
„
M
u

3

Wilno, Poniedziałek 24-go listopada 1930 r. Cena 20

DODATEK NADZWYCZAJNY

 

 

Tymczasowy rezultat wyborów do Senatu.
wyniki z Wilna.

W obrębie miasta Wilna uprawnionych 74596, głosowało
45,313, unieważniono 171, ważnych 45.142. Lista Nr. 1 — 23354,
Nr. 4—9.904, Nr. 7—1844, Nr. 11—177, Nr. 17—9790, Nr. 18 — 35,
Nr. 24—38 głosów.

wyniki z całego okręgu wileńskiego są
następujące:

Na 440252 uprawnionych głosowało 219.149, unieważniono 2.164,
ważnych głosów złożono 216.985.

Lista Ne 1 167.733
„ Ne 4 18.273
M“ 10.983

„26 1 1.826
ms SEAT 16 844
« No 1a 138
„ Ne 24 1.188

Ź całej Polski.
WARSZAWA (Pat.) Na całym terenie Rzeczypospolitej nie no-

towanow dniu dzisiejszym w związku z głosowaniem do Senatu ża-
dnych niepokojów i zaburzeń. Frekwencja głosujących do godzin

popołudniowych stosunkowo niewielka ze względu na ciężkie warun-
ki atmosferyczne, co specjalnie dało się odczuć w okręgach połu-
dniowych, a przedewszystkiem na Sląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.
Do godz. 14-ej udział głosujących około 50 proc. Na Spiszu w pow.
nowotarskim w 2 gminach: Hałuszowej i Jurgowie komisja wyborcza
ukończyła swe prace już około godz. 13ej. Oddano 100 proc. gło-
sów na listę Ne 1. (Cuda! cuda! Przyp. Red. Dzien. Wil.)

WARSZAWA (Pat) Warszawa miasto Lista Ne 1 — 111,694,
No 4—60,155, No 7—14493, No 2—2,772, Ne 17—24,635, Ne 18—22595,
Ne 22—10,226,N0 19—726. Wobec tego lista Ne 1 otrzyma w War-
szawie 3 mandaty. Lista Ne 4, 1 mandat.

POZNAŃ (Pat.) Wojew. poznańskie: Ulprawnionych było 741,348
osób. Oddano ważnych głosów 601,727, to zn. w głosowaniu wzięło
udział przeszło 80 proc. uprawnionych. lista Ne 1—159,830 głosów —
2 mandaty, Ne4—205,120 głosów 2 mandaty, Ne 7—146,401 głosów—
2 mandaty i Ne 12 (Niemcy) 80,367—1 mandat.

BYDGOSZCZ (Pat.) Miasto Bydgoszcz Ne 1—13,508, Ne4—11,267,
7—5,713, Ne 12—5.457. o —
TORUŃ (Pat.) M. Toruń Ne 1—4,333, No 4—5,359, Ne 7—2,843,

22—1,535.
GDYNIA (Pat.) Pow. Morski Ne 1—5,447, Ne 4—8,333, Ne 7—4159,

No 22—2,608.
KARTUZY (Pat) Ne 1—2,905, No 4—11,063, Ne 7—2,862,

22—1,411.
LWÓW (Pat.) Miasto Lwów Lista Ne 1—28,228, No 4—7,934,

o 7—5,002, Ne 11—6,266, Ne 14—21,293, Ne 25—3,292, Nr. 27—61.
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Czy w Rosji wybuchła rewolucja?
Wczoraj jedno z pism warszawskich, posiadające filję w Wilnie

podało sensacyjną depeszę własną jakoby z Londynu o krwawej
rewolucji w Rosji sowieckiej. p)

Według tej informacji generalisimus sowiecki Woroszyłow z
oddanemi sobie wojskami sforsować miał Kreml, wybił do nogi jego
załogę, złożoną z członków G. P. U. zamordował Stalina, obejmując
sam władzę w Sowietach.

Wiadomość ta, która obudziła,zrozumiałe wrażenie, wydała nam
się bałamutną, gdyż nie zgadzała się z informacjami ze źródeł wia-
rogodnych.

RYGA. (Tel. wł.) W Rosji panuje spokój. Połączenia telegra-
ficzne, telefoniczne i iskrowe działają normalnie.

W sobotę poczta nie nadeszła, jak również nie nadeszły pisma
sowieckie.

W niedzielę jednak już przybyły gazety rosyjskie.
: Sesja C. I. K., wyznaczona na 12 grudnia, odroczona została
do 29 tegoż miesiąca. 2

BERLIN. (Tel. wł.). Informacje prasy niemieckiej *w wydarze-
niach w Rosji sowieckiej są w dalszym ciągu niewyraźne i skąpe.

Ambasada niemiecka w Moskwie nadesłała depeszę, w której
zapewnia, że położenie polityczne w Rosji nie uległo zmianie.

Przerwa w komunikacji telegraficzno-telefonicznej nastąpiła w
skutek panującej na wschodzie zawieruchy Śnieżnej.

Jak donosi „Loc. Anz.*, koła polityczne w Berlinie są przeko-
nane, że w Rosji w polityce wewnętrznej zaszły poważne wypadki,
aczkolwiek mogiy to być wydarzenia nieposiadające zgoła charakteru
przewrotu.

Moskiewska „Prawda” doniosła o wykryciu w Taganrogu i Pia-
tigorsku kontrrewolucyjnych grup trockistów. i

BRASŁAW (tel. wł.) Z pogranicza sowieckiego, w rejonie pow.
brasławskiego nadeszły wiadomości, że po stronie sowieckiej, w
okolicy Bigusowa pzzez całą niedzielę w pewnych odstępach czasu
słychać było strzały karabinowe i salwy z karabinów maszynowych,
a z sowieckich] osiedli dochodzą krzyki, jęki i t. p.

Według krążących wersji miałyby to być odgłosy zajść, wywo-
łanych przez oddziały ekspedycii karnej G. P. (O. rekwirujące zboże,
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Opłata pocztowa uiszczena ryczałtem.

Rek XIV. Wilno. Niedziela23-go listopada 1930 r.

   

LED NUMEU ZU Mi.

Nr 221.
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niem miejsca
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

ranicę 8 zł.

proc. drożej.

tekstem 6 łam 2358 gr., w tekście 40
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc.

Konto czekowe w P.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową ŻI. 4 gr. 80,
za

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. sh ip
rożej,

zagraniczne o 50 g= drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
o2 Administracja nie bierze odpowiedzialności za

„ O. Nė 80187.
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odbędzie się w Wilnie
od dn. 27.XI. do 4.XII. r. b  
 

 

 I LKADLIEIKI odbędzie się dn. 29 listopada r. b
w Salonach Kasyna Garnizonowego.
 

    
    
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

REWOLUCJA W ROSJI?
(Telefonem od własnego korespondenta).

Po południu w sohotę krążyły po Warsża-

wie wiadomości o zamachu stanu w Rosji.„l.„0,-buncie"WOGra:
szyłowa. Podobne pogłoski krążyływsKElsingiorcie, Sztokhcl=

Od piątku po południu połączenie

telefoniczne z Moskwą przestało fulikEjonować, jednakże może

to być zaliczone na karb šniežycys Pacląg polski w Stołpcach
powrócił, gdyż nie mógł się dGCZEKAĆ pociągu sowieckiego.
Z pogranicza nadeszły wiadomąśćł 6 braku sowieckiej straży

korespondent P.A.T-icznej nadesłał
depeszę, w której stwierdza, 4Ż tam panuje całkowity spokój.
Moskiewski korespondent GBEFMIŃsKiej agencji prasowej nade-
słał do swej centrali wia4dGMOŚĆ 6 utworzeniu w Moskwie

w Moskwie. Ze strony dobrze po*
informowanej w Moskwie wyja-

„ że głosy te conajmniej są
trochę przesadzone.

RYGA. Według wiadomości,
nadeszłych z Rygi, krążą tam

ozmaitsze pogłoski na temat
)mych wydarzeń w Rosji so-

„ až do pogłosek o za-
dowaniu Stalina. Pogłoski te

wywołały w pewnych kołach nie-
pokój, co wynika z faktu, że kurs
Cz6rwońca spadł. do 3łatów (wczo-
raj wynosił 3,60). Niektórzy kup-
Gy, mający 6bstalunki dla Rosji

sowieckiej, zwracali się do czyn-

ników  korfipetentnych z zapyta*

niami, co mają Fobie.

Kursujące w Rydze pogłoski

mówią o Gstrych walkach we-

wnętrznych w szeregach partji

komunistycznej, powtarzając na-

ogół wersję, Będące od paru dmi

w obiegu w kilku stolicach euro-
pejskich. Pierwszem źródłem tych
wszystkich pogłosek ma być Fel

singfors, skąd przedostały się one

do Łotwy, EStonji, Litwy, Niemiec

i innych państw i

Połączenia telefonicznę z Mos=
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= UWAGAII!
Z rabatem 207 granicznej. Moskiewski

Wyprzedaż przedświąteczna
resztek jedwabl, "m a bielizny damskiej duumwiratu Stalin—WorosśyłOW

BERLIN. (Pat). Prasa dźSiEJE

5 BA,z 2 *£ 0 B EC * I. 928. sza, donosząc O krąžacy S
(obok kościoła św. Jana) Tel. kilku dni pogłoskach o wyBUEGE

T — rewolucji w Rosji sowiSEKIEPE

| Teatr dla dzieci „Bibljoteka Nowości" | że wsk eurz OM
A i Dzieła klasyczne ze p ski

„ab Boże p zarocki as Ostatnie azwo l obce)| dalszym ciągu. „Tassi GŚWIAdCZA

ama M. Reuttówna, Święty Mikołaj — 40 Czynna od 11 do 18.  —t| Zarazem  wprawdziegaśgy paglog >
ge Hel. Romer, Nasza Szopka  — 50 Kaucja 5 zł. ski te są fantastyGZnE, poCho*

i M. Reuttówna, Król Migdałowy — 40 ROEE, ._| dzące ze źródeł adtySOWIEEKIEK A
TO H. Kwiecińska, Dary nowego roku—60 ERO i, c pozbawione wszślkieh podstaw,

g = nabycia w Księgarui OD ADMINISTRACJI jednakże twierdzEmiu temu za”

Czę” | WA Ikit 0 przeczają wiadOMOŚCI, madcho-
ę (P czas odnowić prenumeratę| Grace z różnfch krajów. 1 tak,

| Wilno, Zamkowa 22 — 625d na miesiąc GRUDZIEŃ. dzienniki angielskie donoszą, że
Puls oraz we wszystkich kaięgarniach. | pogłoski o przewrocie wMoskwie

34 ukazały sig również w. Nowym
13.0 Yorku, Loddyniei Paryżu, Według

6,75 „Daily Express”, dwa. bataljony
rekrutów z lzmajłowa w pobliżu

Moskwy zbuntowały się. i rozstrze-
R . lały swych oficerów. Zbuntowane

| te wgjska maszerują na Moskwę.

| Ca DO Według dalszych wiadomości, po-

| 85 | łączenia telefoniczne z Moskwą
są przerwane. Również z Helsing-

forsu donoszą, że połączenia te-

lefoniczne itelegraficzne z Ro-

šią sowiecką w. plątek były

przerwańe. Biuro Copti podkreśla
też że mimo zaprzeczeń ze stro-

| TANSZE o 25-50200
| INNYCHMYDEŁKTORE

1    
ZAWIERAJĄ WIELE
WODY | ZUŻYWAJĄ PRZEDSTAWICIELSTWO
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Pogłoski... pogłoski...
(Telefonem od własnego korespondenta).

| WARSZAWA. Na temat rekonstrukcji rządu krążą najrozmaitsze

pogłoski. Ostatnio twierdzą w kułach zbliżonych do sanacji, że pre-

mjerem zostać ma gen. K. Sosnkowski, wice-premjerem zaś płk

Beck. Obecny premjer Piłsudski, ma jakoby się zrzec nietylko pre-

mjerostwa, lecz także teki ministerstwa spraw wojskowych i pozosta-

| wić sobie jedynie inspektorat armji. Ministrem spraw wojskowych

| zostałby gen. Rydz-Śmigły.
Pogłoska o zamierzonym wyjeździe premjera Piłsudskiego za-

granicę utrzymuje się.

