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Opłata pocztowa utszczona rytzzt cm.

Rok XIV.
     

DZIENNI
Wilno

 

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

niem miejsca o 2 proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 86,
za granicę 8 z].

tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 Fo drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

dministracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Nt 80187.

 

MARJA FALEŃSKA
po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzona:Św. Sakramentami zmarła

1930. r.dn. 9 listopada
Przeniesienie zwłok z domu żałoby (Szpital Wojskowy na Anto-

kolu) do kościoła po-Trynitarskiego odbędzie się dnia 11 listopada
o godz. 4 po poł.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele
dn. 12 listopada
na cmentarz Rossa.

r.b. o godz. 10 rano, poczem nastąpi eksportacja

Q czem zawiadamiają krewnych i znajomych

  

 

Składamy serdeczne podziękowanie przyjaciołom i zna-
jomym oraz władzom i instytucjom społecznym za od-

danie ostatniej posługi

Teofilowi Szopie

Matka, Brat i Rodzina.

 

ŻONA I CÓRKA.

 

W kościele Katedralnym w kaplicy Sw. Kazimierza d. 12 listopada o go=
dzinie pół do dziewiątej, jako w drugą rocznicę śmierci

„+.

WŁADYSŁAWY ŻYCKIEJ
odbędzie się Msza św. za spokój Jej duszy, o czem zawiadamia žyczli-

wych Jej pamięci

   SIOSTRA.

+.
MARJA RECZYNSKA|

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 8 listopada 1930 rokuw
wieku lat 78

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 12-XI o 11 godz. w kościele

ewangelicko-reformowanym, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na

cmentarz ewang. na Pohulance.
O czem zawiadamia krewnych i przyjació! stroskana

SIOSTRA.

 

DOKTÓR
M. Hawrytkiewiczowa

wyjechała zagranicę. 4272-00

Główna Wygrana
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Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

ZWANAGONNA Z
22 LOTERJA PAŃSTWOWA

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.

68770

Vi)KARKARANNA”

PIWNE

Wilno, Niemiecka 3. - -

P. K. O. Nr. 80907.
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PAMIĘTAJ NABYĆ

LOS 22 LOTERJI PAŃSTWOWEJ
(Główna wygrana miljon złotych)

w SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE

Stanisława Profica
- (Hurtownia Tytuniowa Nr 2).

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. Należność

DDD DADA
704-0-or
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Napady na zebraniu polskie i bicie młodzieży przez
szaulisów.

W niedzielę na terenie powia-

tu szawelskiego i trockiego zano-
towano kilka antypolskich wystą-
pień szowinistycznej
litewskiej.
W granicznem m. Sumilisz-

kach szaulisi i młodzież litewska
rozgromiła zebranie polskiej mło-
dzieży. Podczas bójki kilku Pola-
ków dotkliwie pobito kijami. W

młodzieży *

Szyrwintach w miejscowej szkole
polskiej powybijano szyby i ka-
mieniami zraniono 3 uczniów
słuchających odczytu polskiego.
W Muśnikach przed kościołem

został dotkliwie poturbowany na-
uczyciel śpiewu A. Wawrzykiewicz
za nauczanie polskie dziatwy
śpiewu w języku polskim. g

Naprężone stosunki z Watykanem.

RZYM. (Pat). W sferach waty-
kańskich omawia się naprężenie

stosuków między Watykanem a

Litwą z powodu niezastosowania
się rządu litewskiego do przepi-.
sów konkordatu. List biskupów,

ujawniający nową sytuację wy-
tworzoną przez zamknięcie przez

rząd kilku orgnizacyj młodzieży
katolickiej ma Litwie uważany
jest za dowód, że rząd litewski
zapomina o wdzięczności wzglę-
dem stolicy Fpostolskiej, która
uznała Litwę Kowieńską jeszcze
przed uznaniem jej de iure przez
Konferencję Ambasadorów.
 

    

    
     

Areszt wice-prezesa Koła Narodowego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Mińsku Mazow.
prezesa Koła Narodowego Smoleńskiego
wersytetu.

w sobotę aresztowano wice-
i jego syna, studenta uni-

Aresztowanie b. posła Stron. Narodowego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na stacji Szepietów w pow. Wysoko-Mazowieckiem
aresztowano b. posła Zygmunta Berezowskiego, członka Str. Naro-
dowego, który jechał na wiec do Brjańska.

Wraz z nim aresztowano 3 inne osoby.
Wszystkich odwieziono do Wysoko-Mazowiecka.

Napad bandycki.
(Telefonem od własnego korespondenta).

GŁĘBOKIE. Donoszą nam: Wczoraj, w poniedziałek, wie-
czorem na wychodzących z kasyna pp. Cieszewskiego i Rawę, człon-

ków Stronnictwa Narodowego, bawiących tu przejazdem w sprawach

wyborczych, napadła banda zbirów i dotkliwie ich pobiła.

Pożyczka zapałczana,
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W ciągu wczorajszego wieczoru kursowały po-
głoski jakoby pożyczka zapałczana miała być już podpisana.

Skądinąd utrzymywano, że podpisanie pożyczki
jakoby we środę.

ma nastąpić

Sfery zainteresowane, pomimo ogłoszenia szczegółów  dotyczą-

cych rokowań,
sprawie.

zachowują nadal jaknajścislejsze milczenie wtej

Awanse w wojsku.
(Telefonem od własnego korespondenta).

+ WARSZAWA. Mianowano generałami dywizji: Dąb-Biernackiego,
Orlicz: Dreszera i Fabrycego.

Generałami brygady mianowano następujących pułkowników:

Krok-Paszkowskiego, Kordjan-Zamorskiego, dowódcę kawalerji w Po-
znaniu, Sergjusza Zahorskiego, dowódcę | dyw. piechoty leg. Stani-

sława Skwarczyńskiego oraz dowódcę piech. w Grudziądzu Tadeusza

Malinowskiego.

sesja ekspertów dla spraw kredytu rol-
nego.

WARSZAWA, (Pat.) W dniu
10 listopada rozpoczęła się w sali
Kolumnowej Ministerstwa Rol-
qiictwa sesja ekspertów. państw

Europy Srodkowej i Południowo-
Wschodniej dla spraw kredytu
rolniczego.
„ka.

Wynik wyborów austrjackich.
Wzrost socjalnej demokracji.

WIEDEN. (Pat). W poniedzia-
łek rano ogłoszono rezultaty wy-
borów do austrjackiej Rady Na-
rodowej. Z 165 mandatów, zdo-
byli socjalni demokraci 72 (po-
przednio 71), chrześcijańsko-spo-
łeczni — 66 (73), blok Schobera,
w którego skład wchodzą nie-
miecko-narodowi i związek chłop-
ski — 19 (21), blok Heimwehry—
8. W okręgach wiedeńskich zdo-
byli socjaliści demokraci 30 man-
datów (29), chrześcijańsko-społe-
czni— 14, blok Schobera —4 (2).

Ogólna ilość głosów, uzyskanych
przez poszczególne stronnictwa
w okręgach wiedeńskich, przed-
stawia się następująco: socjalni
demokraci — 703.421 gł. (poprze-
dnio 571.464), chrześcijańsko-spo-
łeczni — 382.882 (437.783), blok
Schobera — 124.376, demokraci —
6.719 (16.112), „lista żydowska —
2.134 (10.845), komuniści—10.591
(7.521), blok Heimwehry—26 377,
narodowi soejaliści, kierunek Hi-
tlera — 27.544 i austrjacka partja
ludowa — 8.491.

Awantury komunistyczne w Niemczech.
BERLIN. (Pat). Donoszą ze

Stutgardtu, że komuniści, wbrew
zakazowi policji w urządzaniu ob-
chodów rewolucji rosyjskiej, pró-
bowali w nocy, z soboty na nie-
dzielę, zorganizować demonstra-
cje publiczne. Policja wielokro-
tnie, przy pomocy pałek gumo-
wych, rozpraszała pochody w róż-
nych dzielnicach miasta. Areszto-
wano szereg opornych manife-
stantów. W miejscowości Zuvven-
bauser komuniści próbowali we-
drzeć się na zgromadzenie hitle-

rowców. Nakrótko przed rozpo-
częciem zgromadzenia, komuni-
ści przypuścili szturm na salę, za-
sypując budynek gradem kamie-
ni i wybijając okna. Oddział ko-
munistów próbował dostać się do
sali. Doszło do bójki, w której z
obu stron użyto noży i krzeseł,
jako narzędzi walki. Wiele osób
odniosło ciężkie rany. Jednemu
z komunistów rozpruto brzuch.
Również ciężkie rany odniósł je-
den z urzędników policyjnych.

Kronika Przedwyborcza.
Aktualne wskazówki dla mężów zaufania przy obwo-

dowych komisjach wyborczych.

Każdy mąż zaufania listy na-
rodowej Nr. 4 prócz uprawnień,
przysługujących mu na mocy
ustawy o ordynacji wyborczej,
powinien na wszelki wypadek pa-
miętać:

1. Ze głosowanie zaczyna się
wprawdzie o godz. 9 rano, ale
że zegary rozmaicie chodzą i

mogą chodzić, a zatem dla pew-
ności powinien stawić się w lo*
kalu wyborczym przed przyby-
ciem Komisji.

2. Ze urna wyborcza musi być
przed rozpoczęciem głosowania
zbadana, potem zamknięta i opie-
czętowana aż do rozpoczęcia
obliczania głosów.

3. Ze koperty, doręczane wy-
borcom, muszą być urzędowo
ostemplowane i wewnątrz zupełnie
puste.

4. Ze na całe głosowanie wy-
pada 720 minut, a zatem przy

1500 wyborcach wypada na jed-
rego niespełna 1/2 minuty.

5. Ze mąż zaufania i jego za-
stępca powinni się tak zmieniać,

 

aby ani przez 1 sekundę nie tra-
cili z oka urny wyborczej.

6. Ze w lokalu ' wyborczym
nie wolno być ani komisarzom
wyborczym, ani policji, ani żad-
nym agitatorom z numerkami.

7. Ze głosowanie jest tajne, a
zatem musi być tak prowadzone,
aby wyborca miał tę tajność zu-
pełnie i rzeczywiście zapewnioną.

8. Ze nie wolno przerywać
głosowania, a w razie zajścia
jakiejś wyższej przeszkody nale-
ży urnę wyborczą opieczętować
(ponownie) i nie spuszczać jej z
oka, cokolwiekby nastąpiło.

9. Ze na wypadek nagłego
zgaśnięcia światła trzeba mieć w
pogotowiu zapasowe środki (la-
tarki, świece i t. p.).

10. Ze zaraz po zamknięciu
głosowania trzeba przystąpić do
obliczenia głosów i spisania
protokółu, choćby trzeba było
posiedzieć do rana.

11. Ze bezwarunkowo nie wol-
no odkładać obliczenia głosów,
ani tem więcej odsyłać urn bez

 

przeliczenia do policji, starostwa,
czy Komisyj Okręgowych.

12. Ze o ważności danego gło-
su Komisja musi decydować za-
raz po wyjęciu kartki z kopertą,
a nie dopiero później.

13. Ze każdy głos, uznany za
ważny, względnie nieważny, trze-
ba odrazu zanotować w proto-
kóle.

14. Ze badanie kartek wybor-
czych powinno się tak odbywać,
aby nie mogła zajść ich zamiana
względnie zanieczyszczenie.

15. Ze nie wolno podczas urzę-
dowania Komisji urządzać przerw
dla posilenia się pokarmem czy
napojem. Może to zrobić każdy
członek Komisji i mąż zaufania
w tym czasie, gdy go zastępuje
jego zastępca. (Napoje alkoholo-
we są wykluczone ustawowo).

16. Ze zaraz po obliczeniu
głosów musi być sporządzony i
podpisany urzędowy protokół wy-
borczy.

17. Ze prywatny wyciąg z tego
protokółu z podaniem liczby gło-
sów, oddanych na poszczęgólne
listy, musi sporządzić mąż zaufa-
nia, prosić o podpisanie go przez
członków Komisji, względnie in-

nych mężów zaufania, a na drugi
dzień zrana doręczyć ten wyciąg
powiatowym władzom wyborczym
listy Nr 4.

18. Ze każdą skonstantowaną
nieformalność czy nadużycie na-
leży zgłaszać do protokółu, a w
razię odmowy ze strony przewod-
niczącego spisywać prywatny pro-
tokół z podpisami świadków.

