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Opłata potztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV. Wilno, Niedziela 7-go grudnia 1930 r.
„EE(m mm 20 gr.

Nr. 283,
 

DZIENNI

 

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

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,

i Administracji 448, Drukarni 1244. dres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński'* wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr. w tekście 40
tekstem 10 łam. 16 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc.
zagraniczne o 56
niem miejsca o 2$ proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekewe w P. K. O. Mt 80187.

PRANUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Ža gr. 38,
za granicę 8 zł.

„ za
rożej,

roc. drożej. Ogłoszenia cyfrewe, skomplikowane i z zastrzeże-

 

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZALĄCZAMY

MENA
UK

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIEŚLNIKÓW
i KUPCÓW POLSKICH W WILNIE
Niemiecka 25. - -  - Tel. 7-87.

Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości.

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe od najdrobniejszych sum
na wysokie oprocentowanie.

Wkłady są zabezpieczone majątkiem udziałowców Banku,-
wśród których większość stanowią właściciele nieru-
chomości m. Wilna. 757-or
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Po dokonanej przebu=
dowie sal operacyjnych

UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO
wznawia przyjęcia chorych w dn. 4 grudnia b. r.

AMBULATORJUM KLINIKI przyjmować będzie chorych nie-
zamożnych w dnie powszednie od godz. 10—12.
ambulatoryjne w Klinice udzlelane są bezpłatnie.  Perad

 

 

UWAGA!!!
Z rabatem 20'/,

Wyprzedaż przedświąteczna
resztek Jedwabi, wełen, pończoch, bielizny damskiej

i męskiej

JÓZEF KŁODECKI
ZAMKOWA 17 (obok kościoła św. Jana) Tel. 928.
 

Gimnastyka Zdrowotna i Lecznicza
według współezesnych metod skandynawskich dla pań i panów

w wieku średnim,
Informacje Jagiellońska 10—5, g. 5—6 p.p. K. Pietkiewicz. _41471—so
 

Pl. Orzeszkowej 3

LOTERIA FANTOW

„Biblioteka Nowości"
Dzieła klasyczne

Ostatnie nowości (polskie | obce)
Lektura szkolna

Czynna od 11 do 18.
Kaucja 5 zł.

Abonament 2 złot.

JAN BUŁHAK
artysta—fotoaraf

Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje 9-6. |

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wiiańska 15—5.

 

„ma być odwołany i przejść do centrali.

 

ZAKŁADkRAWIECK „MICHAŁ PIECH i Syn"
WILNO, UL. ZAMKOWA 10 Tel. 10 - 64

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości. Przyjmuje zamówienia z ma-
terjałów własnych oraz powierzonych po cenach umiarkowanych. 4444-s0

Przed otwarciem sesji sejmowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. premjer Sławek w sobotę w południe był
na dłuższej konferencji u P. Prezydenta na Zamku w sprawie sesyj
Sejmu i Senatu.

Tymczasowym marszałkiem Sejmu będzie poseł Makulski (Str.
Nar.), lub poseł Malinowski (Wyzwolenie).

Na tymczasowych sekretarzy będą powołani najmłodsi wie-
kiem posłowie t. j. Stypulkowski (Str. Nar.) oraz Pac (Str. Chłop.).

Tymczasowym marszałkiem Senatu będzie sen. Thulie (Ch. D.)
a sekretarką sen. Hubicka.

Zmiany na dyplomatycznych placówkach
naszych zagranicą.

(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Poseł pełnomocny Rzczplitej w Berlinie p. Knoll
Jego miejsce ma zająć wi-

ce minister p. Wysocki.
Poseł Rzplitej w Tallinie p. Libicki ma być mianowany szefem

wydziału prasowego w Min. Spr. Zagranicznych, a p. Chrzanowski,
pozostający dotąd na tem stanowisku ma wrócić do P. A. T-icznej.

Nadto mają ustąpić posłowie: Tęczyński w Hadze, Michałow-
ski w Kopenhadze, Rozwadowski w Sztokholmie i Andrzycz
w Atenach.

Sen. B. Limanowski zwrócił Krzyż Nie-
podległości

(Tel. od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Senator Bolesław Limanowski, obdarzony nie-
dawno Krzyżem Niepodległości odesłał odznakę na ręce kapituły
z wyłuszczeniem powodów, dla których obecnie krzyża przyjąć
nie może.

Nowe ataki antypolskie w Reichstagu-
BERLIN. (Pat). Na sobotniem

plenarnem posiedzeniu, Reichstag
kontynuował dyskusję budżeto-
wą. Poseł niemiecko-narodowowy
Kleirier, w niesłychanie ostrej for-
mie zaatakował władze polskie,
posła niemieckiego w Warszawie
Rauschera, oraz ministra spraw
zagranicznych, Curtiusa. W cza-
sie przemówienia Kleinera, zawie-
rającego szereg zmyślonych opi-
sów rzekomego  teroryzowania
mniejszości niemieckiej w Pol-
sce, dochodziło do burzliwych
starć między prawicą, a socjal-

demokratami i komunistami. W
chwili, kiedy mówca niemiecko-
narodowy rozwodził się nad rze-
komemi okrucieństwami wobec
mniejszości niemieckiej, jeden z
posłów socjaldemokratycznych
głośno zawołał: „To są hasła klo-
zetowe”. Słowa te wywołały bu-
rzę. Posłowie niemiecko-narodo-
wi i hitlerowcy, opuszczając swe
miejsca, z wzniesionemi pięścia-
mi zaczęli okrążać trybunę, wo-
łając w kierunku ław socjalde-
mokratów: „Zbrodniarze!*

 

NASZBEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY
GOD GBP RZ REY NTTTOO OKADTYSEBETOOBNEZCOOYZY POPOWAOPO OWOCEWSO IB Xp iT IISTITul. Mickiewicza 6 w dniu 7 i 8 grudnia r. b.

pitpŽYGIĘao
siuTEEMANEOREOWZNDZUSA
zorganizowana przez

Narodową Organizację Kobiet na cele kulturalno-oświatowe,

Akcja sabotażowa z p” Wschod-
niej.

LWÓW. (Pat). Prasa donosi,
że w nocy z dnia 5 na 6 gru-
dnia, do szkoły powszechnej w
Szczercu, województwo lwowskie,
włamali się nieznani sprawcy. Po
wyważeniu drzwi, sprawcy zni-
szczyli we wszystkich klasach, wi»

Niemcy o gabinecie
BERLIN. — W Niemczech ko-

mentuje się powszechnie zmianę
gabinetu w Polsce, jako zaostrze-
nie się kursu, zarówno polityki
wewnętrznej jak i zagranicznej.
W polityce wewnętrznej nie przy-
puszcza się, aby obecna zmiana
przynieść mogła złagodzenie

szące na ścianach portrety Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej, oraz
godła państwowe i kilka obrazów
historycznych. Policja podjęła nie-
zwłocznie poszukiwania celem
ujęcia sprawców.

pułkownika Sławka
wszystkich tarć międzypartyjnych,
a raczej wręcz przeciwnie. Fakt,
iż z obecnego składu 15 mini-
strów 9 z nich należy do sfer
wojskowych uważa się za dowód,
że gabinet nabrał jeszcze większe-
go, niż dotychczas charakteru
militarnego.

Zwycięstwo rządu Brueninga
Wszystkie wnioski o votum nieufności odrzucone.

BERLIN (Pat) Po całodziennej
dyskusji Reichstag przystąpił do
głosowania nad wnioskami  nie-
miecko-narodowych, hitlerowców
i komunistów o unieważnienie
przedłożeń finansowych rządu,
ogłoszonych wdniu 1 grudnia r.b.
w drodze dekretu prezydenta.
Wnioski te odrzucone zostały 293
głosami przeciw 253. Za utrzy-
maniem dekretu prezydenta gło-
sowała m. in. pozostająca z resz-
tą w opozycji do rządu Bruenin-
ga frakcja socjal-demokratyczna.
Za odrzuceniem głosowały, oprócz
wnioskodawców, frakcje gospo-
darcza i Landvolku.

BERLIN (Pat) Pod koniec dzi-
siejszego posiedzenia Reichstag
291 głosami przeciwko 256 od-
rzucił wszystkie 4 wnioski o wy-
rażenie votum nieufności rządowi
kanclerza Brueninga. Za votum
nieufności głosowali komuniści,
hitlerowcy,  niemiecko-narodowi
i Landvolk. Wniosek komunistycz-
ny, domagający się unieważnienia
dekretu prezydenta Rzeszy z lipca
r. b.. obejmującego t. zw. pro-
gram pomocy wschodniej, odrzu-
cony został 307 głosami przeciw-
ko 253. Za utrzymanie tego de-
kretu głosowała również frakcja
Landvolsu. -

Prowokacyjny wniosek.
Mitlerowcy chcą rozbroić Francję.

BERLIN. (Pat). Frakcja hitle-
rowska zgłosiła w Reichstagu
wniosek, wzywający rząd Rzeszy
do wystąpienia wobec rządu fran-
cuskiego z oficjalnem zapytaniem,
czy gotów jest wypełnić zobowią-
zania rozbrojeniowe, wynikające

Przesilenie
PARYZ. (Pat). Dzień 5 b. m.

nie przyniósł właściwie nic nowe-
go w sprawie rozwiązania kryzysu
gabinetowego. Prezydent republi-
ki odbył tradycyjne narady z mar-
szałkami obu Izb, oraz z szere-
giem wybitnych mężów stanu. Z
tych ostatnich, ogólna uwaga
zwrócona jest na Poincarė'go,
który nie przyjął jednak propo-
nowanej mu misji tworzenia ga-
binetu. Prezydent rzeczypospoli-
tej, ma jakoby zamiar zwrócić się
do niego ponownie, uważa bo-
wiem, że jedynie Poincarć posia-
da dostateczny autorytet, aby sfor-
mować gabinet koncentracyjny,
któryby wyprowadził sytuację po-

z traktatu wersalskiego, paktu Li-
gi Narodów i paktów locarneń-
skich. Interpelanci podkreślają,
że Francja, jak to wynikać ma z
ostatniego przemówienia premie-
ra Tardieu, nie uważa się za zwią-
zaną postanowieniami tych umów.

we Francji.
lityczną z chaosu.

PARYZ. (Pat). Prezydent Dou-
mergue powierzył  Poincarćmu
misję utworzenia nowego rządu.
Poincarć jednak misji nie przy-
jał, powołując się na zły stan
swego zdrowia. Po. południu pre-
zydent  Doumergue  poiecit
utworzenie rządu byłemu pre-
mjerowi I senatorowi Barthou.
Opuszczając pałac Elizejski, Bar-
thou oswiadczył dziennikarzom,
że przyjął misję utworzenia gabi-
netu i że przed przystąpieniem
do formowania rządu, odbędzie
naradę z Doumerem, Bouisso-
nem, Poincarem, Tardieu i Brian-
dem.
 — 

Drodze wiadomości
Mgła.

LONDYN. (Pat.) Przez cały
dzień wczorajszy z powodu gęstej
mgły ani jeden większy statek
nie przybył do Southampton, ani
też nie opuścił portu. Parowce
„FAurania*, mający wyruszyć do
Nowego Yorku i „Jonic*, którego
celem podróży jest Wellington w
Nowej Zelandji, zostały zatrzyma-
ne w Londynie, opóźniając wyjazd
o 24 godziny. Żegluga na Tami-
zie nie odbywa się jeszcze. Ko-
munikacja przez kanał LLa Manche
funkcjonuje tylko częściowo.

LEODJUM. (Pat.) Nagła śmierć
kilkudziesięciu osób w okolicy
Leodjum była następstwem gę-
stej mgły, która wywołała udu-
szenie się wielu osób, cierpiących
na płuca. Według otrzymanych
doniesień, do wieczora 5 b. m
zmarło 15 osób w Engis, 10—w
Flemalle, 9—w Ramet, 10—w Je-
mappes i po jednej osobie w
Amay i w Othes.

Wyrok w sprawie o zabój-
stwo Centnerszwera.

WARSZAWA. W sprawie oza-
bójstwo Centnerszwera zapadł wy-
rok, którego mocą wszystkich
oskarżonych uniewinniono.

W uzasadnieniu wyroku, sąd
uznał, między innemi, że po-
przednie przyznania podsądnych!
były dokonane w stanie depresji-
moralnej.

Aresztowanie bankiera.
PARYŻ. (Pat). Aresztowano tu-

taj bankiera Lavala, administra-
tora francusko-rumuńskiego ban-
ku kredytowo-handlowego, pod
zarzutem dokonania nadużyć, się-
gających sumy 7 miljonów fr.

Wystawa sztuki polskiej w
Kopenhadze.

KOPENHAGA. (Pat. 5 grud-
nia r. b. odbyło się tu uroczyste
otwarcie wielkiej reprezentacyj-
nej wystawy sztuki polskiej urzą-
dzonej pod protektoratem księ-
cia Axel i księżny Marguerity.
Wystawa budzi ogólny podziw,
nawet entuzjazm, o ezem šwiad-
czą głosy prasy, fotografje itp.
W Kopenhadze zainteresowanie
wystawą jest bardzo znaczne.

Zjazd przemysłowo-han-
dlowy w Krakowie.

KRAKÓW. (Pat.). 6 b. m. ra-
no rozpoczęły się uroczystości z
okazji 80 lecia Izby Przemysłowo-
Handlowej w Krakowie, połączo-
ne ze zjazdem Związku lzb Prze-
mysłowo-Handlowych  Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Dużo wartościowych fantów dla szczęśliwych.

Zarząd Główny Stronnictwa Naro-
dowego wydał następującą odezwę:

Wybory do Sejmu i Senatu przyniosły obozowi narodowemu
znaczny sukces. W porównaniu z wyborami z roku 1928 ilość głosów,
oddanych na listy narodowe wzrosła o 60%/,, reprezentacja Stron-
nictwa Narodowego w Sejmie i Senacie powiększyła się o 29 man-
datów, czyli o 2/3. Wybory wykazały, że Stronnictwo Narodowe jest
najsilniejszem stronnictwem  politycznem w Polsce, co stwierdzić
muszą nawet nasi przeciwnicy, a co znalazło także swój wyraz
w opinji czynników zagranicznych.