Gdzie są więźniowe brzescy?
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Obiegają tu uporczywe pogłoski o przewiezieniu

części więźniów z Brześcia do Warszawy i 0 umieszczeniu ich „na

Pawiaku", potwierdzenia tych pogłosek nie można uzyskać. Podobno

pomiędzy przewiezionymi jest Lieberman.
 

Z Europy do Ameryki w ciągu trzech dni.
NOWY YORK. (Pat). W związ- dowy 2-nowych parowców o po-

ku ze stworzeniem służby kurjer- jemności 50 tys. tonn każdy, za-

skiej, zapewniającej połączenie w opatrzonych w katapulty do wy-

ciągu 3 dni między Londynem a rzucania aeroplanów kurjerskich.

Nowym Yorkiem, Company Uni- Koszta budowy tych parowców

ted States Line przedstawiła de- wyniosą około 6 miljonów f. st.
| partamentowi marynarki plan bu-

ny sowieckiej, pogłoski o wy-

buchu rewolicji Utrzymują się w

dalszym ciągu, Faktem jest, że

połączenia telefoniczne z Moskwą

i innemi miastarni Rosji są przer-

wane i połączeń tych nie można

otrzymać. Tak np., dziś przed

południem nie można było uzy-
skać połączenia Berlina z Moskwą,
ani przer Rygę, ani przez Kowno,
ani nawet przez Królewiec. Ber-
liński urząd telegraficzny tłuma-
czy to warunkami atmosferycz-
nem. Matomiast połączenie iskro-

we funkcjonuje regularnie. „Te-

legraphen Union* donosi z Kowna,

że w ostatnich czasach krążyły

również tam pogłoski o buntach

kwą, o czerjj GOROSZONE TÓWNIEŻ

z Berlina, istatmie były przerwane,

Powodem przerwy jest jednak

prawdopoddhbnie silna burza, któ*

ra spowodowała również  przer-
wanie połączeń w samej Łotwie

oraz komunikacji telefonicznej

Łotwy z Estonją. Ruch graniczny
pociągów na stacjach Stołpce
i Niegorełoje na naszej granicy

z Rosją odbywał się zupełnie

normalnie.

Sowiecka agencja telegraficzna
Tass zaprzecza Wszelkim pogłos

kim o rewoliieji w Rosji sowiec=

kiej, nadająć pozałem w swoich

serwisach radjowych zwykły ma*
terjał inforniacyjny.

 

Traktat przyjaźni pomiędzy Pdliską a Persją
GENEWA. (Pat). Rząd polski

nadesłał do Sekretarjatu Ligi Na-
rodów w celu rejestracji i ogło-
szenia traktat przyjaźni pomiędzy
Persją i Polską, podpisany w Te-
heranie 19 marca 1927 roku, z

uzupelnieniami, wymienionemi w
dniu 14 kwielmia 1928 roka 1
konwencją liandlową persko- poł
ską podpisaną w Teheranie 19
marca 198774

Katastrofa kolejowa WE Francji.
Pociąg z nasypu wpadł d6 rZEKI.

NANTES. (Pat). Z powodu ob-
sunięcia się ziemi, pociąg pośpie-
szny wykoleił się w odległości 20
klm. od Nantes. Parowóz, węglar-
ka, oraz pierwsze wagony pocią-
gu, wpadły do rzeki Loary. Wóz
pierwszej klasy, który znajdował
się na początku pociągu, zanu-
rzył się całkowicie w wodę, tak,
że żaden z podróżnych nie mógł
się z niego wydostać. Maszynista
zdążył na czas wyskoczyć z pa-
rowozu, palacz jednak utonął. Pa-
rowóz przejechał zwrotniczego,
który dostrzgł obsunięcie się zie-
mi i stanął przed nadjeżdżającym
pociągiem, chcąc go zatrzymać,

ZdA,

aby mie dopuścić do katastrofy.
Według ostatnich doniesień władz
kolejowych w Nantes, mechanika
pociągu, który uległ katastrofie,
nie odnaleziono. Wykoleiło się 6
wozów, przycžem: 2. spadły do
Loary. Z jednego wagonu, który
zanurzył się do połowy w wodę,
pewnej części podróżnych udało
się uratować. 3-ch urzędników ko-
lejowych odniosło ciężkie rany,
9-ciu doznało kontuzji. Istnieje
nadzieja, że liczba ofiar już nie
wzrośnie.

NANTES. (Pat). Według osta-
tnich wiadomości, w katastrofie
kolejowej poniósł śmierć tylko

mechanik pociągu. Prócz tego 4
osoby są ciężko ranne, 10 zaś —
lżej.

PARYZ. (Pat). Omawiając ka-
tastrofę kolejową pod Nantes,
„Le Matin” donosi, że w wozie,

który uległ całxowitemu zatonię-
ciu, nie było wcale podróżnych.
Znajdował się tam jedynie ine-
chanik, który poniósł śmierć na
miejscu.

Katastrofa powodzi.
CHARLEROI.(Pat). Rzeka Gam-

boa wylała dziś w nocy, zatapia-
jąc okoliczne miejscowości. Mu-
siano ewakuować szereg domów
w niżej położonych dzielnicach
Charleroi, Chatelineux i Coullet.
W  Coullet *woda wtargnęła do
jednej z fabryk, w której znaido-

wało się około 40 tys. kilo kar-
bitu i 150 balonów z tlenem. Na-
stąpił straszliwy wybuch, który
zniszczył szereg okolicznych. do-
mów. Rozszerzenie się powodzi
doprowadzić może do groźnej
katastrofy.

 

 

Baczność
Kto może głosować do Se-

natu?

Prawo głosowania do Senatu
iw dn. 23 listopada rb. ma każdy
obywatel polski (obywatelka pol-
ska), który w dniu 30 sierpnia
1930 r. miał ukończonych lat 30
| w tymże dniu przynajmniej od
Foku zamieszkiwał w danym okręgu
wyborczym (bez względu na to,
kzy w ciągu tego roku przepro-
wadzał się).

Kto więc odpowiada powyż-
szym warunkom, powinien bez-
wględnie w dn. 23 listopada pójść

wyborcył
głosować (choćby przedtem nie
sprawdzał, czy go na spis wybor-
ców do Senatu wciągnięto).

Gdzie należy głosować?
Na głosowanie trzeba pójść

do tego samego lokalu wybor-
czego, w którym głosowało się
w dniu 16 listopada do Sejmu.

Jak głosować?
Wziąć z sobą koniecznie do-

wód osobisty, oraz kartkę z Nr. 4.
Sposób głosowania jest ten sam,
co przy wyborach do Sejmu.

Wszyscy Polacy Katolicy
głosują na listę Nr. 4.
 

 

Sprawa brzeska.
Głośnej tej nietylko na całą

Polskę ale na świat cały sprawie
poświęca „Głos Narodu” obszerny
prtykuł,z którego podajemy głów-
ne ustępy:

Pierwszą sprawą, którą będzie
musiał załatwić Sejm  sanacyjny,
jest sprawa więzionych w Brze-
ściu siedmiu posłów. Mówimy o
siedmiu, gdyż z uwięzionych w
Brześciu polityków tylko siedmiu
uzyskało mandaty poselskie, t. j.
pp. Korfanty, Witos, Kiernik, Li-
bermann, Ciołkosz, Barlicki i Du-
bois.

Reszta uwięzionych w Brześciu
byłych posłów—a ich jest dwu-
nastu — nie posiadając immuni-
tetu poselskiego, traktowana bę-
daięyegapewne na równi ze zwy-

KWB obywatelami, podejrzanymi
O BOREnienie przestępstwa. Na-
ME chodzić będzie o to, by
WSZYSEy wybrani posłowie rnogii
WYKOWywać swe prawa poselskie.

Sim będzie musiał „zezwo-
HS“ d pozbawienie wolności tak
OWYGY siedmiu więźniów brze-
SNEM jak i innych dziesięciu po-
SIOWNÓ-ciu Polaków: Lewandow-
ski, Wrona, Smoła, Pawłowski,
Krzciuk i 5=ciu ukraińców: Cele-
wicz, Baran, Lewicki, Kusyk, Tor-
szakowicz), którzy przetrzymywa-

przez się, że opozycja zażąda jak
najbardziej stanowczo  natych-
miastowego uwolnienia wszyst-
kich uwięzionych posłów. Stano-
wisko takie odpowiada i Konsty-
tucji i tradycjom parlamentar-
nym we wszystkich państwach,
Polski nie wyłączając.

Prasa donosi, że klub sana-
cyjny zamierza „natychmiast po
wyborze Prezydjum Sejmu posta-
wić wniosek domagający się wy-
dania sądom więźniów brzeskich,
nie czekając na odpowiedni wnio-
sek ministra sprawiedliwości”.
Według innego doniesienia klub
BB. ograniczy się do odrzucenia
wniosku opozycji o wypuszczenie
posłów z więzień.

Wtedy „sprawa brzeska” na-
brałaby znaczenia symbolu i sta-
łaby się sztandarowem hasłem
opozycji w sejmie i kraju.

Rząd możeoczywiście sprawie
całej położyć kres. Ale nie jest
to wcale łatwem. Umorzenie pro-
cesu byłoby w warunkach dzi-
siejszych przyjęte jako przyzna-
nie, iż b. posłowie są niewinni i
areszty były nieusprawiedliwione.

