 1880 rokubędą wyświetineminy: CBIOKAda Na MOTZU» maKlssos įValuesMacBo | pp kei |
Sala Miejska, ul. Ostrobram- | nald. NAD PROGRAM: „Z balu do kryminału* komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek sean- |

ska 5 1 sów od g. 4. Następny program: „ANGELITA“. a

US Zdolny, inte-
ligentny, energiczny

DŹWIĘKOWY Wobec kolosalnego powodzenia na Wielka opera filmowa. W rol. główn. młod człowiek może
KINO- <H Ė L l 0 S$» żądanie pubiiczności dziś I jutro KRÓL ŻEBRAKÓW król śpiewaków bożyszcze kobiet DENIS leż” zarobek pracując
TEATR KING i najsłyn. śpiewaczka opery „Metropolitain* w N. Yorku Jeannette Mac Donald: Cały film w kolorach na- w dziale reklamowem

ulica Wileńska 28, tel. 926. turalnych. Dla młodzieży dozwolone. Na 1 seans ceny zniżone. Początek o g. 2.

  

   

 

   

lnformacje S. Grabow-
ski Biuro Ogłoszeń Gar-
barska 1 godz. 4—5 pp.

0
  

UMUD W poniedziałek 3-go listopada wielka premjera! Ceny znižone tylko na plerwszy seans. Tryumfalny przebėj

SWR ELMILZE AL JOLSON SONNY BOY "ZNSU mauy zka
ubiorów

Kino- HELIOS* wak, ulubieniec publiczności
Teatr99 R m mi Porywający dramat ze śpiewem siu,Serce Piešniarza isp, „veioYščawsUL datki dźwiękowe.  Wszech- Pyłej pracowniczki pierw-

światowe powodzenie. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15 w. idę z OWI, war-

Wilno, Skopówka7,m.8
ko 4 i „ (ostatnie wejście w dzie-| Dziś ostatni dzień! Początek o godz. 2-ej. Poraz 1-szy Iwan Petrowicz w filmie dźwiękowym Czarowną, Žywlo dzińcu). "Przyjmują się

 

  

BŹWIĘKOWY KINO-TEATR

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA Ne 22

łową, Na- przeżywają łwan Petrowicz i Agnes hr. Esterhazy w najnowszym dźwięko- 2
M «Noc Upojeń» wo-śplewnym dramacie erotycznym. Nad program: Dodatek dźwiękowy z RinkisSua

opery „7ydėwki“ (akt czwarty.) Ceny zniżone tylko na 1 seans. przeróbki. Przyjmę ucze-

nicę. Ceny dostępne.
4181- 0

miętną

   

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR | JUTRO PREMJERA! Początek -Ó 2. Potężna Supersensacja Dźwiękowa! Wielka atrakcja sezonu! Uiubieniec
<H 0 Lį. Yw06D» publ. JACK HOLT w arcydziele L TNIK olśni, wzruszy, oczaraje miłością i bohaterstwem. Brawurowe zdję-

dźwiękowym jako bohater <ia walk Niebywała technika. Nad program: Rewelacyjny dodatek Administrację domu
MICKIEWICZA Ne 22 rysunkowy słynnego Flejszera. Dia młodzieży dozwolone. Ceny miejsc zniżone tylko na pierwszy seans. obejmie emerytowany o-

fic. W.P. rodzinny, ener-
giczny, gospodarny, obe-

KIN O- L U X Dziš ostatni dzieA! Wielka kreacja mistrza ekranu, genjalnego CONRADA VEIDTA i jego utalent, partnerka—przepię- znany ze sprawami są-
TEATR % kna ELGA BRINK w wielkim wzrusza- NARZECZONA Mo 68 (KRAJ BEZ KOBIET). Niebywala treść! dowo-cywilnemi. Łaska-

M jącym erotycznym dramacie p. t.: Szalone napięcie! Potężna gral Początek we zgłoszenia listowne,
o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o g. l-ej. Ceny miejsc od 40 groszy. proszę skierować do

Adm. „Dz. Wil.* pod „Ad-
ministrator domu leg.

KINO- «L U X» [Od Jutra! Największy sukces światowy! MOTTO: „Miłości radość, Miłości ból*. Najbardziej lubiana gwiazda, oryginalna, ku- Ne 1237*. 4177—0

 

  

ul. Mickiewicza Nr. 11 tel. 15-62

 

 

 

TEATR sząco-piękna rusałka BRYGIDA HELM w swej naj- i i i “ Wzruszający dramat erotyczny. OCT
ul. Mickiewicza Nr. 11. ai najwspanialszej kreacji Rapsodja Milošci „Przedziwne Kłamstwo liny Pietrowny kur vid pė adjo syści WIATŁO, DZWONKI Jakość zagraniczna! OE 25 c iskie!Warwick Ward i Frank Lederer. Początek o godz. 4-ej w dnie świąteczne o g. 1-ej. Ceny od 40 gr. MOTORYurządza, a NY JREWielki wybór gatunków luksusowych.

 

reperuje elektryk konces.

