
 

i-

iu ( i
ł

a s

.

1e-
d-
Je-
ku
el-
ta,
Ów
y,
li-

JO; *
ra. į
na
ej.

 
1 |7

(z
a
0,
ki,

 

Optata pocztowa ulszczona ryczaltem.

Rok XIV

DZIENNI
Wilno, Niedziela 9-go listopada 1930 r.

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
i „Administracji 448, 'Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

codziennie,

     

 

demaimmerZU gr.
Nr. 259. %

ILEN/KI
 

zagraniczne o 50
niem miejsca o 2

ranicę 8

proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową ŻI. 4 gr. 86,
za L

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. «cf tekstem 2 łam 85 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

roc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Nė 80187.
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Dnia 10 listopada b. r. o godz. 8.30 rano wkościele św. Trójcy
jako w uroczystość Świętego Ulrsyna Biskupa Bituryńskiego,

odbędzie się msza żałobna za spokój duszy

ś. p. Stanisława hr. Ursyn - Szantyra
Prałata Mohilewskiego,

na którą krewnych i przyjaciół zaprasza
Rodzina.

W poniedziałek dnia 10 listopada, jako w pierwszą bolesną
rocznicę śmierci

Ś. p. inż. Wiktora Niewodniczańskiego,
odprawione zostanie w kościele św. Trójcy (przy ul. Do-

minikańskiej), o godz. 8 min. 30 rano, nabożeństwo żałobne
za spokój Jego duszy, o którem życzliwych pamięci Zmar-
łego zawiadamiają ona i syn.

Job DK 404404AAAAAA
22 LOTERJA PANSTWOWA

Główna Wygrana BU 5 B i or zi.ESEBY'AEDA.KZPIBO TTAPOŚCION)

Ogólna suma wygranych 32.000.000 zł.
Co drugi los wygrywa.

KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE

K. GORZUCHOWSKIEGO zaMkowWA 9.
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 687z1

Należność P. K. O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów.
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MYJCIE ZĘBY
TAK — JAK

MYJECIE RĘCE
PRZEDSTAWICIELSTWO
NA DOLSKĘ i GDAŃSK  MAI$ON LKORYTKOsrCIE
WARSZAWA PL DĄBROWSKIEGO-Q. rEL-40-01

|] JAN BUŁHAK
artysta—fotoaraf

Jagiellońska8,tel.968 Przyjmuje 9-6.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wliańska 15—6.

IMIOTTTTWA
PAMIĘTAJ NABYĆ

LOS 22 LOTERJI PAŃSTWOWEJ
(Główna wygrana miljon złotych)

W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE

Stanisława Prolica
Wilno, Niemiecka 3. - - - (Hurtownia Tytuniowa Nr 2).

Zamiejscowym wysyłamy odwiotną pocztą. Należność
P. K. O. Nr. 80907. 704-1-or =

IMMOAT NE
GIEŁDA sp EO

ejowa y. ad i Bu: GOIRBFE;
WARSZAWA 7,X/(Pat.). obligacje B. G. K. 94; Te same 7%, 83,25,

Waluty i dewizy: 8%, obligacje budowlane B. G. K. 93,

Dolary 8,92“,—8,94!/,—8,90! ,. 41,0, L. Z. ziemskie 52—51,75, 5?|, warsz.
Holandja 359,20—360,80—358,40. 56, 8?;warszawskie 72.

Londyn 43,34'/,--43,45—43,24. Akcje:
Most PEM 8,894. Bank Polski 167,50, Firley 20, Wę-
Praga 26,45—26,51—26,39. gel38, Klucze 100.
Nowy York kabel 8,923—8,943—8,903. NOOOWA

Sodómizękzakz | OD ADMINISTRACJI
(czas odnowić prenumeratę

na miesiąc LISTOPAD. |

PI. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości"
Dzieła klasyczne

Ostatnie nowości (polskie i obce)
Lektura szkolna

Czynna od 11 do 18.
Kaucja 5 zł.

Abonament 2 złot.
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Włochy 46,71—46,83—46,59.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 100, 3'/, bu-

Wiedeń 125,65—] 25,96—125,34.

howlańa 50, Inwestycyjna seryjna 102, "=== -—"

 

Premjowa dolarowa 54, 5%), konwersyj- 3 Š
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Budżet na rok 1831—32.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na ostatniem posiedzeniu Rady Gabinetowej

ustalona została suma globalna budżetu na 1931—32.

Suma ta niższa jest od sumy globalnej budżetu tego-

rocznego.

W dochodach preiiminarz budżetowy wynosi 2.890.000.000 zł.,

zaś w wydatkach — 2.886.000.000 zł.

Rewizja w redakcji „Gazety Warszaw-
skiej”.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W sobotę o godz. 10 wiecz. dokonana zo-

stała rewizja w lokalu „Gazety Warszawskiej* przy ul. Zgo-

da Nr. 5.
Do czynności tej delegowano 30 policjantów.

Wszyscy znajdujący się podówczas współpracownicy re-

dakcji poddani zostali osobistej rewizji.

Zatrzymana została pewna osoba, która przybyłaz odwie-

dzinami do swego kolegi.
W chwili otrzymania tej wiadomości (godz. 1 w nocy) re-

wizja trwa.

Napad na redakcję «Robotnika».
(Teletonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. „Robotnik“ w sobotnim numerze zapowiedział

przygotowywany napad na redakcję „Robotnika“.
Istotnie w sobotę około godz. 8 wiecz. podeszła pod redakcję

banda, która chciała napaść na lokal.
Zamierzenie to jednak się nie udało, a wobec tego napastnicy

cofnęli się i śród okrzyków oddali się, demonstrując po drodze.

Rewizje w Krakowie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Krakowie w sobotę wieczorem policja doko-

nała rewizyj
Narodowego.

w lokalach: P. P. S., Chrz. Demokracji i Stronnictwa

Konferencja ekspertów dla spraw kredytu
rolnego.

WARSZAWA. (Pat). W myśl nych form kredytu rolniczego

uchwał międzynarodowej konfe- średnio: terminowego. W sobotę

rencji rolniczej w Warszawie, z
sierpnia r. b., zbiera się w dniu
b. m. w Warszawie sesja eksper-
tów państw Europy Środkowej i
południowo-wschodniej dla spraw
kredytu rolniczego. Zadaniem
sesji będzie opracowanie wspól-

o godzinie 17 w Ministerstwie
Rolnictwa odbyło się wstępne
posiedzenie polskiej „delegacji na
sesję ekspertów w sprawie kre-
dytu rolniczego, pod przewodnic-
twem prezesa Augusta Poplaw-
skiego.

Echa wielkiej debaty w parlamencie fran-
cuskim.

PARYŻ. (Pat). Onegdajsze wy-
stąpienie deputowanego Franklin-
Bouillona w Izbie Deputowanych
stanowi poważne wydarzenie w

życiu parlamentu francuskiego.
W przemówieniu swem mówca
nikogo nie atakował i na żaden
program polityczny nie napadał,
ograniczając się jedynie do nary-

sowania obrazu obecnej sytuacji
międzynarodowej i podkreślenia
konsekwencyj, jakie z niej wy-
prowadzić należy. Opinja publicz-
na reaguje na to przemówienie
w sposob dwojaki. Organy zacho-
wawcze wyrażają bezwzględne za-
dowolenie z wyrazistości przemó-
wienia Franklin: Bouillona o obec-
nej sytuacji wewnętrznej. Faktem

jest obecnie oczywistym i nieza-

przeczonym, mówi „Journal des
Debats”, że cała polityka likwi-
dacji wojny poniosła kompletne
fiasco. Miała ona ostatecznie zli-
kwidować przeszłość, a wywołała
zagadnienie daleko grožniejsze.
Natomiast organy lewicowe uwa-
żają, że podobne wystąpienia po-
gorszyć mogłyby tylko sytuację,
prowadząc do kompletnego  zer-
wania z Niemcami. Po przemó-
wieniu Franklin-Bouillona, mówi
socjalistyczny „Le Sgir”, nasz mi-
nister spraw zagranicznych oświad-
czył: Gdyby człowiek odpowie:
dzialny był o tyle szalony, ażeby
poprowadzić politykę, jaką zaleca
deputowany, mielibyśmy wojnę
za trzy miesiące.

Z konferencji rozbrojeniowej.
Wniosek niemiecki odrzucony.

GENEWA. (Pat). Przygotowa-
wcza komisja konferencji rozbro-
jeniowej rozważała na odbytem w

sobotę posiedzeniu, przedewszy-

stkiem wniosek delegata Niemiec,

hr. Bernstorffa, proponujący ogra-

niczenie kontyngentu rocznego,

oraz czasu służby dla krajów, któ-

re posiadają obowiązkową służbę

wojskową. Wniosek ten zwalczało
zdecydowanie wiele mówców, m.i.

przedstawiciele Francji, Italji, Ja-

ponji, Polski, Grecji, Czechosło-

wacji, Rumunji, Jugosławji, Belgji

i Turcji. Ostatecznie wniosek zo-
stał odrzucony. Za wnioskiem gło
sowali jedynie przedstawiciele
Rosji sowieckiej. Chin, Szwecji,
Norwegji i Holandji. Z kolei ko-
misja przystąpiła do rozważania
wniosku delegacji polskiej, doma-
gającego się dla wszystkich armji
jednakowego okresu służby woj-
skowej. Delegat Francji Massigli
i delegat Italji gen. de Marinis,
zwalczali stanowczo ten wniosek,
podczas, gdy lord Cecil wniosek
ten poparł.
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Niemcy pragną zmiany «niekorzystnych»
stosunków na Wschodzie.

KOWNO. 8.XI. „Memeler Dampf-
boot” podaje: Z Berlina donoszą,
iż minister spraw zagranicznych,
dr. Curtius, przyjął delegację za-

und Westpreussen”, tudzież przed-
stawicieli głównej organizacji Kłaj-

pedzian w Niemczech. Podczas
narady omawiano szczególnie po-
trzeby Wschodu niemieckiego, tu-
dzież zarządzenia, jakie rząd Rze-
szy ma podjąć, celem zmiany
niekorzystnych stosunków na
Wschodzie.

Niemiecki «Drang nach Osten»
BERLIN. (Pat). Jak donosi

„Deutsche Zeitung”, na meetingu
partji niemiecko-narodowej w By-
tomiu, jeden z mówców, poseł
do Reichstagu, dr. Kleiner, powo-
łując się na uchwały zjazdu
wszechniemieckiego w Hanowe-
rze, wzywał do zorganizowania
silnych oddziałów Grenzschutzu
na obszarach wschodnich, poło-
żonyeh wzdłuż granicy niemie-
cxo-polskiej. Wezwanie to przy-

jęte zostało przez meeting z nie-
bywałym entuzjazmem. Organizo-
wanie  Grenzschutzu, zdaniem
dziennika, skierowane przeciwko
naporowi ze strony Polski, jest
dziś minimalnym postulatem, któ-
ry urzeczywistniony być musi nie-
zależnie od tego, czy rząd Rze-
szy decyduje się na podjęcie wal-
ki o swobodę zbrojeń niemie-
ckich.

Udaremnione próby demonstracyj komuni-
stycznych.

BUDAPESZT. (Pat). Z okazji
rocznicy rewolucji bolszewickiej
grupa komunistów usiłowała urzą-
dzić demonstrację przed drukar-
niami poszczególnych pism. De-
monstranci zdołali wybić szyby
w jednej z drukarń. Zostali je-
dnak rozproszeni przez policję,
która aresztowała 32 młodych
manifestantówiprzywróciłaspokój.

BUKARESZT. (Pat). Próby
agentów komunistycznych zorga-

ńizowania demonstracji z okazji
rocznicy rewolucji paždzierniko-
wej w Rosji, zawiodły wszędzie.
Policja, uprzedzając demonstracje,
dokonała aresztowań o charakte-
rze prewencyjpym w  Besarabji.
Dalej aresztowała około 100 osób
w Czerniowcach i 47 w Bukaresz-
cie. W dniu dzisiejszym areszto-
wani będą wypuszczeni na wol-
ność.