Zapewne więc władze zdecy-
dują się na przeprowadzenie pro-
cesów, choć te przedstawiają je-
szcze niebezpieczeństwo rozagito-
wania mas w duchu opozycyj-
nym. Widzimy więc, że „zakoń-

 

 

ni są w cywilnych więzieniach czenie” Brześcia nie będzie ła-
śledczych. Rozumie się samc  twem.

z £ t odbyč sąd, zebral się tlum stu-
A A £ dentów. Studenci zachowywali

Sąd akademicki niema od-
wagi potępić ekscesów an-

typolskich.

„Dzień Kowieński* donosi:
BR podawaliśmy, w Uniwer-

SWECIE miał odbyć się pod prze-
Wodaigtwem prof. Stankiewicza
SU Ofkademicki. Wśród spraw,
podlegających rozpatrzeniu, figu-
mala również sprawa kilkuna-
SG Słudentów, oskarżonych o
Udział) w ekscesach antypolskich
29 moja r. b. w Kownie oraz o
TOZBICIE w lokalu Uniwersytetu
WIEYMY Zjednoczenia studćntów
Połaków U. W. W.

O godz. 8 wiecz. przed gabi-
netem prorektora, gdzie się miał

się bardzo niespokojnie, wygra-
żając pod adresem profesorów,
że ci mają sądzić studentów Lit-
winów za „jakąś tam głupią spra-
wę polską”, że jest to wprost
„narażanie się na pośmiewisko
przed Polakami i t. d.

Sprawa w sądzie akademic-
kim oskarżonych o ekscesy stu-
dentów .z powodu późnej pory
została odroczona na czas nie-
określony.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”.
Ku uczczeniu dnia Imienin Najuko-

chańszej Żony mojej ś. p. Cecylji przy-
padającego wdniu22 listopada składam
na rzecz sierot Domu Dzieciątka Jezus
w Wilnie złotych dziesięć (10 zł) — Fe-
liks Jasienowicz.
 

Z poczwórną stopą
pończoszki fildecosowe, pantalony,
wykwintną i praktyczną bieliznę

powinna Pani nabyć

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej
FRANCISZEK FRLICZKA

Wilno, Zamkowa 9, tel. 5—46. 608—30



 

SĄ SKUTECZNYM ŚRODKIEM
PRZECIWKO

REUMATYZMOWI. PODAGRZE,
BÓLOM GŁOWY, MIGRENIE

iPRZEZIĘBIENIOM.

NJEA ceu-z12.

Wszyscy winni

głosować!
Poważne zwycięstwo Listy Na-

rodowej Nr. 4 w całem państwie

w wyborach do Sejmu powinno

odbić się tem większym sukce-

sem w wyborach do Senatu. Pod-

czas kiedy do Sejmu unieważnio-

no 5 list czwórki w okręgach wy-

borczych sejmowych, co natural-

nie zmniejszyło liczbę zdobytych

mandatów conajmniej o 10, listy

kandydatów do Senatu wszędzie

zostały zatwierdzone tam, gdzie

były wystawione. Ponadto w wy-

borach do Senatu biorą udział

wyborcy w wieku ponad 30 lat,

żywioł bardziej umiarkowany i

spokojny, naogół skłonniejszy do

głosowania na listy umiarkowane.

Wreszcie przeżyte doświadczenie

ubiegłych wyborów Sejmowych

nie pozostanie bez śladu na spo-

sób głosowania i na przypilno-

wanie swych praw przez wy-

borców.

* To wszystko składa się na to,

że Lista Narodowa. może liczyć,

jak powiedzieliśmy, na większy

jeszcze sukces, niż w ubiegłą nie-

dzielę.  -

Wybory do Senatu są nie

mniej ważne, niż wybory do Sej-

mu. Sunat, pomimo szczuplej-

szych kompetencji, jakie posiada

w porównaniu z Sejmem, może

jednak wprowadzać poprawki do

uchwalanych przez Sejm ustaw,

może wpływać na budżet pań-

stwa i może wreszcie kontrolo-

wać działalność rządu. Sejm i Se-

nat razem połączone tworzą Zgro-

madzenie Narodowe, które wy-

biera Prezydenta Rzeczypospolitej.

Wobec tego, że B. B. zdobył
większość w Sejmie, Senat nabiera

większego znaczenia, a będzie to

znaczenie miał, jeśli sanacja nie

zdobędzie w nim większości.

Nie ulega wątpliwości, że zwy-

cięstwo obozu narodowego w ca-

łej Polsce przed tygodniem po-

winno dodać ducha i poruszyć

szerokie koła ludności polskiej w

woj. wileńskiem. Trzeba się tylko

otrząsnąć z bierności i apatji, ja-

kie ogarnęły nasze społeczeństwo.

Wilno głosowało gorzej w wybo-

rach sejmowych w roku bieżącym,

niż kiedykolwiek dawniej, pod

względem liczby głosujących. Mu-

simy przełamać w sobie lenistwo

i bierność i jeszcze dziś skupić

się w wielkiej liczbie pod sztan-

darami narodowymi, a zwycięstwo

naszem będzie.

Wzywamy zwolenników obozu

narodowego, aby nietylko sami
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Dziś wybory do Senatu
W całem województwie Wileńskiem głosujemy na
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Z KRAJU.
Wczorajsza burza śnieżna.

Wczoraj nad województwem
wileńskim przeszła niezwykła sil-
na burza śnieżna. W powiatach
województwa silna wiehura pozry-
wała połączenia telefoniczne, po-
wywracała słupy, drzewa, oraz
pozrywała dachy z domów i straż-
nic KOP. W powiatach wilejskim,
mołodeczańskim i dziśnieńskim
wicher przewrócił przeszło 30 słu-
pów telefonicznych i zerwał kiil-
kaset mtr. drutu i przewodów te-

lefonicznych.
Linje kolejowe zasypane zo-

stały zwałami śniegu, wskutek
czego użyto pługów odśnieżnych.

Na linji Wilno — Warszawa
wichura powywracała kilkadzie--
siąt słupów telefonicznych.

Na linje te wydelegowano
brygady techniczne, ktėre przy-
stąpiły energicznie do naprawy
zniszczonych linji.

 

KRONIKA.
Wiadomości koście!ne.

— Dzień św. Cecylji. Dziś
miejscowa drużyna  śpiewacza
„Echo* obchodzi doroczną uro-
czystość ku czci patronki muzyki
i śpiewu św. Cecylji.

Staraniem zarządu chóru „E-
cho” zostanie odprawione w tym
dniu nabożeństwo w Bazylice wi-
leńskiej o godz. 9 min. 30, na in-
tencję dalszej pomyślnej pracy
drużyny „Echo”.
— Roraty murarzy i betonia-

rzy odbędą się w kościele Ber-
nardyńskim w niedzielę dn. 30 XI
1930 r. o godz. 6-ej rano. Zarząd.

Z miasta.

— Rozstrzygnięcie konkur-
su fotograficznego. Pierwszy
konkurs fotograficzny, ogłoszony
tej jesieni przez Zarząd Towarzy-
stwa Miłośników Fotografji w Wil-
nie dał nieoczekiwanie pomyślne
wyniki. Nadesłano ogólnie 54
prace. W dziale dla początkują-
cych jury przyznało nagrodę
pierwszą p. Janowi Zebrykowi,
grugą p. inż. Władysławowi Jace-
wiczowi i trzecią p. Wiktorowi
Ciechanowiczowi. Wśród doświad-
czonych pierwszą nagrodę otrzy-
mała p. Marja Panasiewiczowa za
„Portret zbiorowy”, drugą p. Wi-
told Adolph za „Widok z Zakretu“
i trzecią p. dr. Kazimierz Dąbrow-
ski za „Chmury jesienne”, Wy-
płata nagród w gotówce nastąpi
w najbliższych dniach. Przy spo-
sobności Zarząd T. M. F. przypo-
mina członkom, iż co piątek od
godz. 7 i pół wieczorem odby-
wają się w lokalu bibljoteki Wy-
działu Sztuk Pięknych (ul. św.
RZE OTRPT LATASCIAAKTAI

spełnili dziś swój obowiązek oby-

watelski, lecz także pociągnęli za

sobą tych wszystkich biernych i

leniwych, którzy niedostatecznie

zdają sobie sprawę z ważności

dzisiejszego aktu wyborczego.

Anny 4) odczyty lub pogadanki
fotograficzne. Wejście bezpłatne.
Goście mile widziani.
— Komitet obchodu stule--

cia powstania listopadowego
obradował dziś nad szczegółami*
programu obchodu, który skon-
centrowany będzie w Wilnie w
dniu 30 b. m. w niedzielę. Obra-
dowano nad doborem prelegen-
tów na akademji popularnej po-
południowej, która odbędzie się
o godz. 13 w sali Miejskiej i ma
uroczystym wieczorze, który roz-
pocznie się o godz. 20 w sali
teatru na Pohulance. Nabożeństwo
odbędzie się o godz. 10 rano,
prawdopodobnie w kościele św.
Kazimierza. Ze względu na porę
roku i na zbytnią odległość Ponar,
gdzie stoczona była bitwa z Mo-
skalami i spoczywają zwłoki po-
ległych powstańców, uroczystość
założenia kamienia  węgielnegó
pod pomnik w Ponarach została
odłożona do właściwej rocznicy
tej bitwy, stoczonej w czerwcu
1831 r. Być może, iż do przyszłe-
go lata stanie tam pomnik, do
którego budowy mają być użyte
granity z cokołów pomników Mu*
rawjewa i Katarzyny.

Siedm orkiestr wojskowych
odegra capstrzyk w dniu 29 b. m.
Miasto będzie udekorowane i ilu-
minowane. Orkiestry wojskowe
grać będą również w niedzielę
30 b. m. od godz. 15 do 16 na
placach publicznych m. Wilna..."

Sprawy administracyjne.
— Centralne Biuro Adresowo-

Meldunkowe z ul. Wileńskiej
oraz wszystkie 6 biur meldunko-
wych poszczególnych komisarja-
tów przenoszą się do nowego
lokalu przy zaułku Końskim Nr. 1.
Z powodu zmiany lokalu, Cen-
tralne Biuro Adresowo-Meldun-
kowe nieczynne będzie przez1
dzień, t. j. w piątek 28 listopada
b. r., zaś wszystkie 6 biur mel-
dunkowych będą nieczynne przez

 

3 dni, t. j. w piątek 28 b. m., w
sorotę 29 b. m. (30 bm. wypada
niedziela) i w. poniedziałek 1
grudnia i rozpoczną urzędowanie
już w nowym lokelu przy zaułku
Końskim Nr. 1 2 grudnia. Cen-
tralne Biuro Adresowo-Meldun-
kowe zacznie urzędować w no-
wym lokalu (Koński Nr. 1) w
dniu 29 b. m.