19. Ze na drugi dzień po gło-
sowaniu należy zgłosić się u peł-
nomocnika listy okręgowej i zło-
żyć mu szczegółowe sprawozda-
nie o przebiegu wyborów w da-
nym obwodzie. Trzeba to uczy-
nić w godzinach przedpołudnio-
wych, gdyż często tego dnia po
południu Komisje Okręgowe już
przystępują do ustalenia wyniku
wyborów. Zatem pełnomocnik
listy musi mieć na ten wypadek
dokładne i zupełne sprawozdanie
z obwodów.

Wobec wszelkich innych, nie-
przewidzianych wyżej możliwości,
trzeba trzymać się Ściśle ustawy
wyborczeji bronić praw, które
przysługują mężom zaufania list.
Należy przytem zachowywać się
tak, aby nie dać Komisji powodu
do usunięcia mężów zaufania.

Wiece niedzielne Stronnictwa Narodowego.
W niedzielę odbył się sz*reg

wieców Stronnictwa Narodowego.
O godzinie 1-ej, w przepełnio-

nej, obszernej sali Chrześcijań-
skich Związków Zawodowych,
przemawiał ks. Rynkiewicz, który
w treściwy sposób przedstawił
sytuację wyborczą, zastanawiając
się nad listą narodową nr. 4,fpod-
kreślając jej charakter szczerze
katolicki. Mowę ks. R. przerywa-
no wielokrotnie burzą oklasków.
Dopiero po tej przemowie, kilku
nasłanych, pijanych prowokato-
rów, wszczęło burdę; jakkolwiek
sama publiczność zlikwidowała
zajście, wyrzucając bandytów za
drzwi — władze policyjne wzięły
asumpt"z tego zajścia i rozwią-
zały wiec.

O godzinie piątej odbył się
wiec kobiecy przy ul. Dominikań-
skiej. Sala wypełniła się szczelnie.
Wiec zagaiła prezeska N. O. K,
p. Burhardtowa oddając głos p.
Iwaszkiewiczowej, która podkre-
śliła rolę i znaczenie kobiety przy
wyborach. Przemawiali dalej p.
red. Obst, w imieniu młodzieży
akademickiej p. Ważyński oraz
p. prof. Otrębska. Wiec miał
przebieg zupełnie harmonijny i

zekończony został tradycyjnie od-
śpiewaniem „Roty”. Zebrana na
ulicy, przed wejściem banda pał-
karzy napróżno usiłowała wedrzeć
się do wnętrza.

Na prowincji tegoż dnia od-
były się wiece w  Wornianach,
Dubnikach i dołach, na których
między innemi przemawiali p. p.
Skup, inż. Łaciński i inni. Próby
zerwania wieców przez nasłanych
bojówkarzy wszędzie zostały zli-
kwidowane przez zebranych, któ-
rzy entuzjastycznie oklaskiwali
mówców narodowych, ślubując
głosować tylko na 4.
W Wornianach zwracał uwagę

pewien żołnierz, w mundurze,
który starał się zerwać wiec, agi-
tując hałaśliwie za jedynką. Czy
wojskowym wolno brać udział w
tego rodzaju robocie?
W poniedziałek odbył się wiec

na Zarzeczu, na którym przema-
wiali: inż. Łaciński oraz ks. Mar-
kowski. Ten ostatni w słowach
jędrnych napiętował matody ja-
kiemi posługują się przy obec-
nych wyborach nasi przeciwnicy.
Zebrana licznie publiczność go-
rąco dziękowała mówcom.

 

 

Nieporozumienia litewska - łotewskie.
Pesymistyczne głosy prasy ło-
tewskiej o rokowaniach gos-

podarczych z Litwą.

Prasa ryska wykazuje wielkie
zainteresowanie stanem rokowań
gospodarczych z Litwą, które
szeroko omawia.

„Jaunakas Zinas” konstatuje,
iż w czasie ostatnich narad w Ko-
wnie Litwa wysunęła szereg da-
leko idących żądań, m. in.
w sprawie zmniejszenia cła wwo-
zowego na pszenicę litewską oraz
zagwarantowania pewnej ilości
zboża, które ma być zakupione
w Litwie. Ta ilość zboża ze wzglę-
du na istniejące w Łotwie ustawy
o ochronie rolnictwa nie jest
mała. Oprócz tego zagwaranto-
wanie tej ilości zboża przynio-
słoby straty dla Łotwy w docho-
dach celnych, gdyż Litwa doma-
ga się zniżki ceł na zboże. Wdal-
szym ciągu Litwa domaga się
zniżek celnych również dla swych
wyrobów przemysłowych, lecz
ze swej strony unika udzielenia
zniżek dla tych wyrobów łotew-
skich, które wytwarza lub też
zaczęła wytwarzać.

Do takich wyrobów należy
zaliczyć wyroby tkackie, na wwóz
których do Litwy Łotwa  pokła-
dała wielkie nadzieje.

Łotwa stoi na stanowisku, iż
układ handlowy dałby jednakowe
korzyści obu państwom. gl o ile

Litwa nie zechce tego zrozumieć,
trudno będzie mieć nadzieję na
osiągnięcie porozumienia.

„Socialdemokrats” przypuszcza,
iż trudno będzie osiągnąć poro-
zumienie. Litwa poczyniła sto-
sunkowo szerokie żądania w dzie-
dzinie produktów rolnych. Zwią-
zek rolników zaś nie chce udzie-
lić żadnych ulg.

Kwasy na Litwie i fantazje ło-
tewskie.

„Maras Vestnesis“ przytacza
swe zapatrywanie względem Litwy,
w którem podkreśla, že Litwa
powinna być wdzięczna Łotwie
za odrzucenie swego czasu przez
tę ostatnią propozycji polskiej (!?)
€o do włączenia północnych po-
wiatów litewskich do terytorjum
łotewskiego; pozatem Litwa—wg.
„Maras Vestnesis" —powinna cie-
szyć się i z tego względu, że
Łotysze przez wystosowanie ulti-
matum (I?) nie pozwolili aarmiji
„eligowskiego na  okupowanie
Kowna i reszty Litwy. W d. c.
„Maras Vestnesis” dowodzi, że
Litwa nie powinna rościć sobie
pretensji do Wilna, gdyż otrzy-
mała za nie Kłajpedę, która ra-
czej powinnaby była przypaść
w udziale Łotwie. Dziennik wyra-
ża zpozatem pogląd, że Litwa
niesłusznie oirzymała północne
powiaty, które właściwie mówiąc
powinnyby stanowić integralną
część Łotwy.
 

 

Zebranie Przedwyborcze

Listy Narodowej Ne 4.
DZIŚ WE WTOREK dnia 11 listopada w dzielnicy „Antokol

w lokalu przy ul. Antokolskiej Nr 39, o godz. 6 wieczorem.
 

SZALE ostatnich nowości, krawaty najpiękniejszych odmian, ręka-
wiczki demisezonowe skórkowe i wełniane

<o tydzień otrzymuje

Polska Składnica |Galanteryjna
FRANCISZEK FRLICZKA.

Wilno, Zamkowa 9, tel. 6—46. 597—40

  



 

DiZ-tKNA K

Zjazd uczestników walk o Wilno z lat
1918—1920.

Przemowienie gen. Żeligowskiego.

W dniu wczorajszym odbyły
się obrady zjazdu uczestników
walk o Wilno z okresu 1918—20r.
Obrady zjazdu zainaugurował gen.
Mokrzecki, powołując do stołu
prezydjalnego honorowe prezy-
djum. Gdy na salę wszedł gen.
Zeligowski zerwała się sponta-
niczna burza oklasków i okrzyki:
Niech żyje! Objąwszy na prośbę
Komitetu organizacyjnego prze-
wodnictwo obrad, gen. Zeligow-
ski wygłosił przemówienie o zna-
czeniu historycznem. Podajemy
je w streszczeniu.

Zobrazowawszy sytuację jaka
poprzedzała zajęcie Wilna, gen.
Zeligowski przedstawił przebieg
swej historycznej rozmowy z wo-
dzem naczelnym Piłsudskim, któ
rej bezpośredniem następstwem
było zajęcie Wilna. Otrzymałem
rozkaz udania się do Białegosto-
ku, do kwatery Marszałka Piłsud-
skiego w ostatnich dniach wrze-
śnia—mówi generał Zeligowski—
przyjechałem do Białegostoku,
zameldowałem się w wagonie Pa-
nu Marszałkowi. Marszałek opo-
wiedział mi całą ówczesną sytua-
cję. Sytuacja ta była bardzo po-
ważna i jedyną możliwością było
powstanie ludności wWilnie. Mar-
szałek zaproponował mi stanąć
na czele powstania. Muszę po-

wiedzieć, że się zawahałem z
dwuch przyczyn. Po pierwsze dla-
tego, że nie cheiało mi się bić
Litwinów. Wiadomo było wszyst-
kim, że Litwini kumali się w Wil-
nie z naszymi  nieprzyjaciółmi
wtedy, gdy armja polska broczy-
ła pod Warszawą. Nie bacząc na
to wszystko, ja nigdy nie mogłem
tego połączyć z całym narodem
litewskim, który zawsze uważałem
za swoich braci. Drugą przyczyną
było, że byłem wówczas bardzo
fizycznie i moralnie przemęczony.
Marszałek Piłsudski powiedział
mi wtedy: „Ale trzeba być przy-
gotowanym na to, że może na-
stąpić taki moment, że nie tyiko
sejm, nie tylko senat, ale i cała
Polska stanie naprzeciw Pana.
Trzeba się przygotować wziąć ca-
łą odpowiedzialność na siebie.
To też nie można rozkazać takiej
rzeczy. Ja nie rozkazuję”. Wtedy
zdecydowałem się wziąć to i wy-
raziłem zgodę na objęcie do-
wództwa. Z kolei gen. Zeligow-
ski przedstawił trudności, z któ-
remi się zetknął, Pomimo tych
trudności gen. Zeligowski zdecy-
dował się wydać rozkaz marszu
na Wilno, spodziewając się wiel-
kiego oporu ze strony Litwinów.
Po zajęciu Wilna, mówi dalej ge-
nerał Zeligowski, w hotelu Geor-
gea zebrały się misje zagranicz-
ne, które przysłały do mnie de-
legację w osobie pułkownika fran-
cuskiego z prośbą 0 udanie się
do ambasady francuskiej. | oto,
nie pamiętam dokładnie z kim,
o ile sobie przypominam z Per-
kowskim, udaliśmy się do amba-
sady. Mówię o tem dlatego, że
ten mały epizod bardzo dobitnie

charakteryzuje nasze ówczesne
poglądy, a także poglądy ofice-
rów armij obcych. Zgromadzeni
tam byli wszyscy oficerowie za-
graniczni, a na ich czele stał ofi-
cer angielski. Rozmowa miała
przebieg następujący. W bardzo
suchym i oficjalnym tonie zapy-
tał on:

— Jakiem prawem Pan Gene-
rał zajął Wilno, wtedy kiedy Pol-
ska podpisała układ w Suwał-
kach?

Powiedziałem: — Polska nie
może podpisywać żadnych trak-
tatów, nie pytając o wolę ludno-
ści. Zająłem Wilno dlatego, aże-
by dać moim rodakom możność
wypowiedzenia się czego chcą.

Wtedy on odpowiedział:—My
jesteśmy przedstawicielami państw
Ententy i zrobimy tutaj porządek.

Powiedziałem:—Nie, ja na to
zgodzić się nie mogę. Żadnego
porządku wtedy, kiedy jesteśmy
tutaj, my gospodarze tego kraju,
żadnego porządku nikt niema
potrzeby robić. Ten porządek
zrobimy my. (Huczne oklaski).

Wtedy Anglik powiedział: —
Jak to, Pan nie uznaje państw
Ententy, Pan nie uznaje prawa
międzynarodowego?

Powiedziałem: — Owszem je-
stem z największem uznaniem
dla pańsw Ententy i wiem co
one zrobiły dla nas przez wojnę
światową, ale jednocześnie te
szacherki, które tutaj się odby-
wają w naszej nieobecności na-
próżno Pan nazywa prawem
międzynarodowem. (Oklaski).
— AM więc jeżeli nie na En-

tencie, na kim macie się oprzeć?
Na kim Pan się będzie opierał?

Powiedziałem: — Będziemy o-
pierać się na samych sobie i na
naszych karabinach (oklaski).

Anglik dość ironicznie mój;
— A skądżeście te karabiny +.
trzymali?

Powiedziałem: — Najmniej od
pana Lloyd Georgea i od jego
przyjaciół bolszewików (oklaski i
brawa).