Większość «mokrych» w Stanach Zjedno-
czonych zapewniona.

WASZYNGTON. (Pat). Osta-
teczne ustalenie po czyjej stronie
znajdować się będzie przewaga
w izbie reprezentantów możliwe
będzie nie wcześniej, niż za kilka
tygodni, ponieważ konieczne jest
oficjalne sprawozdanie z wyniku
wyborów w różnych okręgach.
Mimo to, niezależnie od ostatecz-
nego wyniku, już dziś jest rzeczą
pewną, iż powstanie zdecydowa-

na większość antyrządowa w obu
izbach 32 kongresu, który otwar-
ty będzie w marcu przyszłego
roku i w skład którego wejdzie
6 kobiet. Liczba republikanów i
demokratów będzie w obu izbach
prawie jednakowa, lecz o prze-
wadze zadecydują republikanie
którzy, pragnąc się znaleźć w
opozycji do rządu, łączyć się bę-
dą z demokratami.

Odznaczenie uczonego polskiego.
PARYZ. (Pat). W dniu 8b. m.,

na uroczystem posiedzeniu sena-
tu Sorbony, w obecności ministra
oświaty Marraud, nastąpiło odczy-
tanie aktu nadania dyplomu ho-
norowego znakomitemu uczone-
mu polskiemu, prof. uniwersytetu
warszawskiego, Tadeuszowi Zie-

lińskiemu./ Dziekan wydziału w
gorących słowach podniósł zasłu-
gi naukowe wielkiego uczonego,
znakomitego znawcy klasycyzmu
i filologa, przypominając więzy
przyjaźni, łączące Francję z Pol-
ską, oraz wyrażając uznanie dla
bohaterstwa naszego kraju.
 

 

z Litwy.
Sprawa tranzytu.

KOWNO. (Pat). W  najbliż-
szych dniach wyjeżdża do Paryża
minister spraw zagranicznych p.
Zaunius w celu przedstawienia
prezydentowi komisji tranzytowej
p. Quinones de Leonowi litew-
skiego punktu widzenia na tran-
zyt przez Litwę oraz ustalenia
terminu i miejsca bezpośrednich
rokowań polsko-litewskich.

Dola cudzoziemców na
Litwie.

RYGA. (Pat). Jak donosi „Ri-
gasche Rundschau“, rząd litew-
ski miał wydać nową ustawę, do-
tyczą cudzoziemców. (stawa prze-
widuje, oprócz posiadania wiz na
pobyt, specjalne zezwolenia na
przyjęcie do pracy. Wobec tego,
że ustawa działa wstecz wielu
cudzoziemców, którzy zajmowali
posady na Litwie, będą zmusze-
ni opuścić granice Litwy, gdyż
nie udało im się otrzymać po-
dobnych zezwoleń.

[ohne Wiadsmość.
Huragan.

SAIGON. (Pat.) Agencja Indo-
Pacifique donosi, iż ofiarami hu-
raganu na wyspach Pulo Conder
padło wiele ofiar ludzkich. Z pod
gruzów wydobyto już 35 trupów.
W dolinie rzeki Camau jest 8 za-
bitych. Na przylądku St. Jacques
jest 18 ofiar.

Napad bandytów na pociąg.
OAKLAND (Kalifornja) (Pat.)

Kolo miejscowošci Nobel 5 ban-
dytów zatrzymało pociąg pasa-
żerski i zabrało 50.000 dolarów,
przekazanych przez Federal Re-
serve Bank w San Francisco jed-
nemu z towarzystw w Pittsburgu,
jak również 15 przesyłek. Bandy-
ci uzbrojeni byli w karabiny ma-
szynowe. Zdolali oni zbiedz na
samochodzie. Ofiar w ludziach
nie było.

 

 

 

Zebrania Przedwyborcze

Listy Narodowej Ne 4.
odbędą się:

1) W NIEDZIELĘ dnia 9 listopada w sali Chrześcijańskich
Związków Zawodowych, przy ul. Metropolitalnej Nr 1, o godzi-
nie 12 I pół.

2) W NIEDZIELĘ dnia 9 listopada w sali przy ul. Dominikań-
skiej 4 WIEC KOBIECY o godzinie 5 popołudniu.

3) W PONIEDZIAŁEK dnia 10 listopada w dzielnicy „Za-
rzecze" w
6 wieczorem.

4) WE WTOREK dnia 11

lokalu przy ul. Zarzecznej Nr 15 m. 10, o godzinie

listopada w dzielnicy „Antokol
w lokalu przy ul. Antokolskiej Nr 39, o godz, 6 wieczorem.



 

OD WSZELKICH PRZEZIĘ-

BIEŃ ORGANÓW ODDE-

CHOWYCH i KASZLU

CHRONIĄ ZNAKOMICIE

aiserakamek
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1''3jodłami'
   
   

Do nabycia we wszystkich ap-

tekach i skład. apteczna.

Yao.
 
 

 

lnnyiljovan tiekia.
W dziejach Polski ścierały sią

i krzyżowały niejednokrotnie dwa

prądy: jeden, który bronił naszych

granic zachodnich, naszego do-

stępu do morza — drugi, który

dla żywotnych sił narodu szukał

ujścia w kierunku najmniejszego

oporu na bezmiernych obszarach

wschodnich.

Niekiedy obydwa te prądy

uzupełniały się nawzajem, nie-

kiedy przeciwstawiały się sobie.

Tak było podczas wojny świa-

towej. Z jednej strony obóz na-

rodowy. Nie lekceważył on by-

najmniej terenów wschodnich

Rzeczypospolitej, zwłaszcza w tych

granicach, które oddawna prze-

siąkły kulturą zachodnią i ciążyły

stale ku Polsce, ale jednocześnie

uważał za warunek prawdziwej,

politycznej i gospodarczej nie-

podległości: odzyskanie przystępu

do morza, przemysłowych tere-
nów Śląska wraz oczywiście z

najbogatszą, najstarszą dzielnicą—

Wielkopolską. Celów tych dopiąć

zamierzał obóz narodowy w śŚci-

słem porozumieniu i współpracy

z mocarstwami sprzymierzonemi.

Przeciwnie obóz aktywistyczny,

połączywszy losy Polski z pań-

stwami centralnemi, z góry re-

zygnując z ziem zaboru Pruskie-

go, pragnął straty zachodnie, po-

wetować na wschodzie — aż po

Dniepr.
Jeden i drugi kierunek miał

swe szczytne momenty. Takiemi

momentami dla Stronnictwa Na-

rodowego było podpisanie trak-

tatu Wersalskiego, zaślubiny mo-

rza przez gen. Hallera, plebiscyt

śląski oraz decyzja sejmu wileń-

skiego, który przekreślając plany

federalistyczne uchwalił całkowite

zlanie się dzielnicy naszej z

Polską.

Dla kierunku przeciwnego ta-

kim niewątpliwie szczytnym mo-

mentem był marsz na Kijów,

który—jakkolwiek się zakończył—

w dobie powodzenia niewątpliwie

mógł entuzjazmować bardziej za-

palne natury, wychowane na ro-

mantycznej literaturze naszej, ma-

rzące o „sławie kozaczej*, o „dzi-

kich polach*.

Od czterech przeszło lat obóz,

który czasu wojny  „aktywistycz-

nym* się nazywał jest u steru

naszej nawy państwowej. Zdawa-

łoby się—co jak co—ale ziemiom

wsehodnim powinno to wyjść na

korzyść, przecie tyle razy powta-

rzano, że zwłaszcza nasza wileń-

ska dzielnica z jej stolicą — Wil-

nem jest oczkiem w głowie naj-

wpływowszych dziś osób.

Wprawdzie osoby, znające

zwłaszcza dobrze stosunki wiej-

skie twierdzą, iż polskość na na-

szych kresach wciągu wieku nie-

woli nie poniosła tak znacznych

strat na rzecz różnych „mniej-

szości” jak właśnie w ostatnich

latach. Nato jednak odpowiadają

nam zwolennicy idei federacyj-

 

nej, że im nie chodzi o zdoby-

cze narodowe, polskie, że

ideałem ich jest rozszerzenie

państwowościpolskiej przez

pozyskanie białorusinów, ukraiń-
ców i t. p.

O sprawach tych pisało się
niejednokrotnie, stanowisko nasze

jest znane, nie potrzebujemy go

raz jeszcze wykładać—aliści naj-

zagorzalszy zwolennik idei fede
racyjnej przyzna, że dobrobyt

materjalny, kultura gospodarcza

„są najpotężniejszemi czynnikami,

jednającymi dla państwa zwła-

szcza tak zw. szerokie warstwy

kresowe, narodowo jeszcze do-

statecznie nieuświadomione.
Jakże przedstawia się pod

względem gospodarczym „uprzy*
wilejowanie” naszych ziem wscho-
dnich.

Podajemy poniżej kilka wy-
mownych cyfr i faktów, zaczer-
pniętych ze źródeł urzędowych.

Nie ulega wątpliwości, iż z po-

śród wszystkich ziem Rzeczypo-

spolitej, nasze wschodnie dzielni- 

 

GOŚĆ W DOM BÓG W DOM.
Dnia 10-go i 11 r. m. odbyć

się ma w murach miasta naszego
wielki zjazd b. Uczestników Walk
o Wilno. Daty te związane są
przez organizatorów zjazdu z dzie-
siątą rocznicą odparcia najazdu
bolszewickiego i wyzwolenia Wilna.

Witając szczerem, wylanem
sercem, bez żadnych za-
strzeżeń dzielnych obrońców
Ojczyzny i rodzinnego miasta na-
szego, nie możemy jednak nie
zastrzedz się co do trafności wy-
boru dnia, na który wyznaczono
zjazd. Wybór ten wydaje nam się
dowolnym i nietrafnym.

Rok bieżący przyniósł nam
szereg pamiętnych, historycznych
obchodów. Więc 15 sierpnia dzie-
siąta rocznica „Cudu nad Wislą“—
pamiątka dnia wielkiego zwycię-
stwa nad najazdem bolszewickim
weszła niejako w krew naszego
narodu, ustaliła się pod nazwą
„Cudu nad Wisłą*, <co zaiste nie
pomniejsza zasług mężnego woj-
ska naszego ani jego wodzów,
jako, że zaszczytem nie ujmą
jest być wybranem narzędziem w
ręku Pana naszego i Stwórcy.
Przodkowie nasi z najwyższą chlu-
bą mawiali: „Gesta Dei per Po-
lonos*—„dzieła Boskie dokonane
przez Polaków*.

Jakoż wstrzymanie nawałnicy
barbarzyńskiej zagrażającej šwia-
tu — rękami żołnierza polskiego,
jego piersią, krwią jego ofiarnq—
to jeden właśnie z tych czynów,
których pamięć przetrwa wieki,
najściślej złączona z dniem 15 ym
sierpnia, dniem Wniebowzięcia
N. M. P. Królowej naszej.

O ile roeznica 15-go sierpnia
jest świętem ogólno-narodowem,
w szczególności zaś świętem Zol-
nierza Polskiego—o tyle dla nas,
Wilnian drogim i niezapomnianym
pozostanie na zawsze dzień 9-go
października — dzień wyzwolenia
miasta naszego od jarzma bol-
szewicko-litewskiego.

Obydwie rocznice święciliśmy
tego lata poraz dziesiąty w wol-

nej, niepodległej Ojczyźnie, wy-
walczonej nam krwią i blizną
Żołnierza Polskiego, uczestników
walk o wolność 1919—20 r.

Dzień 11 listopada jest także
pamiętnym w dziejach Wyzwo-
lonej Polski—to historyczny dzień
rozbrojenia i wypędzenia z War-
szawy okupantów niemieckich.
Nie mamy nic przeciwko obcho-
dowi dnia tego—nie należy jednak
bałamutnie mieszać faktów histo-
rycznych. Jeżeli więc chodzi o
11 listopada, dzień wypędzenia
Niemców ze stolicy, to obecnie
obchodzimy nie dziesiątą lecz
dwunastą jego rocznicę, powtóre
niema ten dzień nic wspólnego z
najazdem bolszewickim ani też
specjalnie wyzwoleniem Wilna,
co oczywiście nie zmniejsza jego
właściwego znaczenia.