Sprawy miejskie.
— Długi na rzecz miasta.

Na wczorajszem posiedzeniu Ma-
gistratu m. Wilna  roztrząsano
sprawę długów instytucyj pań-
stwowych i wojskowych na rzecz
miasta. Długi te powstały z tytu-
łu rozmaitego rodzaju świadczeń
i sięgają zawrotnej cyfry 2 miljo-
nów złotych. W związku z tem
Magistrat m. Wilna zamierza zwró-
cić się do władz centralnych z
żądaniem uregulowania ciążących
na Państwie zobowiązań d

— Posiedzenie Rady Miej-
skiej. Najbliższe posiedzenie Ra-
dy Miejskiej wyznaczone zostało
na dzień 27 b. m. Porządek dzien-
ny zawiera pomiędzy innymi:

1. Wniosek nagły (grupy rad-
nych) w sprawie rozważenia możli-
wości wypłacenia zredukowanym
w 1929 roku pracownikom dniów-
kowym proporcjonalnej części
wynagrodzenia tytułem ewentua|-
nej 13-ej pensji.

2. Wniosek w sprawie zaciąg
nięcia w Komunalnej Kasie
Oszczędności m. Wilna pożyczki
w kwocie 173.795 złotych na po-
krycie wydatków betoniarni miej-
skiej.

— Nareszcie Magistrat ma
dość obłąkanych. Magistrat m.
Wilna po długim namyśle zdecy-
dował się wreszcie oczyścić mia-
sto od chorych umysłowo, błą-
kających się po ulicach od sze-
regu lat. W tych dniach popular-
na w Wilnie „Zośka”, dalej war-
jatka-polityczka i in. zostaną prze-
wiezicne do szpitala dla umysło-
wo chorych w Świeciu (na  Po-
morzu. d

Sprawy szkolne.
—Ferje Bożego Narodzenia.

"Wskutek zarządzenia Kuratorjum
Okręgu Szkolnego Wileńskiego
ferje świąteczne w szkołach będą
trwały od 20 grudnia b. r. do 2
stycznia 1931 r. Od 2-go stycznia
rozpocznie się w szkołach nor-
„malna praca. d

Z życia stowarzyszeń.
— Z Sokoła. Dziś odbędzie

w sali „Sokoła” Wileńska Nr. 10
Zabawa Dziecięca, moc atrakcyj.
Początek 0 godz. 4-ei po połu-
dniu. Wstęp 50 gr. od dzieci i do-
rosłych.

— Z Towarzystwa Prawni-
czego imienia ignacego Dani-
łowicza. W dniu 24 b. m. (po-
niedziałek) o godz. 7!/, wieczo-
rem w lokalu Rady Adwokackiej
(gmach Sądów) odbędzie się dal-
szy ciąg referatu p. profesora Al-

fonsa Parczewskiego p.t. „Pro-
jekt nowej ustawy adwokackiej”.
Goście mile widziani.
— Z T-wa Przyjaciół Nauk.

Dnia 25 b. m., we wtorek, o go-
dzinie 7-ej wiecz., w gmachu T-wa
(ul. Lelewela 8) odbędzie się
ogólne miesięczne posiedzenie
naukowe członków T-wa, na któ-
rem p. Juljusz Rudnicki, prof.
U. S. B, wygłosi odczyt p. t.:
„Prawdopodobieństwo a wypa
dek”. Wstęp wolny. Goście na-
der mile widziani.

Przy sposobności Zarząd T-wa
przypomina, że zbiory muzealne
T-wa są otwarte dla zwiedzają
cych (osób prywatnych i wycie-
czek zbiorowych) trzy razy w ty-
godniu: we wtorki i piątki od go-
dziny 10 eį do 1-ej, w niedziele
od godz. 12-ej do 2-ej.
— Kursy sanitarne Polskie-

go Czerwonego Krzyża. Okręg
Wileński Polskiego Czerwonego
Krzyża przystępuje do organizo-
wania IV kursu dla sióstr pogo-
towia sanitarnego.
Szczegółowych informacyj udzie-

la codziennie w godz. od 10—1
i od 6—8 Okręgowa Sekcja Sióstr
P. C. K. Zawalna Nr. 1.

Kronika policyjna.
— Aresztowanie trzech szpie-

gów. Przed paru dniami władze
bezpieczeństwa aresztowały w Wil-

nie trzech wybitnych szpiegów

jednego z państw ościennych.
Przy aresztowanych znaleziono

cenne dokumenty oraz instrukcje

wywiadu danego państwa. Szpie-

dzy osadzeni zostali w więzieniu

na Łukiszkach. d

Sprawy akademickie.
— Z Koła Polonistów Słuch.

USB. W poniedziałek dn. 24 bm.
o godz. 8 odbędzie się w lokalu
Koła zebranie Sekcji Twórczości
„Oryginalnej.

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

O godz. 3 m. 30 po cenach zniżonych
„Młody las* J. A. Hertza. O godz. 8 w.
„Skrzypce jesienne*. Surguczewa

— Teatr miejski w „Lutni”.
O godz 3 min. po poł. po cenach
znižonych „Mala grzesznica“ Birabeau.
O g.8w. „Nie rzucaj mnie Madame*
S. Kiedrzyńskiego.

— „Noc listopadowa". Dyrekcja
Teatrów Miejskich w Wilnie zamierza
uczcić setną rocznicę powstania listo-
padowego. wystawiając w Teatrze na
Pohulance „Noc listopadową* S$. Wys-
piańskiego,

— „Cierpki owoc* w „Lutni”,
Wkrótce ukaże się na scenie Teatru
„Lutnia* wartościowa komedja Roberta
Bracco „Cierpkl owoc“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mir.

Program:

Niedziela, dnia 23 listopada 1930 r.
10,15. Nabożeństwo z Poznania.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Poranek z Filharmonii.
14,00. Sprawa chłodni dla Wi-

leńszczyzny.
14,20. Odczyty rolnicze.
15,35. P. A. T. o przebiegu wy-
15,40. Audycja dla dzieci. „Rozmowa

* z małym Polakiem z Ameryki".
16,40. „Jak gryzą nas pszczoły, ko-

mary i muchy*.
17,15. „Wiadomości przyjemne i po

žyteczne“.
17,30. P. A. T-

borów.
17,40. Koncert popularny.
19,05. „Co się dzieje w Wilnie?* —

pogad. wygł. Mieczysław Lirranowski.

o przebiegu wy-
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CHOWYCH i KASZLU
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Do nabycia we wszystkich ap-
tekach i skład. aptecza.

177—ol
————

19,25. „Milošė u wybrzežy czarnego
lądu".

19,40. P. A. T.
borów.

20,00. Audycja wesoła z Warszawy.
„Wesołe kumoszki z Windsoru"—Szek-
spira

20,30. ii niedziela kameralna w wyk.
Zespołu Kameralnego im. S. Moniuszki.
Wykonawcy: prof. M. Kimontt-Jacy-
nowa (fort.), prof. H. Sołomonow (I skrz.),
M. Szabsaj (Il skrz), M. Salnicxi (al-
tówka) i prof. Fr. Tchorz (wiol)

22,00. „Premjera Nocy Listopadowej
w Krekowie".

22,15. Pieśni lud we w wyk. Dobro-
wolskiej - Pawłowskiej.

Od 23,35 do 3 w nocy P. A. T.
informować będzie o przebiegu wy-
borów.

Poniedziałek, dn. 24 listopada 1930r.
Od godz. 9 rano do 15 co pół go-

dziny z przerwą od 11,30 do 13,30 P.A.T.
informować będzie o wynikach wy-
borów.

12,05.
13,10.

 
 

 

o przebiegu wy-

Koncert popularny (płyty).
Kom. meteor.

15,50. Lekcja francuskiego z Warsz.
16,15. Rud. dla młodzieży.
16,45. Koncert dla młodzieży (płyty).
17,15. „Z życia rzumskich aktorów”.
17,45. Muzyka lekka.
20,00. Komunikat sportowy w

Wilnie.
19,10. Kom. rolniczy.
19,25. Muzyka z płyt.
19,55. „Noc listopadowa“ — St.

Wyspiańskiego, jako zadanie konstruk-
cyjne dla teatru".

20,15. „Polski akt opowieści Hoff-
manna" C. Jellenta.

20,30. Operetka z Warszawy — „Do-
mek 3-ch dziewcząt* — Schuberta.

22,00. „Stary niemowa i 100%,
dźwiękowiec" — felj. wygł. Magdalena
Samozwaniec.

22,15, Koncert poświęcony Griegowi
(płyty).

22,50. Muzyka taneczna.

POKŁOSIE
WYBORCZE.

Cuda nad urną.
W okręgu Siedleckim w Ko-

misji Wyborczej zaszedł wypadek,
graniczący ze zjawiskami nadprzy-
rodzonemi. Oto 13.000 kartek z
numerem 4-ym, niezakwestjono-
wanych w Komisjach Obwodo-
wych, nabrało w Komisji Okręgo-
wej tak żółtego koloru, że Ko-
misja uznała za wskazane unie-
ważnić je, a w ten sposób trzeci
mandat z listy nr. 4.

Najciekawsze w tem wszyst-
kiem, że takiego koloru numerów
nie otrzymano od Zarządu Głów-
nego Stronnictwa z Warszawy,
ani też nie drukowano na miej-
scu. Nikt z wyborców nie widział
tych numerów. Okazały się one
dopiero w Komisji Okręgowej.
W tej sprawie pełnomocnik

listy nr. 4 na okręg Siedlecki
wnosi skargę do Komisji Państwo-
wej.
W okręgu Radomskim w sa-

mym tylko powiecie Opoczyń-
skim cudownym sposobem znikło
w Komisji Okręgowej 9.000 gło-
sów, oddanych na czwórkę. Dla
wyjaśnienia tego „cudu* pełno-
mocnik listy składa skargę na
czynności Komisji Okręgowej do
Komisji Państwowej.

0 Kościele Wileńskim
św. Teresy.

W ubiegłą środę 19 bm. przy-
do Wilna prof. Rutkowski

gwoli przeprowadzenia lustracji
konserwatorskiej w koś. św. Te-
resy w Wilnie gdzie w ostatnich
miesiącach dokonane zostały z
kompetencją fachową wielkie ro-
boty restauracyjne, w celu nada-
nia jej, jednej z najpiękniejszych
świątyń naszych należytego jej
splendoru, z przywróceniem moż-
liwej świetności we względzie wy-
glądu artystycznego całości.