To był nasz jedyny cel, jaki chcieliśmy osiągnąć przezwybory.
Wiedzieliśmy, że wynik ich ani nieda nam absolutnej większości, ani
nie spowoduje natychmiastowej radykalnej zmiany stosunków poli-
tycznych w Polsce. Chcieliśmy natomiast zadać kłam wmawianemu
w społeczeństwo twierdzeniu, jakoby walka 0 przyszłość naszego
państwa rozgrywała się wyłącznie między sanacją a zjednoczoną
lewicą. Udowodniliśmy, że jesteśmy nietylko trzecim silnym obozem
politycznym, ale—co ważniejsze—że jesteśmy czynnikiem przeważa-
jącym na terenach politycznie, gospodarczo i kulturalnie najważniej-
szych, jakiemi są zachodnie, północne i środkowe ziemie Rzeczypo-
spolitej.

Osiągnęliśmy przez wybory jeszcze i inne — donioślejsze, bo
trwalsze — rezultaty. W okresie wyzyskiwanego przez naszego prze-
ciwnika zmęczenia społeczeństwa, w okresie metod politycznych, de-
prawujących charaktery ludzi i zbiorową duszę narodu, skupiliśmy
pod sztandarem narodowym potężne siły moralne, które oparły się
zwycięsko wszelkim gwałtom, terorowi i korupcji i które stanowią
niezawodny zadatek lepszej przyszłości. Ulmiemy patrzeć w tę przy-
szłość nieco dalej, poza przemijającą konjunkturę dnia dzisiejszego
i wierzymy głęboko, że skupianie i pomnażanie tych zdrowych sił
narodu jest dzisiaj, jak było w czasach zaborów, najważniejszem za-
daniem naszej działalności politycznej.

Tym wszystkim, którzy w ostatniej walce śmiało i ofiarnie sta-
nęli w szeregach narodowych i w ciężkich zmaganiach z nieprzebie-
rającym w środkach przeciwnikiem przyczynili się do wywalczenia
zwycięstwa wyborczego, Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego
składa publicznie wyrazy podzięki i uznania. Trzy pokolenia naszych
działaczów politycznych spełniły chlubnie i sprawnie wszystkie te za-
dania, jakie im w wyborach wyznaczyliśmy.

Ale wybory to tylko jeden etap — ważny lecz nie ostateczny —
w naszem dążeniu politycznem. Pokrzepieni moralnie, wzmocnieni
organizacyjnie i liczebnie, podejmujemy niezwłocznie dalszą pracę,
której celem jest zbudowanie Wielkiej, Narodowej Polski. Dla pracy
tej uzyskaliśmy przez wybory potężne oparcie w masach ludności
zarówno miejskiej jak i wiejskiej. Ten cenny kapitał zaufania musimy
obecnie zorganizować i uruchomić dla dalszej owocnej działalności.

Spełniliśmy skutecznie jedno zadanie, idziemy, nie zwlekając,
naprzód do ostatecznego zwycięstwa idei narodowej.

Warszawa, dn. 5,Xil.1930.

Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego.

 

 

Z Rosji sowieckiej
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Aresztowanie biskupa Małeckiego
MOSKWA. (Pat.). Według otrzymanych tu wiadomości,

w Leningradzie aresztowany został ks. biskup Małecki.

Wwóz i wywóz walut.
MOSKWA. (Pat.) Opublikowa-

no postanowienie centralnego ko-
mitetu wykonawczego oraz rady
komisarzy ludowych w sprawie
odpowiedzialności za przekrocze-
nia rozporządzeń, normujących
wwóz do Sowietów oraz wywóz i
przesyłki zagranicę walut i pa-
pierów wartościowych. Postano-
wienie głosi, że naruszenie obo-
wiązujących w tej mierze rozpo-
rządzeń co do wwozu, wywozu
oraz przesyłek zagranicę wszel-
kich walut i papierów wartościo-
wych ma być traktowane, jako
kontrabanda i karane zgodnie z
odnośnemi artykułami K. K.

Wciąż wyroki śmierci.
MOSKWA. (Pat.) Zakończył

się proces pracownłków fabryki
„Wulkan* w Leningradzie, oskar-
żonych o działalność destrukcyj-
ną. Dwóch oskarżonych skazano
na karę śmierci, jednego—na 8
lat ciężkiego więzienia, kilku in-

nych na krótsze terminy wię-
zienia.

Proces partji przemysłowej,
MOSKWA. (Pat.) Na posiedze-

niu sądu w sprawie partji prze-
mysłowej w dniu 5 b. m. wygło-
sill przemówienia obrońcy oraz
rozpoczęło się ostatnie słowo
oskarżonych. W sobotę, w dniu.
6 b. m., prawdopodobnie zakoń-
czony będzie przewód sądowy,
poczem ogłoszony zostanie wyrok

MOSKWA. (Pat.) Agencja TASS
donosi: Posiedzenie trybunału naj-
wyższego, rozpatrującego sprawę
partji przemysłowej, trwało w dniu
6 b. m. bardzo krótko. W ostat-
niem słowie oskarżeni Kuprjanow
i Sitin wyrazili skruchę, oświad-
czając, że uznają się za zasługu-
jących na najsurowsze kary i że
w razie, jeżeliby życie im daro-
wano, postarają się zatrzeć ślady
swej zbrodniczej działalności. Wy-
rok na oskarżonych oczekiwany
jest w niedzielę wieczorein.
 

 

Dziś, w niedzielę, dn. 7 grudnia 1930 roku
odbędzie się

inauguracja Roku Akademickiego
Młodzieży Wszechpolskiej
PROG RAM

l. Godzina 9 m. 30 nabożeństwo w kościele św. Jerzego odprawi
Wielebny ks. Stanisław Jasiński.

Il. Godz.—6 wiecz. Zebranie w
jenie prezesa b) Przemówienie kuratora

<) Nadanie odznak organizacyjnychW. Komarnickiego oraz gości
O. W. P, d) Herbatka towarzyska.

Wybór nietrudny!
i piękny szal na

Ciepłą bieliznę, koszulkę jaegerow-
ską, sweter,

Ognisku Akademickiem a) Zaga-
stowarzyszenia prof. D-r.

T

rękawiczki czy medny
bywać zawsze

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej
FRANCISZEK FRLICZKA

"Wilno,Zamkowa 9, tel. 5—46. 605—20

 



2

A Le

Wytrwała

daje Ci absolutną pewność,

Prezes Zarządu

Tbi;169101)0941!

Diień Asačednaki.
Dzień dzisiejszy wyznaczony

został w roku bieżącym dla

uczczenia mądrej i słusznej, jak

mało która—a starej jak świat —

idei. e

Nad dobrodziejstwem

dzania rozpływać się nie

ba, tak jak nie potrzeba

się nad tem, by wykazać

skutki rozrzutności czy

trawstwa.

Siłę stopnia oszczędzania

przez poszczególne państwa i na-

rody oceniamy na zasadzie da-

nych statystycznych, podających

tak ogólne sumy, jak i przeciętne

na głowę obywatela kwot za-

oszczędzonych i lokowanych w

instytucjach kredytowych, których

znowu zadaniem jest jaknajlepsze

uruchomienie tych kapitałów.

Cyfry te dla nas są b. skromne,

bo przeciętna wynosi około 90 zł.,

a globalna suma dla całego pań-

stwa około 2900 miljonów—co w

porównaniu z innemi państwami

wykazuje, że jesteśmy b. daleko

za nimi, a bliżej końca.

Potrzeba uruchomienia drze-

miących w zanadrzu mniejszych

lub większych sum jest kwestją

w naszych stosunkach gospodar-

czych tem pilniejszą, że kryzys

opanowujący dziedzinę kredyto-

wą przy małej w stosunku do

potrzeb ilości środków obroto-

wych zaostrza niejednokrotnie

wprost nie do wytrzymania prze-
silenie gospodarcze.

Jakkolwiek wiele trzeba bę-

dzie czasu i wysiłku zużyć na to,

by skalę oszczędzania doprowa-

dzić do normy przedwojennej,

jednak okres od 1924 do 1928 r.

wykazywał tendencję stale zwyż-

kową, budzącą otuchę u wszyst-

kich. Osłabienie tempa oszczęd-

ności dało się zauważyć dopiero

pod koniec 1928 r., kiedy szereg

czynów i „wyczynów* w wielkiej

mierze zmącił spokój wewnętrzny

kraju.

Pamiętać musimy, że kardy-

nalnym warunkiem gromadzenia

się kapitału na danym terenie,

czy to w formie zagranicznych

* pożyczek, czy też wewnętrznych,

czy wreszcie na rachunkach wkła-

dów instytucyj kredytowych jest

spokój wewnętrzny.

Stwierdzić pozatem należy, że

zmysł oszczędzania nie jest ja-

kimś oderwanym pędem, że rośnie

on i krzewi się tam, gdzie pod-

trzymywany jest zarówno  sło-

wem propagandą, jak i przykła-

dem—czynem. A czyż można po-

wiedzieć, że życie dostarcza nam

od szeregu lat dodatnich przykła-

dów oszczędzania w Polsce?

Czy system zasługujący na

miano fabryki młodocianych eme-

rytów, którzy z roku na rok ob

ciążają budżet nowemi poważne-

mi miljonami — czyż to jest sy-

stem oszczędnościowy?

Czy tryb życia naszych insty-

tucyj państwowych i półpaństwo-

wych „wymagający” wielu i to

przedniej i drogiej marki auto-

mobili można nazwać oszczęd-

nym?

Czyż wreszcie zapowiedź lu-

zów budżetowych i równoczesne

zmiany w Najwyższej Izbie Kon-

troli Państwa może być zachętą?

Zawsze, kiedy tego zachodziła

potrzeba, przypominaliśmy o ko-

nieczności oszczędzania.

Dziś w dniu święta oszczęd-

ności jest istotnie dogodna pora

oszczę-

potrze-

wysilać

zgubne

marno-

sobie dobrobytu, za

KOMUNAL
Założona w Maju 1929 roku.

Wkładó

Pamiętaj! że

KOMUNALNA KA

KOMUNALNA
czynna także w godzinach wieczorowych.

Kasa czynna

Kasa przyjmuje wkłady poczynając od 1-go złotego

(2) JÓZEF KOROLEC

„każdego obywatela,

AAA A

praca i rozumna oszczędność, to jedyna droga do zabezpieczenia

bezpieczenia rodziny i zdobycia lepszej przyszłości.
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że zaoszczędzone grosze nie
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ŻYCIE KATOLICKIE.
Naczelny Instytut Akcji ka-

tolickiej.
(Kap.). Dekretem z dn. 24 li-

stopada r. b. erygował J. Em.Ks.

Kardynał Prymas w porozumie-

niu z Episkopatem Polskim na-

czelny. | Instytut Akcji katolickiej

w Poznaniu, jako krajową cen-

tralę całego ruchu katolickiego w

Polsce Naczelny Instytut ma cha-

rakter kościelnej osoby prawnej

i rządzi się specjalnym regulami-

nem, przyjętym przez Komisję

Episkopatu dla spraw Fkcji ka-

tolickiej.

Prezesem Naczelnego Instytu-

tu mianowany został przez ,Epi-

skopat hr. Adolf Bniński, a dy-

rektorem ks. dr. Stanisław Bross.

JE. Ks. Biscup Dymek objął

funkcje naczelnego asystenta.

Z okazji uruchomienia naczel-

nego Instytutu odbędzie się w.

archikatedrze poznańskiej dnia

14-go bm. pontyfikalne nabożeń-

stwo z asystencją JEm. Ks. Kar-

dynała Prymasa a przy udziale

przedstawftieli wszystkich orga-

nizacyj archidiecezyj Gnieźnień-

skiej i Poznańskiej. Tego same-

go dnia odczytany będzie z am-

bon w tych archidiecezjach list

pasterski Kardynała Prymasa o

Akcji katolickiej.

Od stycznia 1931 r. naczelny

Instytut Akcji katolickiej wyda-

wać będzie miesięcznik „Ruch

katolicki“, jako organ Akcji ka-

tolickiej w Polsce.

Proces ozkrzyże w szkole
powszechnej.

(Kap). W dniu 1 grudnia r. b.

Sąd apelacyjny w Warszawie, roz-

patrywał sprawę p. Henryka Ma-

ciejewskiego, redaktora organu

Stowarzyszenia Chrz. Nar. Nauczy-

cielstwa Szkół Powsz. „Nauczy-

ciel Polski", w którem to czaso-

pismie zamieszczono notatkę o

niesłychanym dotąd u nas fakcie

usunięcia obrazów religijnych i

krzyżów z salszkoły św. Anny we

Lwowie przez kierownika tejże

szkoły p. Władykę. P. Władyka,

członek zarządu Związku Nauczy-

cieli Szk. Powsz., pociągnął re-

daktora p. H. Maciejowskiego do

odpowiedzialności sądowej za znie-

sławienie. Zaznaczyć należy, iż p.

Władyka nie życzył sobie, by roz-
prawa sądowa toczyła się we Lwo-
wie, gdzie byli naoczni świadko-
wie powyższego faktu

Sąd Okręgowy w Warszawie,

nie wezwawszy świadków obrony,

a opierając się jedynie na zezna-

niach p. Władyki, skazał redakto-
ra Maciejowskiego na 2 miesiące
aresztu i 300 złotych grzywny.

Sąd apelacyjny zaś, wysłuchawszy

zeznań naocznych świadków, przy-

byłych ze Lwowa, prefektów szko-

ły św. Anny, ks. Hausnera i ks.

Dubieckiego, uchylił wyrok Sądu

okręgowego i redaktora Macie-

jewskiego uwolnił od winy i kary.

Swiadkowie zeznali, że obrazy

Matki Boskiej Częstochowskiej,

które dziatwa szkolna otaczała

pietyzmem, już na dawne miej-

w w dniu 1 Stycznia r. b. posiadała . . . -

6 Grudnia r. b. posiada kw 0 8

zmałych oszczędności rosną wielkie kapitały.

SA OSZCZĘDNOŚCI MIA
zmarnieją, a wzrosną,

codziennie przed południem od

MIASTO całym swoim majątkiem.

KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA

9-ej do 1'/, i od 6'/, do 8-ej po południu.

przy oprocentowaniu do 90, w stosunku rocznym.