 

Całkowita gwarancja co do jakości kaloszy jak i zamknięcia.
A L TADEUSZ FABISZEWSKI PRZEDSTAWICIELI cie w 32 ziel 514-or

POLSKIE 46 Dziśl Najnowszy film, i wspaniały dramat w 12 akt. w roli głównej: HARRY w; Nr. 8. STWO i ŁAD FABRYCZNYKINO „WANDA 1 raz w Wilnie Gdy noc zapadnie LIEDTKE i HRABINA AGNES ESTERHAZY. Nad pro- cy. AL Dom UL WIELKA 30. Tel. 14-81.
 

i Ągram: Najnowszy film 1 raz w Wilnie UPIORY STEPU potężny dramat z życia poszukiwaczy złota w 8 aktach. Handlow B-cia T R 0 c c Y Seo as giW roli głównej Kean Maynard. Poszukuję posady po-(IEA TZ ORTEGA S CZE,
kojówki lub do wszyst- KO DRY

Dziśl Niebywały wielki podwójny program! Arcydzieło według najznakomitszej powieści Jakóba Wasermana p.t Rega: Zadna ŚW?

z rozmaitych materjałów I najlepszej waty wyrabia
i sprzedaje po najtańszych cenach:

KINO- ]
TEATR «STYLOWY» | MASKI ERWINA REJNERA potężny dramat w 10 akt. w roli gł. najulubieńszy amant świata John Gilbert jako no- 8 + 4183—0

WIELKA 36. woczesny Don Jouan i urocza Anna Jong. Nad program: Najnowszy film, i raz w Wilnie Upiory Stepu potężny Mrs d
dramat z życia poszukiwaczy złota w 8 akt. W roli głównej Kean Maynard. M

firma B-cia CHANUTINfirma -Cla
WILNO, NIEMIECKA 23. — Firma egzystuje od r. 1890.

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin.

|ANVANAINITISAOSIITS PAWIA WA

Mieszkania
i pokoje

Pokė = idee
ka 9 m. 1. 4191—1
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łoda panienka z ukoń-
czoną szkołą rolni-

    

  

 

i i S z hodowli drobiu, po-i “II Dziš i dni następnych. Wielka epopea życia š w historycznym filmie „DZIEWICA ORLEAN- <Z4,! P
Kino Kol. „OGNISKO | póświecobego Gjezyż0tć peżażdatewEke «Joannę D Arc» SKA“ aktów10, w roli tytułowej .SIMONNE Ti eis ow
w Wilnie, ul. Kolejowa Ne2]]GENEVOIS. Joanna ponosi śmierć męczeńską na stosie, zostaje zaliczona do rzędu błogosławionych następnie zaś kano-Šiai 16ZĘ 13 y. 4188—1

, m. 13.nizowana. Pocz. o godz. 5 w niedziele i šw. o g. 4.   
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EO W LUT Żądajcie wszędzie
= Posezonowa Wyprzedaż — B|E = ANA >
= okazyjnych samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Chevrolet, = —pSTNA

Ford, Fiet, Overland, Buick. Auto-Garaże, Wileńska 26. Tel. 13-61, 17-52. | € egcrownw:
TTTD

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Piotrowic-Jarczenkowa
ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skėrne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 7 0d4-6pp.

Dr. GINSBERG
Choroby skórne wene-
ryczne | moczopłciowe

Wileńska 3.
8—1 i 4—8, tel. 567. s3

Sprawy
majątkowe

Do sprzedania dom w
pobliżu dworca ko-

lejowego. z wolnem 3
pokojowemmieszkaniem,
w cenie około 4 tys. dol.

 rzyjmuję tanio do ma-
lowania WARE:

mi portrety, ee

nia z fotograiji) obrazy na: a WASZA
weśadalios REPARACJA *

maszyn do szycia
Robota b. ładna W. Po-

prędka, dokładna I tania

hulanka 14, m. 39. 4050-1

Uwaga! ZYGMUNT NAGRODZKI
ZawalnafNt 11-a

Wył. wyro- « »
Dla oszczędnych  Pańlbu fabr «Nektar». D ędny a PAgryA
ostała otwarta praco-

wnia pod nazwą „No-
wość''. Wykonuje wszel-
kie roboty wchodzące w
zakres trykotarstwa oraz
dorabia stopki do najele-
gantszych pończoch i
skarpetek i podnosi ocz-
ka. ul. Trocka 1. 4193-00

otrzebna uczciwa |
pracowita panna do“

kawiarni. Oferty składać
w Adm. „Dz. Wil.* pod
„Zaraz“. 704 -00

NAUKA |
KITT:TIT

EU lekcje I ko-
repetycje francu-

skiego Tatarska 17—3.

  

  
  

    

 

 

 
 

 

584—4  
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<PEPEGE>
iTaE i a]

TAŃCE KARNAWAŁOWE

   

 

m cz ZEGARKI Musisz ukończyć kursy
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Kurs rozpoczynam we wtorek4 listopada o g. 8w. Ma a
Opłata za kurs 10zł. 5 listopada o godz.7-ej roz- ia. Ziemia dobra, las
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