Właśnie sz. konserwator, któ-
remu Polska zawdzięcza przede-
wszystkiem znakomite odnowienie
cudownych wizerunków N. P., a
w tej liczbie i obrazu Ostrobram-
skiego, powrócił teraz z kongresu
historyków sztuki, odbytego w
Rzymie, na którym miał on spo-
sobnošė skonstatowač, že wszyst-
kie kraje cywilizowane niemal
jednakowo się troszczą O racjo-
nalhie pojmowane ratowanie za-
bytków sziuki i o zdobywanie jak-
największych środków finanso*
wych w tym celu.

Nie można powątpiewać, że
pod światłym dozorem prof. Rut:
prace konserwacyjne dokonane
zostały jak najumiejętniej i naj-
sumienniej, o czem, zresztą, wy-

był

kształceńszy ogół wileński będzie
mógł się przekonać w czasie naj-
bliższym, ile że już w pierwszych
dniach grudnia spodziewane jest
otwarcie pięknie odnowionego
kościoła św. Teresy.

Iście obywatelską zasługą czci-
godnego proboszcza świątyni
Ostrobramskiej ks. kan. St. Za-
wadzkiego, jest doprowadzenie
do wspaniałych rezultatów odre-
staurowania, niemal we wszystkich
szczegółach, naszej Świątyni po-
karmelickiej. W ciągu przeszło pa-
ru lat dokonano mozolnych ba-
dań i gruntownego remontu šwią-
tyni. Uzupełniono przytem spra-
wę tę inowacją tyle ciekawą dla
Wilna, a użyteczną dla parafjan
Ostrobramskich, przez urządzdnie
i otwarcie dla użytku pobożnych,
tak zw. dolnego kościoła.

Wstęp do tego ostatniego
znajduje się w samym ganku koś.
pokarmelickiego, zaś ono wnę-
trze, szeroko sklepione, pod po-
sedzką głównej świątyni jest bar-
dzo proste w koncepcji swej
konstrukcyjnej i nawet surowe,
wywołujące, jakiś nastrój kata*
kumbowy. Ów dolny kościół, po
zostający pod patronatem św.
Józefa, którego posąg znajduje
się w ołtarzu, posiada jeszcze
skromną kaplicę św. Antoniego
i zakrystję.

W tej ciemnawej świątyni już
od 3ch miesięcy odprawiane są
nabożeństwa dla tego właśnie
powodu, że górny kościół św.
Teresy nie mógł być już tak
rychło udostępniony dla potrzeb
parafji. i

Zaznaczamy jednocześnie, że
w przyszłości nowootwarty ko-'
ściół dolny służyć będzie prze-
dewszystkiem, dla odprawiania
mszy św. przy stale już tutaj
ustawianych katafalkach žalob-
nych.

Od niepamiętnych czasów
podziemia kościelne służyły za
miejsce do chowania zmarłych,
stąd nawet pod samą jezdnią ul.=
Ostrobramskiej znajdują się skle-
py z setkami trumien.

Po lewej stronie muru dolne
go kościoła, tam gdzie przylega
on do ogrodu po Karmelickiego,
znajdują się tak przewilgotniałe
w podziemiach ściany, że niewąt*
pliwie, gdy znajdą się odpowied-
nie fundusze, administracja ko-
ścioła zajmie się gruntownem ich
osusżeniem.

Koś. św. Teresy, jak wiado-
mo, wywiera wrażenie budowli
imponującej  stylowością, swej
elewacji, przypominającej wyglą:
dem swym krakowski kościół
N. M. P. na Piaskach. Szkoda
tylko, że dziś nasza świątynia wil.

ma pewną ujemną stronę pod
względem estetycznego efektu w
całości swej fasady, albowiem
wysoki ganek, przez który się
wchodzi do kościoła górnego, a
pod którym obecnie otwarty jest
omawiany wyżej koś. dolny nie
harmonizuje z resztą całości ko-
ścielnej budowli, mianowicie pod
względem użytych tu materjałów.

Jak że pieknieby wyglądał
przód tego ganku, gdyby posiadł
on z czasem ozdoby marmuro-
we i gustownie dopasowane
drzwi. W swym obecnym stanie
ganek razi w zestawieniu z pięk-
nością marmurowego portalu
górnego kościoła.

Przypominam tu sobie piękny
i bardzo poważny wygląd ganku
warszawskiego kościoła św. Krzy-
ża z portalem, wyłożonym mar-
murami. Właśnie pod tym gan-
kiem jest wejście do kościoła
dołnego, zaś sama świątynia, 0
wiele mniej z fasady artystyczna,
ileż zyskała na prżyozdobieniu
jej ginku efektownymabaswnym
marmurem.

Wstąpiwszy po $chodach gan-
ku wil. kośc. po-Karmelickiego,
żnajdujemy się o samym jej
portalem. Zaciekawiwszy się bli-
żej czarnemi marmurowemi
odrzwiami, dostrzegamy szczegół
niezmiernie ciekawy, który do-

tychczas uchodził uwagi wszyst-
kich badaczy osobliwości kośc.
św. Teresy.

Mianowicie art. malarz, Marjan
Słonecki, naczelny restaurator
obrazów ściennych w tej świąty-
ni, pod którego stałym dozorem
dokonano wszelkich robót kon-
serwacyjnych w kościele, odkrył
przypadkiem wyryte na odrzwiach
pomienionych liczne nazwiska
osób, które w dawnych wiekach
zwiedzały wspaniałą wileńską fun-
dację podkanclerzego W. K. L.
Stefana Paca i żony jego Aurelji-
Marji.

Mamy tu właśnie całe setki,
często bardzo zgrabnie nakre-
ślonych jakimś cieniutkim narzę-
dziem, nazwisk, na kresach na-
szych znanych, a do niektórych
z nich przydane są ich tytuły,
jak oto np. ciwun berżański.

Pośrod autografów spotykamy
tu imiona Chreptowicza, Wołod-
kowicza i in. a datują się one od
połowy w. XVII, aż do początków
w. XIX. Prawie wszystkie te na-
zwiska, a co jest znamiennem dla
rniejscowych stosunków w na*
rodowościowych, śskteślone są w
języku polskim, niekiedy i łaciń-
skim i włoskim. Czy nie należało*
by te pamiątki, posiadające swój
wdzięk archaiczny, przekalkować?
W środku świątyni, w której

przestała już funkcjonować ma-
szyna dynamo-elektryczna, t. zw.
kondensator, rozpylający pościa-
nach farbę (a jest to nowowyna-
leziony środek techniczny, ułat-
wiający malowanie wielkieh płasz-
czyzn ściennych), wkrótce usu-
nięte zostaną rusztowania i swo-
bodnie już będzie się można
rozejrzeć w całości dokonanych
robót konserwacyjnych.

(lwija się tu jeszcze paru aka-
demików z wydziału Sztuk Pięk-
nych naszego uniwersytetu, któ-
rzy ukończyli tu długą, mozolną
pracę przy oczyszczaniu i za-
punktowywaniu malatur, wykona-
nych tu w w. XVIII rozmaitemi
sposobami techniki artystycznej,
już to olejno, już to sposobem
al tempera. Poznaję tu p.p. Siergie-
jewicza, Cywińskiego i Kowai-
skiego z których pierwszego pa*
miętam jako gorliwego pracow*
nika przy oczyszczaniu obrazu
plafonowego w byłej auli uniwer*
syteckiej.

Przedewsżystkiem jednak wys
mienić należy art. mal. p. Marja-
na Šloneckiego, który dokótiał
gros wszelkich prac konserwacyj*
nych, oczywiście malarskich

Restautacją rzeźb ostatnia
zajmował się glównie akademik
Godziszewski, zaś przed nim art.
rzeźb. Rafał Jachimowicz i Sztem=*
ber. Starožytnik,
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Ruch wydawniczy.
Powstanie 1831 r. na Litwie.

Pod tym tytułem wyszła świe-
żo nakładem i drukiem J. Za-
wadzkiego książka obejmująca
wspomnienia uczestników bojów
za wolność ojczyzny: Ignacego
Domejki, Onufrego  Jucewicza,
Maurycego Prozora, J. Klukow-
skiego, St. Pereświet-Sołtana;'da-
Jej szereg utworów poetyckich na
tle powstania litewskiego Mickie-
wicza, Słowackiego, Gaszyńskiego,

! la Il Targach Północnych
nagrodzone zostały najwyższą nagrodą

RAND PR]x

KALOSZE.šN 60 E“1

Jakość zagraniczna!

Pola i in.

wstaniu:

„Za trafnym idąc
i nieomylnem
wem,

ści”,

WYKWINTITI
i TRWALE

 

Ksiąžka poprzedzona
jest pięknym wstępem H. Mości-
ckiego, który w ten sposób cha-
rakteryzuje udział
wiście Litwy historycznej) w po-

Litwy (oczy-

instynktem
czuciem narodo-

że „na Litwie była i jest
cała zagadka naszej niepodległo-

zrywał się lud do walki w
znaku Orła i Pogoni. Nie myliła
się też lotna myśl poety-żołnie-
rza, który naprzekór bezwładowi

 

polityków wołał w natchnieniu
modlitewnem: „Do Litwy, wodzu,
do Litwy”! Nie mylili się też ci,
którzy prastarą unję pragnęli
uświęcić i wzmocnić wspólną wal-
ką o wolność na śmierć i zwy-

UWAGA! Żądajcie wszędzie

Cekolady 1 całemi mydałani
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

Ijowska 4, Abelow. a  

a

ATI
© NMATVCHMIAST

IUvene
NA KAŻDYRE
 

Ceny niskiel
Wielki wybór gatunków luksusowych.

Całkowita gwarancja co do jakości kaloszy jak i zamknięcia.
ajcie wszędzieląd

PRZEDSTAWICIELSTWO i SKŁAD FABRYCZNY

B-cia TROCCY "TZ 625. 514-or

Niemiecka 26.

| Zarzad Spółdzielni] "Róże |
Kolenizacyjno-Mieszkaniowej Urzędników Państwo-
wych i Samorządowych w Wilnie, podaje do wia-
domošci, iż zapisy na działki ziemi w maj.
ny, przyjmowane będą do
Zgłoszenia przyjmuje Komendant Str. Poż

Kojra-
dn. 15 grudnia r. b.

„p. M.
Waligóra, Dominikeńska 2, w godzinach od 17-ej
do 19-ej..
625—f

Zakład Pasów i Ban-
daży Leczniczych

Mickiewicza 22.
Poleca najnowsze modele, otrzymane z
do ostatniej mody obcisłych sukien,
godne. Pasy lecznicze gumowe. Pasy po

Zarząd.

Paryża
bardzo wy-

opera-
cjach brzusznych, oraz pasy do stanu odmlennego

Pończochy gumowe lecznicze.

——m———

MEBL
w wielkim wy=
borze polecają

Nadeszło duże nowości! |

aina SIS
STYLOWE

I nowoczesne

B-cia OLKIN.
Wilno, ulica Niemiecka 3, telefon 362.