(Z) JÓZEF FOLEJEWSKI

sce nie powróciły, a zastąpiono

je małej wartości oleodrukami

to dopiero na wyraźny rozkaz Ra-

dy szkolnej, która została zainter-

pelowana przez władze kościelne

i ministerstwo. Uzupełnić zaś krzy-

żów, wizerunkiem ukrzyżowanego

Zbawiciela, mimo wyraźnego żą-

dania ks. prof. Dubieckiego, kie-

rownik szkoły nie chciał. Uczynił

to ks. Dubiecki własnoręcznie i

za swoje pieniądze.
Decyzja Sądu apelacyjnego,

uniewinniająca p. H. Maciejew-

skiego od winy, tem samem zwra-

ca się swem ostrzem przeciwko

tym wychowawcom ze związku
N. S. P., którzy swe zadanie w

szkole pojmują, jako walkę z re-

ligją.
Orędzie papieskie z okazji

Bożego Narodzenia.
(Kap). W związku z przewidy-

waną encykliką Ojca św. o poko-

ju i (pośrednio) o rozbrojeniu,

przedstawiciel Agencji „Fissocia-

ted Press" w mieście watykań-

skiem donosi: „Chociaż oficjalne

koła watykańskie nie są poinfor-

mowane o treści encykliki, to je-

dnak panuje przekonanie, że bę-

dzie ona miała charakter orędzia

do chrześcijaństwa z okazji Bo-

żego Narodzenia, orędzia, które

da wyraz ubolewaniu z powodu

wyścigu zbrojeń i wezwie do po-

koju i do pojednania. Już od pe-

wnego czasu, nieliczne osoby, cie-

szące się zaufaniem Papieża, wie-

dzą, że chce on być,dokładnie
poinformowany 0 Brachch przy”

gotowawczej komisji rozbrojenio-

wej w Genewie.
Wysokie odznaczenie.
(Pat). Ojciec święty mianował

biskupa płockiego ks. Antoniego

Nowowiejskiego, arcybiskupem

Sillio. W ostatnich dniach Papież
przyjął na audjencji byłego nun-

cjusza w Polsce kard. Lauriego,

oraz biskupa obrządku ruskiego

w okręgu stanisławowskim, Laty-

szewskiego.
RAN

BANK

(aogodarstwa Niej wego
ODDZIAŁ w WILNIE

Ul. Śniadeckich Nr. 8.

Przyjmuje wkłady na książeczki

oszczędności płatne okazicie-

lowi oraz imienne — od 1 zł,

począwszy przy oprocentowa-

niu: 7%/, w stosunku rocznym. Opłaty stemplowe ponosi Bank.  

 

Powióć do Śtedn.óWiecj.
Dookoła procesu moskiew-

skiego.
Inscenizowana przez Stalina

wielka komedja (a raczej tra-
gedja) procesu Partji Przemysło-

wej dobiega końca. Dziś spodzie-
wany jest wyrok.
W sprawie tej

kwy:
Proces Ramzina jest ściśle

związany z akcją prawicowych

opozycjonistów, prowadzoną prze-

ciwko Stalinowi.

piszą ż Mos-

 

zwrócenia się do naszych sterni-

ków obecnych słowami p. Prezyd.

Mościckiego:

„Naród, w którym oszczędza-

nie stało się przyzwyczajeniem

buduje swe

gospodarstwo na najtrwalszym

fundamencie".

Co zaś do społeczeństwa na-

szego — choć jest tak mocno

wycieńczone gospodarstwo i czę-

sto boryka się z widmem upad-

ku — docenia ono znaczenie te-

go, co głosi wezwanie Čo Oszczę*

dności,
Skala życia społeczeństwa dziś

nie jest wysoka. Troska o zape-

wnienie sobie spokojnego jutra,

przezwyciężyła ekstrawagancję ży-

cia aad stan. Dziś, często z ust

moralnie zdrowych członków spo

łeczeństwa słyszane wyjaśnienie:

„nie mogę sobie na tamto, łub to

pozwclić" nie wywołuje fałszywe-

go zawstydzenia.

Społeczeństwo oszczędza slo-

wem i czynem.

Ale czas, by i czynniki dziś,

kierujące zrozumiały, że kolej

oszczędzania teraz na nich przy-

chodzi, a jeśli do tej twardej

kolei życia nie przystosują się,

niech czują się odpowiedzialnymi

za zahamowanie postępu akcji

oszczędnościowej.

zm
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PIERNIKI
WYBOROWE
na czystym miodzie

w kilkunastu gatunkach
poleca  1237—2jo

EDEL
Kierownicy opozycji zarzucają

dyktatorowi, že jego „piatiletka“

doprowadzi Rosję do katastrofy,

že wyznaczone przez niego tem-

po uprzemysłowienia państwa so-

wieckiego absolutnie nie odpo-

wiada realnyra możliwościom, że

spowodowany wprowadzeniem w
życie „piatiletki* olbrzymi eksport

zboża i artykułów żywnościowych

skazuje kraj na klęskę głodu, i

wreszcie, że „pialiletka” jest pło-

dem fantazji, utopją.
To oskarżenie prawicowców

jest ich najsilniejszą bronią w

walce z dyktatorem. Jest ich naj-
lepszym atutem, który przyciąga

do nich wyczerpane przez pracę

ponad siły i przez głód masy lud-
ności rosyjskiej.

Stalin postanowił wytrącić z

rąk prawicowców broń, i obalić

ich oskarżenie. W tym celu za-

rządził on inscenizacje obecnego

procesu „grupy przemysłowej”.

Akt oskarżenia zarzuca Ram-

zimowi i jego kolegom, że, zaj-

mując kierownicze stanowiska w

najrozmaitszych dziedzinach prze-

mysłu sowieckiego, nawiązali kon:
takt nie tylko z organizacjami
rosyjskich emigrantów zagranicą,

lecz również z rządem francuskim

i będąc przez niego przekupieni

świadomie i planowo przeszka-

dzali realizowaniu „piatiletki“.

Wszyscy oskarżeni do winy tej

przyznali się, Stalin, więc, ma pra-
wo teraz powiedzieć:

— Robione mi przez prawi-

cową opozycję zarzuty są bez-

podstawne. „Piatiletka* nie jest

utopją, dla której ja ogładzam
A że dotychczasowe plany

jej nie zostały całkowicie wyko-

nane, to wina nie moja, lecz

zbrodniarzy Ramzina i jego kole-

gów. Przyznali się, przecie, cał-

kowicie do winy!
Ta obrona dyktatora, podana

za pomocą ustawionych na sali

rozprawy sądowej mikrofonów do

najdalszych zakątów Sowieckiej
Rosji, ma udowodnić obecnym i

ewentualnym zwolennikon pra:

wicowej opozycji, że nie ma ona

racji, oskarżając Stalina.
W jaki sposób dyktator po-

trafił wymódz na oskarżonych
wyznanie — nie trudno domyśleć

SiĘ. 5

W Moskwie obiega  poglo-

ska, że bliska krewna jednego

z oskarżonych zdołała dostać od

niego kartkę. Kartka zawiera za:

ledwie trzy słowa: „podwiergli

niewierojatnym pytkam” (poddali

strasznym torturom). ż

Jakiego należy spodziewać się

wyroku?
Oczywiście — wyroku śmierci.
Czy jednak wyrok ten zosta-

nie wykonany?
Osoby, świadome zakulisowej

strony procesu powiadają:

Ramzin i inni oskarżeni są

wybitnymi fachowcami, bez któ-

rych trudno się obejść. Ogłoszą, że

ich rozstrzelano. Ale w rzeczy samej

będą trzymani. w „wnutriennoj

tiurmie" (najstraszniejsze, absolu-

tnie izolowane od świata, więzie-

nie Gpu. Przyp. Red.) i będą pra-

cować nadal nad zestawieniem

planów uprzemysłowienia Rosji.

  

* do się dzieje w XX wieku. Nikt
się już nie oburza na podobne

metody, nikt się nie dziwi, nie-

protestuje... wszystko jest w po-

rządku. ;

Dokąd idziemy?

ESTETINIO DAIKTAIr-———

Przy otyłości, pobudza naturalna
woda gorzka „Franciszka - Józeta '*

przemianę materji w organizmie i wpływa

na wysmukłość kształtów—Żądać w apt.
40127—0 o

  

  

DŹWIĘKOWY
KINO-TEATR „HELIOS"

Nr. 283

HERETDZAYIZ RSA
RÓG WILEŃSKIEJ
I AD. MICKIEWICZA

Telefon Nr. 9-26.

  

Tylko dziś
królowa ekranów polskich, bohaterka obrazu „NA SYBIR"

  

     

    

podczas demonstrowania,
niem, dźwiękowca

polskiego

  

Pokłosie wyborcze.
Uwolnienie pos. Lewan-

dowskiego.
Z więzienia w Gnieźnie uwol-

niono posła -B. Lewandowskiego
ze Stron. Narodowego.

Jak żywo interesowało się

Gniezno losami swego posła —

świadczy fakt, że gdy rodzina

aresztowanego przyjechała z Byd-

goszczy celem złożenia kaucji —

pieniądze zebrane już zostały

przez mieszkańców Gniezna i zło-

żone w sądzie.
Na wieść o uwolnieniu posła

—mieszkańcy Gniezna wylegli na

ulice miasta, manifestując przez

kilka godzin. Liczne delegacje

wyrażały radość z powodu odzy-

skania przezeń wolności. ,

Samochód, którym poseł Le-

wandowski odjechał do Bydgosz-

czy—zarzucony był kwiatami.

Protesty przeciw wyborom.

Przeciwko wynikom wyborów

do Sejmu we Lwowie wniesiono

trzy protesty. M.in. protest wnio-
sło Stron. Narodowe.

Również przeciw wyborom w

okręgu Lwów-powiat wnlesiono

trzy protesty.

W Tczewie protest przeciw

ważności wyborów wniesiony zo-

stał przez niemiecki blok wybor-

czy.
Analogiczny protest wniesio-

no w okręgu Nr 30 (Grudziądz).

Przeciwko wyborom w oOkrę-

gu wileńskim wniósł protest
centrolew.

Przeciw wyborom w okręgu

święciańskim wniosły protesty

Stronnictwo Narodowe i cen-

trolew.
Wniesiono również protesty

przeciw wyborom w okręgu

lidzkim.
Ponadto centrolew wniósł pro-

testy przeciw wyborom w nastę-

pujących okręgach: Nr 2 (War-

szawa Podmiejska), Nr 24 (Lu-

ków), Nr 26 (Lublin), Nr 42 (Kra-

ków Podmiejski), Nr 43 (Wado-

wice), Nr 44 (Nowy Sącz).

Stronnictwo Narodowe wnosi

protesty pzeciw wyborom  WSZĘ-

dzie tam, gdzie były unieważnio-

ne jego listy.
————

Jubileusz „Lutni“.
W najbližszy poniedzialek 8.XII

muzyczny świat wileński obcho-

dzić będzie uroczystość 25 lecia

istnienia najstarszej w Wilnie in-

stytucji kulturalno-muzycznej, a

mianowicie „Lutni” wileńskiej,

Wystarczy sięgnąć myślą w cza-

sy odległe od naszych o caie

ćwierćwiecze, by zrozumieć w jak

ciężkich warunka:h i dla jak

ważnych celów pracować musieli

ludzie, grupujący się w tem To-

warzystwie.

Założona przez niestrudzone-

go i uniwersalnego działacza w

wielkim stylu, Józefa Montwiilła,

skupiała w sobie „Lutnia” zwła-

szcza w początku swej dzialal-

ności wszelkie poczynania z za-

kresu muzyki, literatury i teatru.

Była ona ogniskiem promienio-

wania kultury polskiej dla Wilna,

które łaknęło polskiego słowa i

pieśni. Ze względu na warunki i

potrzeby musjała Lutnia wileń-

ska podjąć się  jaknajszerszej

działalności. Była więc nietylko
towarzystwem muzycznem, orga-

nizującem koncerty zarównosoli-

styczne jak i symfoniczne, posia-

dającem własny chór i orkiestrę,

lecz także zespołem dramatycz-

nym i placówką odczytową.Dzię-

ki Lutni Wilno poznawało arcy-

dzieła literatury dramatycznej,

nawiązywało kontakt z ruchem

muzycznym i literackim Polski,

Jakie to miało znaczenie, to wie-

dzą tylko ci, którzy sami czasy

te w Wilnie przeżywali. Była to

walka o polski charakter Wilna,

o wykazanie zbędności rosyjskich

teatrów |i imprez koncertowych.

Wpływom rosyjskiej sztuki i kul-

tury przeciwstawiano polskość z

jaknajlepszym skutkiem. Praco-

wano intensywnie, z prawdziwem

nieraz poświęceniem. Ludzie zda-

wałoby się daleko stojący od
spraw sztuki odkrywali w sobie

niespodziewanie iskrę bożą, po-

czynali śpiewać, grać, recytować.

Objawiały się dzięki temu nieraz

prawdziwe talenty, które zaczaro-

wanykraj sztuki wciągnął potem

ona stałe artystycznej działal:
ności.

Mobilizacja sił amatorskich

wzmogła się szczególnie podczas

ponurych lat okupacji niemieckiej.

Sił fachowych było za mało. U-

wolniony z więzów rosyjskiej cen-

zury zespół dramatyczny wystawił

cały szereg sztuk patrjotycznych,

krzepiących serca zbiedzonego

» bileuszu

P. JADWIGA SMOSARSKA
osobiście wystąpi w godzinach wieczorowych w kinie „HELIOS“

cieszącego się niebywalem powodze-

„NA SYBIR“
i przywita publiczność wileńską, oraz udzielać będzie swoich

autografów (własnoręcznych podpisów).

Dziś początki seansów o godz. 12-ej, 2-ej, 4-ej, 6-ej, 8-ej i 10.15.

Ceny zniżone tylko na seansy o godz. 12-ej i 2-ej. 75702
 

Wilna nadzieją, budzących od-
porność na wrogie zakusy oku-
pantów. Teatr lutniany z przerwą
podczas okupacji bolszewickiej
przetrwał aż do czasu kiedy wa-
runki pozwoliły na otworzenie
stałej, fachowej sceny polskiej.
Niemniej ruchliwą była sekcja

muzyczna. Zapoczątkowana w
swoim czasie przez Ś. p. Perza-
nowskiego i p. Leśniewskiego,
podczas okupacji sekcja ta orga-
nizowała pod kierunkiem p. Ada-
ma Wyleżyńskiego, a troskliwą
opieką š. p. Zenona Giecewicza,

cały szereg koncertów, na które
tłumnie uczęszczali także Niemcy.
Oprócz wyżej wspomnianych osób
czynni też OŚ Kretowicz,

pp. Bortkiewicz-Wyleżyńska, Bo-
huszewicz Lędochowska, Gawroń-
ska, pp. Salnicki, ś. p. Ledochow-
ski, Ciemnołoński i długi szereg
innych, których wymienienie za
wiele miejsca by zajęło. Przy
Lutni powstał kwartet, nazwany
potem kwartetem Stanisława Mo-
niuszki, pod jej auspicjami i pro-
tektoratem utworzył dyrektor Wy-
leżyński, swą uczelnię muzyczną,
która dziś jako konserwatorjum
doskonale się rozwija. Zasługi
Lutni polegają nie tylko na tem,
co ona bezpośrednio sama w
swoim zakresie uczyniła, lecz tak-
że na tem, że była ona terenem,
na którym powstawały i rozwija-
ły się pożyteczne inicjatywy, rea-
lizowane osobno. W niej bowiem
skupiali się ludzie ideowi, pełni

poczucia obywatelskiego obowią-
zku i zapału do pracy. Chór Lutni
zapoczątkował ruch śpiewaczy w
Wileńszczyźnie. Działała tu Lutnia
nietylko dobrym przykładem, lub
budzeniem ambicji współzawod-
niczenia. Członkowie jej chóru
stali się organizatorami nowych
chórów i propagatorami idei zrze-
szenia śpiewactwa polskiego na
naszych ziemiach. To też, gdy z
inicjatywy Wielkopolski powsta-
wał u nas Związek Spiewaczy,
należący do  Wszechpolskiego
Zrzeszenia Spiewaczego, do pracy

stanęli przedewszystkiem członko-

wie Lutni, walnie się przyczynia-

jąc do zrealizowania tej inicjatywy.