Rocznice historyczne obcho-
dzimy w tym celu przedewszyst-
kiem, by pamięć ich utrwalić w
młodem pokoleniu jako spuściznę
po ojcach dzieciom, wnukom i
prawnukom. Rzecz jasna, że mu-
simy się w tym celu ściśle trzy-
mać faktów i dat historycznych,
najwyżej dopuszczalne jest prze-
sunięcie takiego obchodu na naj-
bliższą niedzielę jako dzień wolny
od pracy, niedopuszczalnem na-
tomiast jest dowolne łączeniei
przesuwanie obchodów o całe
miesiące jak niedaopuszczalnem i
bezsensowem byłoby np. wyzna-
czenie obecnego, setnego obcho-
du rocznicy powstania listo-
padowego—na maj lub inny
jaki miesiąc.

Tak więc zastrzegając się co
„do ścisłego i zgodnego z prawdą
historyczną obserwowania dat hi-
storycznych, nie wahamy się jed-
nocześnie z całego serca powitać
zgromadzonych z tej lub innej
racji w mieście naszem b. uczest-
ników walk o wspólną naszą wol-
ność, o ukochane nasze Wilno,
których witamy  staropolskiem
„Gość w dom—Bóg w dom*.

KŁAMSTWEM I OSZCZERSTWEM.
Jednym z  najpospolitszych

środków walki wyborczej, jakich
używa sanacja, jest szkalowanie
ludzi, instytucyj, stronnictw. Co-
dzień niemal czyta się w prasie
sanacyjnej jakieś oskarżenia, ja-
kieś zarzuty, codzień ktoś z lu-
dzi, niemiłych obozowi sanacyj-
nemu, musi się czyścić z jakie-
goś błota, rzuconego nam ze
szpalt organów B. B. Już to pod
tym względem sanacja w okresie
wyborów ujawniła niezwykle ra-
dosną twórczość, która niestety
przesyca życie polskie atmosferą
brudu i zgnilizny moralnej.

Oto naprzykład, co przyta-
czaliśmy wczoraj, znowu popi-
suje się swemi talentami oszczer-
czemi p. Moraczewski; oto w
Poznaniu jakiś kandydat do Sej-
mu z listy B. B. rzuca nikczem-
ne oszczerstwo na red. M. Sey-
dę, że w czasie urzędowania jako
minister spraw zagranicznych
„schował do kieszeni” miljon ma-
rek, które rzekomo Nieincy wy-
płacili w formie odszkodowania
za wydalenie robotników  pol-
skich z Meklemburgji; oto inny
polityk zostaje oskarżony przez
jakiegoś dziennikarzynę, iż „gra-
bił* skarb itd. Sypią się oszczer-
stwa, jak z rogu obfitości. Nic to,

 

że kiedyś sąd ukarze takiego
oszczercę i kalumniatora — na-
razie efekt jest...

Najgorszego gatunku oszczer-
stwa i kalumnje to te, przeciw
którym inaczej bronić się nie
można, jak tylko pogardą, albo
braniem sobie satysfakcji przez
napiętnowanie publiczne. To te
brudne kłamstwa, które są rze-
komem oświetleniem nieistnieją-
cych faktów. Pisze sobie taki
brudas moralny, naprzykład, w
„Słowie”: „Według zupełnie pew-
nych wiadomości ze Święciań-
skiego, b poseł Szapiel, swego
czasu skazany za bolszewicką
działalność przez sąd, obecnie
agituje za endecją. Może więc
pp. Endecy przestaną się obra-
żać, gdy się ich zacznie nazywać
antypaństwowcami i sojusznikami
bolszewików".

Pociągnąć do sądu takiego
kalumniatora niepodobna, bo osta-
tecznie prawnie niby niema za co.

Bronić się zaprzeczaniem i
wykazywaniem ohydy tego
kłamstwa nie warto — bo chyba
tylko podobna do autora takiej
wzmianki kanalja uwierzy w coś
podobnego, jak „sojusz endecji z
bolszewikami“.

Pozostaje tylko to, co czyni.

"ce najbardziej ucierpiały od woj-

ny. Tu przechodził front niemiec-

ko-rosyjski, tu dwa razy przewa-

lała się nawałnica bolszewicka.

Sama tylko wartość zniszczonych w

tym okresie budowli urzędownie

oszacowana została na 200 mil. zł.

(A gdzie straty w inwentarzu, po-
siewach etc?) Tymczasem pań-

stwo wydało na odbudowę ma-
terjału leśnego ra 5 mil. i 5 mil.

pożyczek zwrotnych.

Długość sieci kolejowej w

Polsce wynosi 4,3 klm. na 100

klm. kw. W Wileńszczyźnie przy-

pada zaledwo 2,9 klm. Oczywiś-
cie wina za to nie może obcią-

żać rządu polskiego, ale poprze-

dni rząd zaborczy. Ališci Polska

w ciągu dziesięciu lat zbudowała

1200 klm. nowych kolei, z któ-

rych na ziemie wschodnie przy
pada 90 klm. (linja Woropajewo—
Druja jeszcze nie wykończona).

Jakże przedstawia się polože-

nie zierm wschodnich pod wzglę-
dem kredytu?

Bank Polski, jego oddziałyi

zastępstwa zdyskontowały tu w r.

1929 półtora proc. ogólnej liczby

weksli, zdyskontowanych w całem

państwie, a wartość ich wynosiła

zaledwie 1,35 proc. ogólnej sumy

dyskonta Banku Polskiego.

Wreszcie zobaczmy, jak przed-

stawia się u nas sprawa podat-

ków. Kilka cyfr porównawczych

Objaśni nas najlepiej.

Podatek obrotowy wynosi

głowę płatnika:

w lzbie Skarbowej Lublin 320 zł.

d Lwów 337 zł.

na

z „ . Białystok 377 zł.
Ga „ Warszawa 397 zi.

S A s Wilno 411 zł.

Najuboższa dzielnica w całej

Rzeczypospolitej płaci

więcej niżeli bogaty okręg sto-

łeczny, uprzemysłowiony  Biały-
stok I t. p.

Tak przedstawia się „uprży*

wilejowanie* ziem wschodnich w

dobie sanacji.

NARODOWA
STAJE do WYBORÓW, aby WYWALCZYĆ

ŻYDOM
masowe osadnictwo w Palestynie.

ZEE PATI USSEISSITSVTAT TNT GTKRIESTNA ORASTACABEROTO T MTDTEUT CA a ITK

znacznie

my: piętnujemy publicznie nie-
słychane metody walki wybor-
czej, stosowane — niestety—nie
tylko przez prasę rynsztokową,
ale i przez pisma, należące do
obozu konserwatywnego, który
powinien się poczuwać przecież
do minimalnego chociażby po-
szanowania czci. ludzi i zrzeszeń

społecznych.
Okres wyborczy zawsze pozo-

stawia po sobie na dłuższy czas
nalot swędu moralnego i anarchii

 

w stosunkach między ludźmi.
Czegoś podobnego, «co jest dziś,
nie było jeszcze w Polsce. Pra-
wie nie można się dziwić, że w
atmosferze nienawiści i jadu, ja-
kie spływają ze szpalt prasy sa-
nacyjnej, coraz ostrzej hulają bo-
jówki i coraz częściej argumen-
tuje się pałką i rewolwerem.

Niechże przynajmniej zdrowa
opinja publiczna zdaje sobie spra-
wę, z jakiego źródła to wszystko
płynie.

 

WYPRZEDAŻ.
„Robotnik“ donosi:
Jak się dowiadujemy, Rząd

rozpoczął rokowania z wszech-
światowym koncernem zapalcza-
nym Kreugera o przedłużenie
dzierżawy monopolu zapałczanego
na dalsze 25 lat, pomimo, iż
obecna dzierżawa kończy się do-
piero za 10 lat, t. j. w roku 1940.

Na poczet tej dzieržawy kon-
cern Kreugera ma zaliczkowač
rządowi -30 miljonów dolarów.

Podobno Kreuger jako ekwi-
walent tej pożyczki ma uzyskać
prawo podniesienia ceny za-
pałek.

Tego rodzaju tranzakcja wy-
warłaby najfatalniejsze wrażenie
w o Da S granicy,

—-

gdyž dowiodlaby ona, iž stan na-
szych finansów nie jest taki, jak
go przedstawiają pisma i agencje
„sanacyjne“.

Warto przy okazji przypom-
nieć, iż przy zawarciu pierwszej
tranzakcji na dzierżawę monopolu
zapałczanego na znacznie lep
szych warunkach przez rząd p
Władysława Grabskiego podnosiły
się przeciw tranzakcji tej głosy
z obozu należącego obecnie do
„sanacji*, a specjalista budżetowy
„sanacji" b. poseł Byrka pożycz
kę tę nazwał zupełnie nieparla:
mentarnie „parszywą“.

Byloby rzeczą ciekawą dowie-
dzieć się, co p. Byrka sądzi o
tej ae! pożyczce?

Kronika Edūsta 4
Jeszcze o wciąganiu kapła-
nów do agitacji na rzecz

B. B.
Jak gdyby na potwierdzenie

naszych tez zawartych w umiesz-
czonym wczoraj w „Dzienniku
Wileńskim" artykule p. t. „Kto
wciąga księży w wir walk partyj-
nych“?, wczoraj „Kurjer Wileń-
ski“ przechwała się, że „jedynce*
udało się rzekomo wciągnąć do
swej roboty agitacyjnej probosz-
cza z Dukszt ks. Siemankiewicza,
który miał jakoby podpisać rezo-
lucję na rzecz B. B.

Jednocześnie „Kurjer Wileń-
ski* podaje, że na wiecu B. B.
w Nowej Wilejce przemawiać bę-
dzie „tamtejszy ks. Nowak*.

Nie chce nam się wierzyć,
żeby przechwałki lewicowo-sana-
cyjnego „Kurjera Wileńskiego"
były zgodne z prawdą. W każ-
dym razie jeżeli nawet prawdą
jest, że księża ci podjęli się agi-
tacji za kandydaturą p. Prystora
(doniedawna sacjalisty) i p. Wę-
dziagolskiego (doniedawna wyz-
woleńca), chcemy wierzyć, że
robią to oni bez wiedzy swej
władzy duchownej.

Bądź co bądź  przechwałki
„Kurjera Wileńskiego" są jaskra-
wym dowodem, jak B B. usiłuje
wciągnąć księży do akcji wybor-
czej, przeciwko czemu w teorji
tak ostro występuje.

Czynność urzędów poczto-
wo-telegraficznych podczas

wyborów.
Wileńska Dyrekcja Poczt i Te-

legrafów wydała zarządzenie, aby
w czasie samych wyborów za-

pewnione było we wszystkich
urzędach i agencjach pocztowych
stałe funkcjonowanie telegrafu
i telefonu, oraz czynności w za-
kresie poczty dla spraw wybor-
czych od 16.XI g. 8 do 17.XI g. 8
i od 23XI g. 8 do 24XI g. 8, po-
nadto w urzędach kontrolnych i
siedzibach Starostw wzmocniona
nieprzerwana służba telegraficzna
i telefoniczna od dnia 15.XI g. 8
do 17.XI g. 20 i od 22.XI g. 8 do
24.XI g. 20. (d)

Uniewažnienie listy nie-
mieckiej.