1-1

 

UWAŻAJ i CZEKAJ.

5006 kompietėw

reklamowa:
nanie ich dobroci I niskich cen.

najnowszych angielskich deseniach, 1

petek zim., 1 para pończoch zim.

się przy odbiorze na poczcie).

ba, przyjmujemy z powrotem.
Do każdego zamówienia

3,50 gr.,
pocztowej.

dolicza

Łódź, Nowomiejska 7. 
Dyplomowany nauczyciel kroju R.

Zwróć uwagę na 50*, zniżkę cen. Swięta
się zbliżają. ak postanowilišmy wystač

pierwszorzędnych towarów,
które R się dla każdrgo domu. Wcelu

nia naszych towarów o przeko-

TYLKO ZA 56 ZŁ., a mianowicie: 1 ubra-
nie gotowe bostone świąteczne, granatowe
iub czarne, odpowiedniej roboty, lub1 pal-
to męskie ulsterowe w ciemnych, i jasnych
«olorach (podac Nr.), 3 mtr. rypsu jedwab-

egancką suknię damską świą-
teczną, 1 peullower męski iub damski, w

szula tryk. męsk. zim. I gat., 1 kalesony
męskie zim. I gat., 1 koszula damsk. tryk.
1 gat., 3 ręczniki waflowewdobrym gatun-
ku, 1 mtr. na fartuch damski, 3 pary skar-

Taką całą wysyłamy tylko za 56 zł., po
otrzymaniu listownego zamówienia (płaci

BEZ RYZYKA, o ile towar się nie podo-

ako koszta opakowania i opłaty

Adresować prosimy: F-ma „WYGODPOL"',

ko-

 
Na žądaniewysyłamybezpłatne enniki. |

GISIN
ul. Uniwersytecka ]-7 udziela lekcji kroju dam-
skich, męskich i wojskowych ubrań wprost na
materjale. (Iczy krawców i nie krawców. Sprze
daje 'óżne ioremki.—(lwagal Kto ma system nie-
praktyczny, może zmienić na najnowszy za cenę
bardzo niską.  712—1

 

Wege! i drzewo pole-
ca Kościałkowski

Wileńska 22 tel. 12 — 46
lub Mostowa 16. TEA 

W CEE ESZKA

cięstwo.

Krwią „Oszmiany, okrutnem
pastwieniem się zwycięzcy, sza-
tańskiem kraju złupieniem, setka-
mi włók wydartej ziemi, zgasze-
niem oświaty, męczeństwem Ko-
ścioła,
trucizną wszelakich narodowych
i społecznych separatyzmów —
opłaciła Litwa to wytężenie swej
polskiej duszy w roku 1831.

oddalenia Fna
bezprzykładny zapał, na to istne

„JI DAMIDAADAAADAAD AAA AAA

NAJWIĘKSI HODOWCY ŚWIATA TUCZĄ SWE [ŚWINIE NA

"BPROYENDEINE"
EITIT79 NN CEOO

«PROVENDEINE»

«PROVENDEINE»

«PROVENDEINE»

przemyślnie  szczepioną

To też (ze stuletniego patrząc
ten powszechny,

 

 

«PROVENDEINE»

«PROVENDEINE»

«PROVENDEINE»

pospolite ruszenie narodu, na te
kobiety z najpierwszych rodzin,
co, jak Emilja Platerówna, Rasza-
nowiczówna i Tomaszewska, lub
te nieznane, cichem jaśniejące
poświęceniem, znosiły bez sze-
mrania trudy życia obozowego,—
na tę ofiarną młodzież wileńską,
co w duchu filareckich haseł, pod
dowództwem swoich profesorów,
szła na śmierć pewną, z modlitwą
i śpiewem na ustach, — na tych
starców, wiekiem i trudami w
służbie dla ojczyzny pochylonych,

tuczenie się świń;

zawiera fermenty,
wienie;

SP. Z. 0. O.

Wilno, ul. Bazyljańska 2, (róg Ostro-
bramskiej)

zawiera skoncentrowane witaminy, pobudzające

zawiera sole mineralne,
świń; wszystkie te składniki są naświetlane pro-
mieniami ultra-fioletowemi, przez co ich dzialanie
zostaje znakomicie wzmocnione.

nie wymaga zmiany paszy. Wystarczy drobna do-
mieszka do paszy zwyklej;

pozwala hodowcy zaoszczędzić 2 MIESIĄCE uciąż-
liwej hodowli i 2 miesiące wcześniej otrzymać
pieniądze za nierogaciznę;

jest sprzedawane w pudełkach po zł. 4.75i zł. 9.50
w aptekach, drogerjach, spółdzielniach, sklepach
kolonialnych i t. p.

Wyłączna sprzedaż na Województwa:

Wileńskie, Nowogródzkie i Białostockie

„WETERYNARJA“

. 12151-0r

ANHN MMO

 

3

którzy z młodzieńczą wiarą do
bojowego stawali ordynku,—przed
tą całą litanją imion najdroższych
i przed tym całym, bezimiennym
często, wysiłkiem bohaterskim bu-
dowania Polski żywej, skłania się
dziś czoło wolnego Narodu”.

 

Przeciw obstrukcji, hemoroldom,
zaburzeniom w żołądku i kiszkach, za-
stoinie w wątrobie i śledzionie, bólom
krzyża, zaleca się picie naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka - Józefa'* kilka
razy dziennie. — Żądać w aptekach.

40123—0 o

 

L

regulujące i ułatwiające tra-

wzmacniające kościec

 

Fabryka Wyrobów Mącznych „K Ł O s“

poleca swój powszechnie znany niedoścignionej jakości

Spółka z ogr. odp.
we LWOWIE Janowska 31

 

     

 

 
 

 

 

   

  

 
CZYSTY

WIĘK

 

  
Prosimy o od-
wiedzanie na-
szego składu jowe z wygodami. Kal- godzinę rozmowy?

. «6 |varyjska 31. 4347—30  — Owszem. Właśnie
MESZKANIE 3:pokojo- idę z żoną do teatru. DRZEWO suche

we z wygodami no- Powiedżiała, że za mi-
» woczesnemi, wanną na

WILNO,
WIELKA 21

tel. 12-83.

Wystawa
chowskiego lat 39

syna Tomasza i
stancji poszukuje żona ————Aleksandra z  lljiczów M'szkanie 4 pokoje z

2 Jendruchowska. 4322—0 kuchnią z wygodami
SR 4 — e wynajęcia od 1 gru-> a 500 zł. fortepian nia.  Wiwulskiego 22.

| APARAT WALIZKOWY z krótki sprzedam Za- 4362—00Žas z rzecze 16 m. 27 tamże ieszkanie z 3 pokoiei ode LSD dės iosPORY z TA „ parter do wynajęcia Ko-

poszukuję spólnika do

szorzędnej
Wilno, Bakszta 2 Gospo-
da Związku Rodzin Ka-
toliekich.
„oczna
Z R 15 listopada į ki aa AAB ń

r. b. została otwarta y
| polska Pralnia i Farbiar- je ZGUBY į
nia Chemiczna pod fir-
mą „CZĘSTOCHOWSKA
Wilno, Jagiellońska 6.
Wykonywa
dług
bez uszkodzenia mater-

 

wynajęcia ulica Trocka

4335 0aim11 m. 9.

 

Pokój
skiego10,m. 7, 4-5',pp.

ieszkania do wynaję-

miejscu, odnowione do—
wynajęcia. UI.
ska Ne 51. Informuje do-
zorca.

ts POKÓJ śm. Ties
8.Kon- wa 5, m. —0o

  

narskiego 22.  4351—00  

 

prowadzenia pierw-
restauracji PJ < osobnem wej-

ściem, ładnie ume- |
blowany, ze wszystkiemi

—so Wygodami do wynajęcia.
Ofiarna 4, m. 3. 4354—00 |

-- — -- -- ;

SEKE s

Pies pointer
brązowy grzbiet, siwe
boki i łapy przybłąkał
się Legjonów 26 m. 6

roboty we-
nowego sposobu

do wynaję-
cia Dąbrow- Jej minutka.

cia 3, 4, 5-clo poko-

3 mtr. bostonu kolor marengo lub 3 mtr. sukna
bez połysku w kolorach granat, czarny, bronz.
i zielony na eleganckie ubrania męskie, 3.mtr.
kortu na damską suknię zimową w pasy,1 ko:
szula męska trykot. zim. lub 1 koszula damska,
1 kalesony trykot. zim. lub 1 majtki damskie,
1 Pullower męski w najnowszych deseniach,
3 pary skarpetek męskich cwern. w deseniach,
bardzo mocne, 1 ręcznik waflowy w dobrym
gatunku, 3 chusteczki do nosa białe z kantami,
1 krawat jedwabny w pięknych deseniachi 1 chu-
steczka kolorowa jedwabna do ubrania. Lub

1 sztuczka 17 mtr. płótna „Ludowe” białe w do- |
brym gatunku, 1 obrus biały z frendzlami w pięk-|

BACZNOŚĆ! NIEBYWAŁA OKAZJA!
Wszyscy, którzy korzystali z 50'/, zniżki cen na
naszę reklamowe komplety towarów, złożyli

podziękowanie za jakość i taniość materjałów
Przeto, Ci którzy się jeszcze nie zaopatrzyli
w zlmowe towary, dajemy im moźność nabywa-
nia tychźe po cenach jeszcze

TYLKO ZA 40 ZŁ.

TYLKO ZA 42.50 ZŁ.

reklamowych.

(Złoty medal Paryż 1928 r.) 631—0 o
MAKARON wszelkiego rodzaju. . wiePleyel,

Dla P. T. Wejskowości specjalne gatunki krajanegomakaronupowyjątkowychcenach | || Bechstejn etc., takožmo os a laka -
Arnold Fibiger, Kern-

— topf i Syn,
NAJLEP- I uznane rzeczywiście
SZY za najlepsze w kraju

M. DEULL

górnośląski koncernu „Progress“ oraz KOKS
wagenowo i ed jednej tonny w szczelnie zam-
kniętych i zaplombowanych wozach dostarcza
Przedsiębierstwo Handlowo - Przemysłowe .

egzystuje od
Biure: Wilno, Jagiellońska 3,

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

przez najwybitniej-
* szych fachowców na

Pow. Wystawie,
w r. 1929.

K. DĄBROWSKA,
Wilno, ul. Niemiec-

ka 3, m. 6.
Ceny fabryczne. —

roku 1890.