Dzisiaj życie kulturalne Wilna

bardzo się rozwinęło i powstał
cały szereg instytucyj, o pokrew-

nym Lutni charakterze. Lutnia
nie posiada więc już dziś tego
znaczenia co dawniej. Dzień ju-

jest jednak dniem, w
którym uczcić należy zasługi w
przeszłości położone. Lutnia za-
sług tych posiada niemało. Przy-
pomnieć je sobie warto zwłaszcza
teraz, gdy tak łatwo zapomina
się o wytężonej pracy społecznej
w przeszłości, dokonywanej w
warunkach, o których wyobraże-
nia mieć nie może pokolenie doj-
rzewające w wolnej Polsce.

Pamięć o tem to przestroga i
nauka zarazem. Nie wątpimy więc,
że w dniu jubileuszu sala „Lutni”
zapełni się po brzegi publiczno-
ścią wileńską, pragnącą wyrazić

hołd zasłudze społecznej tej sym-
patycznej instytueji.

S. W.

Karjera p. Prystora.
Cała prasa opozycyjna z wieł-

kiem zdumieniem przyjęła nomi-
nacje w nowym składzie rządu

dwóch ministrów: p. Prystora na
ministra przemysłu ! handlu i p.
Kozłowskiego, archeologa, na mi-
nistra reform rolnych. „Robotnik*
przy okazji w następujący sposób
charakteryzuje karjerę p. Pry-
stora:

Najbardziej „wszechstronnie*
wygląda karjera p. A. Prystora;
był on wice-ministrem pracy w
warunkąch—powiedzmy normal-
nych; był porucznikiem wojsk

Litwy Środkowej i adjutantem
gen. Lucjana Żeligowskiego; był

podpułkownikiem Wojsk Polskich
i „czynnikiem decydującym" w

zakresie spraw personalnych ar-
mji, co wymagało, jak sądzimy,
ogromnej znajomości siły zbroj-|
nej Rzeczypospolitej, walorów o-
sopistych każdego oflcera zoso*
bna, potrzeb i wymagań artylerji
i kawalerji, służby łączności i
służby zdrowia it.d, it.p. Wszyst-
kiemu temu p. A Prystor spro-
stał należycie, poczem—i to bez*
pośrednio—objął znowu Ministe-
rjum Pracy i Opieki Społecznej,
z równą energją „przebudował'*
od góry do dołu ubezpieczenia
społeczne, zlikwidował szczęśliwie
samorząd instytucji ubezpiecze-
niowych, jako wymysł zgoła beze*
cenny, a całkiem „cekawistyczny"
teraz zaś zajmie się — według
miarodajnych ehyba zapewnień
„Kurjera Porannego"—„naprawą”
aparatu Ministerjum Przemysłu i
Handlu innemi słowy ti zw. zmia*
nami personalnemi,

 

 

 

  



Rožowo
Wybory się skończyły. Uwię-

zieni posłowie i działacze wracają
do domów, dzienniki, które nie
mogły się ukazywać, pojawiły się
znowu, protesty wyborcze kierują
się ku Sądowi Najwyższemu. Każ-
dy czas, jak w przyrodzie, ma
swoje właściwości.

Jest większość. Miała być, to
i jest. Są jeszcze na świecie, a
przynajmniej w Polsce współ-
czesnej, rzeczy niezawodne.

Zbiera się Sejm i Senat. Po sta-
remu, przy ul. Wiejskiej, skąd
podobno szedł „smród* na całę
państwo. Teraz gotowo pachnąć.
Nowi marszałkowie, wicemarszał-
kowie, senatorowie i posłowie
większości zapewne będą skłonni
do takiego raczej przekonania.
Tak odrazu skręcić na pięcie, gdy
się przez kilka lat twierdziło, że
parlament i chlew to zawsze mniej-
więcej tosamo,nie można. Ale po-
woli będzie sobie torowała drogę
nowa nauka, że oto przy ul. Wiej-
skiej wznosi się gmach wiedzy i
cnoty obywatelskiej. Ci, którzy
w tamto wierzyli, mogą i w to
uwierzyć. Posłowie i senatorowie
nowej większości już uwierzyli.
Szkoda, że nie wszyscy mogą zo-
stać posłami i senatorami w tym
obozie, bo to by im znacznie
ułatwiło przejście na nowe po-
glądy o Sejmie i Senacie. A tak
gotowo zostać trochę ducha
wiecznego rewolucjonisty także
przeciw ciałom ustawodawczym
w udoskonalonej postaci.

* + *

Jest takže odnowiony Rząd.
Doskonalošci bez skazy jeszcze

nie osiągnięto. Jeszcze się tam
plącze kilku niewojskowych. Ale
są już w mniejszości i na równi
pochyłej ku nieubłaganemu zani-
kowi. Gdy już przemysł i handel
i roboty publiczne wstąpiły do
wojska, chyba rolnictwo i oświa-
ta niedługo zechcą pozostać w
tyle. Sprawiedliwość już się zja-
wia pod znakiem współpracy z
wojskowością w Brześciu. F spra-
wy zagraniczne już zostały pod-
parte wojskowo podsekretarjatem
stanu. Więc postęp idzie szybkim
krokiem. Narzekać nie można.

Dotychczas, w okresie po
przewrocie majowym, były rządy
zimowei letnie. Rządy zimowe
miały przeprowadzić budżet w
Sejmie i wtedy zjawiał się p.
Bartel. Rządy letnie już nie miały
troski o budżet i trudniły się tyl-
ko niedopuszczaniem sesji Sej-
mu i Senatu i wtedy zjawiał się
p. Switalski lub p. Sławek. Obec-
nie rząd letni może być już i w
zimie.

*
* *

Usposobienie w obozie rządzą-
cym jest nad wyraz pogodnei
wręcz nurza się w błogości.

Ilekroć dotychczas p. minister
spraw wojskowych Piłsudski sta-
wał także na czele rządu, jako
prezes rady ministrów, pojawiały
się pełne uniesienia uwagi naj-
žywszego i najwražliwszego dzien-
nikarza w obozie rządowem p.
Cat-Mackiewicza w takim duchu:

Wreszcie dochodzimy do roz-
strzygnięć.. Logika przewrotu ma-
jowego jest niezłomna... Wódz
jego staje na czele... To znaezy,
że sprawy dojrzały... Państwo pol-
skie dostanie ustrój niezbędny do
życia i rozwoju... Wchodzimy w
okres najdonioślejszy.

Obecnie, gdy u steru rządu
dokonywa się zmiana właśnie od-
wrotna, p. Cat-Mackiewicz w pi-
"śmie swem (nr. 278) jest wniebo-
wzięty, mówiąc dosłownie.
— ..Prawie każdy czyn ludzki

wypływa z przyczyn skombinowa-
nych... Wiadomość 0 wyjeździe
Marszałka Piłsudskiego na Made-
rę, czy gdzieś w tym rodzaju.
„.Naszem zdaniem, z imponują-
cych posunięć Marszałka to jest
jedno z najbardziej imponują-

, cych ...Dlaczego wyjeżdża? Odpo-

 jątnem oddaniem

wiedzmy raz jeszcze symbolami.
Bo lubi rzucać ludzi w wodęi
patrzeć, jak będą pływać, i z dru-
giej strony, bo nie lubi i nie
może być graczem w szachy, któ-
ry nie mając przeciwnika, gra

Na marginesie „Nocy
listopadowej”.

|| W związku z wystawieniem
przez teatr na Pohulance słynne-
go dzieła Stanisława Wyspiań-
skiego, odznaczającego się prze-
piękną wystawą prof. Ruszczyca
i doskonałą grą aktorów (zeszpe-
coną, niestety, fatalną grą p. Wy-
rzykowskiego, absolutnie zdyskwa
lifikowanego wyjątkowo nieumie-

roli Wysockie-
go)—godzi się przytoczyć kilka
warjantów „Nocy Listopadowej*,
zachowanych w bruljonie, a ogło-
szonych przed rokiem w Vt.
„Dzieł”* Wyspiańskiego.
W I akcie Nike Napoleonidow

tak przemawia:
Podstęp i zdrada plami.
Ci moi, którychem wiodła,
byli wielcy I piękni i czyści.
igdy zdrada podstępna i

laurowych nie pokalała liści.

W tymże akcie Nike z pod
Cheronei (pomysł zapewne prze-

podła

ję z „Grobu Agamemnona"
Słowackiego) jest nazwana w

- bruljonie:

sam przeciw sobie. ...Obóz jest
wszechwładny i obóz się nie roz-
leci. ..W wyjeździe Piłsudskiego
widzę troskę historyczną o przy-
szłość Polski. Jest to jego próbe,
co będzie z tą Polską, którą stwo-
rzył 6 sierpnia 1914 r. i 13 maja
1926 r.. kiedy jego nie stanie.
Jest jakaś piękna nadludzkość w
tej próbie, próbę tę dyktuje
wspaniałe, heroiczne poczucie od-
powiedzialności za przyszłość Pol-
ski. Ta turystyczna wycieczka na
jakąś wyspę Atlantyku jest jed-
nym z najbardziej głębokichi cie-
kawych kryzysów w polskiej hi-
storji współczesnej...

Polotu nie można odmówić
tym rozważaniom. Są one wyra-
zem radosnego upojenia. Raduj-
my się, gdy jest, radujmy się,
gdy go niema. Jesteśmy wszech-
władni.

*
* *

W radosnym tym nastroju jest
dużo żywiołowej szczerości. Jest
odruchowy i bezpośredni głos
serca: cri de coeur. Taka radość,
odpędzająca wszelkie cienie, po-
kazuje niekłamaniei niezawodnie,
czego się naprawdę najbardziej
chciało.

Chcieli władzy i to, jak dziś
sami mówią z lubością, wszech-
władzy. W tym kierunku szły od
lat czterech i pół wszystkie istot-
ne wysiłki. Nie było dnia, aby
czegoś i kogoś nie usunięto, cze-
goś i kogoś nie osadzono na
placówce. A obok tych codzien-
nych umacniań, od czasu do
czasu wielkie szturmy, jak wy-
bory. Oto w skrócie najistotniej-
sze dzieję tych czterech i pół lat
utrwalania władzy i zamieniania
jej w wszechwładzę.

Nic więc dziwnego, że osią-
gnięcie tego celu, najwyżej i tak-
że wszechwładnie tam odczuwa-
nego, wywołuje to radosne unie-
sienie, które woła w niepohamo-
wanym krzyku:
— Mamy wszystko czegośmy

chcielil
Teraz dopiero widač, jak ten

cel tam górował, skoro radość
jest tek niczem  niezamącona.
Dużo się mówiło o ustroju, o go-
spodarstwie, o mocarstwowej po-
lityce. Gdyby te troski były naj-
wyżej odczuwane, nie byłoby po-
wodu do radości. Fle skoro je-
dynym istotnym celem jest ta
władza i wszechwładza, jakże się
nie radować.

*
* *

O ileż serca ludzkie są czulsze
niż życie i jego zjawiska!

Różowe światło pogody, ra-
dości, upojenia, które tak rozpro-
mieniło ludzi w obozie rządzą-
cym, nie dotarło do istotnych za-
gadnień, kłopotów, trosk naszego
życia zbiorowego, nie przebiło
gęstego cienia niepomyślności,
nie ukazało lepszego jutra.

Żadne z wielkich zagadnień go-
spodarczych i politycznych, we-
wnętrznych i zewnętrznych, nie
zarysowało się ani o źdźbło po-
myśniej po ostatnich wyborach i
zmianach. Ludzie, którzy swe
szczęście widzieli we władzy i
wszechwładzy, nie posiadają się
z radości i krzyczą w niebogłosy
swą uciechę. A z wielkich prze-
stworów życia nie idzie żaden od-
dźwięk i taksamo tam, jak było,
głucho, pusto, martwo.

Są światła rzetelne i są ogni-
ki zwodnicze. Są radości zdrowe
i uczciwe i są upojenia zdoby-
czami, o których niejedno moż-
naby powiedzieć, a to się łatwo
nie ściera. Są zwycięstwa wiel-
kich spraw, po których drgnie
życie i są powodzenie  ciaśniej-
szych zabiegów, które dadzą ty-
le, na ile były wymierzone, ale
też tylko tyle, a życia nie pchną.

Dlaczego czasem nazywa się
coś zwycięstwem dobrej sprawy
i takie jest powszechne odczu-
cie, a czasem na myśl nikomu
takie nazywanie nie przyjdzie?

Póki życie głuche jest wobec
radosnych okrzyków, dźwięki te
są puste i przeminą, jak tyle
już przeminęło

Stanisław Stroński.

„Nike z pod Maciejowic.*
Dalej zamiast w 446—461 chór

podchorążych tak przemawia do
Wysockiego:

Co za głos? czyli z niebios Archa-
nioł

Co w ogniach przed nami stanął?
Słuchajcie, jakie to cuda?
Ktoś w postaci boga wielkoluda

wzeszedł śród nasl
Wysocki.

Człowieku, ja nie Archanioł z Koś-
cioła.

Weź ducha ty z moich słów.
Zbierajcie się, zbierajcie wrazl
W akcie trzecim (pod posą-

giem Sobieskiego) znajdujemy w
bruljonie taki fragment rozmowy
dwu poetów, Goszczyńskiego i
Nabielaka:

Przed tym się łotrem tam korzyć!
Ach, Bóg że daj na szyję jemu

sznur założyć
i zdusić—a z nim razem całą dzicz!