KATOWICE. (Pat.). Glėwna
komisja wyborcza do sejmu ślą-
skiego dla okręgu wyborczego
Nr 1 w Cieszynie postanowiła
jednogłośnie unieważnić listę Nie-
mieckiego Bloku Wyborczego do
Sejmu Sląskiego z powodu bra-
ku spełnienia warunków wysz-
czególnionych w $$ 40 i 41 or-
dynacji wyborczej do Sejmu i
Senatu. Wedle $ 41 lista kandy
datów winna być podpisana przez
50 wyborców. Zgłoszona lista
miała wprawdzie 66 podpisów,
lecz stwierdzono. iż 2 podpisy
były nieważne. Co do 15 zazna-
czono protokularnie, że w chwili
podpisywania listy nie bylo na
niej żadnych kandytatów. Wresz-
cie co do 20 osób zaznaczyły
one protukularnie, że nie pamię-
teją w jakim celu składali swe
podpisy względnie «zy przy pod-
pisywaniu były umieszczone naz-
wiska kandydatów. Wezwany na
posiedzenie komisji wyborczej
pełnomocnik listy p. Fiallą nie
umiał wyjaśnić braków.

 

 

KRONIKA.
Emigranci litewscy opuścili Wilno.

Jak wiadomo represje partji
rządzącej w Litwie t. zw. tauti-
ninków w stosunku do partji opo-
zycyjnych, zmusiły do emigracji
mnóstwo czołowych przedstawi-
cieli, przedewszystkiem socjalnej
demokracji i ludowców. Część
emigrantów litewskich znalazła
schronienie w Polsce, a głównie -
w Wilnie. Rząd litewski wyzyski-
wał nawet ten pobyt litwinów ko-

— Ostrzeżenie. Nieznani spraw-

cy, wynajęci przez sanację, do

numerów „Dziennika Wileńskie-

go” bezpłatnie dołączają ulotki

Federacji Polskich _ Związków

Obrońców Ojczyzny, nawołujące

do głosowania na listę Nr.1. Ostrze-

gamy czytelników naszych przed

niecnym podstępem ze strony

naszych wrogów politycznych.

O każdym załączniku, pochedzą-

cym od naszej Redakcji lub Ad-
ministracji dajerny zawsze notat-
kę w kronice.

Wiadomości kościelne.
— Uroczyste nabożeństwo

2 okazji Zjazdu b. naczelników
walk o Wilno 1918—20 r. odbę-
dzie się w kościele św. Kazimierza
w dn. 11 bm. o godz. 10.

wieńskich jako atut na terenie
międzynarodowym, oskarżając Pol-
skę o organizowanie zbrojnego
marszu emigrantów na Kowno.
Stopniowo jednak emigranci za-
częli opuszczać Wilno. „Pirmin*,
pismo wydawane na naszym te-
renie, ukazywało się coraz rza-
dziej. Obecnie redakcja tego
pisma przeniosła się do Berlina i
wszyscy emigranci opuścili Wilno.

— Nabożeństwo żałobne za
duszę Š. p. dr. Witolda Wę-
sławskiego, Nieodžalowanego
Prezesa Polskiej Macierzy Szkol
nej, odprawione będzie we wto-
rek d. 11.XI, jako w dzień Imie-
nin Zmarłego, o godzinie dzie-
wiątej (9) rano, w kościele Sw.
Ducha (po Dominikańskim). Na
nabożeństwo to Zarząd Centralny
Polskiej Macierzy Szkolnej zapra-
sza Rodzinę i Przyjaciół Zmarłe-
go, Członków, Zarządy Kół i Sym-
patyków Towarzystwa.

-- Nabożeństwo w dzień
wyborów. Kurja podaje do wia-
domości Duchowieństwa, że w
niedziele - 16 i 23 listopada r. b.
Zz powodu wyborów do ciał usta-
wodawczych, nabożeństwa w koś-
ciolach. parafjalnych mają być
odprawione o godz. 8 rano.
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TRIUMF MAJOLA
Z miasta.

— Wystawa pamiątek J. E.
Biskupa Bandurskiego. Dziś o
12:ej' otwarta zostanie przez p.
Wojewodę Wystawa pamiątek
J. E. Biskupa Bandurskiego, zwią-
zana z Jego działalnością kapłań-
ską i obywatelską, oraz zbiorów
I Dyw. Legj. 85 p. p. Wileńskiego,
77 p. p., 4 pulku Ulanėw, 19 p.a.p.
i innych.

Wystawa miešci się w Palacu
Reprezentacyjnym, dochód prze-
znaczył J. E. Biskup, na Schro-
nisko Sierot im. Marszałka Pił-
sudskiego.
— Swięto Korpusu Policji

Państwowej. W dniu 10 listo-
pada rb. jako w wigilję 12 rocz-
nicy dnia wskrzeszenia Ojczyzny
oraz dorocznego święta Korpusu
Policji Państwowej, odbędzie się
w kościele św. Kazimierza w Wil-
nie, o godz. l0'ej nabożeństwo
za spokój dusz 54 szeregowych
P.P. woj. wileńskiego poległych w
obronie współobywateli, bezpie-
czeństwa i porządku publicznego.
Po nabożeństwie w tymże dniu
o godz. 11 m. 30 na cmentarzu
Rossa nastąpi złożenie wieńców
na grobach poległych policjantów
przez p. wojewode wileńskiego
i przez komendanta wojewódz-
kiego P. P.

— Echa niefortunnej demon-
stracji komunistycznej. Jak do-
nosiliśmy wczoraj demonstacje
komunistyczne spotkało Fiasco.
O przebiegu tej „uroczystošci“, a
w szczególności o masowem za-
interesowaniu tym  obchodem
może świadczyć fakt, iż na urzą-
dzoną w Wilnie demonstracje,
przez t. zw. organizację „Pionier
stawił się cały aktyw partyjny w
liczbie 26 „działaczy* w wieku
od 10 do 16 lat. „Dzialacze“ ci
pod  przewodnictwem niejakiej
Futerman Pesi usiłowali urządzić
demonstrację przy zbiegu ulic
Piłsudskiego i Kijowskiej, lecz
spostrzegli zbliżającego się poli-
cjanta i porzucili bibułę agitacy|-
ną oraz transparenty komunistycz-
ne. Policja zdołała przywódczy-
nię „tej masowej" demonstracji
zatrzyrnać. Pozatem na terenie
całego województwa „uroczystość
przeszła bez najmniejszego za
interesowania,

S$prawy miejskie,

— Posiedzenie Rady Miej-
skiej. Najbliższe posiedzenie Ra-
dy Miejskiej wyznaczone zostało
na czwartek 27 bm. d.
— Zaniedbana dzielnica. W

przeciwieństwie do śródmieścia,
stan ulic na przedmieściach przed-
stawia się fatalnie. Piszemy w tej
chwili o Zwierzyńcu.

Weźmy np. taką ulicę Starą.
Ulica ta, od ulicy Witoldowej, aż
do ulicy Fabrycznej, nie jest wca-
le wybrukowana i niema chodni:
ków.

Mieszkańcy tej dzielnicy, mu*
szą codzień brnąć po kostki w
błocie i piasku, nim dowloką się
do domów.

Przez ulicę Starą przejeżdżają
co trzy minuty autobusy, chlapiąć
obficie błotem na przechodniów.

Kolo domu Nr. 23 przy ulicy
Starej, znajduje się parkan dale*
ko od ulicy. Między parkanem, a
ulicą, ciągnie się szeroki szmat
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ziemi, zwany chodnikiem, który
miast służyć przechodniom, slu-
ży jako jezdnia rowerzystom,
dorożkarzom, a nawet samocho-
dom i ciężarowym wozom.

fiDruga zaś strona ulicy wcale
nie jest zabrukowana i tworzy się
tam, nigdy nie wysychające, błoto.

Miejsce to jest bardzo niebez-
pieczne dla przechodniów, gdyż
w chwili przejazdu auta, albo do-
rożki, niewiadomo gdzie uciekać,
czy na parkan, czy do błota.

Oto kilka drobnych przykła-
dów z gospodarki miejskiej na
Zwierzyńcu.

Sprawy administracyjne.
Konferencja starostów.

W dniu 8 b.m. odbyła się wWil-
nie kolejna konferencja starostów
wszystkiech powiatów województwa
wileńskiego w sprawie prelimina-
rza budżetów sejmikowych. Kon-
ferencji przewodniczył p. woj.
Raczkiewicz.

Sprawy wojskowe.
— Wieńce Wiina na gro-

bach poległych bohaterów pod
Radzyminem. Dziś rano w Ra-
dzyminie odbędzie się uroczyste
odsłonięcie tablicy poległych ob-
rońców Ojczyzny oraz poświęce-
nie Krzyża. Na uroczystość tę
wyjechali wczoraj d-ca 85 p. p.
puł. Cieślak, z ramienia wojewo-
dy wileńskiego naczelnik Wiśniew-
ski i miasta wice-prezydent Czyż.
W imieniu miasta Wilna wicepre-
zydent złoży wspaniały wieniec z
palm wileńskich przetkany szarfą
z tkaniny ludowej z następują-
cym napisem: „Poległym bohate-
rom wolne Wilno”. Puł. Cieślak i
p. Wiśniewski złożą wieńce w
imieniu 85 pp. i wojewody wi-
leńskiego, poczem wygłoszą prze-
mówienia. d
— Związek Oficerów Rezer-

wy komunikuje, iż w dniach 10
i 11 listopada r. b. odbędzie się
w Wilnie zjazd byłych uczestni-
ków walk o Wilno z okresu 1918
—4920 r. Koło Wileńskie Związku
Oficerów Rezerwy wzywa swych

Gliceryna zgoszczona  

, Ustaopierzchnięcie skóry

 

godz. 7-ej rano na dziedzińcu pa-
łacu Reprezentacyjnego, skąd na-
stąpi wymarsz nadworzec.Zbiór-
ka w dniu 11.XI r. b. o godz. 9
rano na dziedzińcu pałacu Re-
prezentacyjnego. Szczegóły zjazdu
na miejscu zbiórki.

Sprawy kolejowe.
— Zarząd Okręgowy  Zje-

dnoczenia Kolejowców Polskich
w Wilnie wzywa członków do naj-
liczniejszego udziału w pochodzie
na groby Obrońców Wilna, który
odbędzie się w poniedziałek 10
listopada o godz. 6 wiecz.

Zbiórka przy Zarządzie Okrę-
gowym, ul. Wiwulskiego 4—3 o
godz. 5.

Sprawy uniwersyteckie.
— Powszechne wykłady uni-

wersyteckie będą miały za przed-
miot cykl p. t. Wielkie rocznice
1930 r. Pierwszy wykład p. t.:
Wergiljusz wygłosi prof. dr. Jan
Oko w Auli Kolumnowej Uniwer-
sytetu w niedzielę 9 bm. o godz.
19ej. Wstęp 50 gr. dla młodzie-
ży 20 gr.

Sprawy akademickie.

—Uroczysta Inauguracja roku
akademickiego w środowisku Wil.
Stow. Kat. młodzieży akad. „Odro-
dzenie" odbędzie się dziś. O godz.
10 Msza św. w kość. św. Jana.
Godz. 11 Agapa w lokaiu „Ogni-
ska” (Wielka 24). Godz. 6-ta wiecz.
uroczyste zebranie w V sali gma-
chu głównego USB. z przemówie-
niem ks. Rekt. Cz. Falkowskiego
i referatu prof. Glixellego. Godz.
8-ma „Dożynki Odrodzeniowe*
w lokalu „Ogniska”.
— Wileński Komitet Akade-

micki komunikuje, iż w Prezydjum
Komitetu nastąpiły następujące
zmiany personalne: dotychczaso-
wy sekretarz Komitetu kol. Fun-
dowicz Stefan został wybrany
v-prezesem Komitetu, na jego
zaś miejsce wybrano na sekreta-
rza kol. Lewandowskiego Henryka,
v-prezesa Koła Medyków, prezesa
Akademickiego Koła Łodzian.
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mitetów Akademickich i objął
urzędowanie kol. Ochocki Stani:
sław — prezes Wileńskiego Ko-
mitetu Akademickiego.
— Wileński Komitet Aka-

demicki nedesłał nam odezwę, w
której wzywa kolegów do wzięcia
udziału w uroczystościach dn. 10
i 11 bm w szczególności do sta-
wienia się dn. 10 bm. o godz.
5p.p. na dziedzińcu Skargi skąd
wyruszy pochód ze sztandarami
na mogiły zmarłych bohaterów.
— Z Chóru Akademickiego.