Powiedziałem wreszcie: — Do-
widzenia, nie potrzebujemy tra-
cić czasu na te rozmowy, które
nie doprowadzą do niczego. Pro-
szę Panów jutro o godz. 12 o-
puścić Wilno. (huczne oklaski).

Tego samego dnia już po tej
rozmowie rząd Litwy Srodkowej
wysłał depeszę radjową do Kow-
na wzywając Litwinów do poro-
zumienia. Bo jakież były dalsze
plany? Chcieliśmy dać możność
ludności wypowiedzieć się czego
ona chce. Pozatem było jeszcze
co innego. Przeszło od tamtej
chwili lat dziesięć i możemy o
tem mówić otwarcie. Tak, myśle-
liśmy o stworzeniu wielkiej Litwy
ze stolicą Wilnem. Niestety do
tego nikt nie był przygotowany.
Nieprzygotuwana była Polska,
dlatego, że wtedy nie mogła
jeszcze imponować swoją siłąi
nie miała zdecydowanej polityki.
Nieprzygotowane było Kowno,
 u
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które całą politykę Opieralo na
dziecinnej nienawiści do wszyst-
kiego co jest polskie. Nieprzy-
gotowana była i Wileńszyzna, bo
porozumieniez Litwą było wtedy
rzeczą - najniepopularniejszą mię-
dzy wszystkimi mieszkańcami
Wilna. Polska miałaby moralne
prawo ukarać Litwinów za to, że
oni, w tak ciężkim dla nas mo-
mencie bratali się z naszymi nie-

ale tego nie uczy-
niła. Ja sądzę, że zrobiła dobrze,
bo to byłaby niezmiernie niepo-
pularna rzecz zwalczać ten mały
a tak sympatyczy dla nas naród,
który tylko co otrzymał niepod-
ległość.
W dalszym ciągu swego prze-

mówienia gen. Żeligowski pod-
kreśla niefortunnie użyte w roz-
kazie 3 Armji określenie „bunt
generała Żeligowskiego”. Buntu
żadnego nie było—stwierdza gen.
Źeligowski,—a tylko normalna zu-
pełnie akcja dla wywalczenia nie-
podległości. :

Z kolei gen. Żeligowski przy-
pomina, że Litwini nic nie odpo-
wiedzieli na wystosowane do nich

i opisuje ciężką pracę
państwową w Litwie Środkowej,
którą prowadził przy wspołudzia-
le swych współpracowników.

Po przemowie gen. Želigow-
skiego zabierali głos: woj. Racz-
kiewicz, gen. Dąb-Biernacki, rek-
tor Januszkiewicz, prezydent m.
Folejewski i p. Kirtiklis jako pre-
zes Federacji P.Z.O.0.

Po dwóch okolicznošciowych
referatach powzięto szereg rezo-
lucyj, z których najważniejsza
mówi o powołaniu do życia
„Związku b. żołnierzy Litwy Srod-
kowej i Obrońców Wilna".

Zjazd zakończył się uchwałą,
wyrażającą hołd gen. Lucjanowi
Żeligowskiemu.

Obrady uczestników Wileń-
skiego Baonu Harcerskiego.

Otwarcie zjazdu uczestników
walk o Wilno poprzedziły obrady
uczestników Wileńskiego Raonu
Harcerskićgo, które odbyły się w '
foyer Teatru Wielkiego na Pohu-
lance. Zgromadzili się tu b. człon-
kowie tego Baonu, młodzież har-
cerska i przedstawiciele społe-
czeństwa

Wokół stołu  prezydjalnego
ustawiły się poczty sztandarowe
harcerzy. Pierwszy powitał ucze-
stników zjazdu p. wojewoda Racz-
kiewicz. Następnie podniosłe prze-
mówienie wygłosił Ks. Biskup
Bandurski, składając hołd boha-
terskiej młodzieży harce,skiej i
kończąc swe przemówienie ha-
słem  „Czuwaj“,  powtórzonem
przez obecnych. Z kolei wysłu-
chano referatu Rumualda Kawal-
ca o przeżyciach harcerskich.
Wreszcie przyjęto zaproponowane
przez prezydjum uchwały, po-
czem nastąpiło wręczenie odznak
pamiątkowych zjazdu  harcer-
skiego.

Msza żałobna i złożenie
wieńców na grobaah poli-

cjantów.
Wczoraj w kościele św. Kazi-

mierza odprawione zostało żało-
bne nabożeństwo za dusze 54
funkcjonarjuszy P.P. Woj. Wileń-
skiego poległych w obronie bez-
pieczeństwa publicznego, ładu i
porządku. ć

Na środku świątyni ustawiony
był katafalk, na którym znajdo-
wała się trumna w otoczeniu
zieleni i kwiatów. Straż honorową
przy katafalku pełniło 4-ch poli-
cjantów w hełmach z obnażonemi
szablami.

Na nabożeństwie byli obecni
wojewoda Raczkiewicz, rektor
prof. Januszkiewicz, prezydjum
Sądów Okręgowego i Apelacyj-
nego, komendanci P. P. woje-
wództwa i miasta Wilna, naczel-
nicy wydziałów śledczych, korpus
oficerski P. P., kompanja hono-
rowa z orkiestrą policyjną i rze-
sze wiernych. Po nabożeństwie
zebrani ruszyli na cmentarz Rosa
itu na mogiłach poległych poli-
cjantów złożono kilka pięknych
wieńców. d

Żałobne nabożeństwo za
dusze poległych obrońców

"Wilna.
W poniedziałek 10 b. m.o

g. 9.30 rano w kościele św. Piotra
i Pawła odprawiono żałobne na-
bożeństwo za dusze poległych
obrońców Wilna z 6 pułku har-
cerskiego.

Na nabożeństwie byli woje-
woda Raczkiewicz,  przedstawi-
ciele, władz wojskowych, delega-
cja harcerzy itłumy publiczności.

Po nabożeństwie delegacje ze
sztandarami udały się na cmen-
tarz św. Piotra i Pawła, gdzie na 

=

mogiłach poległych obrońców
Ojczyzny harcerzy złożono wspa-
niałe wieńce i kwiaty. d

Manifestacja żałobna.
Wieczół poniedziałkowy był

wielką manifestacją żałobną, po-
święconą pamięci bohaterskich
obrońców Wiłna. O godz. 6wiecz.
ruszył z placu Katedralnego kilku-
tysięczny pochód z pochodniami.
Uczestniczyli w nim członkowie
organizacyj byłych wojskowych,
którzy walczyli o Wilno, dalej
organizacje i stowarzyszenia
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ze sztandarami, Przysposobienie
Wojskowe, młodzież szkolna, Po-
licja Państwowa, Straż Pożarna
i t. d. Pochód podążył wśród
tłumów publiczności glėwnemi
ulicami na cmentarz Rossa i
przedefilował najpierw przed mo-
giłami obrońców Wilna koło głó-
wnego wejścia na cmentarz. Tu
złożono wieńce w mauzoleum,
poświęconem bohaterskim obroń-
com Wilna. Następnie złożono
wieńce na osobnym cmentarzu
pod kolumną ku czci żołnierzy
Zeligowskiego. Wieńce złożyli p.
wojewoda wileński, miasto Wilno,
wojskowość, oddziału garnizonu
wileńskiego, rektor i senat (.S B.,
młodzież akademicka U. $. B.,
strzelcy, Policja Państwowa, za-
kłady szkolne i wiele organiza-
cyj. Obydwa cmentarze i pomni-
ki były rzęsiście iluminowane
lampkami elektrycznemi i reflek-
torami.
 

 

© prasy.
Zakłamanie.

W Warszawie, jak donosiliśmy
w ostatnich dniach zdarzyło się
kilka bandyckich napadów na
redakcje „Qiazety Warszawskiej”,
„ABC“, na sekretarjat  Stron-
nictwa Narodowego, Sprawców
napadów oczywiście nie ujawnio-
no, natomiast w nocy z soboty
na niedzielę policja przeprowa-
dziła rewizję w lokalu redakcji
„Gazety Warszawskiej". W związ-
ku z tem „Kurjer Por." wystąpił
z następującą, wstrętną w swym
cynizmie rewelacją:

„We wczorajszvm numerze „Gazety
Warszawskiej* wystąpiono z zarzutami
w gwałtowrym stylu przeciwko wła-
dzom bezpieczeństwa z powodu, że
stan bezpieczeństwa w stolicy pozo-
stawia wiele do życzenia i że władzom
niewiadomo, w jakich lokalach mają
zbiórki grasujące w mieście bojówki.

Wobec niepokoju, jaki ta notatka
wzbudziła, komisarz Rządu stoł. m. War-
szawy p. Władysław Jaroszewicz w dniu
wczorajszym wydał polecenie przepro-
wadzenia rewizji w lokalach redakcji
i administracji „Gazety Warszawskiej”.

Przy przeprowadzaniu tej rewizji
organy  bezpiećzeństwa zastały na
miejsca bojówkę i t. d.*

„Kurjerowi odpowiada „Ga-
zeta Warsz.“:

Zaniepokojona opinja publiczna mo-
że więc nareszcie odetchnąć z ulgą.
Władze — według cytowanej prasy
sanacyjnej — postanowiły ukręcić łeb
hydrze bandytyzmu politycznego, za-
rządziły więc rewizje w „Gazecie War-
szawskiej" —i problem  bezpieczeń-
stwa nareszcie zostal rozwikłany. Na-
sza przemęczona policja nie ma po-
trzeby wysilać się na chwytanie zbl-
rów politycznych, bo przecież jasne,
jak na dłoni, że to właśnie wykryta
w „Gazecie Warszawskiej" „bojówka
O. W. P.*:

wybiła dwukrotnie szyby w kanto-
rze „Gazety Warszawskiej”,

zdemolowała administrację „ABC*
i wybiła w niej wszystkie szyby,

zdemolowała lokal Zarządu Glów-
nego Stronnictwa Narodowego,
- dokonała najścia na zebrania naro-
dowe w Stow. Techników i Resursie
Obywateiskiej, rąbała drzwi, tłukła szy-
by, lustra i t.d.

Czy jest ktoś, ktoby w to wszystko
nie uwierzył?

Nasze bomby i rewolwery.

W związku z rewizjami jakie
odbyły się w redakcjach pism
narodowych w Warszawie i Kra-
kowie zapytuje „Glos Narodu“
czego” właściwie policja mogła
szukać?

Władze wiedzą również dobrze jak
my, że cała akcja i propaganda nasze-
go obozu toczy się jawnie i legalnie.
Jesteśmy — i to my, a nie kto inny —
ugrupowaniem ściśle praworządnem i w
tem feży niekiedy nasza slabošė, ale
także nasza siła. .

Nie wierzymy więc w poszukiwanie
u ness druków nielegalnych i przypusz-
czamy, że przy rewizjach spodziewano
się znaleść u nas - rewolwery i bomby.

Oświadczamy zatem, że jesteśmy
uzbrojeni w te straszne i groźne narzę-
dzia walki. Atakujemy nimi przeciwni-
ków codziennie na zebraniach i w ulot-
kach i w dzienniku. Te bomby i rewol-
wery to nasze argumenty, nasze dąże-
nia programowe i nasza wiara w naród
polski. Te bomby i rewolwery — to na-
sze przekonanie, że Polska może istnieć
tylko jako państwo katelickie, prawo-
rządne i demokratyczne. Te bomby i
rewolwery — to nasza wytrwałość wo-
bec przeciwników, nasza odwaga wo:
bec gwałtów i pogróżek, nasze poczu-
cie obowiązku wobec Polski A

Nie ukrywamy tych naszych jedy-
nych narzędzi walki. Nie potrzeba re-
wizji, by je odnaleźć. Ale i niema siły,
któraby je nam odebrać mogla. Nosimy
je w sercu i w głowie, a póki serce i
głowa są w porządku, bomby te wy-
buchają i rewolwery strzelają,

Póki serce, ożywiane krwią katolic-
kich zasad i polskiego patrjotyzmu, bije
normalnie i póki głowa nie tęskni za
poduszką bezpieczeństwa i wygody, tak
długo walka trwać będzie. Walka o ety-

 

 

napadła na drukarnię na Warecklej kę i prawo, walka o honor Narodu i
i zabrała druki wyborcze 4-ki, silę Polski.

funkejonarjusze biur  informa-Žycie gospodarcze.
Znaczna zwyżka cen arty-

kułów kolonjalnych.
Mimo olbrzymich zapasów ka-

wy, jakiemi dysponuje Brazylja,
zamieszanie i dezorjentacja wy-
wołane tam ostatnią rewolucją,
wstrzymały zupełnie wszelką wy-
syłkę tego towaru. Moment ten
wykorzystały firmy amerykańskie
i europejskie, posiadające rów-
nież większe zapasy kawy i przy-
czyniły się do wydatnej zwyżki
jej cen we wszystkich gatunkach.
Przewidują, że nowe transporty
kalkulować się będą o 20 — 30
procent drożej od <en dotych-
czasowych.