Goszczyński.
Bije siódma.

Nabielak.
Ty ino sobie zlicz
Ilu to naszych porwano kiedyś w noc
i zawleczono w grób zapadły...
A wy marzyciele, poeci -wy z har-

„ fami,
Wciąż śpiewacie, nudni w marzeniach
romantyczni!

D_Z_I.E.N NOK WOT "B.N=oSZRZ

Pt protektoratem Pana Prezydenta R. |.

Il Poki Aongres PrzeciwalkthOlOWY.
Uroczyste otwarcie w niedzielę dnia 7-XII-1930 r.

o godz. 12-ej

w Sali Śniadeckich Uniwertytetu.
Informacje w Biurze Kongresu — Uniwersytecka 3, parter, tele-

fon 3—48, od godz. 9-ej do 19-ej. 754—0 0

Zachowawcy z BB przeciw władzom ko-
ścielnym i duchowieństwu.

Dyrektor departamentu wy-
znań w ministerstwie wyz. rel. i
ośw. publ., p. hr. Franciszek Po-
tocki, wygłosił w Katowicach, w
czasie uroczystej akademii z po-
wodu ingresu ks. Biskupa Ślą-
skiego Adamskiego przemówienie,
witające Ks. Biskupa w imieniu
p. Ministra W. Rel. i Ośw. Publ.
Widocznie do przemówienia tego
przywiązuje p. hr. Potocki wielką
wagę, gdyż zbliżone doń pisma
zachowarcze B. B. (Dzien Polski“,
„Czas“, „Slowo“) oglaszają rów-
nocześnie artykuł p Wojciecha
Rostworowskiego o tem przemó-
wieniu. Robienie z przemówienia
dyrektora departamentu wyznań
wielkiego zdarzenia ma w sobie
pierwiastki pewnej sztuczności,
ale usprawiedliwione" może być
tem, że w skąpej działalności p.
hr. Potockiego już i to jest
czemś niezwykłem.

P. hr. Potocki, poza zdaniami
zdawkowemi, wypowiedział tylko
następujące zdania, zwracające
uwagę:

„— Niestety, nie zawsze i nie wszę-
dzie odpowiadano władzom państwo-
wym wzajemnością za zaufanie, które
one okazywały. Są smutne przykłady,
że nie wszyscy chcieli nawet zrozumieć,
że za zaufanie, odpłaca się conajmniej
lojalnością postępowania. Następstwem
takiego stanu rzeczy nie może być nic
innego, jak tylko szkoda, szkoda obo-
pólna dla obu zainteresowanych stron.
Zresztą historja nas poucza, że taka
właśnie szkoda zawsze powstawała, ile-
kroć próbowano zapoznać jedną wspa-
niałą tradycję Kościoła, a mianowicie
jego zrozumienie dla rzeczywistych po-
trzeb Państwa".

Zdanie to jest istotnie ude-
rzające. P. dyrektor departamen-
tu wyznań hr. Potocki tak spra-
wy przedstawia, że ze strony pań-
stwa wszystko było wobec Kościo-
ła w porządku, a nie wszystkie
czynniki kościelne odwzajemniały
się. Powiedziane to jest ogólni-
kowo,a więc najgorzej jak można.

Uproszczony ten pogląd p. dy-
rektora wyznań hr. Potockiego,
widzący tylko światło po stronie
rządowej, a cienie po stronie
kościelnej, w stosunkach wzajem-
nych, byłby dziecinnie naiwny,
gdyby nie był oburzająco wyzy-
wający. Wszakże wiadomo, że ca-
ły Episkopat Polski, w ciągu kil-
ku lat, niezmiernie źmudnie i nie-
zmiernie poważnie stara się o
wprowadzenie w życie praw na-
leżnych Kościołowi z mocy kon-
kordatu, lub o skróceniu sekciar-
stwa, że sprawy te były przed-
miotem rokowań niepomyślnie
utykających, że wywoływało to
słuszne zażalenia Episkopatu. Co
więcej, wiadomo również, że Ks.
Biskupi wielokrotnie występować
musieli przeciw wichrzeniom, pod-
kopującym religję katolicką, np.
w zakresie małżeństwa, bardzo
zaciekle prowadzonym w pismach
obozu rządowego, a nawet cały
Episkopat, jak w naradzie z 7-go
lutego b. r. musiał wystąpić w
obronie religijnego wychowania
młodzieży przeciw zarządzeniom
samych władz ministerstwa wyzn.
rel. i ośw. publ., co wyraźnie po-
wiedziano. W tym stanie rzeczy
twierdzenia p. hr. Potockiego,
który jakby o tem wszystkiem
nie wiedział, a wybiera się z za-
rzutami przeciw władzom kościel-
nym, są istotnie zdumiewające.

Pozatęm p. Dyrektor departa-
mentu wyznań hr. Potocki naj-
widoczniej przecenia i każe prze-
ceniać swym przyjaciołom z pism
zachowawczych BB. znaczenie
swych oświadczeń, Dotychczas
nie wiele wiadomo było o jego
wpływach. A jeżeli miałakj:ś

 

Goszczyński.
Nie ja, to ci Litwini;
= i tych kolega próżno wini,

o to są wiersze ładnei słyszę wo-
kóło...

Nabialak.
A co mnie ta do wierszy — wolę

bó
tyranom odpłacić wet za wet.
Następnie na kartkach z dialo-

giem Kory i Demetry napisał Wy-
spiański datę: 20. 2. 1900, gdy
całość utworu wykonał dopiero
w r. 1903. Kora w bruljonie mó-
wi pomiędzy innemi:

Z tajemnic moich matko znaj;
te ptaszki mnogie, których śpiew

co wiosna słyszysz w gaju —
to dusze zmarłych, które ja
przywodzę ze sobą 7 raju.
Więc kiedy wejdę w wonny gaj,
one z śpiewem ku mnie zbiegną
i wyśpiewają mnie królowę,
bo znam tajemną żywą mowę,
i wiem żywota wielkie Słowo,
które ciał ziemskich zrywa pęto

W akcie V,w teatrze Rozmai-
tości, Kudlicz, w stroju Mefista,
mówi pomiędzy innemi słowa z
„Kordjana*, napisanego przez
Słowackiego dopiero we trzy lata
później:

Pijcie wino, pijcie winol
Nie wierzycie, że to cud,

znaczenie, temci gorzej dla sądu
o nim, opartego na wynikach, na
które tyle razy musiał się żalić
Episkopat.

P. hr. Potocki jakby nie do-
strzegał, że ważniejsze są oświad-
czenia samego p. ministra wyz.
rel. i ośw. publ., 'o których po
naradzie Episkopatu z 7-go lute-
go b. r. podano do wiadomości
ze strony Episkopatu:

— „Szczególnie niepokojąco dzia-
łały pewne oświadczenia p. ministra
wyz. rel. i ośw. publ. co do roli religji
w wychowaniu młodzieży*.

Naogół zatem nagły wypad p.
dyrektora departamentu wyznań
hr. Połockiego na akaedmiji z
ogólnikowemi wymówkami w stro-
nę Episkopatu jest czemś nie-
zwykle nidpoważnem i musi wy-
wołać najgorsze wrażenie.

Jeżeli oświadczenia p. hr. Po-
tockiego niożna było jeszcze po-
gorszyć, uczynił to p. Wojciech
Rostworowski, obecnie senator z
BB., w swoim artykule, zamiesz-
czonym we wszystkich pismach
zachowawczych BB., a mającym
rozsławiać przemówienie p. hr,
Potockiego, bo oto dodaje on
jeszcze jeden wypad przeciw du-
chowieństwu:

— „Byliśmy, niestety, w ostatniej
kampanji wyborczej świadkami tej nie
przebierająčej w środkach demagogji
i nie spełnilibyśmy naszego obowiązku
publicystycznego, który wymaga uczci-
wości i prawdy, gdybyśmy usiłowali za-
taić, że tej czysto politycznej, czysto
partyjnej, ale ubranej w hasła kałolic-
kie agitacji, nie wszędzie oprzeć się
potrafili przedstawiciele naszego ducho-
wieństwa. Karmieni niewybredną, jedno-
stronną prasą pewnego obozu, wzięli
za pra'vdę to, co było jedynie mami-
dłem wyborczem i w ogniu walki, od
której winni byli trzymać się zdaleka,
wzięli w poszczególnych wypadkach
zbyt bezpośredni, zbyt daleko idący
udział”.

Jedyną jaskrawością w wybor-
czej agitacji ostatniej były wy-
stąpienia ks. Zongołłowicza, który
w Wilnie skazywał na zagładę
obóz narodowy jako nieistniejący,
a w Katowicach mówił, że nie
jest rzeczą ważną, czy obóz rzą-
dowy uzyska 1 mandat czy 300
mandatów, bo w żadnym wypad-
ku władzy z rąk nie wypuści,
chyba, że wydrą mu ją wraz
z życiem.

Gdzież są te inne niewłaściwe
wystąpienia duchowieństwa, o
których ogólnikowo, gołosłownie,
napostliwie, mówi p. Wojciech
Rostworowski?

Trzeba stwierdzić, że wypad
przeciw władzom kościelnym i
duchowieństwu tej dwójki har-
cowników, p. hr. Franciszka Po-
tockiego i p. Wojciecha Rostowo-
rowskiego, należy do najmniej
udanych poruszeń się zachowaw-
ców BB.

 

 

Gdy strumienia wina płyną,
Choć nie sadził winnic lud?

Dalej między publicznością
miał się znajdować Słowacki, po-
za którego krzesłem mieścił się
Satyr i tak do niego przemawiał:
Koniecznie musisz wieźć na górę,
Wdrapać się na najwyższy szczyt,
byś poznał dumy swej strukturę
i zyskał boskiej wiedzy spryt.

Posąg człowieka ty na globie,
uderzysz czołem w chmurny. strop,
a wtedy pokłon oddamtoble
i wskażę przepaść, — no skocz,

Jeżeli skoczysz — dam koronę,
Uczynię Królem Duchem, — :słysz?
Chcesz władać Polską? Na straconel
Musisz iść duchem ciągle wzwyż.
Polaki są niedoścignione.
Twój rywal zwie się: „Kysz a Kysz*.

- hop!

Słowacki.
Q! Polsko zieriol

2 Satyr.

Ton Bajrona.

1 Satyr.
Westchnął — i twarz skrył w pieeucze

zwój

, 2 Satyr.
Suknia w francuski gust skrojona.

Słowacki.
Q ziemio smutku — łanie krwi,
Przez ciebie nęka zbrodnia?

Jedna z wielu.
Obrazek z tajnej szkoły.

W miłym, cichym gabineciku
w Alejach Jerozolimskich w War-
szawie zebrałyśmy się na „pro-
szoną herbatkę”. ;Nie wesołą ona
jednak była i filiżanki herbaty,
stały nietknięte. Troska wielka
ciężyła nad nami. Policja wyśle-
dzi:a nasze szkółki, aresztowano
nawet jednę z nauczycielek, resz-
tę zdołała się ukryć, dziatwa roz-
pierzchła się i dowodów żadnych
nie złapano. O_ nauczycielkę
aresztowaną byłyśmy spokojne.
Twarda i mądra, poradzi sobie
i za kilka dni zgłosi się do pracy,
ale teror swoje zrobi. Wiele osób
będzie się obawiało dać mieszka-
nie, a już i bez tego trudno zna-
leźć odpowiedni kąt. Cóż pocznie-
my z tą gromadą dzieci, które
w tamtych trzech „kryjówkach”
uczyły się?

Czułyśmy się bezradne. Słodka
nasza przewodnicząca pani Kata-
rzyna, gotowa z własnych fundu-
szów opłacać lokal, przyjąć jed-
nak do siebie szkółki nie może.
Szpicle mają już ją na oku. Pani
Marja, skarbniczka, próżno przy-
pomina wszelkie zakątki warszaw-
skie, w którychby szkółkę dało
się założyć, jedne już zajęte,
inne niezbyt bezpieczne.
— A gdyby poszukać na Bro-

warnej? rzuciłam.
Wszystkie zgadzają się,

miejsce dobre, ale u kogo?
Podejmuję się, że tegoż jesz-

cze wieczoru dowiem się od
znajomej mi praczki, czyby na-
szego uniwersytetu, nie przyjęła
do swej izby, jutro powiadomię
nauczycielkę i pojutrze w imię
Boże już jedna szkoła będzie
uruchomioną.

Ze względu na spóźnioną po-
rę, wychodzę natychmiast. Spie-
szę, by pani Janową zastać jesz-
cze czuwającą. Jestem jej zupeł-
nie pewną, nie jeden raz prze
chowywała moje tajne dokumen-
ty u siebie. Czy aby zechce mieć
szkołę? Trudniej to ukryć, niż
świstek papieru.

Pędzę co sił i zdyszana pu-
kam do znanych drzwi.

Co za szczęście pani Janowa

że

sama. Mąż z dziećmi poszli kę-

dyś.
Od razu mówię jej, po co tu

przyszłam. :
Słucha mnie spokojnie, sku-

piona nie przerywając jednem
słowem.

Sprawa jest jasna, mam dzie-
sięcioro dzieci, które muszą u-
czyć się. Jest nauczycielka, po-
trzeba mi tylko lokalu pewnego,
za który płacę miesięcznie trzy
ruble. Naturalnie nikt o tajnej
szkole niema wiedzieć. Codzien-
nie dwie godziny będzie trwała
nauka. Proszę ją by się namyśliła
i przyszła jutro rano, powiedzieć
mi czy się godzi dać izbę.

Podniosła na mnie spokojne,
poważne oczy.
— Już się namyśliłam, rzecze,

mogę i bez tych trzęch rubli,
byle...
— Byle co, przerywam.
—Byle się moje dzieci mog-

ły uczyć razem z tamtymi. Janka
jeszcze mała, ale pojętna, a Jó-
zek rozbisurmani mi się bez za-
jęcia. Mój chciał go zapisać do
miejskiej, ale tak mi niejako do
moskali go posyłać. Sam Bóg
chyba panią tu przysłał.
W tej chwili wszedł mąż i

dzieci. Ulmówiłam się z p. Jano-
wą, że jutro przyjdzie rano do
mnie po bieliznę do prania.