We wtorek 11 bm. odbędzie się
w lokalu „Ogniska* Walne Zebra-
nie Chóru. Na porządku dzien-
nym: wręczenie dyplomu członka
honorowego p. prof. T. Czeżow-
skiemu. Wybór nowych władz.

Początek o godz. 8.

Sprawy szkolne.
— Dzień woiny od zajęć.

Komunikują nam: Z powodu rocz-
nicy odzyskania niepodległości
młodzież szkolna będzie wolna
od zajęć szkolnych w dniu 11
listopada natomiast szkoły w tym
dniu urządzą uroczyste obchody
własne lub wezmą udział w ogól-
nych obchodach w dniu tym or-
ganizowanych.

Z życia stowarzyszeń.
— W Związku Rodzin Kato-

lickich dziś w niedzielę o godz.
4,30, przy ul. Bakszta 2, odbędzie
się zebranie towarzyskie, połą-
czone z odczytem, zabawą dla
dzieci i starszych. Odczyt p. t.
„Demokratyzacja sztuki* wygłosi
p. Władysław Frcimowicz. Wstęp
dla gości 1 zł. Dzieci pod opieką
starszych mają wstęp wolny.

—=2Z „Sokoła”. W dniu 11
listopada br. (we wtorek), odbę-
dzie się w lokalu Gniazda Wileń-
skiego (Wileńska 10) uroczysta
akademja, na którą złożą się:
odczyt, dział koncertowy i żywe
obrazy. Druhowie i druchny win-
ni się stawić w stroju Śokolim.
Wstęp bezpłatny. Początek aka-
demji o godz. 7-ej.

Nekrologja.
— Złożenie zwłok š. p. inž.

T. Szopy w grobach rodzin-
nych na cmentarzu wojsko-
wym na Antokolu. Wczoraj ra-
no po nabożeństwie żałobnem w
kaplicy na cmentarzu wojskowym
na Antokolu za duszę ś. p. Teo-
fila Szopy, b. członka Komisji
Rządzącej Litwy, Środkowej, zło-
żono zwłoki Ś. p. inż. T. Szopy
w grobie rodzinnym. W uroczy-
stości żałobnej uczestniczył z ra-
mienia p. wojewody wileńskiego
nacz. wydziału inż. Sławiński, zaś
Stowarzyszenie Techników  Pol-
skich w Wilnie reprezentował pre-
zes Stowarzyszenia inż. Hajdu-
kiewicz, który złożył na mogile

wej p. Malecki i cały szereg in-
nych oscbistości. Teofil Szopa
zmarł w Klewaniu na Wołyniu
28 sierpnia 1929 r. Zwłoki prze-
wieziono stamtąd do Wilna w
duiu 6 listopada r. b. (d)

„ Sport.
— Zawody piłkarskie. Jutro

boisko 6 pułku na Antokolu, go-
dzina 1 po poł., zawody piłki no-
žnej W. K. S., 1 p. p. leg., K. S.,
Drukarz.

Różne.
— Nabożeństwo Muzułma-

nów. Sekretarjat Muftjatu komu-
nikuje, że w dniu II listopada o
godzinie 10 rano odbędzie się w
meczecie dziękczynne nabożeń-
stwo z .powodu święta Narodo-
wego.

Odczyty.
— Leki wstrętne w dawnej

medycynie. Staraniem Koła Me-
dykėw U. S. B. dziš, t. j. 9 listo-
pada, o godzinie 7 wieczorem,
p. prof. Jan Muszyński wygłosi
w sali Sniadeckich (. S. B. od-
czyt na temat: „Leki wstrętne
(mocz, kał, odpadki zwierzęce,
robaki i t. p.) w dawnej medy-
cynie”.
— Odczyty Czerwonego Krzy-

Ża. Dzisiaj o godzinie 12 w po-
łudnie, w sali kina „Swiatowid"
odbędzie się odczyt n. t. „Jagli-
ca i jej zapobieganie", z demon:
stracją odpowiednich  cbrazów
świetlnych, pod kierownictwem
dr. med. I. Rucznika, wygłoszony
przez di. med. A. Bussela. Wej-
ście bezpłatne.

Kronika policyjna.
— Nagłe zaslabnięcie. Koło przed-

sionka «ościoła po-Dominikańskiego na-
gle zesłabła staruszka Rozalja Jaskuł-
kowska, którą Pogotowie Ratunkowe
w stanie nieprzytomnym odwiozło do
szpitala miejskiego Sawicz. (s)

— Pochwycenie na kradzieży. W
dniu 7 b. m. Azgud Sora, Niemiecka 12
zameldowała, że tegoż dnia przyszła do
jej sklepu z obuwiem, przy ul. Nie-
mieckiej Nr. 16, nieznana jej kobieta
pod pretekstem kupna śniegowców i ko-
rzystając z chwilowej nieuwagi meldu-
jącej dokonała kradzieży 1 pary pan-
tofii damskich, oraz trzewików dziecin-
nych ogólnej wartości 33 zł. Wspomnia-
na kobieta po przyprowadzeniu do ko-
misarjatu nazwała się Wandą Kie-
drzycką zam. przy ul. Pionierkiej 14.
Obuwie przy Kiedrzyckiej znaleziono.
W tymże dniu do komisarjatu zgłosiła
się Uszpułewicz Jadwiga, zam. przy ul.
Szopena Nr.1 i zameldowała o kra-
„dzieży 1 pary pantofli męskich
zamkniętej pracowni

z nie-
szewskiej war-

tości 4> zł. Jako sprawczynię kradzieży
poznała Kiedrzycką Wandę. Pantofli mę-
skich nie znaleziono.

— Napad. W dniu 6 b. m. Wołkow
Weronika, Subocz Nr. 63 zameldowała,
że w dniu 5 b. m. o godz. 23 przecho-
dząc ulicą Subocz koło domu Nr. 71
została zatrzymana przez znanego jej
z widzenia Dobrowolskiego Hipolita,
Subocz Nr. 70, który podczas rozmowy

?pobił ją, oraz siłą zabrał torebkę  za-
wierającą 15 zł., poczem zbiegł. Dobro-

   
  

 

do
nie przyznaje się,

Weroniki przyznał się,
kradzieży pieniędzy

natomiast

mówiąc, że wspólnie z poszkodowaną
pił wódkę i żadnych pieniędzy u niej
nie widział, sądzi, że Wołkow oskarża
go z zemsty za pobicie.

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

Dziś sztuka rosyjska Surguczowa, pi-
sana 20 lat temu, p. t. „Skrzypce je-
sienne“.

— Teatr Miejsk! w „Lutni*.
Dziś lekka komedja S. Kiedrzyńskiego
„Nie rzucaj mnie Madame*. A

— „Młody las“ — na przedstawie-
niu popołudniowem w Teatrze na Po-
hulance po cenach zniżonych.

— „Widma — Moniuszki na
przedstawieniu popołudniowem dziś, o
godz. 3 min. 30 po poł. w „Lutni* po
cenach zniżonych.

—Przedstawienia z okazji zjazdu
uczestników walk o Wilno. W Te-
atrze na Pohulance sztuka wojenna
Szerriff'a „Kres wędrówki”, zaś w Te-
atrze „Lutnia* „Pierwsza pani Frazero-
wa“. Uczestnicy zjazdu korzystają z
50/ zniżki.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 9 listopada 1930 r.

10,15. Transm. uroczystego nabo-
żeństwa z Parowozowni w Wilnie. Ka-
zanie wygłosi J. E. ks. Biskup Wł. Ban-
durski. Po nabożeństwie poświęcenie
sztanduru kolejarzy Wileńskich.

12,10. Transm. poranku symfon. z
Filnarm. Warsz.

13,15. Odczyt min. Kwiatkowskiego.
14,00. Muzyka z Krakowa i odczyty

rolnicze.
15,20. Muzyka z Krakowa.
15,40. Audycja dla dzieci.
16,00. Trasm. uroczystej Akademji

Korpusu Kadetów ze Lwowa.
16,40. „Kanał Sueski — droga na

Wschód* — odczyt wygł. dr. M. Sie-
dlecki.

17,15. Wiadomości przyjemne i po-
žyteczne.

17,30. Muzyka z płyt.
17,40. Koncert popularny.
19,05. „Co się dzieje w Wilnie?" —

pog. wygł. prof. Limanowski.
19,25. Feljeton.
19,40. Debussy: [4 preludja w wyk.

M. Ciampi.
20,00. Audycja wesoła.
20,30. Recital skrzypcowy Aleksan-

dra Kantorowicza.
21,10. Kwadrans literacki.
21,25. Koncert popularny.
22,00. Feij. „Grandezza i

J. Mar.
22,15. Koncert solisty z Warsz.
22,50. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dn. 10 listopada 1930.r.
11,58. Czas.
12,05. Koncert popularny (płyty).
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Lekcja francuskiego.
16,15. Audycja dla dzieci.
16,55. Muzyka z płyt.
16,55. Odczyt. b
17,15. „Bibljotekarska wiedza  ta-

jemna” — odcz. wygł. dyr. Bibljoteki
Uniwers. w Wilnie A. Łysakowski.

17,45. Muzyka lekka.

pompa“

TELEGRAM

Nareszcie nabyliśmy dźwiękowo-Spiewny Super Przebój POLSKI

«NIEBEZPIECZNY ROMANS»
W rolach głównych: BETTY AMANN, BOGUSŁAW SAMBORSKI, ZULA

POGORZELSKA, EUGENJUSZ BODO, KAZIMIERZ
KRUKOWSKI i inni.

Wilno ujrzy go i usłyszy w jednem z kin dźwiękowych wkrótce.

 

   
      

 
 

  
20,15. Fel. z Warsz.
20,30. Operetka z Warszawy HASZ

gańska miłość” — Lehara).
22,30. Felj. z Warsz. („Ameryka w

Polsce".

 

Przy bólach lub zawrotach gło-
wy, szumie w uszach, bezsenności,
złem samopoczuciu, pobudzeniu, należy
natychmiast zastosować wypróbowany
przy tych dolegliwościach środek —
wodę gorzką „Franciszka - Józefa".

  

Ruch wydawniczy.
Powstanie listopadowe. Ali-

cja Bełcikowska. Warszawa, 1330
Wojskowy Instytut Naukowo-
Wydawniczy. Cena 2.80 zł.

Z okazji zbliżającej się setnej
rocznicy powstania listopadowego
Wojskowy Instytut Naukowo-Wy-
dawniczy wydał niezwykle poży-
teczną pracę p. t. „Powstanie li-
stopadowe*, Praca ta składa się
z prelekcji, pieśni powstańców,
poezyj powstańczych, wreszcie
poezyj wieszczów naszych, oraz
poetów współczesnych o powsta-
niu.

Prelekcja zawiera krótko i po-
pularnie ujętą historję powstania.
W dziale pieśni powstańców, czy-
telnik znajdzie 36 pieśni, z któ-
rych 32 zaopatrzone są w nuty,
przygotowane na chóry trzygło-
sowe przez prof. Stanisława Ka-
zurę. Poezyj powstańczych jest 13,
pióra Garczyńskiego, Gosławskie-
go, Gaszyńskiego i Goszczyńskie-
go. W ostatnim rozdziale autorka
zebrała 9 poezyj o powstaniu —
wieszczów naszych: Słowackiego,
Wyspiańskiego, Mickiewicza, oraz
7 poezyj poetów współczesnych
Or-ota, Relidzyńskiego i Dębi-
ckiego. Pracę zdobi 20 ilustracyj,
stanowiących fragmenty batali-
styczne najcelniejszych malarzy,
oraz portrety wybitnych, lub zna-
nych naówczas postaci.