Również herbata ma tenden-
cję bardzo mocną, stale wzrasta-
jącą, a to wobec posunięć syn-
dykatu plantatorów herbacianych,
którzy przedewszystkiem zmierzają
do ograniczenia plantacji herba-
ty. Również ceny innych artyku-
łów kolonjalnych mają tendencję
bardzo mocną.

Natomiast panuje słaba ten-
dencja na ryż, a to wobec świet-
nego urodzaju ryżu w Ameryce,
Włoszech, Indjach i Chinach.

Agenci informacyjno-skar-
bowi wglądają do ksiąg

bankowych.
Zarządzenie ministra  Matu-

szewskiego w sprawie tajemnicy
wkładów dotyczyło wkładów na
tachunęk bieżący i lokat wszel-
kiego typu. Biura informacyjne
zbierające dla władz wymiaru po*
datkowego informacje o każdym
płatniku nie miały dostępu do
kont bankowych.

Stało się to dzięki interwencji
banków polskich w ministerstwie
skarbu. Banki stwierdziły, że ka-
pitalizacja wewnętrzna nie może
się rozwinąć, albowiem  publi-
czność nie ma zaufania do tego,
że władze fiskalne nie oprą swych
wniosków o stanie majątkowym
płatnika na informacjach biur
specjalnych, lecz na informa-
cjach zbieranych pobieżnie, bez
głębszej analizy w sposób typo-
wo-policyjny.

Obecnie z różnych stron nad-
chodzą wiadomości o tem, że

cyjnych wkraczają do bankówi
žądėją przedstawienia ksiąg dla
zbierania informacyj o płatnikach.
W niektórych bankach dyrektorzy
nie dopuścili do ksiąg delegatów
władzy informacyjno - fiskalnej.
Wytoczono tym dyrektorom pro-
cesy karne.
W tej sprawie będzie interwe-

njować u ministra !Matuszewskie-
go szereg organizacyj społecz-
nych i gospodarczych.

Tranzakcje na giełdach zbo-
żowych zwolniono od po-

datku obrotowego.
Ministerstwo Skarbu na zasa-

dzie ustawy 0 państwowym po-
datku przemysłowym upowažnilo
Izby Skarbowe do umarzania po-
datku przemysłowego od obrotu,
przypadającego od tranzakcyj ka-
sowych wszelkiego rodzaju zbo-
żami, dokonanych na krajowych
giełdach  zbożowo - towarowych.
Powyższa ulga ma zastos>wanie
do obrotów, osiągniętych począw-
szy od 1-go listopada b. r. Jed-
nocześnie zostanie ograniczone
pobieranie zaliczek na podatek
przemysłowy od obrotu uzyska-
nego w wymienionej tranzakcji
giełdowej.

ZE ŚWIATA.
Słonie na ulicach Londynu.
W poniedziałek wieczorem w

czasie tradycyjnego pochodu ale-
gorycznego z okazji zaprzysięże*
nia nowego lorda-majora zdarzył
się przykry wypadek. Mianowicie
przy przejściu w pobliżu kolegjum
uniwersyteckiego, uwagę czterech
słoni, kroczących w orszaku lorda*
majora, przykuł wielki transpa*
rent, trzymany przez studentów.
W pewnej chwili jeden ze słoni
rzucił się naprzód i pochwycił
trąbą transparent. Pozostałe trzy
słonie rzuciły się za nim. Publicz*
ność, ogarnięta paniką, rozbiegła
się na wszystkie strony. Kilka-
naście kobiet i dzieci uległo stra-
towaniu przez tłum  Rannychi
ciężko potłuczonych jest ogółem
20 osób. Dozorcy zdołali nieba-
wem uspokoić słonie i orszak ru-
szył dalej.
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KAIR:
z wschodniemi owocami

tabliczka 75 groszy.
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TEATRY MIEJSKIE.
WIELKI

„Skrzypce Jesienne" sztuka w
5 aktach E. Surguczewa. Prze-
kład J. Kołłupajły. Reż. R. Wa-

silewski.
Sztuka stara, omal nie melodra-

mat. I rozwleczona na 5 aktów, co
też zapisać należy w rubryce minu-
sów. Przeżycia psychologiczne
czworga dobrych, szlachetnych,
bliskich sobie osób, z których
nienajgorsza ale najnieszczęśliw-
sza przez grzeszną miłość, wlecze
za sobą klątwę zdradyikłamstwa,
by w końcu w bohaterskim za-
parciu się siebie (więcej z obawy
towarzyskiego skandalu niż w tro-
Sce o ból na śmierć oddanego jej
męża) wyrzeka się owego jesien-
nego szału na rzecz młodszej i
bardzo przez siebie kochanej wy-
chowanki. Konflikt nie nowy, kon-
cepcja nie oryginalna, efekty do
wydobycia głównie przez grę pół-
tonami.
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$$ Grali bardzo starannle, nie
potrącając o niebezpieczne rafy
melodramatu p. Ceranka, jako
Basia Ławrowa, p. Wasil:wski—
Dymitr Ławrow; wreszcie o-
grmnie bezpośredni, szczerzy,
ogromnie prości w kalejdo-
skopie ogarniających Wierę i
Wiktora niespodzianek uczucia,
bez jednego fałszywego tonu a
przytem oboje śliczni w miłości
Swej  wiośnianej pp. Niwińska
i Kreczmar.

Element humoru, którym pi-
sarz swą smutną jesienną pieśń
rozjaśnił, wprowadzając śmieszny
high life małego miasteczka z je-
go galeryjką typków—gości oraz
służby domowej, reprezentowali
pp. Małyniczówna, Malinowska,
aciński, Milecki, Sroczyński, Kar-

piński.
Przytulne wnętrze, ze ścianą

szklaną na ogród, gdzie spadają
pożółkie liście lub prószy śnieg,
piękna jesienna aleja w parku z
perspektywą pni, ław i lamp łu-
kowych (dekoracje p. Hawryłkie-
wicza) podnosiły nastrojowość te-
go jesiennego romansu, którego
Ostatecznie  wysłuchało się ze
spokojną melancholją w duszy.

Teraz jeszcze nieco w sprawie
niejednokrotnie poruszanej prze-
zemnie na tem miejscu, a miano-
wicie sprawie suflera. Poco ta
blaga „gry bez suflera”? Cui bono*.
oć przecie wszyscy na widowni

doskonale wiedzą, że sufler jest,
musi być —a tylko nie siedzi na
miejscu dla niego przeznaczonem,
jak we wszystkich teatrach na
Świecie, nawet największych, za
<o się one bynajmniej nie ru-
mienią—ale tuła się ten nieszczę-
Śliwy człowiek za kulisami, z kąta
w kąt, nadwerężając płuca i wy-
ręcając niemiłosiernie usta i ję-

zyk w barokowe łamańce, aby
być najdalej i w_ najgłębszej
Wnęce przez aktora słyszanym.

| nietylko, że słychać, jak na przed
wczorajszej premjerze, ową Bogu
ducha winną ofiarę, syczącą jak

days diijów polskiej tajnej
wiaty na ziemiach wschodnich.

Przez długi szereg lat, liczne gro-
no społeczeństwa naszego składało
życzenia š. p. d-rowi Witoldowi Wę-
sławskiemu 11 Listopada jako w dniu
Jego Imienin i rocznicę urodzin.
Dziś, gdy śmierć zabrała Tego nie-
strudzonego Bojownika o duszę
dziecka polskiego na naszych kre-
sach, Jego pamięci poświęca te
wspomnienia Ludwika Życka.

Nie można oddać większego
hołdu zasłużonym Zmarłym, jak
Wskrzeszając w ludzkiej pamięci
obraz ich działalności. Z przeglą-
u prac i walk o tajną polską

oświatę w Ziemi Wileńskiej, najle-
piej widać jak jedne i drugie
skupiały się koło osoby ś. p. Dr.

itolda Węsławskiego. On tej
oświacie przewodniczył niezłom=
hym hartem swego charakteru,
Szystością ducha, rozległością ho-
łyzontu myślowego, a nadewszy-
tko ofiarną miłością narodu i
olski w najcięższych czasach

hiewoli,

Dzieje tych walk i prac nad
kolnictwem polskiem, na Zie-

Mmiach wschodnich naszej ojczy-
ny, muszą być opracowane przez
ytrawnych historyków, bo tutaj,

Więcej niż gdzieindziej oświata
szkolnictwo polskie były jedno-

Cześnie martyrologją.
R Czł. Zarządu Macierzy, p. M.
euttówna ocaliła pažėė 2-ej
Nwazji część archiwum z czasów
ajnej światy i na podstawie tych
okumentów skreślony został

Niniejszy artykuł. 

brazylijski jararaca, a która win-
na brać podwójną gażę za sztukę
stawania się wymowną jak Cyce-
ro a jednocześnie cichą jak sa-
ma Cisza i przezroczystąjak szkło
lub mika ale i widać dokładnie,
jeśli nie jej ducha to jej cień na
ścianie lub kulisie, wymachujący
kunsztownie, ręką uzbrojoną w
egzemplarz.

Publiczności daleko przyjem-
niej słyszeć dyskretny szept suf-
lera i nie widzieć nawetjego cie-
nia, za to aktorowi daleko wy-
wygodniej i pewniej widzieć jego
głowę nad podłogą sceny. W imię
czego więc w niektórych pro-
wincjonalnych teatrach urządza
się tę całą komedję, która już
nikogo nie zwiedzie — pozostanie
zagadką zagrzebaną na wieki w
głowach arcykapłanów niejednej
świątyni sztuki. Pilawa.

POLSKI.
„Nie rzucaj mnie Madame* iek-
ka komedja w 3-ch aktach
Stefana Kiedrzyńskiego. Reż.

Al. Zelwerowicz.
Wyborna sztuka. Co za, w

szampańskim humorze, podana
gryząca satyra na współczesne
życie: manję sławy filmo, lub ka-
baretowej u kobiet, ogarniającą
już nietylko mieszkanki stolic,
ale najmizerniejszych Kozie, czy
Moczygłów, lub innych Przyty-
ków, albo Mrzygłodów, a nieconą
przez wszelaką czerwoniacką pra-
sę i tanie ilustrowane kinowe ty-
godniczki, z ich konkursami pię-
kności, fotogeniczności, etc.; na
współczesny gust publiczności
„inteligentnej”, która ma w po-
gardzie dobrą książkę, teatr, kon-
cert, a entuzjazm chowa dla ki-
na, płyt gramofonowych, bruko-
wych wydawnictw, a zwłaszcza
teatrzyku-rewji,  teatrzyku-kaba-
retu, które opanowali i któremi
trzęsą, pod .polskiemi pseudoni-
mami, žydzi-przedsiebiorcy-con-
ferencierzy, autorzy skaetch'ów i
piosenek z bezsensownemi, lub
pornograficznemi tekstami do
nich, żydzi — autorzy dowcipów,
kaleczący niemiłosiernie polską
mowę, i panoszący się w tej dzie-
dzinie „sztuki”, bezapelacyjnie
obniżając poziom intelektualny
widza reklamą nagości i głupstwa.
Komedja zmontowana jak maj-
stersztyk z szeregiem najwspół-
cześniejszych typów, znakomicie
podpatrzonych, tętniących praw-
dą, z. całą powierzchownością i
płaskością życia, wyzyskanych wy-
bornie. Możnaby autorowi posta-
wić zarzut, że chłoszcząc naszą
kabaretomanję, sam wypełnia lwią
część swej komedji, na wzór ame-
rykański, kabaretem, składając
tem samem ukłon w kierunku
spaczonego smaku ogółu. No, ale,
wszak trudno, znalazłszy dobrą
odskocznię dla swojej tezy, koń-
czyć malować obraz w innej pła-
szczyźnie. Lekka, iskrząca się do-
wcipem, komedja Kiedrzyńskiego,
z desek teatrzyku bawiąc znako-
micie, tem sprawniej i skuteczniej,
godzi ostrzem satyry w społeczną
bolączkę.