Wracałam do siebie i spiewa-
jąc w duszy radosną pieśń. Na
zajutrz do łóżka przyniesiono mi
jak zwykle.Kurjerek. A w nim roz-
porządzenie generał- gubernatora
Czertkowa:

Wszyscy, którzy dają mieszka-
nia na tajne szkoły, nauczyciele
udzielający lekcji w tajnych pol-
skich szkołach, raz rodzice dzie-
ci, które do tych szkół uczęszczają,
skazani będą na trzy miesiące
więzienia, lub 500 rubli kary.

Dziennik wypadł mi z
ukryłam twarz w dłonlach.
— M więc, nic z tego, muszę

to wszystko powiedzieć Janowej,
przedstawić jej całe  niebezpie-

ręki,

i 1 Satyr.
Car cię polubił.

2 Satyr.
Książę drwi.

1 Satyr.
Tyś jest Polski pochodnia.

Słowacki.
lleż to dusz chwycyłaś w kleszcze,
uśpionych Twoim darem.

(W tekście ustalonym dwa
ostatnie wiersze mówi Faust do
Mefista), W powyższej scenie
spotykamy szereg  anachroni-
zmów oraz niekonsekwencyj psy-
chologicznych, dlatego dobrze
zrobił Wyspiański, že ją osta-
tecznie usunął.

Po w. 153 w bruljonie Kudlicz
w roli Mefista zaczyna mówić:
Pókiś młody...

(nagle zmienia ton)
(mówi)

Młodości, podaj mi skrzydła
a okiem słońca
ludzkości całe ogromy
przeniknę z końca do końca.

Publiczność:
To to jest? Co on gada? To nie z jego

rolil
Hej brawo! Brawo Kudlicz!
(nagle otwierają się drzwi do parteru,

we drzwiach staje Nike).
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«lo nabyciawapiekachiarogerjache

czeństwo, a ona naturalnie, że
odmówi...
W godzinę potem przyszła pa-

ni Janowa. Rozjaśniona była i od
progu oznajmiła mi, że mąż na-
turalnie zgodził się i choćby dziś
dzień mogę przyjść.

Poprosiłam, by usiadła i spo-
kojnie posłuchała, co tu chcę jej
przeczytać.
— A to zbóje dopiero,

nęła. gdym skończyła.
— Wobec tego sądzę, że nie

będziecie mogli odnająć izby, po-
wiedziałam, chcąc jaknajprędzej
z tem skończyć.

Spojrzała ze zdumieniem,
chwili spokojnie zapytała:
— Proszę pani, zdaje mi się,

że i u pani odbywa się tajna na-

uka, tu w tem mieszkaniu?
Skinęłam głową, a ona dalej

mówiła:
— A jak wykryją, to pani bę-

dzie też siedzieć w kozie, lub za-
płaci 500 rubli?

Roześmiałam się.
— Ani grosza nie zapłacę, od-

siedzę i basta.
—A za czyje dzieci

pani pokutować?
— Za nasze, Janowo, za pol-

skie...
— Tak, za polskie, ale nie za

swoje ródzone, którym trzeba dać
naukę. A ja swoje chcę uczyć, to
też mogę siedzieć.
— Nie, nie Janowo, nie pój-

dziecie do więzienia, zawołałam,
o ile wyśledzą, to zapłacę...
— A toż poco? obuszyła się,

Moskalom jeszcze worki nabijać,

nie wolno płacić. Trzy miesiące,

nie wielka rzecz, odsiedzę. Tylko

proszę pani zaopiekować się Jul-

cią, chłopak może przy ojcu zo-

stać, ale dziewczynka słaba i po-

rządku potrzebuje większego, wło-

sy ma długie, sama się nie uczesze.

— Dobrze, dobrze, Janowo,
wołałam, Julkę wezmę do siebie

i sama będę ją czesała, mam je-
dnak nadzieję, że bez mej opieki
obejdzie się.
— A więc, jutro proszę pani,

zaczynamy szkołę, kończy pani
Janowa, i Bóg da, że szczęśliwie

pójdzie.

szep-

po

będzie

Uprzejmość turecka.
Uprzejmość jest rzeczą tak

wrodzoną' człowiekowi Wschodu,
że nie zatraca jej nawet w obli-
czu śmierci. Ilustruje to następu-
jące prawdziwe zdarzenie: Szeik
Said, który.w powstaniu przeciw
Turkom stanął na czele Kurdów,
został schwytany i odesłany do
Diarbekir na stracenie. Tu przyjął
go turecki komendant, który
odezwał się hez cienia ironii:
„Bądź pozdrowiony szeiku! Jak
zdrowie? Czy podróż nie była
nużąca?*  Szeik odpowiedział
uprzejmie: „Każda podróż nuży*”.
„A może wasza wysokość chory?"
„Nie dziękuję, czuję się nieźle?*.
A apetyt? Może wolno mi eksce-
lencji podać coś do jedzenla? —
„Nie, dziękuję, muszę być ostro-
żny — pan rozumie, pułkowniku,
djeta—a zwłaszcza chciałbym po-
ścić*. „Uczynimy wszystko, ażeby
ekscelencja czuł się u nas dobrze.
A może dla pewności wezwać
lekarza?"—„Nie, dziękuję, zdrowie
nasze jest w ręku Allaha". Na to
komendant zwraca się do straży
eskortującej więźniów: „Odpro-
wadžcie ich, gdyż , potrzebują
spoczynku”. Słowo „spoczynek”
znaczyło spoczynek wieczny.
Szeika wraz z jego świłą odpro-
wadzono na bok i rozstrzelano
Podczas rozmowy szeik wiedział
dokładnie, co go za chwilę czeka.

Po w. 31 w tejże scenie czy-
tamy w bruljonie taki djalog:
(str. 562—3):

1 Głos.
Przysiążcie chować tajemnicę.

Chór.
Maska dziś naszą kryje twarz.

I Głos.
Jutro dzień nasze pozna lice.

Chór.
Przy księciu będziem pełnić straż.

1 Gtos.į
Tyrana mieczem w krwi powalę,
dzień zemsty przyszedł i dzień kar.

Chór.
Ojczyznę moją dziś ocalę,
nie będzie carem polski Car.

Wreszcie w akcie VIII „W Pa-
łacu Łazienkowskim*, rozmowa
Kory z Joanną, gdzie Kora prze-
powiada odrodzenie Polski, była
pisana również w r. 1900, jeszcze
przed „Weselem*. (Myśl urywka
ta sama co w „Weselu* zaklęta
w postaci Chochoła, t. zn. ko-
nieczność ukrycia życia pod
powłoką śmierci, krzewu różane-
go pod wiechciem słomianym).
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Wilnianki w Lozannie u Mickiewicza.
Drobiazg biograficzny na czasie.

Jakoż zmarła w Rzymie rze-

czywiście, i to rychło, w kwietniu

1840 r., ale nie Szemiotowa,

tylko jej siostra cioteczna, właś-

Nr. 283

całe eskadry lotnicze, na
których nie było ani jednego ży-

wego człowieka. Fkcją kierowali

naczelnicy oddziałów umieszczeni

chody,

(Na Miesiąc Pomorza). z okazji odsłonięcia tablicy cewiczowej. Wpadły mimocho- nie Józefa z Steiningerów Sido- w schronie betonowym. Skompli-

L panikai um Anno a aaa i wniosły wiczowa, dawna „berżerka”. Tym  kowana instalacja radjotechniczna

Miasta krzyczą: jesteśmy gałęzie, wyrastające z ciebie skan dd Mickiewicza, nień. Ileż tam 6 dne 2 +: razem aasię lei WOZNA, kemsa

od stóp do głów, od gór po dół, po wodę, pisał na tem miejscu szerzej wiel- drogiem mieście i o serdecznych rest ino Śjębiej -zapewbe a is sok walki, działali "ės

gdzie Bałtyk podmywa męski beton Gdyni — ki klucznik tradycyj wileńskich, w niem ludziach! zapisał się w pamięci poety ten pomocy aparatów radjowych,

umieszczonych w stalowych heł-
— Rozległym pniem zakorzeń się w glebie

Wisło — wierzchołkiem w niebo wynijdź!

Gwiazdy, które dziobał rozśpiewany Kraków

ubrały go w cudowny płaszcz świateł i ruchów,

Poznań swój krzyk w strzeliste pawilony zakuł,

Poznań, prosty w budowie i niezłomny w duchu.

Lwów śpiewa, a za nim wtórzy Podkarpacie:

— to tobie strzela nafta z niespodzianych szybów.

p. Uziębło, o dawnej właścicielce
tej kamienicy, Joannie Macewi-
czowej, siostrze pani Kowalskiej,
io jej córce z pierwszego mał-
żeństwa, Józefie Steiningerównie,
później pani Sidorowiczowej. Do
tamtych cennych i pieczołowicie
zgromadzonych informacyj, może
i warto dorzucić parę słów uzu-
pełnienia.

Pośpieszył Mickiewicz przy-
służyć się paniom tym, ile mógł,
i napisał list polecający do zna-
jomego sobie z Paryża 2 bawią-
cego właśnie w Rzymie hr. Ceza-
rego Platera, aby im ułatwił po-
byt w wiecznem mieście, wyrobił
znajomości itp. „Te słów kilka
piszę, — czytamy w jego liście,—
polecając tobie dwie nasze Litwin-

dzień w Lozannie, kiedy, to z

przybyciem obu „Liżwinek”* gwar-

no się zrobiło w jego pracowni

profesorskiej, gwarno wspomnie

niami o Wilnie, o Kownie i o

młodości zbiegłej bezpowrotnie.

W  przypisku wreszcie dodaj-

my, że z relacją o tych odwie-

dzinach źle się obeszli riografo-

wie Mickiewicza. Władysław Mic-

mach noszonych na głowie.
Ćwiczenia wykazały, iż nie ma

takiej przeszkody, ktėrejby nie

przezwyciężyła „Zmotoryzowana“
armja. Oddział tanków bez naj-

mniejszego trudu utorował sobie

drogę wśród lasu, obalając wiel-

kie drzewa, przez mury, których
grubość wynosiła do 45 cm. Hero-

Gdynia i Wilno, dwa świeczniki, stojące na warcie Młodą pannę Józię, dziecko ki, panią Sidorowiczową i panią kiewicz przeniósł je najmylniej plany bez pilotów krążyły nad

gwiżdżą przeciągle, sędziowie zapelnionycb trybun. prawie (miala lat 13, gdy poeta Szemiotową.: Zostawiłem je w (Il 132) na wrzesień 1830 r. na terdnerm manewrów, rzucając na

rozkaz radjowy pociski. Szczegól-
Krwawy pot Łodzi tka im pieśni, miększe niżli jedwab

A oto dar. Katowic: buk but nieustanny.

Ty jedna, Warszawo, o sen nocami nie dbasz,

wyjeżdżał zesłany) lubił Mickie-
wicz rzeczywiście wyjątkowo i za
talent muzyczny i za wrodzoną

kraju dziećmi, teraz obiedwie już
zamężne, a jedna z nich matka
kilkorga dzieci. Proszę ciebie

czas, biedy poeta bawii w Lozannie

z Odyńcem i Kraszewskim. Cho-
chlik psotny prześladował zaś za-

nie wielkie wrażenie wywarł atak

tanków, kierowanych przez „ro-

botów". Komenda przesyłana była
sa el szlak wesołość. Pamiętał o niej diugo. bardzo a bardzo, żebyś był przy- wzięcie panieńskie nazwisko „ber-

e BYRKE, jekky 4a. wowy wypzarye Seria, Z Moskwy, 1826 r., usprawiedli- jacielem i opiekunem tych do- žerki“. Widzieliśmy, jaki lapsus z odległości 150 klm.

aby nim drzewo spławić na słony Atlantyk wiał się przed Odyńcem, który brych i zacnych dziewczątek, bo przytrafił się z- niem Miekiewi- Angielski minister wojny o-

i ludziom przynieść chłód, gdy mdleją w zaducbu planty mu robił wyrzuty, że się zanie- nie mogę jeszcze przywyknąć, czowi; Januszkiewicz, który ten świadczył delegatom dominjów,

—obywatelskie serca czem ci nagrodzą i jak? dbuje w korespondencji z Józią żebym je nazywał inaczej. Tak błąd pamięci poety przekazał w iż armia angielska rozporządza

II. „berżerką”. „Wiesz — pisał wte- to, kochany Panie Cezary, starze- swoich zapiskach, zrobił z pani kilkoma  takiemi wynalazkami,

Mi KA YE łodki. d k dy — jak ją szanuję i lubię. Ale jemy się na włóczędze! Jeśli na- Józefy Maciewiczównę; Kallen- trzymanemi w tajernnicy, które

lastaskqpią swę światła w słodkich wodach rzet. pamiętam, żem ją zasmucił mo- si księża są terazw Rzymie, przy- bach zaś, który ogłosił bruljon sprowadzają do zera akcję regu-

Wiedziemy nasz bandel za rękę ku morzu,

ku stacjom granicznym, swarliwym jak ule.

To będą dnie, wszyte twardo w słońce i w śnieg,

ogromem pracy nabrzękłe, wschodzące na naszą półkulę,

— dzieła w przestrzeń wznoszone nieprzerwanem pasmem,

które twa płynna wola wspiera i osłania —

— Polsko—wszyscyśmy z ciebie, płacząc, jak niemowlęta wyszlj!

Dziś wieczór myślę o twej twarzy jak o lampie jasnej,

— tronie cbwały, świątynio spokoju —

oddaję ci w bołdzie zgiełkliwy strumień czuwania

i górę, wyniosłą od niebotycznych myśli.

III.
Przyjdź nocą, zwycięstwo chłodne i zasłużone

w nasze tysiąc lat życia, w nasze wiotkie dzieje!

Miasta, siłą i pracą zmożone,

wąską ścieżką do sławy dochodząc,

na wzgórzach stoją, modląc się do ciebie:
— Wisło, gwiazdo Bałtyku, sztandar twój się chwieje

w piaskach, które pod falami grzebiesz.
Obywatelko, wolna u źródeł, pełna w biegu, uciśniona w ujściu!

Płacze cię Polska, płaczemy cię wszyscy

Wisło, lecąca w pośpiecbu do Gdańska!

Pozdrawiamy cię pieśnią, przyjaciele bliscy,

w początkach nasza, a w końcu bezpańska!

Jesteśmy przy tobie jak zawsze.

Na wiatr nam podaj ramiona.

Całujemy się w usta, najsłodsze, najłaskawsze,

matko bogata i strapiona! JALU KUREK.
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UZNANE ZA NAJLEPSZE :

wóciki, Likiery i Wina

F. $tetan GENELIŽS-=kaS-KAAKC. W WARSZAWIE:
Z uelpol do wynajęcia z

niekrępującem wej-
ściem Popowska 9 m. 3

 

| LEKARZE |

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

Mickiewicza 24.