 

 

| Sprzedaż | wynajęcie. |
 

Zamkowa 20.
|

 
|

ne kwiaty pełnej długości i szerokości, 1 prze- |

stowe damskie, 1

pletu płaci kupujący. Bez ryzyka. Kupujący nic |
nie ryzykuje, gdyż o ile towar się nie podo-
ba, przyjmujemy go z powrotem i pieniądze |
zwracamy. Zamówienia prosimy adresować: Fir- |

może mi pan poświęcić Wileńskie Towarzystwo

j ścieradło białe z kantami, 1 garnitur bielizny
damskiej (koszula | majtki) z dobrego białego
płótna ślicznie przybrane, 1 ręcznik kąpielowy
„frote* w dobrym gałunku, 3 chusteczki baty-

para pończóch damskich
„Macco* 1 para skarpetek w deseniach bardzo
mocne,I krawat jedwabny w modnych dese-
niach. Koszta przesyłki zł. 3—do każdego kom- |

motocykle, samochody

moma$zyna.

(Lombard) Biskupia 12.

arnowe na palta i garnitury, swetry, jedwa-
hie, chustki, rękawiczki welniane, prymusy, opony
aamochodowe, <
„Ford“ centryfugi, kasy ogniotrwałe, fortepiany,

RZECZY ZKRCWIEOARIRCA żyrandole elektryczne, meble salonowe i gabine-
towe, 2 kredensy, 500 tomów książek beletry-

Panie mecenasie, czy stycznych, elektrolux, elektryczny motor i dyna-

sierści
KUPNO- |

SPRZEDAŻ|
|)79%70ORRO,BTK

D” sprzedania fortepian
| salonowy, futra mę-
| skie nowe, żyrandol, biur-
| ko, fotelI krzesła. FAd- jo
res w Adm. „Dz. Wil.*

ski

KARGI „Żywoty Świę-

  

   
   
    Niedrogo. Na dogod-

nych warunkach i na
raty. 4321—9

BORN pierwszo-
rzędny zaqr. fabr. o-

kazyjnie

„Fiat“ i
   

 

 

niedrogo do
sprzedania. Zawalna 28,
m. 10. 573—00
———

723-2 S wyjazdowe i u- wy dla
 

nutkę będzie gotowa.

RK"=$>
Krakow-

4360—00

gėrnošląski

Po cenach konkurencyjnych poleca skład drzewa:

«PŁOMIEŃ » Piwna 5.
Sprzedaż również na RATY.

przewożone koleją 1 WĘGIEL

prząż do sprzedania.
Szeptyckiego 5, tel. 1301

4357—20

0'77'e do sprzeda-
nia meble: kredens,

szafa | komoda. Wiado-

—0o
1 I I IVO I III S II POOR ZY IISTIT A

424 4 44

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

Firma MICHAŁ GIRDA,
Tel. 16—28.

sprzedania krowa
mleczna, cielna

waryjska 52—54 Saraceń-
zauł.

ciela domu.

sprzedania kocioł
miedziany 20 wiader

4339—0 | pies—Deberman ul. Ho-
“ lendernia 2.

  

D** jesion, klon, go-
ba. Słupy dla o-

grodzeń po cenie sosny.
Drzewo opałowe, deski,
kloce kowalskie, rzeźni-
cze, dla bednarzy, stel-
machów. Materjał sosno-

Wacław Janowicz. Zam-
kowa 16, m. 3. 4315—s0

(*3zyiniesprzedam bar-
dzo tanio modne fu-

tro damskie źrebakowe.mość Kalwaryjska 21 m.7 Oglądać Ś.go Nikodema
—20 1a. m. 1

()*>zy/nie sprzedaje się
radjoodbiornik 5-cio

lampowy ekranowany z
zasięgiem na całą Euro-
ps. Sprawdzić można
przed kupnem na miej-
scu. Cena niska. Wilno.
Bakszta 2 Gospoda Zwią-
zku Rodzin Katolickich.

innych

 

 D” sprzedania pięcio=
tygodniowe szczenię-

ta szpice, Mickiewicza
48 12a. 4355—0

Żona.

1688—80

czerwonej Kal-

d. 6 u właści
4337—1 — Kiedy pan poznał

i pokochał swą żonę?

— Naodwrót najpierw

pokochałem, a potem

dopiero poznałem.
4350—0e

iaPLI i BSk„0d 4—8, 4358 |ma „Krajowa Produkcja'* Łódź, Skrzynka | tych* sprzedam Astro- Arėsp kanalo AOR Pocztowa 34. P. S. Prospekty, drukii bezpłatne log Wasilewski, Wilno, RISAKEdlefiońska-6> SP 0 ————————2 bony wartościowe wysyłamy na żądanie darmo. | Wileńska 67. 4342—0 sprzedam, ul. Łalioki 10

| AKUSZERKI ||>rssiny ziączyć znaczek pocztowy na pora mgmpgje | w oda kios 0 DRU:(Mieszkania WILENKIN | dać od 10—3. 574 0o KARNIAPSZEWCZEGO NAPG 2 igo > Di "I pokoje > RoEA Prog, ui. Tatarska 20. I INTROLIGA-AKUSZERKA i i s, 2 MEBLE planino Petersburskiej TORNIAuży | ma, MarjaLaknerowa |] gpizedania pozostale 2 litytatji; | |iedaine, sypiaine i ga-| P'femy wt nės!
Pokój każdy z OB: Przyjmuje od godz. 9do Sak karakułowy, żakiet z popielic, palta, futra ci JE NE) za a DZIENNIKAbnem wejściem tanio do ” "* APR I z | mięskie, garnitury gotowe i materjaly Wikwintn=. Moce” eńska 27, m. 5. 575-00 „

WILEŃSKIEGO”
WILNO, Ui.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12 - 44,

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introllgator-==,

budowy letnisk.  
dzące.

—8 o

 



 

4
 

 

POPY LAKIERÓ5

  

aparaty,

į SĄ NAJLEPSZE!

Do nabycia w Wilnie:
a

 

  ZNAKOMITE

MIEJSKI  KINENATOGRAF ||
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5 | 19 do 23-XI wł.

 

Kara CH LI05S»
<HELI || Dziś ostatni d

ullca Wileńska 38, tel. 926.

«HOLLYWO00D»
MICKIEWICZA JA

 

Roa

„MAN O- '«| |DZIŚ! Znakomity tragik, bohater

TEATR „L U X | filmu aeSOBIĘCJlootek:

„CA

 

detektory,
gtošniki, stuchawki,

prostowniki

WO - ŚPIEWNY I MOWIO
Krukowski, Eug. Bodo, Ad. Dymsza iinni.
bandowa słyn. H. Gołda. Na 1 seans: Balkon 80 gr.,

 

10
8
-
1
€
8
Ł

D. WAJMNA, Trocka 17,

„OGNIWO“ $w. Jańska 9.

UZNANE ZA NAJLEPSZE

wódki, LiK

od g. 4.

GRZECH

„Arabia Monte Christo
Lil Dagower I Bernard Goetzke.

Serja Il-aktów 10. Wyświetla się od 24 do 26-XI wl. Kasa czym

Ceny zniżone ty!
DZWIĘKOWY PRZEBOJ REWJOWY. Cały

ŁE KOBIETKI

DŹWIĘKOWY KING- TEATR Dziś ostatni dzień! DŹWI

Emil Jannings

—1—or

IK WAKE

EE SB:BCZ X

Specjalnie dla znawców smakoszów
znana fabryka czekolady i

  
  

     
 

 

  

 

POLECA SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI SWĄ

HERBATĘ „RUSSIA"
odznaczającą się delikatnym smakiem i przy-

jemnym aromatem, przyczem jest bardzo

oszczędna w użyciu, gdyż doskonale naciąga.

 

glarza,

kakao

ZEGARKI
Reperuja Solidnie

K. Gorzachowski
Zamkowa 9.

Następny program: „Jego najlepszy druh*.

 

o godzinie 4-ej.

0- N; i dł. j powieści Mi
- Niebezpieczny ROMANS zast;Amar, Bog. Sambor:

Piosenki chóralne w wykonaniu Chóru W.
Parter 1 zł. Początek seansów o god

i ulu-
biona

Potężny dramat osnuty na tle życia apaszów.

4-ej, w dniejświąteczne e godzinie 1-ej. Ceny od 40 groszy.

Iko na 1-szy Seans.
film w KOLORACH NATURALNYC

Nad program: Atrakcje įdžwiękowe.
Ostatni seans o godzinie 10 m. 15.

Balkon 80 7 Parter 1 zł.
Balet—Spiew

Początek

Początek o godz.

pożywczy.
w. Administracji.

ĄDAJCIE
iery i Wina

F. Stefan GENELIė$=ka SKA AKL. w WARSZAWIE.

Od dnia 19 do 26 listopada 1930 roku
włącznie będzie wyświetlany film:

tach. W rolach głównych: Jean Angelo,

w obra-
zie

OPAZ

"|Herbata RUSŲ

LOKALE
TNTT STAI

sprzedania sklep łek i S-ka Wilno, ul. Mi-

Do spoż Adres <kiewlcza 23.

4336

« Dramat romantycznych przygód bohaterskiego że-

Edmunda Dantesa w 2-ch serjach, 20-tu ak- LEKARZE

Serja | — aktów 10. Wyświetla się od |
na od g. 3 m. 30. Początek seansėV—07

 

WES0-

Struga. W rol. gł.: przepiękna
ki, Zula Pogorzelska, Kaz.

Dana. Orkiestra jazz- Chor.

z. 4, 6, 8 i 10 m. 15 w. ryczne. Przyjm. od9—12

m—

 

ULI-

OKCi
odpowiedni na |okal

klub, stowarzyszenie,
lub jako pokój z używal-

nością sali solidnej or-

ganizacji do wynajęcia.
Wilno, Bakszta 2 Gospo-
da Związku Rodzin Ka-

tolickich. 0

 

| PRACA ,

 

rawcowa poszukuje

pracy w domach pry-

watnych Kalwaryjska 92,
m. 8. 348- 0
 

WIATŁO, DZWONKI

MOTORY urządza,

reperuje elektryk konces.

TADEUSZ FABISZEWSKI

Wilno, Portowa Nr. 8.

3029—15
 

 

potrzebni chłopcy na

posyłkę. Zgłaszać się

w godz. 9 10 rano. Biu-

ro Techniczno-Handlowe

Inż. Kiersnowski, Krużo-

  

     574

   

   

 

DOKTÓR MEDĄCYNY

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

804—2

TUMOM
skórne | wene-

i 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

aocDr, Sz. Bernsztejn

Olga Bakłanowa
Choroby skórne, wene-

ryczne i moczopłciowe

9—1 i od 4 — 8pp.
Mickiewicza b

z

KO. <STYLOWY> |
WIELKA 36. j

ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62

GEIUIica Wielka Ne 25.