Książka nadaje się zarówno
jako materjał do przygotowania
obchodu powstania listopadowe-
go, jak i jako ciekawa lektura.
Należy nadmienić, że książka ta
została polecona do użytku w
szkołach wszelkich typów przez
Min. W. R. i O. P. t

iRA]

Otwarcie nowej kolei.
GNIEZNO. (Pat.). W dniu 8

b. m. nastąpiło uroczyste otwar-
cie ruchu tymczasowego towaro-
wego i osobowego na nowej ina-Ś. p. inż. Szopy, b. prezesa Śto-  wolskiego zatrzymano. Podczas rewizji 18.15. Odczyt ger. Góreckiego. gistrali kolejowej, łączącej Gór-

 

 

  

ieci i pak i i ika zał w jego mieszkaniu znaleziono w kie- 19,10. Komunikat sportowy. k Gdynią, mianowicieczłonków do wzięcia udziału w 7z W on PEŁ wee: IEDECNOAK DaDa próżną torebkę, którą 19,25. Muzyka z plyt. nd t Herty Mowi ZAzjezdzie. powróci do Warszawy Z e- z żywych kwiatów. becny był poszkodowana poznała iako swoją wła- 20,00. „Co nas boli?" — przechadzki yZbiórka w dniu 10.XI r. b. o rencji prezesów miejscowych Ko- również b. prezes Izby Skarbo-  sność. Dobrowolski do pobicia Wołkow Mika po mieście. ska Wola.
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KUP LOS 1-ej KLASY
22 POLSKIEJ LOTERJI PAŃSTWOWEJ

w najszczęśliwszej kolekturze

MH. MINKOWSKI
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Columbia (A
zawiadamia swolch odbiorcėw o nadejšciu plyt gramofonowych

   Glo Wzystkichi
Czytajcie i wiedzcie, że nasi P. T. Gracze niedawno temu, bo
w ostatnich ciągnieniach znowu zdobyli następujące wygrane:

w 19 Lot. Premja . . - Zł. 400.000

       

 

   
     

      

 

Wertyńskiego „ tel, 13-17. P. K. O. 80928
I „20 „ Główna wygr. . . . . „ a žaekuiikias Chóru Bałałajek A aaZZ Nalewki 401 »21 „ Premja 4 . - „ 300.000 Szulakowskiego Oddział w Lidzie: Suwalska 28

4 5 z = a SD aa „ita! gg pm
Orkiestry taneczne GŁ 6 WNA Zł 1 000 000

( j t = . wygr. KOGO wi. gy A Arje operowe i t. d.4 Só wiełe, wiele Innych, to też suma wygranych u nas WYGRANA . . .

  

przez naszych P. T. Graczy sięga

MILSONÓW, MILJONÓW ZŁOTYCHII!
Wielkie wygrane naszych P. T. Graczy zmuszają nas do okrzyku:

Kupujcie u nas nasze losy szczęścia!!!
Obywatele! Według nowoudoskonzionego przez Gene-

ralną Dyrekcję Loterji Państwowej planu gry obecnej 22-ej
Lot. z niebywałą dotychczas korzyścią dla Grających.

Główną wygraną stanowi potężna suma

Zł. 1.000.000 (miljon).
OGÓLNA SUMA WYGRANYCH

32 miljony!!!
ponadto po raz pierwszy wyznaczone

wielkie 23 premje!!!

Przeboje granej obecnie w Warszawie
w teatrze „Qui pro Quo' REWJI

„ZJAZD CENTROŚMIECHU" z ulubio-

ną artystką Marją Modzelewską na
czele.

  

Y

i 23 PREMJE

ONASUMA zł 32.000.000
CO DRUGI LOS MUSI WYGRAĆ!

KORZYSTAJ :,radarzlaejsi
szczęśliwej sposobności!

Ciągnienie rozpoczyna się 18 listopada

Cena: 1/4 losu zł. 10 1/2 losu zł. 20
3/4 losu zł. 30 11 losu zł. 40

wrćRaNA Zł. 75.000WYGRANA
na Nr. 83697

niedawno ukończonej 5ej kl. 21-ej Lot. Państwowej
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Firma „Columbla“ obnižyta ceny sprze-
daży dla umożliwienia kupna płyt przez

szerszą publiczność.

Ceny tych płyt są:

DM 25 cm. Zł. 6.— DMX 30 cm. Zł. 12—
MM 25 cm. Zł. 750 LMX 30 cm. Zł. 15—
LM 25 cm. Zł 9.—

AJ gaBYfOINE „Columbia*

        
      

Przybyły również

  

 

  

b oryginalne również padła w naszej kolekturzew Wilnie.Co drugi los wygrywa.—Ciągnienie już 18 i 20 b. m. Specjalnie , ktėry na rynkach Na inci ł 1 iezw! i ł iP T prowincję wysyłamy losy niezwłocznie po wypłaceniuk h anych w 22-ej Lot. cena ol wszechświatowych,: eenimAi niezmieniona 2 Ša A ARA Nr. 5 dzięki swej "akos należności na nasze konto P. K. O. 80928. 7014    

 

 

nałości zdobył sukces niebywały, gdyż ma niezwykle czysty ton wiele innych
jeszcze zalet uruchamia i zatrzymuje się po przegraniu płyty automatycznie).

CENA APARATU — ZŁ. 250.—
Aparat ten waży wszystkiego 4 i pół kilo, jest zręczny, ładny i w walizkowem:

wykonaniu łatwo przenośny. -
Prosimy o odwiedzanie „UNIWERSAL?” Los UI. Wielka

naszego składu

AUM7
pokólOszczędności PIĘKNY poszukuje s'ię 1000 dol. Od 4

swoje, złote i dolary, ulo- | majatek ziemski. Las pod hipostekę ziem-
kuj na wysokie oprocen-| rebny z potwoleniem.| ską lub weks el z dobrem
towanie. Gotówka twoja| Gorzelnia Ziemia | żyrem. Dowiiedzieć sięjest zabezpieczona zło- | pszenna. Budynki mu-| Spółdzielnia Przemysło-

 

okoje z kuch-
2-3-4 jos łe okoli-

SEE tach  Zakretowej, Sw. z wygodami do wynaję-
== Jacka, Piaskowej, Naza- cia. Ludwłsarska 1—12

retu poszukuję od za» 4266-Qo
raz, Pióromont 12 m. 1. yt

4229 0 Mene z 3 pokoi
POP POPE NEA z kuchnią i balko-

do wynajęcia. nem (parter) do wynaję-
do 5'/, godz. cia. Konarskiego 24.

ul. Dąbrowskiego 10 m. 7. 4255—00
4222—0 odda koj

- zywa tł jeszkania pokojo-
D wynajęcia 2 ume- M wego suchego po-

[Szto | — [zózt.20]—|34 2ł.30|—in zł.a0|
A więc Obywatele! Przed Wami:

fortuna, dobrobyt, szczęście.
Starym i wieloletnim zwyczajem spleszcie po kupno losu

do nas!! do nas!! do nas!!
Jedyna największa, najszczęśiiwsza i najstarsza, egz. od

1835 r. kolektura w Polsce

E LICHTENSTEIN i S-ka
WILNO, WIELKA 44

Centrala kolektury: Warszawa, ul. Marszałkowska 146.
Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą.

Konto P. K. O. 81051. 7

  
ieszkanie 6-cio poko-
jowe w śródmieściu

Praktyczny fryzjer.

Gość: Panie, nie opo-
wiadaj mi pan o takich
strasznych rzeczach, bo
mi włosy ze strachu sta*

 

   O
O
O
O
O
O
O

 

  

 

     ją.

Fryzjer: Właśnie mi o
to chodzi. Teraz dosko-
nale mogę strzyc pana.

DOE

Sprawy
|__ majątkowe

Do sprzedania

   

 

|

 

  

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

    
2 SE: wane. Ładna rezy- |wo-Handlowa '/ „Siła”, Wil- blowane pokoje, ka- szukuję zaraz. Zgłosze- PokójNA RATY smieniamiLOMBARD,| dencja. Gotówka |no, ul Mickiewicza 11. żdy z oddzielnem wej ala dd sklemi poŚloja: umebl. z cegt! wygo-, D sprzedania dom w Plac Katedralny Biskupia 50.000 dolarów. 4264—s0 šciem. Ofiarna 2, m. 16. ka, Ostrobremska 11. dami i opalem tanio do- KUPNO- WEGIEL 0 pobliżu dworca ko- działeczki ziemi pod le- 13 Wydaje pożyczki bad Dom H.-K. „Zachę-|x=umrzem=szą 429 00 4254 00 wynajęcia, Trocka 11,j SPRZEDAŻ lejowego, z wolnem 3 tniska po 10 gr. kw. metr „a.„), złota, srebra, bry- | ta'* Mickiewicza 1 Miesz kania wynajęcia mieszka- mu —=— m, 4239—0oGórnośląski opałowy i z wokamas SĘElentów, futer, mebli, pia- | telefon 9-05. 342 O i pokoje D nia 3—4—5—6 po- Pokėj uj lam =Iš anina|| kowalski. Koks, drzewo pij;sze szczegóły wikia: Wasrawa. Miejscowość PABANNER Z Sprzedam RAGEOTW PUCKĄWZA kojowe Z siada, i pa umeblowany, jasny, du-ž Fortepia-| szczepowe I rąbane. Do- pie Gołębiowskich, Troc- sucha, zdrowotna, wyso- 4 D wynajęcia pokój u- waryjska 31.  4207—1 0 ży, ciepły ze wszelkiemi Straszna groźba,zi ny oświa-| stawa niezwłoczna w za Ė3. 579—00 ko położona, otoczona w centrum miasta Wilna mebHowany ze šwia- wygodami z opałem |. Matka: Czy groził cltowej sla- mykanych wozach sosnowemi lasami. Do plac budowlany 400 kw. tem i z opalem, może matorskie mieszkanie, światłem do wynajęcia, ai 00 Mość kiedo wiePleyel, y o sprzedania szcze- jazd na miejsce autobu- sąžni. Oferty pod „Plac być z utrzymaniem Sko- suche cleple 5 pokoi, Przekop domNa7, (przed o , yBechstejn etc., takoż D JH Wilopał nięta rasy wilczej. semo45 minut prawie 400" do „Par'* Bydgoszcz. pówka 9 m. 1. -4241—1 przedpokój i kuchnia z kościołem św. Piotra | Ek Tak; Gosije Arnold Fibiger, Kern- CH Sklep  Pawłowiczówny, co godzina. Kościół śwla* poszukuje pieniędzy pod m131750 ———— ogródkiem | drzewami, Pawła) domy urzędnicze owiedział: „Jeśli bę-