Dr. Sz. Bernsztejn

 

 

im odjazdem; chciałbym, ilekroć
piszę, za ten jej przyjacielski smu-
tek, zapłacić jakiem słówkiem we-
sołem, jakim żartem, jaką pu-

stotą. Ona taka młoda i szczęśli-
wa; nie miałbym sumienia znu-

dzić ją kiedy listem natehnionym
od złych humorów. Czekam za-
wsze brylantowej wesołości, nim

pióro wezmę, aby pisać do Józi,
a ta wesołość jest rzadka!...”

Widzimy stąd, że młody wy-
gnaniec utrzymywał przecież nie-
jaką korespondencję z panną
Józią. Brylantowej wesołości tych
jego listów do podlotka nie po-
znamy jednakże bliżej, bo po listach
niema ni śladu.

Żegnając zasmuconą „Berżer-
kę* w Wilnie, ani przewidywał
Mickiewicz kiedy i w jakich wa*
runkach ponowniez nią się spotka.
Stało się to dopiero po latach
piętnastu. Poeta miał już poza
sobą okres swej twórczości po-
etyckiej, i właśnie odgrzebując w
pamięci wiedzę czerpaną ongiś
od Grodka, wykładał Szwajcarom
łacinę w Lozannie. Tam to ja-
kiegoś listopadowego dnia 1839 r.
odwiedziły go niespodzianie dwie
dawne małe przyjaciółki, córka
pani Kowalskiej i córka pani Ma-

NAJLEP.3

DO PA   
 

704—0

DOKTÓR MEDYCYNY

A. CYMBLER
WENERYCZNE i

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

804—2

 

 

 

 

  

Dbajcie o swoje zdrowiel

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

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA"
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-
czającym, ułatwiającym funkcje organów tra-
wienia I działającym przeciwko otyłości.
Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki i składy

apteczne.

   

prowadź ich do tych pań; choć
jedna z nich protestantka, ale

serce ma arcykatolickie".

Plater rzeczywiście zaopieko-
wał się wojażerkami, zaznajomił je
z ks. Zmartwychwstańcami; w
jednym z owoczesnych listów ks.
Duńskiego z Rzymu znajdujemy
o nich wzmiankę. Wzruszyła więc
poetę ta wizyta i odnowione
przez nią dalekie wspomnienia
młodości, czasów kowieńskich i
wileńskich. Długo też pamiętał
ten miły wypadek Również i pa-
nie, wzruszone wypadkiem, mu-

siały być odpowiednio rzewne i

sentymentalnie  nastrojone. W

siedm lat póżniej, w r. 1846, opo-

wiadać jeszcze będzie Mickiewicz

Januszkiewiczowi o spotkaniu w

Lozannie Szemiotowej z domu

Kowalska, Sidorowiczowej z domu

Macewiczówna (tak! Mickiewicz

najwyraźniej zwykł był nazywać

„beržerkę“ według nazwiska mat-

ki nie z pierwszego, jak należało,

ale ż drugiego małżeństwa). I

dodał jeszcze zabąwny szczegół

o tem, jak pani Szemiotowa,
melancholijnie nastrojona, marzy-

ła o tem, żeby umrzeć w Rzy-
mie; „może — powiadała— pan

Odyniec wiersz jaki napisze"!

ZW

 

  

ŻĄDAJCIE

(Zarzecze).

Sprawy

żółciowych.

Warszawa.

ko położona,
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kańska 17 Bank Kredy-
towy, dla W. S. 0

majątkowe !

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le- Przyjmują się zapisy na 8 mie-

sięczne Kursy Elektromonterskie dną

Stowarzyszenia Techników Polskich

tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—

Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-

otoczona

 

tych zapisek Januszkiewicza, od-
czytał tu równie, błędnie: Male-

wiczówna.
awieża uroczystość odsłonię-

cia tablicy niechże będzie okazją
przypomnienia wypadku ostatecz-
nie drobnego i usunięcia myłek,
również niedużych. Rosną te dro-
biazgi dopiero, kiedy na nie spoj-
rzeć przez soczewkę — genjusza.

Stanisław Pigoń.

ROZMAITOŚCI.
Nowe angielskie maszyny

śmierci.
Angieiskie ministerjum wojny

z okazji pobytu w Londynie de-
legatów dominjów na konferencji
imperjalnej, urządziło pokaz „zme-
chanizowanej* armji, czyli, tych
oddziałów, w których wprowa-
dzono w miejsce żołnierży moto-
ry, kierowane przy pomocy fal
radjowych z odległości. Pokaz
odbywał się pod Londynem, przy-
czem zaproszeni mogli zdaleka

obserwować manewry „Maszyn

śmierci*, które w przyszłej woj-

nie odegrają decydującą rolę.

Wszystkie działania wykonywane
były przez tanki, pancerne samo-

 

grz

NORA

w Wilnie

 

 

   

  

4 SĄ NAJLEPSZE!

Do nabycia w Wilnie:

koncesjonowane przez Kuratorjum Okręqu Szkol- Administracji.

larnej armji nieprzyjacielskiej.

Jaka będzie tegoroczna
zima?

Przyrodnicy niemieccy przepo-

wiadają, że niedawna fala zna-

cznego ochłodzenia i dużych opa-

dów śnieżnych w górach, są zwia-

stunami wyjątkowo surowej zimy,

podobnej do tej, jaka była w

1928/29 r. Zwierzątka, zwane w

Niemezech „Hamster”, czyli na-

sze- chomiki, zagrzebały się na

sen zimowy w tym roku, bardzo

głęboko w ziemi, zaopatrzywszy

się w wielki zapas jadła i wy-

ściółki ze słomy. W zeszłym ro-
ku chomiki zagrzebały się na zi-

mę tylko na kilka centymetrów

pod powierzchnię ziemi. Tak sa-

mo też daleko grubszem, niż kie-

dykolwiek, futrem okryły się kozły

i kozice, spotykane w lasach.

W wielu okolicach Niemiec
lud tak wierzy w podobne ozna-
ki, że mieszkańcy zaopatzyli się
w większe zapasy ciepłej odzieży
i opału, aniżeli zwykle, pamiętają
powiem, jak dotkliwie dała im się
we znaki surowa zima z przed
dwóch lat, którą zapowiadały po-
dobne również zwiastuny.

 

LIBERTI

 

 

aparaty, detektory,
głośniki, słuchawki,
prostowniki

10
8-
1E
8L

   
   

D. WAJMNA, Trocka 17,
„OGNIWO“ $w. Jańska 9.

dolny administratori
organizator z dokła-
znajomością księgo-

wości (bilansista), poszu-
kuje zajęcia. Chętnie wy-
jedzie na prowincję. Zgło-
szenia pod „samotny* do

4441 —0
Choroby skórne, wene- sosnowemi lasami. Do : s

Diat ryczne i moczopłciowe jazd na miejsce autobu- nego Wileńskiego. "1

ego, że 9—1 i od 4 — 8 pp. sem o 45 minut prawie Przyjmowani są kandydaci posiadający co- WIATŁO, DZWONKI

udoskonalone 1
p Jacy

Mickiewicza 28, m. 5. co godzina. Kościół świa- najmniej 3 letnią praktykę przy obsłudze maszyn = MOTORY urządza

śniegorwce i kalosze 11—s0 tło elektryczne, telefon, lektrycznych, w elektrowniach, lub zakładach I >

marki „P. M, mi
policja na miejscu. Mają. Przemysłowych, z wykształceniem ogólnem niż- reperuje elektryk konces

wytóżnieja lo kw niskiej ceny,
tek Połuknia właściciel- SZem od szkoły powsżechnej. TADEUSZ FABISZEWSKI

konańiam.Zainaan wy _ Dr. JANINA ka Rożańska lub w Wil- Informacje i zapisy — w kancelarji Kursów, Wilno, Portowa Nr. 8.

Ši Dao UAB Piotrowicz-Jurczenkowa nie ul. Zamkowa 18 m. Kopanica Ne 5, codziennie prócz sobót i świąt od 3029—15

my i aa — z ardyn. Szitalą Sawicz. A k ae godz. 4—5A że: Pa) do 20-ej. as

kle | zawsze łatwe do włożenia PCENA i ai i > Ka 7 .. 4KUPNO- až!

Zarzecze 5, m.2 od4-6pp. | o sprzedania SPRZED
30 lac */, dziesięcii

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE — | 3 Gl. Antokolskiej 12. Wa. Okazyjnie
TYLKO Z PODKOWĄ Dr. K. SOKOŁOWSKI BY, B a J runki na miejscu. 4417—1 matador, kuchnia, sklep

o 25 popas i in- į do sprze=

< > E P E G E > chor: "PTE aps WARSZAWĄ a PRACA | ne zabawki dania ul.

ryczne. Przyjm. od9—12 A p asi Wiwulskiego 22, m. 6.

AIDSEEAEIB i Rządca- Roinik d +4 rodka A ządca - Roini o po-
sk __  stępowej gospodarki, Od r, 1843 istnieje

K M z Pianina I Fortepiany o światowej | 3 para ORA „ skromnych wymagań,bez- WILENKIN |

A į sławie Pleyel, Bechstejn etc., takoż AKUSZERKI ogrodem do w mającią dzietny, uczciwy, praco- ul. Tatarska 20.
1 i Arnold Fibiger, Kerntopf i Syn, dla inteligentnej rodziny pit)”. energiczny, poszu- MEBLE

do radja, samochodów i światła. Radjo-odbior- | | uznane rzeczywiście za najlep- Ba M E RA 5 ziny kiwany od zaraz do ma- jadalne, sypialne i ga-

niki i pezet edłowy: ez mowa: a I za sze w kraju przez najwybitniej- AKUSZERKA PORZ SAID ku. w pow. Wileńsko- binetowe, kredensy,

prawa akumulatorów, „ słuchawek, gło- szych fachowców na Pow. Wystawił „1924 rockim obszaru przesz- stoły, szafy łóżka it.d. |.

śrików, woltomierzy, prostowników i innych. b A Marja Laknerowa -— ło 100 ha satiwynich Wikwintne, MOGA)
A I w Wilnie w 1930 r. (Grands Prix i Wielkie

Przyjmuje od godz. $do Wymagane: dobra znajo-

 

Niedrogo. Na dogod-i
1
| Firma MICHAŁ GIRDA Medale Złote). i i
i ai KK DĄBROWSKA, 714— 7w. Kasztanowa 7m. 5 V | mošė mleczarstwa, sa- ch w. kach i

i Zamkowa 20. = Tel. 16—28. Wilno, a Niemiecka 3, m. 6. 20 WZP69. [BS ANIE downictwa, pszczelnict- | raty. 8 © 43219
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 — Ceny fabryczne. Sprzedaż | wynajęcie.
 

 

„I. DUBICKA I S-ka"
(właściciele J. Dubicka

i 1. Januszewski)

|WINA KRAJOWE
STARE — LEŻAŁE — MOCNE

ne,b:

materjały wełnia-

ne, jedwabne, oraz

awełniane,lnia-

Pokój

Mieszkania Ą
i pokoje |

2 duże pokoje i jeden
mały z kuchnią, ogród-
kiem, ze wszelkiemi wy-
godami od 1 stycznia do
wynajęcia zauł. Montwił-
łowski 11, od 10—1. Tam-
że 2 pokoje w sutere-
nie i skład na opał

referencje

oferty

wa i hodowli bydłaitrzo-
dy; pożądana znajomość
jedwabnictwa i eksploa-
tacji lasu. — Poręczenie,

i świadectwa
niezbędne. Szczegółowe [poszukuję osoby

z odpisami świa-
dectw, wskazaniem osób nia i

Oa nie do sprzeda-
nia futro na bobrach

 

pilnowania mieszka- dobyć; żeby nie to, opo-
niewielkiej usługi wiedziałabym pani o tym (MEEWZKUNGNENKANENA

z dużym kołnierzem bo-
browym. Wielka 24 Za-

do mogę z siebie słowo wy- kład Krawiecki Nowicki.
4422—0
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Dr.Zeidowic i MIESZKANIE 3 względ- Ę = |
„Žeido z = PAS nie 4 pokojowe z łazien- = |

CHOR. WENERYCZNE 1 YW ; ką i kuchnią na I lub II ra

MOCZOPŁ. i SKÓRNE AV BE iętrze w centrum (oko- 5%
9—12 i 5—8 w. tel. 2-77. NN; ica nie handlowa) od za- =>

—— =LŽ dat poszukiwane. Cena =

3 obojętna. Może być od-

D-r Zeldowiczowa stępne. Oferty: Domini-

 
 

 

poleca | posiada w sklepie kołdry, koce, chust-| umeblowany, jasny, du- 9 poręczających i poleca-, Sierakowskiego 25 m. 10. moim nowym iokatorze,

i 1 | swoim przy ulicy KO daria ży, ciepły ze wszelkiemi ŚR: jących oraz podaniem 4413—0 co za ziółkol i Z powodu wyjazdu
Ė Wileń , y wygodami z opałem į ———-—— wymaganego  wynagro- a tanio do odstąpie-

4 eńskiej Nr. ; 9 ynagro- WYWZKZZEKSK  - Niech pani mówi
itp. światłem do wynajęcia Mieszkania dzenia i świadectw tylko 2 ; p w. % nia MLECZARNIA z'ca-

WILNO po cenach [ak zwykle umiarkowanych. Przejazd domNe7, (przed listownie: Wilno, ul Do- Kumoszki. je zato przyniosę pani Ł

28 ak a dno kościołem św. Piotra i do wynajęcia 4-ro i5-cio minikańska 17, Bank  — Paniusiu droge, tak znaxomity šrodek ud bó- łem urządzeniem przy
lu gardła. ulicy Ostrobramskiej8.mnie strasznie dzisiaj

1 gardło boli, że ledwie 477 005007:z2-—-
4442—12—1 Pawła) domy urzędnicze. pokojowe z  wyqodami Kredytowy, Włodzimierz

4248 Kalwaryjska 31. 4433-3 Szmidt. H ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 665—0
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A /nego komitetu

(G. P. U. aresztował 4 dowódców

LZ

  

Nr. 283

L taloj Polgki.
Przed zamierzoną podwyž-

ką komornego.
Jak donosi prasa warszawska

Podwyžka komornego, o ktėrej
| pisaliśmy, jest projektem zrodzo-
nym przez Ministerjum Robót
Publicznych, gdzie kołatał się od
Czasów jeszcze rządów p. Mora-
<zewskiego w tem ministerjum
Po przewrocie majowym.