Cztery naczelne figury swej
komedji opracował Kiedrzyński
ze znawstwem doświadczonego
bywalca, który przejrzał i mało-
miasteczkowe stosunki i kulisy
teatrzyków stołecznych: to Grzę-
dzielski restaurator, jego żona
Weronika, Mieczysław Przybora
vel Cymerman oraz Paweł.

Te cztery postacie, nie licząc
doskonałych drugoplanowych jak
Burakiewicz kucharz, kabarecista
Kalinka, agent Drążel, conferen-
cjer Jurand, mister Jack Stormer

NIO TIAIII OTLS TIR TOO OOOO IKS

Jeden z najstarszych, a žyją-
cych obecnie w Wilnie pracowni-
ków w Oświacie narodowej, p.
Józef Poniatowski. wnuk Ewy
Felińskiej tak charakteryzuje te
czasy we wspomnieniach swoich,
udzielonych Komitetowi.

Duch narodowy,  zgłuszony
uciskiem po powstaniu 1863 roku
rozbudził się i zaczął się rozwijać,
z wejściem w życie nowego po-
kolenia młodzieży, porwał ją Zy-
gmunt Miłkowski (T. T. Jeż), wy-
dając w 1889 r. w Szwajcarji bro-
szury: „O obronie czynnej” i
„O skarbie Narodowym*. Nieu-
chwytnemi drogami, przedosta-
wały się one do Polski, i zrodziły
najprzód uświadomienie, że aby
dojść do jednego i drugiego,
należy wpierw dźwignąć oświatę
narodową.

Młodzież męska rzuciła się do
organizowania czytelnictwa i od-
czytów, We względzie czytelnic-
twa w Wilnie duże zasługi w owe
czasy położyła grupa młodzieży.
Zapoczątkował tę pracę Zygmunt
Nagrodzki, młody handlowiec,
który zorganizował akcję wysyła-
nia i rozpowszechniania książek
polskich w mieście i na wsi, ma-
jąc duży kontakt z szerokiemi
masami, wskutek swej specjalno-
ści w świecie handlowym. Wlas-
nym kosztem wydawał też popu-
larne książeczki, jak wyjątki z
pism Syrokomli, budzące miłość
do ziemi rodzinnej, moralnego
piękna. ldea czytelnictwa rozwi-
nęła się szeroko, i mnóstwo ludzi
wzięło w niej udział, jak zoba-
czymy dalej przy ruchu księgar-
niowym i odczytowym zcentrali-
zowanym koło Towarzystwa

DZELTĘECN CON"

czyli „On” właśnie — ten który
powoduje rewolucję w restauracji
i wżyciu niedobranego stadła, a w
istocie Kopytko agent handlu ży-
wym towarem, wreszcie kelner,
grajkowie — udały mu się niepo-
równanie.

Aktorzy grali prawdziwie con
amore. Napewno nie dyskuto-
wano po garderobach i za kuli-
sami jak to zwykle bywa, czy
sztuka pójdzie, czy nie, wiedząc
z góry, że bedzie „robiła kasę”.

Pod względem wykonania, na-
leży się palma pierwszeństwa pp.
Wyrwiczowi i Zurowskiemu. Praw-
da, role Przybory-Cymermana i
Pawła Grzędzielskiego są świetne
same przez się, ale też i ujęcie
ich przez artystów było nec plus
ultra: p. Wyrwicz — jakby skórę
zdarł z teatrzykowego biznesme-
na z Nalewek z jego arogancją,
pewnością siebie, a przytem swo-
istym humorem i charakterystycz-
nem, wybornem w swym komizmie
wzięciem. A kochany poczciwiec
Paweł wplątany siłą wypadków
w cały  rozwodoworkabaretowy
galimatjas! Grał go p. Zórowski
tak, że ręce same składały się
do oklasku. Niepotrzebnie tylko
smieje się artysta czasem z sa:
mego siebie.

Co do świetnej figury Piotra
Grzędzielskiego to znakomity ar-
tysta p. Zelwerowicz, mojem zda-
niem zbyt wielki nacisk położył
na groteskę postaci restauratora,
kosztem jego wewnętrznej war-
tości, którą autor wybitnie pod-
kreśla. Pewną próbką w tej mie-
rze było reagowanie publiczności:
Piotr Zelwerowicza budził wciąż
homeryczny śmiech na widowni,

K WPLENSRI

gdy są momenty, i to liczne, gdy
odruchy i serce , do zaparcia się
siebie oddane i kochające „głu-
piego, nieinteligentnego Piotru-
sia“, winny budzić milczenie a
oczy przesłonić mgłą wzruszenia.
Bo widok takiego serca w ubo-
gim duchem człowieku porusza
głębiej niż to samo w duchowym
bogaczu. Zelwerowiczowi często
zdarza się rezygnować z tych wy-
sokich walorów gry na rzecz ko-
mizmu i groteski a szkoda, bo
znany i uznany ten talent przy
ogromnej skali, ma przecie mo-
żliwości nieograniczone. Momen-
talnie i mimowoli przyszedł mi
wtedy na myśl Jaracz.

P. Sawicka dała „Werońci*
wszystko co dać mogła: interpre-
tację naogół inteligentną, dobry
głos o niskiem brzmieniu, urodę
i postawę — a jednak czegoś tej
uwodzicielce małomiasteczkowej,
przyszłej gwiezdzie kabaretu —
niedostawało. Mojem zdaniem po-
żyteczne i ciekawe byłoby dublo-
wanie tej roli z p. Leną Eichle-
równą.

P. Kamińska - Kalinka ze „Zło-
tego Banana“ oraz reszta wyko-
(świetna sylwetka i _ maska)
nawców pp. Budziński, Balcerzak,
Korczyński, Łubiakowski, Jaśkie-
wicz, Detkowski, Dejunowicz iin.
oraz Girlsy — każdy w swym za-
kresie, pod sprężystą rezyserją
Zelwerowicza, złożyli się na ca-
łość spektaklu, który zdaje się
będzie złotą żyłą sceny w Lutni
w tym sezonie.

Fragmenty muzyczne Eug.
Dziewulskiego jak zwykle cieka-
we i oryginalne. Pilawa.
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Podniesienie się poziomu rzek i straty
tem spowodowane.

W związku z „ostatniemi de-
szczami, poziom wody na rze-
kach Wilji i Wilence znacznie się
podniósł, wskutek czego prąd
uniósł 12 tratew z drzewem, sta-
nowiących własność tartaków wi-
leńskich. Straty wynoszą około
10 tys. zł.

Woda pozalewała również pi-
wnice i sutereny doinków znaj-
dujących się nad brzegiem Wilji.

Koło Wilejki porwane zostały
silnym prądem 3 tratwy, które się
rozbiły.

Na rzece Dziśnie woda zerwa-
ła z uwięzi wielką tratwę sowie-
cką, oraz dwie polskie.
W niedzielę w pobliżu tartaku

Z .miasta.
— W dniu dzisiejszym skie-

py na terenie miasta będą za-
mknięte do godz. l-ej pop. Urzę-
dy państwowe i samorządowe w
dniu tym nie będą czynne. (d)

Sprawy administracyjne.
— Osobiste. Prezes Izby Kon-

troli Państwa w Wilnie p. Jan
Pietraszewski powrócił z Warsza-
wy i objął urzędowanie.

Sprawy kolejowe.
— 10-lecie kolejnictwa pol-

skiego. W niedzielę rano w pa-
rowozowni wachlarzowej Wileń-
skiej Dyrekcji Kolejowej z okazji
10 rocznicy objęcia kolejnictwa
przez władze polskie, J. E. Ks.
Biskup Bandurski odprawił uro-
czyste nabożeństwo przed spe-
cjalnie urządzonym ołtarzem. Na
nabożeństwie byli obecni mini-

„Oświata", którego kierownikiem
na długie lata zosta! Dr. Witold
Węsławski.

Na wsi, w dworach polskich,
mimo dozoru i śledzenia przez
„urjadników i stanowych”, mło-
de panny prowadziły naukę czy-
tania i pisania wśród dzieci, służ-
by dworskiej i parobków, oraz
dzieci ze wsi okolicznych garną-
cych się do polskości. Rodzice
umieli zawsze ułagodzić „dozor:
ców" i ruch ten trwał długie lata.
Dwory zaczęły też rozdawać do-
mownikom stosownie dobrane
książki, a potem prenumerować
dla nich popularne  pisemka.
Prąd oświatowy, zorganizowany
wpierw w Warszawie, odbił się
żywem echem w Wilnie.

Utworzone w Polsce w latach
osiemdziesiątych Stronnictwo Na-
rodowo-Demokratyczne, znalazło
zaraz współdziałanie w Wilnie i
tu rozwinęło przedewszystkiem
pracę kulturalną rozszerzając sa-
mowiedzę narodową.

Przed rokiem 1890 przybyła i
osiedliła się w Wilnie grupa mło-
dzieży, po większej części tu
urodzona, ale wychowana w in-
nych środowiskach stykających
się z Zachodem. Wśród nich byli
dwaj bracia Węsławscy: D-r Wi-
told i prawnik adwokat Michał,
późniejszy prezydent z wyborów
miasta Wilna aż do swego uwię*
zienia przy wejściu do Wilna
Niemców. Inni z tej grupy mło-
dzi lekarze: D-r Kazimierz Dmo-
chowski, d-r Feliks Swiežynski,
d-r Ludwik Czarkowski, d-r Za-
horski, d-r Burhardt; dalej arty-
ści- malarze Bolesław Rusiecki,
Franciszek Jurewicz, Stanisław

Kureca, z uwięzi prąd rzeki po-
rwał około 20 tratew z drzewem
wartości 30 tys. zł.

Wczoraj poziom wody na rze-
ce Wilji opadł o 10 cent.

Wskutek podniesienia się po-
ziomu wody na rzece Wilence,
woda wystąpiła z brzegów i zala-
ła kilka domów przy ul. Sofjani-
ki 6.

Woda wdarła się do mieszkań,
piwnic i suteren, zalewając kom-
pletnie urządzenia.

Wśród mieszkańców powstała
panika. Wezwano straż ogniową,
która przy pomocy pomp, zdoła-
ła po kilku godzinach wodę wy-
pompować z mieszkań. (d)

ster sprawiedliwości Car St., wo-
jewoda Raczkiewicz, prezydent
miasta, dyr. Falkowski, naczelni-
cy wydziałów, liczne rzesze kole-
jarzy i delegacje związków kole-
jowych.

'o nabożeństwie nastąpiło uro-
czyste poświęcenie sztandaru Zw.
maszynistów kolejowych. d

Poczta i telegraf.
— Dziś poczta urzęduje jak

w niedzielę. Dyrekcja Poczt i
Telegrafów komunikuje, iż we
wtorek, 11 listopada urzędy pocz-
towe będą funkcjonować jak w
niedzielę i święta. W dniu tym
przesyłki listowe będą doręczone
1 raz. Dzień ten wolny jest od
składowego.

Sprawy akademickie.
— Z Koła Prawników St.

U. S. B. Sekretarjat Koła podaje
do wiadomości, iż posiedzenie

Jarocki, urzędnicy jak: Aloizy
Perzanowski, St. Zwanowski (za-
mordowany przez Bolszewików),
Sosnowski, „Popławski,  Rodzie-
wicz; oraz księża: Żyskar, Lubia-
niec, Dyakowski (zamordowany
przez bolszewików),  Kretowicz,
Songin, Sperski, Lewicki, Pietro-
wicz i wielu znoszących kary,
lub wysłani razem z wywożony-
mi z Wilna Biskupami, za opór
przeciw rusyfikowaniu przez ko-
ściół i za pielęgnowanie polsko-
ści. Należeli tu jeszcze obaj księ-
garze wileńscy Zawadzki i Ma-
kowski.

Trudno wyliczyć wszystkich
działaczy—Polaków z ducha, był-
by to prosty spis nazwisk, nie
do artykułu w pismach.

Z kobiet upamiętniły się zasłu-
gami najwięcej panie: Emma
Dmochowska w szkolnictwie taj-
nem; Marja Jodkowa, Zofja i
Konstancja Kościałkowskie, d-r
med. Zmaczyńska, Melanja Czar-
kowska, Emilja Węsławska, M. Ju-
rjewiczowa, Dawidowska. Perza-
nowska, Helena Sokołowska; na-
uczycielki: dwie Zakrzewskie, Zo-
fja Paszkowska, Maciejewiczowa
(gimnazjum internaty), Rodzie-
wiczowa Julja, Žongoliowiczowa,
<ukowska, dwie Mierzejewskie i
Koszkówny, mające ukryte pensje
dla panien, Helena Romer Ochen-
kowska, która potrafiła tajną pol-
ską szkołę we dworze u matki
doprowadzić do jubileuszu 25-let-
niego. Pani Sokołowska założyła
i kierowała szkołą żeńską zawo-
dową; panie Zakrzewskie i Zofja
Paszkowska nauczały polonistyki
prywatnie w mieście, przez wiele
lat. Pp. Kościałkowskie, własnym

Sekcji Retorycznej odbędzie się
12.X1 b. r. we środę o godz. 19
m. 30 w lokalu Koła (Zamkowa 11).
Wstęp dla członków Koła wolny.