V topf i Syn, Styczniowa 3, tel. 18-17 (jniwersytecka 2. 4268-00 tło elektryczne, telefon, hipotekę miejską w Wil- D sprzedania lub wy- poszukuje pokoju ume» do wynajęcia. Z Kalwa- 4246-30 kowie:euznane rzeczywiście 2 policja na miejscu. Mają- nję niech się zwróci do dzieržawienia mają- blowwanego z niekrę- ryjskiej 52—54. Saraceń- cię już az. ceakjęe yg za najlepszew kraju MASY: Sprzedam tek Połuknia właściciel- [yziału Pośrednictwa Biu- tek w kulturze, 70 ha ż pującem wejściem z u: ski zaul. d. Ne 6. 4190 Qo Mszanie3-pokojowe 1 P .przez najwybitniej- O0sze do sprzeda- otomanę, szafę, zwier- ka Rożańska lub w Wil- gą Reklamowego S$. Gra- budynkami nowemi ipeł- trzymaniem lub bez — w z kuchnią, odnowio- | m a]| sżych fachowców ha nia futro na bobrach cjągło, narfy, ul. Jagiel- nie ul. Zamkowa 18 m. bowskiego Garbarska 1 nym urodzajem. Cena śródmieściu, oferty w Od zaraz odstąpię ne, do wynejęcia. Domi-  "eqsu==G Pow. Wystawie, | z kołnierzem bobrowym. łońska 9—13. 4257—00 20 od godz. 4—5 w do» w godz. 4 5 p.p, 0 sprzedaży 130.000 zł, - Redakcji pod Ne 5 lub 3 pokoje nikańska 8, m. 2 od 1 4w r. 1929. Wielke 24. Zakład kra- mu. 704==50 dzierżawy od 4000-14000 telef. 8-36 od 9 do 3 na piętrze odremoqtowa* 4247—0o [pokój do wynajęcia ż3 K. DĄBROWSKA, | wiecki Nowicki. 4211- 00 powodu wyjazdu zł. rocznie. Dowiedzieć p.p. 4240 - 0 ne|Wodociąg—zlew=klo- m opałem, światłem iu-y Wilno, ul. Niemiec- Z tanio do odstąpie- Ke działkę dobrej Požyczki 400—600 dol się: Wilno, ul. Miekiewi* -——-mw-— mm > zet, przy ul. Jakėba Ja- pol do wynajęcia z sługą na żądanie ume-a ka 3, m. 6. toły, ławki I sanie do nła MLECZARNIA z ca- ogrodniczej gleby pod pod hipotekę domu cza11, Spółdzielnia Prze» Pokój sińskiego Nr. 7, m.3. wszelkiemi wygodami blowany, na parterze luba 2 Ceny fabryczne. — S sprzedania Szeptyc- łem urządzeniem przy Wilnem. Oferty Admini- poszukuję. AdreswAdmi- mysłowo - Handlowa do wyrajęcia. Mostowa Wiadomość od3—do5-ej Mostowa 3, IV piętro. I piętrze ulica Makową| Sprzedaż |wynajęcie. | kiego 5, tel. 1301. 4249-20 ullcy Ostrobramsk ej 8. stracji „Kolonista“. 4232-0 nistracji. 4262—50 „Sita“. 4264—s0 5, m. 8. 4265—00 po pol. —00 4266 Oo Nr. 8. 4245—29
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2 Sztuka w 10 aktach. W rolach głównych:
«Szalony Książe» William Haines, John Grawford i Karol Da-

NAD PROGRAM: Tygodnik Aktualności Nż 122 w 1 akcie. Kasa czynna od g.
Sala Miejska, ul. Ostrobram-| | ne (Slim) Reżyserja: James Kruze.

„W kraju srebrnych lisów".
ska 5 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program:

MIEJSKI  KINEMATOGRAF | Osiącznie będa wyświetlane Almy:

   

WIELKA PREMJERA! POTĘŻNY PRZEBÓJ DŹWIĘKOWY który zachwycił światl Film nad Filmy! Dźwiękowo-śpiewne

BOROUDPUPUDUTIA arcydzieło ze „Złotej Serji* Przebojów prod. 1931 r.

"EOS PP OCHODNIA (Marsruanka)
LAURA LA PLANTE i JOHN BOLES. jtx<ś* wisi:Wileńska 38. Wspaniała opowieść miłosna.

Przepych — Wystawa.

Ceny zniżone na 1 seans.

|Ein Największy 100 procentowy dźwiękowiec! z ulubieńcem

W rcl. gł. ulub. publiczn.
Dla młodzieży dozwolone.

   

Teatr99
ul.

docziejkzć: *
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

BÓWIĘKOWY KINO-TEATR PARADA MIŁOŚCI lai j który
Flim wystawą i śpiewem poruszył cały światl śpiewaki ATICEM Chevalier dšpie-

<H OL LYW 00D» saw języku Uoncsskimzało Slask 2 JEANETTE MAC DONALD znana z filmu „KrólZebraków*. Film

j „Książe Małżonek"* Leona Xaurofa i Julesa Chaneela. Nad program: Dodatek
IEWICZA 22 jest osnuty na tle głośnej sztuki

z = dźwiękowy. Ceny .zniżone tylko na pierwszy seans Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 30 w.

ABASEINAITAS POPE WY PY APN TO SKN AAAPAETRPYKK CZYAEK AN

 

KINO- «L U X» |DZIŚ! Największy sukces światowy! MOTTO: „Miłości radość, Miłości ból”. Najbardziej lubiana gwiazda, oryginalna, ku-

TEATR | sząco-piękna rusałka BRYGIDA HELM w „swej naj- przedziwne NamstwolinyPietrown 4 Wzruszający dramat erotyczny.

ul. Miekiewicza Nr. 11. | nowszej i najwspanialszej kreacji Rapsodja Miłości » ' V Partnerzy: Znakomici artyści

Warwick Ward i Frank Lederer. Początek o godz. 4-ej w dnie świąteczne o g. l-ej. Ceny od 40 gr.

-————55---55:557757:5 757740
7

Dziśl Rewelacyjne arcydzieło film o fascynujący dramat w 14 akt. «party na rzeczywi-

ma „WANDA“ | wszechświatowym rozgłosie p. t.: Złote Piekło stych wydarzeniach poszukiwaczy złota w Kalifornii
KINO

W roli głównej wielka tragiczka Dolores Del Rio i znakomity Slim (Karol Dane).

Dziś wielka premjera nad-

Li. WIELKA 30. Tel. 14-81.

i “ Ernesta Lubicha z genjalnym Emilem Janingsem w roli szalonego ca-

Kino Kal. „OGMISAO | zwyczajnego filmu p. t: (Intrygant) ra Pawła |. Akcja dramatu rozgrywa się w Petersburgu w roku 1801.

w Wilnie, ul. Kolejowa Ne2 | intrygi zakulisowego życia cesarskiego dworu! Tajny spisekl Zamordowanie czra! w pozostałych rolach: Florence Widor,

Lewis Stone i Neil Hamilton. Pocz. o godz. 5 w niedziele i św. o 4. Następny program „Ulubienica załogi” z Clarą Bow.

     

 

|To"7oryginalną etykietą T korkiem Jest| UWAGA! Żądajcie wszędzie
WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWYi add doi niani|     

   

     

  

 

       
     

           

  

   
  

       

„GENTLEMAN:

FABRYKI

A. Piasecki
w Krakowie.

 

PIANINA |
Najsłynniejszej wszechświatowej
firmy „Erard'' oraz „Betting |
i „K.i A.Fibiger'* uznane za |
najlepsze w kraju (na Targach

Północnych nagrodzone

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM) |
Sprzedaje na dogodnych warunkach Į

Kijowska 4, Abelow.

  E ARCYRSIĄŻĘCEGO BROWARU ]

wZYWCU

boNABYCIA WSZĘDZIE
REPREZENTACJA:WILNO,aZARZECZNA 19.reL18'64

NAJLEP-ue WĘGIEL
górnośląski koncernu „Progress'' oraz KOKS
wagonowo i od jednej tonny w szczelnie zam-

kniętych i zaplombowanych wozach dostarcza

Przedsiębiorstwo Handlowo -ROC
egzystuje ed roku 1890.

M. DEULL Biuro: Wino, Jagiellożska$;

tel. 811. Składy: Slowackiego 27, tel. 14—46 —0

m

AKUMULATORY |
do radja, samochodów i światła. Radjo-odbior-

niki i sprzęt radjowy. Fachowe ładowanie i na-

prawa akumulatorów, aparatów, słuchawek, gło-

śników, woltomierzy, prostowników i innych.

Firma MICHAŁ GIRDA,
Zamkowa 20. "Tel. 16—28.

688—8 o

 

 

 

BOTY des5820wW6
damskie z aksam. wyłogami15.—

ly. zł.
we. z aksam. Z

deg zk
damskie wys. s wyłogami
lekkia całe s gumy deseń
w kwiaty bronz . sł. ,

KAŁGSZB
damskie półkal. bes oba. sl Aa
damskie na trykotowej pod- 9.—
szewce wybatić t s Ó
męskie na oto! R

szewae . 7 "I10.28

męskie płytkie zł. 9.70

„GENTLEMAN

Baczność! Kto widzi, kupuje!
50*, zniżka cen

Każdy z Panów powinien korzystać z taniej
okazji, zakupując u nas komplet towarów na zimę,

składający się z dobrych materjałów i po niskich

cenach. TYLKO ZA 22.50 Zł.
a mianowicie: 1 Pullower męski w pięknych dese-

niach, 1 para spodni wizytowych w najnowsze

pasy, stosowne do każdego garnituru, 1 koszula

męska trykot. zim, 1 kalesony trykot. zim., 3 chu-

steczki do nosa białe z kantami, 1 krawat jedwa-

bny w najelegantszych deseniach, 1 para skarpe-

tek dseniowych, bardzo mocnych, 1 ręcznik waflowy.
To wszystko razem wysyłamy prawie za bezcen,

bo tylko za Zł. 2250 za zaliczką pocztową (płaci się

przy odbiorze). Koszta przesyłki Zł. 2.50 płaci ku-

pujący. Bez żadnego ryzyka. Kupujący nic nie

ryzykuje, gdyż o Ile towar się nie spodoba, przyj-

mujemy go z powrotem i pieniądze zwracamy

Zamówienia prosimy adresować: Firma: „Krajowa

Produkcja"—Łódź, Skdnka Pocztowa 34.

P.S. Na żądanie wysyłamy bezpłatnie cennik nasz

na wszelkie towary. 612r

     —
  

  

  

 

  

  

REPARACJA
maszyn do szycia

prędka, dokładna i tania

ZYGMUNT NAGRODZKI
ZawalnaM 11-a

SKŁAD MASZYN.

  

  

 

   
  

  

584—2
  

 

  

  
  

  

   
   

 

 

OPAŁ
SKŁADNICA PAŃSTWOWA

MATERJAŁÓW DRZEWNYCH
nadszedł

duży transport suchego opału
Warunki kredytowe—ceny stałe

Biuro, Wielka 66--składnica, Podgórna 7
358r0  

Okręgowy Związek Kas Chorych
w Warszawie

Ekspozytura w Wilnie
ul. Zygmuntowska 24

ė 9-ci h -poszu lokalu o 9-ciu pokojach dla rozło:
kuje kowania infirmerni dla przy-

jeżdżających z Kas związkowych chorych. Pożą-
dany jest system korytarzowy lokalu w dzielnicy

miasta niezbyt oddałonej od dworca kolejowego.

Oferty przyjmuje Kancelarja Ekspozytury codzien-

nie w godzinach urzędowych. 0

System zagraniczny.
Dajemy możność otrzymania wszelkich towa-

rów manufakturowych, galanteryjnych i innych,
po cenacli jaknajtańszych fabrycznych. Więc po-

stanowiliśmy wysłać 5000 kompletów, aby każdy

mógł skorzystać i przekonać się o jakości naszych

towarów. ' TYLKO ZA 15 Zł.

a mianowicie: 1 poulower damski lub męski w naj-

nowszych angielskich deseniach, 6 par skarpetek

zim. 3 pary pończoch damskich zim. 3 chusteczki
do nosa, 1 ręcznik waflowy w dobrym gatunku,

1 krawat jedwabny.
To wszystko wysyłamy tylko za 15 zł. po

otrzymaniu distownego zamówienia (płaci się przy

odbiorze napoczcie). Bez ryzyka, o ile towar się

nie podoba przyjmujemy. z powrotem. Do każdego

zamówienia dolicza się 2 zł. jako koszta opako-

wania i opłaty pocztowej.
Adresować prosimy:

  

  
   

     
   

   
     

         

   
  
  

   

  

 

  

     
  
         
  

PROSZKI OD

BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z. t. „KOGUTEK“
„MIGRENO-NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy

ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką „KOGUTEK*"
A. GĄSECKI i S-wie

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

 

F-ma „Wygodpol*
Łódź,

skrz. poczt. 60.

Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki. 5
624r
 i więcej zarobią dwaj solidni panowie, którzy

dotąd się zajmowali jakąkolwiek akwizycją.
Stanowisko stałe. Warunki: od lat 24-ch,
wyzn. rz. - katol. umiejętność w akwizycji
i organizacji, nienaganna przeszłość. Zgło-
szenia, tylko osobiste z dokumentami w dniu
10 i 11 b. m. od 11—13. Mickiewicza 283.