CH 1

4by”
a BĘ

Dlatego, że
onalone

Dziś! Najnowszy film 1931 r.
BUSTERA KEATONA p.
głównej Buster Keaton, który kocha

 

Pierwszy

udosk

šniegowce i kalosze
marki „Pepege”, mimo niskiej ceny,

wyróżniają się bardzo gustownem wy-
zewnętrznemkonaniem

wują początkową wspani
i barw. Są

i zacho-
tor-

,lakóde |zawsze latwo dowłożenia,

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE
TYLKO Z PODKOWĄe

WINA KRAJOWE
STARE — LEŻAŁE — MOCNE

oleca

WNYÓRNAWŁ. OSKOŁOWSKI
WILNO

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 66—0

 

 

 — Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI |

<PEPEGE>

 

FOLWARK
odległy od stacji auto-
busowej 12 klm. ob-

szar 31 ha. gleba
pszenna, jezioro, za-

budowania,

Dom H.-K. „Zachę-
ta'* Mickiewicza 1
telefon 9-05. 356 50

  

  

Dramat historyczny na tle
Agnes hr. Esterhazy i Michał Valkonyj. Pułapka miłości.

yplomatyczna gra księżniczki. — Sztylet w sercu.

“ sosnowemi

raz w Wilnie. Wybitnie artystyczne arcydzieło Najpopula

t: „CZŁOWIEK KTÓRY RĘCI- edja
jak John Gilbert, wzrusza

tylko Buster Kęaton.

e

Kino «MIMÓZA» | oe ROMANS księżniczki de Valis

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-

tniska po 10 gr. kw. metr
oraz <entfum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość

sucha, zdrowotna, wyso-

ko pūložona, otoczona
lasami. Do

Jazd na miejsce autobu-
<sem o 45 minut prawie
go* godzina. Kościół świa-

tło elektryczne, telefon,

policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia właściciel-
ka Rożańska lub w Wil-
nie ul. Zamkowa 18 m.

20 od godz. 4—5 w do-
mu. 704—s0

 

Mk ładną starą

siedzibę kupię War-
szawa, Krucza 43—6.

4338—0

 

Oszczędności
swoje, złote i dolary, ulo-
kuj na 11 proc. rocz-
nie Gotówka twoja jest
zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. LOMBARD,
Plac Katedralny, Biskupia
12. Wydaje pożyczki pod
zastaw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-

kich towarów. 689-4

 

s dom drew-
niany z ogrod. owo-

cowym 680 sąż. kwadr.
Oglądać od 12 — 4 Be-
liny 17—1, 4361—s0

 

om murowany 0SO-
bniak z białej ce-

gły, była rezydencja ro-

syjskiego dyrektora gim-

nazjum, o 2-ch mieszka-

niach 4 i 6 pokojowych
z owocowym ogrodem na
Zarzeczu przy ul. Pono-

marskiej 3 do sprzeda-
nia za 4.000 dolarów. In-
formacje: Mickiewicza.46,
m. 9 lub w Sklepie bro-
nigul. św. Jana 9. Pośre-

dnictwo wykluczone.
4359—s1

"= -
epoki napoleoń

n
Wspaniała arcyzabawna komedja w 10 aktach.

jak Dug. Fairbanks lecz pobudza do śmiechu,

 

skiej w 10 aktach. W rolach głównych:
— Napoleon w Wiedniu.

 

roli Choroby
mijszego komie DOKÓKB.SZORWIADT

weneryczne,
jak skórne i moczopiciowe

Wielka 19, od 9—1i3—7.
4231—5

Dr. JANINA |
Piotrowicz-Jurczenkowa

ordyn. Szpitala Sawicz.

Choroby skórne i wene-
ryczne kobiece.

 

ZDRÓJ
ŻYWIECKI,

MARCOWĘ,

 

WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY [R

 

wZYWCU

 

PROSZKI OD

BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

„MIGRENO-NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy

ŻĄDAĆ w APTEKACH

tel. 921,

Dr. G. WOLFSON

| PORTER

„ALE“

[GRCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU] | 8—1i 4—3, tel. 567. 53

poNABYCIA WSZĘDZIE
REPREZENTACJA: WILNO,uZARZECZNA 18. reu/8'63

z. t. „KOGUTEK*

    
z marką„KOGUTEK"

A. GĄSECKI i S-wie
Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

[Tylko zoryginaini kietą T korkiam jest | Zarzecze 5, m. 2od4-6pp.
8 R ai z Ww Et k |

moiiii
Doktór Blumowicz

Choroby weneryczne,

skórne i moczopłciowe
WIELKA 21
od 9—1 i 3—8.

 

weneryczne, moczopł.
1 skórne

ul. Wiieńska 7,
tel. 10,67 9—1i14 8 w.

Dr. GINSBERG
Choroby skórne wene-

ryczne | moczopłciowe

wiieńska 3.

NAUKA | JEZATWZA i naj-
prędsza metoda nau-

czania się języków ob-

cych „Linguaphone* ul.

Niemiecka 3 m. 6.
—nn
po wszechstron=

nie dzieciom i doro-

słym Wielka 17 m. 10.
4334—0

iiisi
Chcesz otrzymać

posadę ?

Musisz ukończyć kursy

facho we  korespon-

dencyjne im. prof.Sekuło-

wicza, Warszawa, Zóra-

wia 42. Kursy wyuczają

listownie: buchalterji, ra-

chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauki

handlu, prawa, kaligrafji,

pisania na maszynach,
towaroznawstwa, anglel-

skiego, francuskiego,

niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po ukończe-

W. JUREWICZ || Gie:prospettów. uei2
zzbyły majster firmy

„PAWEŁ BURE *
Poleca wielki wybór zegarków

i biżuterji oraz precyzyjne wy-
konanie naprawy.

Ceny przystępne.
Wilno, Mickiewicza 4. 6!3-40

|ea]
FADE Bekkera do

wynajęcia. Oferty do

Administracji „Dz. Wil."
4357—2

Drukarnia „Dziennika W.leńskiego”, ul. Mostowa 1.

     
  
   

   

k

    
    

 

      

 

COLUMBIA
GRAPHOPHONE Co, Ltd., Londyn

ogłasza niniejszjem p

LIBERT

    

 

 
LOKKURSOWE ZADANIE MUZYCLIĆ

 

  

Niepowszednie napięcie przeżywać będą muzycy i melomani dzięki

konkursowi, który organizuje znana wszechšwiatowa firma plyt i epa-

ratėw gramofonowych „COLUMBIA“ GRAPHOPHONE COMPANY.

Ltd., LONDYN. W fabrykach „COLUMBIA nagrane zostały specjalnie

dla tego konkursu dwie płyty:

1) „Ballada o nocy“
„Melodja'*

ł Antoniego Rubinsteina

2) „Pieśń miłosna Poganina“ z filmu dźwiękowego „Poganin“

„Wymarzony kochanek'' z fllmu dźwiękowego „Paradamiłości'*

Utwory powyższe wykonane zostały przy akompanjamencie fortepianu

przez jedną i tę samą osobę, na jednym i tym samym instrumencie.

Zadanie konkursowe polega na tem, ażeby nabywca jednej z dwucli

określił na jakim instrumencie utwory te.
wyżej wymienionychpłyt,

zostały nagrane.

Nagrody konkursowe są następujące:

1. Oryginalny, luksusowy szafkowy aparat mahonio-

wy marki „COLUMBIA Nr. 120.

2. Onai aparat walizkowy luksusowy marki

" OLUMBIA“ Nr. 201.

3. Cyganerja, opera G. Pucciniego, nagrana wylącznie

na plytach „COLUMBIA“ w albumie ozdobnym |

w wykonaniu solistów, chórów i orkiestry opery

„La Scala“ w Medjolanie. Ogółem ponad 200 wy-

konawców (13 plyt).

4, Oryginalny aparat walizkowy model Nr. 50 marki

„COLUMBIA.

5. Szeherezada,

mie (6 płyt).

6. Nokturny Chopina nagrane wyłącznie na pły-
przez znakomitego pianistę

Leopolda Godowskiego w ozdobnym albumie
tach „COLUMBIA'*

6 płyt).

Poemat symfoniczny,

Korsakowa, nagrany wyłącznie na płytach „

LUMBIA'* przez Paryską Orkiestrę Koncertową

pod dyrekcją Filipa Gauberta w czdobnym albu-

Raz

 
7. Serja przebojów tanecznych4 (4 płyty).

Powyższe nagrody zostaną rozlosowane w obecności notarjusza |

w dniu 30 stycznia 1931 r. pomiędzy osobami, które nadeślą do tej

daty trafne rozwiązania.

« Siedzibą Komisji Konkursowej do której należy wysyłać odpowiedzi,

jest redakcja miesięcznika „Dźwięk”, Warszawa, Marszalkowska 62.

Plyty konkursowe są do nabycia we wszystkich bez wyjątku skladach

muzycznych Rzeczypospolitej Polskiej

W CENIE ZŁ. 7.50

za dwustronnie nagraną płytę. Każda płyta sprzedawana będzie w za-

pieczętowanej kopercie, zawierającej kupon konkur-

sowy upoważniający do udziału w konkursie.

Prawidłowe rozwiązanie zadania oraz lista nagrodzo-

do wiadomości publicznej dn.

w pismach codziennych oraz w nu-nych zostaną podane
7 lutego 1931 r.
merze lutowym miesięcznika „Dźwięk”.

PŁYTY „COLUMBIA NIE SZUMIĄ.

 

MAGIC NOTES
Trade Mare

Płyty konkursowe otrzymać można w sklepie
muzyczmym:

„UNIWERSAL“, Wilno, ul. Wielka 21.

 

Dbajcie o swoje zdrowiel

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
(z marką ,Kogut“) są stoso-
wane przy chorobach žotądka,
kiszek, obstrukcji I kamieni

żółciowych.

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA"
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-

czającym, ułatwiającym how organów tra-

wienia I działającym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki i składy
apteczne.

i 3 WARSZAWA =

   
D. wynajęcia 5 poko-

jowe mieszkanie cie-
płe | suche z wygodami
Beliny Ne 16 m. 7.

4340—0

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

4248

  

zoo 6 pokojowe
do wynajęcia oraz

1 pokojem ul.
5 dowiedz. się u

4325—0

sklep z
Beliny
dozorcy domu
 

 

moz"5-pokojowe
z dużym warzywnym

ogrodem do wynajęcia.

Chocimska 18.  4331—0
 

Imieszkanie,
suche, ciepłe 5 po-

koi, przedpokój i kuch-
nia z ogródkiem i drze-
wami, do wynajęcia.Z Kal-
waryjskiej 52—54 Sara-
ceński zauł. d. Ne 6.

4343—1
w
0: dom—mieszka-

nie z 3-ch pokoi z
kuchnią z ogrodem dla
inteligentnej rodziny do

wynajęcia. Opłata roczna.
Brzeg Antokolski 15. O-

giądać od 12 — 15 pop.
4856—1

—

Redaktor odpowiedzialny: JERŽY CIESZEWSKI.
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