Z życia stowarzyszeń.
— Środa Literacka w dniu

jutrzejszym poświęcona będzie
pamięci zmarłego ostatnio wybi-
tnego poety, beletrysty i komedjo-
pisarza, ś. p. Włodzimierza Pe-
rzyńskiego. Referat o twórczości
Zmarłego wygłosi p. Michał K.
Pawlikowski, poczem artyści dra-
matyczni odczytają szereg utwo-
rów Šš. p. Perzyńskiego, wierszem
i prozą.

Wstęp mają członkowie, sym-
patycy i goście. Początek o 8
wiecz.

— Z „Sokoła". Dziś o godz.
7:tej w lokalu Sokoia odbędzie
się uroczysta akademja na którą
się złożą: odczyt i dział koncer-
towy.

Druhowie i druhny winni przy-
być w mundurach sokolich. Wej-
ście bezpłatne. Sympatycy i goście
mile widziani.

Nekrologja.
— Zamiast kwiatów na tru-

mnę š. p. Marji Reczyńskiej
10 zł. na oświatę składa Stefanja
Świda. Spij w pokoju nieodżało-
wana Koleżanko pracy, — niech
Ci lekką będzie ziemia którąś ko-
chała, z tem wszystkiem co na
niej wzniosłe i szlachetne.

Handel i przemysł.

Częściowe zażegnanie
strajku na rzeźni miejskiej.
Trwający od kilku tygodni na rze-
źni miejskiej strajk żydów, został
wczoraj częściowo RYSTE
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Z życia prawosławnego.
— Prawosławny zjazd mi-

syjny. Dnia 7 i 8 b. m. odbył
się w Wilnie zjazd misyjny archi-
diecezji wileńskiej. Przewodniczył
arcybiskup Teodozjusz.
„Na zjazd przybyło około 25

duchownych prawosławnych.
Wobec tego, iż obecnie nie

było obsadzone stanowisko misjo-
narza diecezjalnego, odbyły się
wybory misjonarza

Misjonarzem jednomyślnie zo-
stał wybrany członek konsystorza
prawosławnego archimandryta Fi-
lip Morozow.

Następnie odbyły się wybory
delegata na zjazd misjonarzy pra-
wosławnych w Warszawie, zwoły-
wany przez kurję metropolity Djo-
nizego. Wybrano za zjazd do
Warszawy duchownego Balaja,
który, nawiasem mówiąc, w roku
1917 w Dziśnie zajmował stano-
wisko komisarza rosyjskiego. Po
wskrzeszeniu Państwa Polskiego,
Bałaj stał się duchownym prawo-
sławnym i obecnie jest przedsta-
wicielem archidiecezji wileńskiej
na ogólno-polskim zjeździe misjo-
narzy w Warszawie.

Podczas obrad zjazdu wyjaśni-
ło się, iż agitacja baptystów zwięk-
szyła się w pow. Postawskim.

Spraw wyborów do Sejmu i
Senatu zjazd nie omawiał.

Odczyty.
— Z T-wa Eugenicznego

(walki ze zwyrodnieniem rasy).
Dn. 13 listopada w lokalu Pora-
dni Eugenicznej (ul. Żeligowskie-
go 4) dr. Kostkowski wygłosi od-
czyt na temat „Jaglica i walka z
jad

Początek o godz. 6-ej. Wstęp

s TLENOLRA
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kosztem prowadziły czteroklaso-
wą szkołę z internatem na 25
dziewcząt, oraz szkółki dla doro-
słych analfabetów i elementarne
dla dzieci. Praca ich trwała 43
lata. Melanja Czarkowska kiero-
wała księgarnią „Oświata* i wy-
dała kilka potrzebnych w oswia-
cie dzielek jak: „O pańszczyźnie
w Polsce i gdzieindziej*, „Twėr-
czość Polska* — i wiele innych.
Romer  Ochenkowska wydała
„Geografję“ — i „Rady dla na-
uczycielek ludowych*. Houwal-
dowa Jadwiga wydała popularną
arytmetykę.

Ile nauczycielek pracowało w
szkółkach ludowych za czasów
tajnej oświaty, to już niepodobna
wyliczyć. Komitet, który się zajął
badaniem tej kwestji w ostatnich
latach życia dr. Węsławskiego, to
jest panowie: Szymon Renigier,
czynny działacz w owych czasach,
również jak inicjator odszukiwa-
nia dawnych pracownic oświato-
wych p. Stanisław Jarocki, otrzy-
mali na rozesłaną ankietę 40 od-
powiedzi. Są to dziś przeważnie
dogorywające w zapomnieniu isto-
ty. Z nołatki dr. Węsławskiego
wynika, że głównie w szkolnictwie
tajnem pracowały kobiety, niosąc
cały trud i odpowiedzialność przed
władzami. Tak o nich mówi dr.
Węsławski:

„Te pierwsze pionierki oświaty
wśród ludu były prawdziwemi
bohaterkami. Szkółki owe, tro-
pione przez szpiegów, wyganiane
z jednego ukrycia w drugie,
umieszczane w najgorszych wa-
runkach po strychach, w sutere-
nach, musiały być prowadzone
bez żadnych) podręczników, bez
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Teatr, muzyka I sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.
— Dzisiejsze przedstawienie po-

południowe o godz. 3 po poł. wysta-
stawiony zostanie po cenach zniżonych
J. A. Hertza „Młody las“.

— Uroczysta akademja. Dziś o
godz. 6 min. 45 w Teatrze na Pohu-
lance odbędzie się uroczysta akademja.
Wstęp za zaproszeniami.

— „Skrzypce jesienne". W środę
najbliższą w dalszym ciągu grana bę-
dzie psychologiczna sztuka Surguczewa
„Skrzypce jesiennie".

— Taatr Miejski w „Łutni*.
Dziś ukaże się poraz ostatni po cenach
zniżonych komedja Birabeau „Mała grze-
sznica”. 8

— Jedyny koncert L. Sobinowa.
Jutro wystąpi w Teatrze „Lutnia“ raz
jeden tylko znakomity śpiewak opero-
wy o sławie wszechświatowej Leonid
Sobinow.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 11 listopadaf1930 r.

10,15. Transm. mszy polowej z War-
szawy z kazaniem J.E. ks. Biskupa
Wł. Bandurskiego. Po nabożeństwie
rewja wojskowa.

15,40. Auducja dla młodzeżźy.
16,00. Koncert z Warszawy.
17,00. Koncert muzyki

(płyty).
17,45. Transm. części koncertowej

uroczystej Akademji z Fiiharm. Warsz.
18,45. Kom. Zw. Mł. Rzem. w Wilnie.
19,00. Uroczysta FAkademja w Te-

atrze Wielkim na Pohulance.
20,00. Opera z Warszawy.

Wallenrod* — W. Zeleńskiego.

Co nowego w Radjo.
Dzisiejsza niespodzianka.

Rozgłośnia Wileńska nada dziś o
godz. 17 z okazji rocznicy wyzwolenia
Wilna, wesoły. djalog pióra p. Heleny
Romer p. t. „Żeligowszczyk w Wilnie*.

Jest to wesoła rozmowa obrońcy
Wilna ze znaną postacią tytejszą — Jó-
zefoweczką.

„Miłość cygańska" w Radjo.
Zwolenników uroczych melodyj Le-

hara czeka wieczór, któremu napewno
przyklasną zadowoleni Oto, kiero-
wnictwo działy operetkowego, dbając
o dobór programu dla swych radjosłu-
chaczy tym razem postanowiło nadać
przez radjo jedną z najpiękniejszych
operetek, mistrza wiedeńskiego, słod-
kich melodyj — „Milość Cygańską*, w
której walc wiedeński, splatając się
z pełną temperamentu muzyką węgier-
ską. przewija się przez wszystkie akty.

polskiej

„Konrad

Popisy sanacyjnych
akademików.

Publiczność przebywająca w
kabarecie — restauracji „Polonji*
w nocy z d. 9 na 10 miała nie-
lada sensację.

Około północy, chwiejnym
krokiem weszło na salę kikuna-
stu członków „Wilnensji* i „Kre-
sowji“. Otoczono tancerzy i roz-
negliżowane fordanserki, poczem
niejaki p. K. ryknął, jeden z naj-
bardziej popularnych dla pewne-
go obozu w okresie przedwybor-
czym okrzyk—„niech żyje”... Po-
czem zadowoleni z siebie odśpie-
wali „Pierwszą brygadę"... Zdu-
miona, a następnie ubawiano pu-
bliczność przypuszczała, że jest
to jedna z atrakcji programu
przyczem obliczano ile mogło
dyrekcję kosztować zaangażowa-
nie aż tylu artystów. Trudno bo-
wiem uwierzyć, że jest to tylko
swoisty dla sanacji sposób obno-
szenia po nocnych knajpach
swych uczuć i poglądów politycz-
nych. Zaiste należy powinszować
Związkowi Polskich Korporacji
Fkademickich, że pozbyla się
„Wilnensji* przez wykreślenie jej
ze Związku, co niedawno nastą-
piło za bratanie się i podejmo-
wanie na swych uroczystościach
żydowskiej „(lnitanji*, bo jak wi-
dzimy, aż nadto przejęła się ona
animuszem czołowego  „komili-
tona strzelca” Pinesa.

Co do „Kresowji“, która nie-
dawno opuściła Związek z racji
swej rzekomej bezpartyjności za-
pytać się trzeba, czy już należy
do „Bezpartyjnego Bloku".
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zeszytów. Nauczycielki uczyły pi-
sać na skrawkach papieru, łatwych
do ukrycia, na ścianach, na
drzwiach obijanych ceratą czarną,
a dzieci musiały przyzwyczajać
do dyskrecji i ostrożności”.

Pierwsze początki szkółek lu-
dowych w Wilnie, sięgają roku
1890. Wtedy pod wpływem ogól-
nego nastroju myślącej części
społeczeństwa, zatroskanej o przy-
szłość, zaczęły się tworzyć po
kryjówkach t. zw. komplety uczą-
cych się, złożone z 5 do 10 dzie-
ci. Wyrastały one samorzutnie i
bez żadnego z sobą łącznika. No-
tatka dr. Zmaczyńskiej opowiada,
że wraz z nią panowie Alfons
Zongołłowicz i Franciszek Bohu-
szewiez postanowili prowadzić
naukę programowo. . Skarbnikiem
pierwszym grupy oświatowej był
adwokat Michał Węsławski.

Zbierano składki na pomoce
naukowe, na opłatę lokalu, na
zamknięcie oczu, które mogłyby
„zbrodnię” nauczania dośledzić;
dzieci nie płaciły nic,a większość
nauczycielek uczyła bezpłatnie.
Z czasem gdy należało zwiększyć
ilość nauczających i ilość „kom-
pletów”, nauczycielkom płacono
miesięcznie za trzy godziny dzien-
nie 15 rubli, przy ilości dzieci
nie wyżej dwadzieściorga.
W roku 1890 osiadła wWilnie

po zamążpójściu Emma z Jeleń-
skich Dmochowska, i odtąd za-
czyna się rozwój tajnego szkol-
nictwa, którego ona stała się du-
szą aż do swojej śmierci, dn. 24.1
1919 r. podczas pierwszego naj-
ścia bolszewików.

Ludwika Życka..
(D. €. n.)  
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Z sali odczytowej.
W ubiegłą niedzielę w sali

Śniadeckich O. S. B. p. prof. J.
Muszyński wygłosił odczyt p. t.
„Leki wstrętne w dawnej i dzi-
siejszej medycynie".

Do leków wstrętnych p. pre-
legent zaliczył leki, któremi są:

1) wydzieliny lub części ciała
ludzkiego, 2) wydzieliny lub częś-
ci zwierząt i padliny, 3) zwierzę-
ta niższe (owady, ślimaki i t. p.).