Dbajcie o swoje zdrowieł

„Szwajcarskie Gorzkie Zidła”
(z marką ,Kogut*) są stoso-
wane przy chorobach żołądka,
kiszek, obstrukcji i kamieni

Ogłoszenie.
Magistrat m. Wilna podaje do ogól-

nej wiadomości, że dnia 12 listopada
1930 roku, o godzinie 11-tej rano w do-

mu Nr 66, przy ulicy Archanielskiej (Ta-

 

 

żółciowych. 837—J Mieli ;
AZ krycie zaległ. podatk.

SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA" bory Miejskie), na pokry BPO
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- ZEGARKI) odbedzie się sprzedaż w drodze licytacji

używanego samochodu firmy „Ford” sta-

rego typu, oszacowanego na zł. 400—i na

leżącego do p. Szkolnikowa Mendela.

702-or

Reperuja Solidnie

K. Gorzucbowski|
czającym, ułatwiającym Tapkcja organów tra-

wienia I SACZ przeciwko otyłości.
Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki i składy

apteczne. A
  

Magistrat.

 

 

Wydawca ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

ĄDAJCIE

F. Stefan GENELI SĄ $=ka SA AC. w WARSZAWIE,

i
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DEDE Taa

|| LEKARZE
E

DOKTÓR MEDYCYNY

A. CYMBLER
Chor. WENERYCZNE i
SKORNE. MOCZOPLC.
Mickiewicza 12, róg Ta-
tarskiej 9—2 i 5—7 i pół.

804—2
 

 

Dr. Sz. Bernsztejn
Choroby skórne, wene-
ryczne i moczopłciowe
9—1 i od 4 — 8pp.

Mickiewicza 28, m. 5.
11—s

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. i SKÓRNE
9—12 i 5—8 w. tel. 2-77.

D-r Zeldowiczowa
kobiece, wener. chor.drėg
mocz. prz. 12 —2i4—6

ul. Mickiewiczaa

  

„Dr. JANINA
Piotrowicz-Jurczenkowa

ordyn. Szpitala,Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 2 0d4-6pp.
—

Dr. K. SOKOŁOWSKI
Chor. skórne i wene-

ryczne. Przyjm. od 9—12

1 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

Doktór B. SZYRWINOT
Choroby weneryczne,
skórneimoczopłciowe
Wielka 19, od 9—1i3—7.

4231—5

Doktór Blumowicz
Choroby weneryczne,
skórne i moczopłciowe

ul. WIELKA 21
tel. 921, od 9—1 i 3—8.

Dr. G. WOLFSON
weneryczne, moczopł.

i skórne
ui. Wileńska 7.

tel. 10,67 9—1 i 4-8 w.

Dr. GINSBERG

  

Wileńska 3.
8—1 i 4—8, tel. 567.

AKUSZERKI |

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

WZP69.
z

[e|
ZŻcz dowód toż-

samości konia, Serja
„D“ Ne 539001, należący
do Adolfa Radulskiego,
zain. w. -.Rakowcy Il gm.
Głębokie, un. się.

   

801—1
 
 

 

: 4

1 PRACA |

 

poszukuje posady do
dziecka. Umiem szyć

Posiadam kurs szycia.
Referencje Krzywa 30,
(Zwierzyniec). 4242—0

WIATŁO, DZWONKI
MOTORY urządza,

reperuje elektryk konces.
TADEUSZ FABISZEWSKI
Wilno, Portowa Nr. 8.

3029—15

  

Ia z praktyką
poszukuje szycia na

dom. Rydza - Smiglego
Nr. 38—2. 4220

 

soba w średnim wie-
ku poszukuje pra-

cy za obiad (Umie dobrze
szyć, gotować, pięc. Mo-
że do dzieci. Oferty pod
„Obiad* do Adm. „Dz.
Wil.“. 4248—52

 

 

praktyczna wychowaw-
czyni poszukuje po-

sady do starszych dzie-
ci. Zna szycie. Swiadec-
twa b. dobre. Wielka 27-3.
LŽ 4261—s0

Mdziewczynka po-
szukuje posady nia-

ni. Posiada rekomenda-
cje. Bracka 5, m. 7. 4263

 

 

 

posady rządcy lub-eko-
noma poszukuję. Po-

siadam długoletnią prak-
tykę. Lwowska 33, Ste-
fanowicz. 4260—s1

POTRZEBNY
pielęgniarz do chorego
na wyjazd. Wiadomość
Mostowa 3, IV piętro 3-5.

4256 - s0

 

M” dziewczyna po-
szukuje posady słu-

żącej. Zawalna 3 — 14.
4250—s0

POSZUKUJE
się kucharki na wyjazd
na wieś. Zgłaszać się ze
świadectwami ul. 3-go
Maja 3, m. 4. 4251-50

 

Dziennik» Wileńskiego” ul Mostewo |

Choroby skórne wene- =
ryczne i moczopłciowe ==

3 ==
=

w

LIBERTI
 

  

  
NORA

SĄ NAJLEPSZE!

| Do nabycia w Wilnie:

 

aparaty, detektory,
głośniki, słuchawki,
prostowniki

D. WAJMNA, Trocka 17,
„OGNIWO Sw. Jańska 9.

1
0
8
-
i
£
8
Ł

   

Korzystajcie z nadzwyczajnej okazji!!!
zegarek ryty „ANKIER“ ze lota
amerykańskiego z trzema kopertami
TYLKO ZA ZŁ.

zam. zi. 60.—nic nie różniącego się od prawdzi-

wego złota 14 kar. Wysyłamy na listowne zamó-
wienie zegarek praktyczny, modny, ochraniejący
od kurzu, jak i od rozbicia się szkła, płaski, wy-
regulowany do minuty „Ankier* z gwarancją 15
letnią. 2 sztuki zł. 21.50. Lepszego gatunku 14,
16, 18, 24. 30, 35 zł. Te same odkryte 7,9, 13.50,

71.=

18, 22, 33, 45. Zegarek męski lub damski na rękę 11, 13, 15, 16, 23 zł.

Budziki stołowe
koszta przysyłki

10, 12, 14. Dewizki z amer. złota 1.50. 2, 3.50, 5. 8. Za
płaci kupujący. Reklamowy zegarek niklowy zł. 5—

Polska Spółka Zegarmistrzowska
„EFECTWATCH'—22.

Warszawa, Nowolipie 8.
Otrzymujemy moc listów dziękczynnych .

COWRDYRTEEAOKACA UEZAGLATECAAOWDOAoj

IE

©mieć szczęście w życiu,

==z nadarzającej okazji;

== czytelnikom „Dziennika Wileńskiego",

drobną kwotę można się zaopatrzyć=

==w zimowe towary pierwszej potrzeby ==

14 sztuk tylko za 17 zł. 50 gr.

1 Swetr męski duży do zapinania przy szyi,

1 Koszula trykotowa męska lub damska,

1 Szal jedwabny w najnowszych deseniach,

6 par skarpetek grubych, zimowych, bardzo

Zz

mocnych,

EZ bezcen, bo tylko za 17 z

3 Chusteczki do nosa, białe z kantami,

1 Ręcznik waflowy z frędzlami,

1 Krawat jedwabny ostatniej mody. =

To wszystko wysyłamy reklamowo za mm

221119

imerykanie głoszą, 14
znaczy korzystać =mg

łaką okazję dajemy ==
gdyż zm

łotych 50 groszy ==

ZEże każdy kupujący nietylko sam pozostanie

=E naszym stałym klientem ale jeszcze innych==

ZE zachęci do kupna. Zamówienia prosimy ==
A a Prosimy zam $.STEFANOWICZÓWNY
mmadresować:—

Firma:
= Skrz. poczt. 394.
SZR:$.
=
=
sze i ponczoszniczych.

al

szerny cennik wszelkich towarów bła-

watnych, trykotowych, bieližnianych

Produkcja krajowa—Łódź. E

Na żądanie wysyłamy bezpłatnie ob- ==
siadam

601r ==

MANARA

Ogłoszenie.

Magistrat m. Wilna podaje do ogól-

nej wiadomości, że dnia 12 listopada r.b.

o godz. 10 rano w Sali licytacyjnej przy

« ul. Trockiej Nr 14 odbędzie się licytacja

różnego rodzaju sprzętów płatnika w celu

pokrycia zaległości podatkowych i nale-

žnych od p. Fejngenberga.

703-or Magistrat.

ERROR OBUWIA
F. Nosowicza

GDAŃSKA 2.
Wyrabia  najtrwalsze i najelegantsze

obuwie i za doskonały wyrób takowego

została w dniu 25 października 1930 r. na-

grodzona Złotym Medalem przez pana
Inż. Mech. Wacława Stattlera (szef Od-
działu Wileńsk. Międzynar. Tow. Budowy

Okrętów i Maszyn Ś. A. w Gdańsku).

SINAN 104004)AAA

u
n
i
!

Zawiadomienie!

akład Krawiecki WILRELNA DOWGAŁŁY
został przeniesiony do nowego obszernego

lokalu przy ul. Św. Jańskiej 8
urządzonego według ostatnich wy-
magań fachowych (dawniej Wielka
5). Przyjmuje obstalunki, jak z
własnych, tak i z powierzonych
materjałów. Wykonanie solidne.
Ceny umiarkowane. 700-1-or

3r
 

HALLO!—UWAGA

„Czystoszyb“
Krėlewska 3—1.

i właściciele mający duże wy-
stawy okienne, a chcący mieć zawsze czyste

szyby zgłaszajcie swe cenne zlecania wprost

Wilno.
W. P. kupcy

do zakładu konserwacji
lewska 3—1.

LOKALE

S'ep z pokojem i su-
tereną do wynajęcia

w domu Ne 31

szyb Wilno, Kró-
4259—J

NAUKA

promise donne lecons
de francais, d'anglais

przy uli- d'allemand Mostowa 16.
cy Adama Mickiewicza. Entróe en face duNe 27.

4244—20 4245—10

14711 i

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukoficzyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne im. prof.Sekuło-
wicza, Warszawa, Zóra-
wia 42. Kursy wyuczają
listownie: buchaltecji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej. stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego. francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po ukończe-
niu świadectwo. —- Żą-
dajcie prospektów. 448-12
 

NAJEATVIEISZA I naj-
prędsza metoda nau-

czania się języków ob-
cych „Linguaphone“ ul.
Niemiecka 3 m. 6.
 

przez
zwracamy. Jesteśmy jednak pewni, == Min. W R 1 O.P. Kursy

Kroju, Szycia i Modelo-
wanla

Wielka 56, m. 3.
Mistrzyni cechów: War-
szawskiego i Wileńskiego
Uczą samodzielnie opra-
cowywać najnowsze kro-
je. Przyjmuję uczenice.
Dla niezamożnych—lek-
cje roju wieczorem.

587—10

 

tudent poszukuje 0-
biadów względnie

mieszkania za korepe-
tycje. Oferty do redak-
cji tut.—pod „Akademik*

4238—00
 

ekcyj języka angiel-
skiego udziela 0so-

ba z dyplomem „The Col-
jege of Preceptors* w
Londynie dowiedzieć się
Kołejowa 19a (Bursa) p.
p. Pieńkowscy od g. 4—6
wiecz. 4267—00

| Ė RÓŻNE i

BOLWATONKOWO
Ogłoszenia do Dzlen-
nika Wileńskiego
oraz do wszystkich
innych pism najwy=
godniej jest załatwić

za pośrednictwem
Biura Reklamowego
Stefana Grabowskie-
go w Wilnie Garbar-
ska 1 tel. 82. Ządač
kosztorysów. 2

D. sprzedaży lub dzier-
żawy od zaraz fol-

wark z maj. Markucie z
zabudowaniem gospodar-
czem.—Zgłeszenie się do
właścicielki, Wilno maj.
Markucie. 4252—10

 

 

DRU-
KARNIA

1 INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO”
WILNO, Ul.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

I introligator-
stwa wcho-

dzące. Redarior adpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.

o „Ak 

 

 