Następnie p. prof. Muszyński
przedstawił cały szereg sposo-
bów, w jaki były stosowane „leki
wstrętne” pod najrozmaitszemi
postaciami, więc: krew, tłuszcz,
kości, części ciała, wydzieliny
człowieka albo zwierząt, lub też
nawet całe zwierzęta, jak plusk-
wy czy wszy, czasem te leki były
stosowane w swej postaci natu-
ralnej, czasem też odpowiednio
przygotowane, więc palone, tłu-
czone i t. p. Tak np. mocz lub
olejek z glist leczył choroby
oczu, krew skutkowała przeciw
padaczce, kości usuwały wrzody,
karaluchy i stonogi były środka
mi przeczyszczającemi i t. p. Cza-
sem nawet wydzieliny były uży-
wane do wewnątrz. Z powyższe-
mi łączą się też środki zapobie-
gawcze, związane ze znachor-
stwem, jak np. pocieranie ręką
trupa i t. p.

Stosowanie leków wstretnych
dziś bynajmniej nie zaginęło i
równie dobrze istnieje na Wscho-
dzie, jak w Polsce, Niemczech
czy Włoszech. Dużo z nich ma
swe racjonalne podstawy. Dzisiej-
sza medycyna często temi same-
mi środkami się posługuje, tylko
że niektóre z tych lekarstw pre-

   

paruje chemicznie w gabinetach,
przy innych zaś używa innych
materjałów, tak np. nie używa
węgla z bylejakiego mięsa, ale
tylko z najlepszej cielęciny. Po-
dobnie też posługuje się krwią
młodych i zdrowych ludzi. Naj-
większą zdobyczą dzisiejszej me-
dycyny jest leczenie zarazkami
chorobotwórczemi, odpowiednio
osłabionemi, a stosowanemi w
postaci rozmaitych szczepionek.

Odczyt swój p. prof. Muszyń-
ski ilustrował pokazami kilku le-
karstw.

Odczyt odbył się z inicjatywy
i na rzecz Koła Medyków U.S.B.,
co należy podkreślić ze szczegó|-
nem uznaniem dla działalności
tego Koła. SSS.

Sport.
Uroczystość w Ośrodku W.F.
W sali Ośrodka W. F. odbyła

się uroczystość zakończenia kursu
instruktorskiego gier sportowych:
pań i panów.

Powyższy kurs sprowadził licz-
nych miłośników piłki koszykowej
i siatkowej, którzy zapoznali się
szczegółowo z techniką i teorją
gry, mając możność wykorzysta-
nia fachowych sił instruktorskich
p. Malanowskiego.

Kurs ten przyczynił się znacz-
nie do ożywienia 1uchu sporto-
wego w Wilnie i wpłynął nadzwy-
czaj dodatnio na poziom gier
sportowych, które w Wilnie cie-
szą się kolosalnem powodzeniem.

Wyniki adeptów są wyrażane,
a zwłaszcza zaś w grupie pań
daje się zauważyć całkowite opa-
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nowanie materjału. (U panów zaś
ćwiczenia zostały zbagatelizowane
i cały szereg uczestników kursu
świadectw  instruktorskich nie
otrzymał, a w tej liczbie znaleźli
się członkowie A.Z.S.

Po przeprowadzeniu pokazowej
lekcji zaprawy do gier sportowych
odbył się mecz piłki koszykowej
między reprezentacją kursu, a
mistrzem Wilna Ogniskiem. Ostra
i czasami nawet brutalna gra, nie
dała dużo zadowolenia i nie wy-
kazała pięknych cech szlachetnej
rywalizacji. Przewaga Ogniska
zaznaczyła się dopiero w drugiej
połowie meczu, który zakończył
się wynikiem 23 do 14 na korzyść
Ogniska. Wyróżnił się Zienowicz,
Zienkiewicz, Sobotowicz, a Pa-
włowski brutalnością i zbyt ostrą
grą zasłużył na trzy ostrzeżenia
sędziego.

Kalendarzyk i nowe wła-
dze narciarskie.

Na zebraniu Wil. Okr. Zw. Nar-
ciarskiego władze narciarstwa Wi-
leńszczyzny ukonstatowały się na-
stępująco pan pułkownik Stachie-
wicz — prezes, p. major dyp.
Drotlen v-prezes, p. kap. Grabow-
ski skarbnik, J. Nieciecki sekre-
tarz i p. J. Buczyński zastępca
sekretarza. Delegatem P. Z. N.
jest p. dyr. Szwykowski, a dele-
gatem komisji sportowej p. por.
Herhold.

Sekretarjat Związku mieści się
przy ul. A. Mickiewicza 30 — 7.
Jarosław Nieciecki.

Kalendarzyk Narciarski na rok
1931 wygląda nastepująco 6. I.
otwarcie sezonu, 18. l. konkurs
skoków i zawody 0 odznakę, 24
i 25 I. rnistrzostwo szkół średnich,

 
 

1.11. konkurs skoków i dzień
sztafet, 6 i 8. Il. mistrzostwo Wil-
na, 15. Il. Skikióring, 22. II. za-
wody o odznakę, 1. Ill. wyjazd
sztafety reprezentacyjnej 5 — 10
kilometrów do Zakopanego na za-
wody międzynarodowe.

Piłka nożna.
Zapowiadane dwa mecze Ogni-

sko — Z. A. K. S. i Drukarz —
1 p. p. leg. nie doszły do skutku
z szeregu braków organizacyjnych.

Drużyna Ogniska i Drukarz
była w komplecie, ale gracze
Z. A. K. S.i 1 p. p. leg. z nie-
wiadomych przyczyn na boisko
nie przyszli, narażając w ten spo-
sób na koszta związane z orga-
nizacją meczu, a z drugiej strony
wykazując pewnego rodzaju roz-
prężenie w łonie swego klubu.

p4 Kraju.
Przysposobienie rolnicze w

pow. Swięciańskim.
W zakończeniu pracy przy-

sposobienia rolniczego na terenie
pow. święciańskiego w ostatnich
dniach odbyły się pokazy przy-
sposobienia w miejscowościach
Swięciany, Hoduciszki Podbrodzie.
Ogółem do konkursu przysposo-
bienia stanęło 431 osób w 67
zespołach. Z tej liczby 42 zespo-
ły Zwiazku Młodzieży Wiejskiej,
10 zespołów b. wychowanków
szkół rolniczych, 9 — Stow. Mło-
dzieży Polskiej oraz 6 zespołów
niestowarzyszonych. Przedmiotem
konkursów była hodowla bura-
ków pastewnych, ziemniaków, ka-
pusty, marchwi oraz karmienia

 

 

prosiąt. Maksymalne wyniki dali:
1808 q — z 1 ha buraków (Czap-
liński Al. gm. podbrodzka, wieś
Powiewiorka), 672 q z 1 ha ziem-
niaków (Cydzik Br. Górnica gm.
Łyntupy), 1098 q z ha kapust
(Duchnowicz HelenaKiemieliszki),
1042 q z 1 ha marchwi (Raszkie-
wicz Juljan Hoduciszki), 145 klg.
przyrost prosiaka  (Cycenówna
Anna Swięciany). Nagród wydano
163, ogólnej wartości 4000 zł. Na
konkursie byli obecni, insp. Urzę-
du Wojew. p. Gawędzki, przed-
stawiciel Wil. Tow. Org. i Kółek
Rolniczych J. Czerniewski, oraz
ze Związku Młodzieży Wiejskiej
p. Milewska i Swiackiewicz.

Nieszczęśliwy wypadek
podczas polowania.

Wczoraj na terenie 22 Baonu
K. O. P. w rejonie Rudziszek
zdarzył się nieszczęśliwy wypa-
dek. Porucznik 1 kompanji 22
baonu Aleksander  Rackiewicz,
jadąc na inspekcję spostrzegł w
drodze zająca, do którego strze-
lił raniąe go, następnie chcąc
rannego zająca dobić, pośliznął
się i upadł, w trakcie czego du-
beltówka wystrzeliła raniąc cięż-
ko por. Rackiewicza.
W stanie zagrażającym życiu

oficera umieszczono w szpitalu.

(d)
Zabił przez nieostrożność

matkę.
Mieszkaniec wsi Narkowicze,

gminy koniawskiej Andrzej Ma-
ciejusz manipulując rewolwerem
na podwórzu swego domu i od-
dając strzały w celu zbadania
sprawności broni, zabił przez. nie-
ostrożność swoją matkę.

Wolała śmierć—niż wyjście
zamąż za starca.

We wsi Łukociszki gm. tur-
gielskiej St. Wojciukiewiczówna
lat 22, w przeddzień ślubu odeb-
rała sobie życie przez powiesze-
nie się. Powodem samobójstwa
była niechęć poślubienia wdow-
ca—starca z czworgiemdzieci, za
którego rodzice siłą usiłowali wy-
dać córkę. d

Z POGRANICZA.
„Porwanie obywatela pol-

skiego przez litwinów.
Onegdaj rano na brzegu rze-

ki Wilji w pow. Trockim porwany
został przez straż litewską rybak
Wincenty Szakiewicz, mieszkaniec
wsi Szurmańce,
Szakiewicz łowił ryby w rzece i
łodzią podpłynął pod brzeg litew*
ski, skąd dwóch strażników pod
groźbą luf karabinowych uprowa-
dziło polskiego rybaka na tery-
torjum litewskie.

Szakiewicza oskarżają Litwini
o szpiegostwo na rzecz Polski.

Po wstępnem badaniu wywie-
ziono go wgłąb Litwy. d

GIEŁDA
WARSZAWA 10.X4(Pat.)

Wałuty i dewizy:

Dolary 8,92'.,—8,94' ,—8,90' ,.
Holandja 359,20 —360,80—358,40.
Londyn 43,34' ,—43,45—43,24.
Nowy York 8,914—8,934—8,894.
Paryż 35,05—35,14—34,96.
Praga 26,45—26,51—26,39.
Nowy York kabel 8,923—8,943—8,903.
Szwajcarja 173,15—173,58—172,72.
Stokholm 239,26—239,86—238,66.
Wiedeń 125,65—125,96—125,34.
Włochy 46,71—46,83 —46,59.

  

gm. Trockiej. |

 
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5

MIEJSKI KINENATOGRAF |

 

DŹWIĘKOWY
KINO-«no. HELIOS» ||

ulica Wileńska 38, tel. 926.

Przebojów
prod. 1931 r.

DŹWIĘKOWY KINO- TEATR
«HOLLY WO00D»

MICKIEWICZA 36

dzieło proTEATR „L U X*
|. Mickiewicza Nr. 11 tel. 15-62

Od dnia 10 do 13 listopada 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

Tin-Tin. NAD PROGRAM: „Mik i Jerry na wywczasach"- kom. w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz4-

 

DZIŚ! Hojwspokialsze arcy-
francuskiej

Dramat w 8 aktach.
W roli głównej Rin-«W kraju srebrnych lisów»

tek seansów od g. 4. Następny program: „PREZYDENT*.

DZIŚ! POTĘŻNY PRZEBÓJ DŹWIĘKOWY który zachwycił świat! Dźwiękowo-śpiewne arcydzieło ze „Złotej Serji*

POCHODNIA (arsyljanka) Uralas"lu.publcza LAURALAPLAN-
TE i JOHN BOLES. Pany Sona i wobka. Paczalok: I Gina 6 godzińie4, Ł BL1015 ©

OEEZ CZOPTYCZY AES BOT RCIOE"ZETOR

DZIŚ! Największy 100 procentowy dźwiękowieci
Film wystawą I śpiewem poruszył cały świat!
wa w języku francuskim swoje piosenki, oraz JEANETTE MAC DONALD znanaz filmu „Król Zebraków*. Film
jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książe Malžonek“ Leona Xaurofa i Julesa Chaneela.
dźwiękowy. Ceny zniżone tyiko na pierwszy seans

WETA? ZETEEZAPORA OPOKAZET) 3-09 ŻAIT.PRLOPTYZETAADOPTYA PAS D STTT KONTO PAK TTAKAS LIT BENT ESC ETU SKZYC DEDO

(d kobieta gi 1 omni Tragedja 40-letn. kobiety. Emocynujący dramat erotyczny. Re-
J ę p ».»« żyserji JOE MAY'A. W rol. gł. znakomita gwiazda MARJA JA-

COBINI i niezapomniany kochanek „Nlny Pietrowny* Frank Lederer. Akcja toczyjsię w pałacach arystokracji francuskiej
oraz na tle malowniczych krajobrazów Algieru.

PARADA MIŁOŚCI *spiewsiucw* Matritem Chevalier

Początek seansów 0 godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 30 w.

Początek o godz. 4-ej w dnie świąteczne o g. l-ej. Ceny od 40 gr.

POLSKIE Dziśl Od czasówKino“ „WANDA“
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

bylo jak: „WIELKA PARADA“ w POWIETRZU p. t.:
„Ben-Hura“ takiego filmu jeszcze nie Wielka epopea«SKRZYDLATA FLOTA»

akt. W roli głównej RAMON NOVARRO i ANITA PAGE.

 

w Wilnie, ul. Kolejowa Ne2
zwyczajnego filmu

Dziś wielka premjera nad- Ernesta Lubicha z genjalnym Emilem Janingsem w roli szalonego ca-
ra Pawła I. Akcja dramatu rozgrywa się w Petersburgu w roku 1801.(Intrygant)kz

| intrygi zakulisowego życia cesarskiego dworul Tajny spisek! Zamordowanie cara! 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

 

IEBZEWTOTAREAITT TK
KUP LOS 1-ej KLASY
22 POLSKIEJ LOTERJI PAŃSTW.

w najszczęśliwszej kolekturze

I. WAKOWIA!
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17

P. K. O. 80928
Centrala: Warszawa, Nalewki 40
Oddział w Lidzie: Suwalska 28

wies II. |(00.00WYGRANA

i 23 PREMJE

ogan ||Jwygranych
Co drugi los musi wygrač!

Korzystaj z nadarzającej się
szczęśliwej sposobności!

(iągnienie rozpoczyna się 16 listopada.
Cena: 1 4losu zł.10 12 losu zł. 20

3 4losu zł. 30 1/1 losu zł. 40

wyssaa Zł. 75.000
na Mt 83697 niedawno ukończonej 5-ej kl.
2l-ej Lot. Państwowej również padła w

naszej kolekturze w Wilnie
Na prowincję wysyłamy losy nie-
zwłocznie po wpłaceniu należności

na nasze konto P. K. O. 80928.  
 

 

PROSZKI OD

BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z. t. „KOGUTEK“
„MIGRENO-NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy

ŻĄDAĆ w APTEKACH

Zz marką „KO GUTEK"
A. GĄSECKI i S-wie

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie. i

 

WIECZNE fotograf. na porcelanie

Br. BUTKOWSCY
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22.

Istn. od r. 1885. Zaszczyc. najw. na-
grod. — Wykon. poczt. legit., portr.,
grup etc. — Misterne upozow wsz.

 

 

UWAGA! Żądajcie wszędzie

Czekolady z całemi migdalani
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)
ZEW na dogodnych warunkach

Kijowska 4, Abelow.__

"=
NE 4 a“ lą

CHOROBY 

3

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czywego, męczącego kaszlu i t. p. stosują

p-p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age"
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała i usuv'a kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki.

  
 

=JUDE
Zawiadomienie!

Zakład Krawiecki WILHELMA DOWGIAŁŁY
został przeniesiony donowego obszernego

ZRY OPEROWECOW

| LEKARZE || AKUSZERKI |
ZEREMO ANZAAYEOZWRECAZKOWESTAlokaiu przy ul. Św. Jańskiej 8

urządzonego według ostatnich wy- Dr Zeldowicz AKUSZERKA
ńfach iej Wi -magań fachowych (dawniej Wielka Ča a aiMarja Laknerowa

5). Przyjmuje obstalunki, jak z
własnych, tak i z powierzonych
materjałów. Wykonanie solidne.
Ceny umiarkowane.  7000-0r E p.rZeldowiczowa

DIADKTNANNNY KOYNONAANAI UANNYNANNNNINITFE kobiece, wener-chor.dróg

MOCZOPŁ. i SKÓRNE Przylmuje od godz 9 do

9—12 | 5—8 w. tel. 2-77. 7 w» Kasztanowa 7m. 5
WZP69.

mocz. prz. 12—2i4—6

DD
D

E
zl | LOKALE |

ul. Mickiewicza 24.
704—9 Sep z pokojem i su-

tereną do wynajęcia
w domu Ne 31 przy uli-
cy Adama Mickiewicza.

4244—10

ZOZ

| ZGUBY i

Dr. I. SOKOŁOWSKI Aa iseakony dowód toż-
samości konia, Serja

 

„Dr. JANINA
Piotrowicz-Jurczenkowa

ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

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

 

ryczne. Przyjm. od9—12 do Adolfa Radulskiego,

i 5—7.ul. Wileńska30 m.14 zain. w. Rakowcy Il gm.

Doktór B. SZYRWINDY —————
801—0

Choroby weneryczne, czarny z białem, dłu-
skórne i moczopłciowe gie uszy nazywa się

 
 

 

ginął piesek seter

 

 Wielka 19, od 9—113—7. „Dar" za odprowadzenie
4231—5 wynagrodzi się. Zygmun-
 Du sprzedania pozostałe z licytacji: PWR28042000

Sak 0synet č z popielic, Cat) futra Dr. G. WOLFSON POZ ZZOZZZ,
damskie i męskie, garnitury gotowe i materjały weneryczne, moczopł. i
kamgarnowe na palta i garnitury, swetry, Jedwa- I skėrne PRACA j

ul. Wileńska 7, |

 

bie, chustki, rękawiczki wełniane, prymusy, opon
samochodowe, motocykle, samochody „Fiat" i tel. 10,67 9—1 i 4—8 w.

ku poszukuje pra-
waż centryfugi, kasy ogniotrwałe, fortepiany,
żyrandole elektryczne, meble salonowe i gabine-
y y ak Dr. GINSBERG cy za obiad mie dobrze

Choroby skórne wene-| szyć, (gotować, piec. Mo-
towe, A ROPA, 500 tomów książek beletry-
stycznych, elektrolux, elektryczny motor i dyna-

ryczne I moczopłciowej że do dzieci. Of
Wileńska 3. e oz

soba w średnim wie- 

momaszyna.

 

 

który
odśpie-

Nad program: Dodatek

powietrzna w 12

 

Chor. skórne I wene- „D“ Ne 539001, należący | Sprzedaż i wynajęcie. j

Powy rządcy lub eko-
noma poszukuję. Po-

siadam długoletnią prak-
tykę. Lwowska 33, Ste-
fanowicz. 4260—s0

łody utalentowany
sylwetkarz wycina

profil cień każdej osoby.
Ceny niskie, ul. Sado-
wa 11. Hotel Południowy
Arno Szepe. 437 20
 

pP-526y zakrystjana lub
funkcjonarjusza ko-

ścielnego poszukuję.
Świadectwa, rekomenda-
cje, praktyka. Mickiewi-
cza 35, m. 43. 4278—20

 

go do wszystkiego
z dobremi šwiadec-

twami i gobrem gotowa-
niem poszukuje posady.
Bonifraterska 6, u do-
zorczyni. 4279—10
 

M: służąca skrom-
nych wymagań po-

szukuje słuźby do wszyst-
kiego. Krzywe Koło 23.
Sobolewska. 707—00

NAUKA

Chcesz otrzymač
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne im. prot.Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, 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

 

 

tenografji listownie,

jaknajdokładniej wyu-
czamy—gwarancja: Insty-
tut Stenograficzny—War-
szawa, Krucza 26. Zna-
jącym stenografję pole-
<camy miesięcznik „Ste-
nograf“ (stenogramy —
tłumaczenia).  1129—90

Kursy Pisania na Ma-
szynach

w Wilnie, ul.
sklego 5.

MUNSPRZEDAŻ |

lanina I
Fortepla-
ny ošwia-
towej sła-
wiePleyel,

Bechstejn etc., takoż
Arnold Fibiger, Kern-

topf i Syn,
uznane rzeczywiście
za najlepsze w kraju
przez najwybitniej-

/ szych fachowców na
Pow. Wystawie,

w r. 1929.
K. DĄBROWSKA,

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

+ Ceny fabryczne. —

Dąbrow-
4277—00

 

   

„CENTRAL
poleca

WĘGIEL
górnośląskich kopalni
"lepszych gatunków z

dostawą w każdej
ilości oraz

DRZEWO
OPAŁOWE

suche | zdrowe, ga-
tunków: brzoza, olcha

i sosna
BIURO:

ul. Zamkowa 18,
telefon 17-90.
SKŁAD:

GŁÓWNA WYGRANA

Zł. MILION Zl.
23 PREMIE !!
Ogólna suma wygranych

32 miliony.
Co drugi los wygrywa!

Ciagnienie już 18 i 20 b. m.

Nasz adres:

WILNO, WIELKA 44.
11-00

Zamiejscowym wysyłamy losy natychmiast po otrzymaniu zamó-

P. K. O. 81051.

=——7
To nic.

— Alež to poprostu
okropne Karolku, przez
cały dzień muszę się
gniewać na ciebie.
— O to nic, mamusiu,

nie jestem taki wrażli-
wy—odpowiada Karolek
w najlepszej wierze

=p
toły, ławki i sanie do
sprzedania Szeptyc-

kiego 5, tel. 1301. 4249-10

Sprzedam
w cetrum miasta Wilna
plac budowlany 400 kw.
sążni. Oferty pod „Plac
400* do „Par* Bydgoszcz

737—00

  

D. sprzedania gramo-
fon, płyty gramofo-

nowe, biurko, latarnia
projekcyjna do przezro-
czy i ciemnia fotograficz-
na amatorska. Królew-
ska 7, m. 7. Wejście z
Oranżeryjnego. 4282—00

Kapelusze Damskie,
duży wybór. Obstalunki,
przeróbki, tanio. Zofja
Moszczyńska Uwaga!
Bernardyński zaułekNe 10
m. 1. —00

Autobus
nabędę z koncesją na
linje zamiejskie i taksów-
kę 6 osobową. Telefon
14—37. 4271—10

 

D myśliwego na wieś
sprzedam 9 _ mies.

psa (Irlandz. Seter). Do-
wiedz. Gimnazjalna 6 -6.

—lo

Mieszkania
i pokoje|

wienia.

D. wynajęcia pokój u-
meblowany ze świa-

tlem i z opałem, może
być z utrzymaniem Sko-
pówka 9 m. 1.  4241—0

Pokój.
umeblowany, jasny, du-
ży, ciepły ze wszelkiemi
wygodami z opałem i
światłem do wynajęcia,
Przekop dom Ne 7, (przed
kościołem św. Piotra i
Pawła) domy urzędnicze.

4246—20

 

 

p do wynajęcia z
opałem, światłem i u-

sługą na żądanie ume-
blowany, na parterze lub
I piętrze ulica Makowa
Nr. 8. 4245—10
 

Mieszkanie
z 5-6 pokoi z wygoda-
mi możliwie w śródmie-
ściu potrzebne zaraz.
Oferty sub „mieszkanie
M. L.* do Biura Grabow-
skiego, Garbarska 1.

706—00

"Spr. wy
majątkowe

Każdą sumę
gotówki lokujemy fa-
chowo na mocne za-
bezpieczenie i dobre

oprocentowanie.
Dom H.-K. „Zachę-
ta'* Mickiewicza 1 |

telefon9-05. 343 0

 

  
 

2 domy murowane,
dochodowe,blisko cen-
trum, frontowy o 9
mieszkaniach. Oficyna
nowa pod dachem do
odbudowy o20ubi-
kacjach, placu 1,500
metr. kw. sprzedamy
z długiem bankowym

nowości. 535—4 o LOMBARD Biskupia 12. 695—1 8—1 i 4—8, tel. 567. s3Wil.“,  „Obiad“ do Adm. „Dz.
4248—s1

ulica Kijowska 8,
telefon 9-99,   wynajęcia mieszka- za. 4,500 dolarów

Do Ža 5po-|Dom H-K. „Zachęta'*
kojowe z wygodami. Kal- |Mickiewicza 1, tel.
waryjska 31. 4207—00 —905. 344—s0

 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZW!IERZYŃSKI. Drukarnia Dziennika Wilańskiege" ul Mestewa1. Redaktor odpowiedzia!

     

Firma egz. 1835 r. 
Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczona
sosnowemi lasami. Do*
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
<o godzina. Kościół świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia właścicie!-
ka Rożańska lub w Wil-
nie ul. Zamkowa 18 m.
20 od godz. 4—5 w do*
mu. 704—50

 

5: większe sumy do
ulokowania na hipo-

tekę. Spółdzielnia „Siła”,
Mickiewicza 11,  tełe-
fon 15—74. 4281—00

KARNIA
I INTROLIGA-

TORNIA

„ENA |
WILEŃSKIEGO"
WILNO, Ui.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introllgator-
stwa wcho-

dzące.
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