Projekt przedstawiony Związ-
kowi Miast został z rzadką u nas
jednomyślnością przez wszystkich
odrzucony.

Obecnie wypłynął znowu na
naradach  międzyministerjalnych
gdzie był w szczegółach uzgod-
niony i przyjęty.

Z POGRANICZA.
Uprowadzenie i zamordo-
wanie 4 komisarzy sowiec-
kiej straży granicznej przez

oddział partyzancki.
Z pogranicza donoszą o nie-

zwykłem wydarzeniu w  pogra-

nicznym sowieckim rejonie straży

granicznej w Buchnowiczach, od-

dalonych o kilka kilometrów od
polskiego odcinka granicznego

Chocieńczyce.
W dniu 3 b. m. do Buchno-

wicz przybył oddział uzbrojonych

ludzi, którzy z polecenia central-

wykonawczego

 

Aresztowani w tymże dniu zo-

stali wywiezieni rzekomo do Miń-

ska. W następnym dniu okazało

się, iż nie był to wcale oddział

G.P. U., lecz lotna „25” dwu-
dziestopiątka partyzancka, która

na podstawie faiszywych doku-

mentów aresztowała komisarzy

sowieckich.
Dwóch z tych dowódców zna-

leziono powieszonych na drzewie
w pobliskim lesie, zaś pozostali

dwaj zostali utopieni. d

 

Że świata.
Komuniści gdańscy tęsknią

do roli katów.

Według doniesień prasy nie-
mieckiej, bojowa organizacja ko-
munistyczna w Gdańsku tak
zwany „Związek czerwonych żoł-
nierzy* wysłał do prasy sowie-
ckiej telegram, w którym za-
wiadamia, iż czułby się zaszczy-
cony (I), gdyby mu powierzono
wykonanie spodziewanych wyro-
ków śmierci w toczącym się
obecnie w Mińsku procesie (!).

Ten krok komunistów gdań-
skich wywołał w gdańskich ko-
łach politycznych i wśród ludno-
ści wiełkie oburzenie.

Sejm węgierski przeciw
żydom.

Sejm węgierski był terenem
gwałtownych zajść z powodu in-
terpelacji zložonej przez posła
Pawła Sandora—w sprawie przy-
znania żydom, którzy brali udzia-
w wojnie światowej, prawa wstę-
powania do „Związku bohate-
rów”. Sprawa wynikła z powodu
odmowy przyjęcia do związku pe-
wnego oficera, który ożenił się
z żydówką.
W odpowiedzi na interpelację

premjer hr. Bethlen oświadczył,
że zarząd „Związku bohaterów*
bierze pod uwagę zachowanie się
danego osobnika nie tylko na
froncie wojennym, ale także w
okresie przewrotu, a zwłaszcza
rządów komunistycznych Beli
Kuhna.

Z naciskiem podniósł następ-
nie, że po usunięciu rządów ko-
munistycznych na Sadrzech w
całym kraju ujawnia się nastrój

antysemicki, gdyż „wszyscy* byli
świadkami, że pewne sfery ży-
dowskie silnie sympatyzują z ko-
munizmem.

Nie można się przeto, dziwić,
że „Zw. bohaterów” broni się przed
przyjmowaniem na członków ludzi,
pochodzących ze środowiska pod
tym względem posziakowanego.

Izba większością głosów przy-
jęła oświadczenie premjera do
wiadomości. 

DRZZTOEN"H"T

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Roraty Kupców i Przemy-
słowców odbędą się dnia 8 bm.
o godz. 7 w Kościele św. Kazi-
mierza.

— Roraty Cechu Rzeźników
i Wędliniarzy w Wilnie odbędą
się w dniu Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryj Panny —
8 grudnia br. w Kościele WW.
Swiętych o godzinie 6-ej rano,
o czem zawiadamia Członków
i Sympatyków Zarząd Cechu Rzeź
ników i Wędliniarzy w Wilnie.

— Roraty Cechu Zdunów i
Garncarzy w Wilnie zawiadamia
swych członków, ich rodziny, ter-
minatorów i uczniów, iż w dniu
8 brn. o godz. 6 rano w kościele
św. Bartłomieja odprawione będą
uroczyste roraty Cechowe.

Raraty Zarząd Cechu
Krawców w Wilnie zaprasza wszyst-
kich swych członków, ich rodziny,
czeladników i terminatorów, oraz
Związek Zawodowy Pracujących
Igłą na roraty Cechowe, które
zwyczajem lat ubiegłych odbędą
się w dniu 8 bm. o godz. 6ej
rano w kościele $w. Ducha (po-
Dominikańskim).

— Roraty Związku Niższych
Funkcjonarjuszy Państwowych od-
będą się dnia 8 bm. o godz. 6
rano w Kościele Św. Anny.

— Swięto Niepokalanego Po-
częcia N. M. P. Dnia 8 grudnia,
jako w największe święto Tow.
Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo, odprawi się nabożeństwo
w kościele św. Trójcy o godzinie
9 ej rano, na które zaprasza wszyst-
kich członków czynnych i wspie-
rających ze znaczkami Towarzy-
stwa.

Zarząd Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo.

— Zarządzenie Kurji Metro-
politalnej w sprawie odsłania-
nia pomników. Władze kościel-
ne przypominają ks. proboszczom
wyjaśnienie komisji prawnej Epi-
skopatu, że pomników nie po-
święca się, lecz się je odsłania
bez poświęcenia kościelnego. Po-
święcenia dokonuje się tylko na-
grobków dla zmarłych, gdy mają
na sobie emblematy religijne.

Kurja Metropolitalna wyjaśnia,
że temi wskazówkami należy się
kierować proboszczom w razie
zwracania się do nich komitetów
z prośbą o poświęcenie pomni-
ków stawianych na miejscach
publicznych lub na cmentarzach.

(d)

Z miasta.

— Kongres przeciwalkoho-
lowy. Dzisiaj, w niedzielę, w sali
Sniadeckich (. $. B. rozpoczną
się dwudniowe obrady IX ogólo-
no-polskiego kongresu przeciw-
alkoholowego.

Pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej reprezentować będzie p. o.
wojewody, wice-woj. Kirtiklis.
W sobotę przybyli na zjazd

główny inspektor służby zdrowia
Ministerstwa Spraw Wewn. Hry-
szkiewicz, kierownik referatu służ-
by zdrowia Jan Szymański, dr. R.
Hercod, dyrektor Międzynarodo-
wego Biura dla walki z alkoho-
lem w Lozannie, prof. dr. Paweł
Gantkowski z Poznania (który za-
mieszkał u ks. metropolity), re-
szta wybitniejszych gości, m. in.
prof. Pusepp z Estonji, przybyć
ma w niedzielę rano. Ogólna ich
liczba wyniesie około 160. Na
zjazd nadesłano bardzo wiele de-
pesz gratulacyjnych.

Sprawy miejskie.

— Czy roboty wodociągowo-
kanalizacyjne będą przerwane?
W związku z krążącemi uporczy-
wie pogłoskami o mającej wkrót-
ce nastąpić całkowitej likwidacji
robót wodociągowo - kanalizacyj-
nych i redukcji zatrudnionych
tam robotników, zgłosiła się w
dniu wczorajszym do vice-prezy-
denta miasta delegacja zaintere-
sowanych robotników, która
zwróciła się z prośbą o wyjaśnie-
nie w jakim stopniu pogłoski te
odpowiadają prawdzie.

Jak się dowiadujemy, delega-
ci robotników zostali poinformo-
wani, iż dotychczas żadnych za-
rządzeń w sprawie redukcji nie
wydano. Następnie zaznajomiono
szczegółowo robotników z nie-
zwykle ciężkiem położeniem fi-
nansowem miasta oraz zapewnio-
no ich, że Magistrat dołoży wszel-
kich starań, by w okresie zimo-
wym — w okresie największego
wzrostu bezrobocia — roboty te
były nadal kontynuowane.

— Wstrzymanie wyrębu la-
su na Antokolu. W lasach Anto-
kolskich znajduje się wiele drzew
chorych, które według orzeczeń
rzeczoznaców muszą być usunię-
te. W związku z tem Magistrat
polecił przystąpić do wyrąbania
drzew skazanych na zagładę. Za-
rządzenie to wśród mieszkańców
Antokola wywołało wielkie nieza-
dowolenie. Wysłali oni do Ma-
gistratu delegację, której oświad-
czono, że nastąpiło wstrzymanie
dalszego wyrębu drzew do chwili
dacyzji Magistratu, która zapad-
nie na posiedzeniu w dniu 9
b. m. d

— Rozbicie pertraktacji w
sprawie oświetlenia dzielnicy
N.-Swiat. Prowadzone od dłuż-
szego czasu petraktacje Magistra-
tu m. Wilna z dyrekcją kolejową
w sprawie zasilenia w prąd ele-
ktryczny miejski dzielicy N.-Swiat
utknęły na martwym punkcie.

Dyrekcja wysuwa takie żąda-
nia, których Magistrat przyjąć nie
może i najprawdopodobniej dziel-
nica N.-Swiat, która jest najbar-
dziej upośledzona nie otrzyma
oświetlenia.

Sprawy administracyjne.
Mianowanie inspektora

rolnego. P, Miniser rolnictwa
mianował inż. Marjana Gawec-
kiego do odwołania inspektorem
rolnym VI stopnia służbowego: w
Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie.

Sprawy wojskowe.

— Gwiazdka dla żołniarzy
wartowników wileńskich. Pol-
ski Biały Krzyż, urządza w dniu
12 bm., tj. w najbliższy piątek
w sali teatru na Pohulance o g.
8 w. przedstawienie operowe, z
którego dochód umożliwić ma
obdarzenie „Gwiazdką* tych żoł-
nierzy garnizonu wileńskiego któ-
rzy w noc Wigilijną peinić będą
24-godzinną służbę wartowniczą
na krańcach miasta-

Program wieczoru podajemy
w rubryce „Teatr Muzyka i
Sztuka."

Zakończenie rejestracji
rocznika 1910. Referat wojsko-
wy Magistratu m. Wilna zakoń-
czył rejestrację rocznika 1910.
Obecnie sporządzane są listy
uchylających się od rejestracji
osób; listy przesłane Zostaną
do Starostwa Grodzkiego z wnio-
skiem ukarania winnych. Uchyla-
jących się odrejestracji naliczono
z górą 100 osób.

Sprawy kolejowe.

— Posiedzenie Dyrekcyjnej
Rady Kolejowej odbędzie sięgw
dniu 15 grudnia r.b., nie zaś 16
jak było podane w prasie.

Sprawy sanitarne.

— (Choroby zakaźne w Wil-
nie. Wydział zdrowia Magistratu
m. Wilna w ubiegłym tygodniu
na terenie miasta zanotował na-
stępujące choroby zakaźne: tyfus
brzuszny 7 wypadków, ospa wie-
trzna 3, płonica 24, (2 zgony),
błonica 9, odra 4, róża 5, krztu-
siec 4, gruźlica 10 (5 zgonów),
jaglica 21, grypa 15 (1 zgon).

Razem zanotowano 103
wypadki zasłabnięć na choroby
zakaźne w tem 8 zgonów. d

Sprawy robotnicze.
— Znaczny wzrost bezro-

bocia. W ubiegłym tygodniu na
terenie m. Wilna zarejestrowano
2865 bezrobotnych, w tej liczbie
2160 mężczyzn i 705 kobiet.

Bezrobocie w porównaniu z
poprzednim tygodniem zwiększy-
ło się o 353 osoby. d

Pocztą i telegraf.

W związku z Dniem
Oszczędności przypadającym dziś
Oddział Pocztowej Kasy Oszczęd-
nóści w Wilnie przy wybitnem
współudziale lokalnych organizacyj
społecznych i zrzeszeń — zaini-
cjował szereg odczytów na całym
terenie Woj. Wileńskiego i Nowo-
gródzkiego — poświęconych idei
oszczędności.
— W urzędzie Pocztowym

Wołkowysk 3, mieszczącym się
na dworcu kolejowym Wołkowysk
miasto z dniem 29.X1 rb. zapro-
wadzono służbę telegraficzną i
telefoniczną.

Sprawy uniwersyteckie.
— Uroczysta promocja wy-

bitnego uczonego estońskiego
Profesra Ludwika Puuseppa z
Tartu (Dorpatu) na doktora me-
dycyny honoris causa odbędzie
się we wtorek dnia 9 bm. o-go-
dzinie 13ej w Auli Kolumnowej.
— Powszechny wykład uni-

wersytecki pt: Rok 1830 w lite-
raturze polskiej (cz. I), wygłosi
prof. dr. Stanisław Pigoń w nie-
dzielę 7 grudnia br. o godz. 19
w Auli Kolumnowej. Wstęp 50
gr., dla młodzieży 20 gr.

Sprawy akademickie.
— Z Koła Polonistów. W %o-

niedziałek dn. 8 grudnia br. o
godz. 11 w lokalu Seminarjum
Polonistycznego odbędzie się ze-
branie ogólne, poświęcone dy-
skusji nad sprawą urządzenia
„Sądu nad romantyzmem". Dy-
skusję zagai kol. dr. W. Charkie-
wicz. Zarząd Koła prosi wszyst-
kich członków zwyczajnych i
członków korespondentów o mo-
żliwie najliczniejsze przybycie.
Goście mile widziani.
— Tegoż dnia (poniedziałek)

Koło idzie na „Noc listopadową*.
Zapisywać się należy w lokalu
Koła.
— We wtorek 9 bm. Koło

idzie na wystawę prac „Bractwa
Artystycznego*. Wstęp wolny.
Zbiórka w lokalu Koła o godz. 10
rano.
— Wspólny opłatek Kola od-

będzie się we czwartek dn. 11 bm.
Zapisy przyjmują koleżanki człon
kinie Zarządu. Składka wynosi
30 gr.
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— Staraniem „Koła Mat.-
Fizycznego" słuch. USB., w nie-
dzielę dn. 7 bm. odbędzie się
referat kol. D. Jasieńskiego pt.
„Widma Roentgena* — ciąg dal-
szy. Wstęp wolny goście mile
widziani.

— „Zywa Gazetka”. Dziś o
godz. 6:tej wystąpi w sali „Ogni-
ska Kolejowego" akademicka „Zy-
wa Gazetka". W programie: Hallo,
hallo! erotyki, bajki, wiersz o
cyklistach, humor kolejowy, pa-
miętniki trampa, o szampańskiem
życiu zespołu, pieśni dziadowe,
szlagiery, ogłoszenia i komunikaty,
Hymn Bandy.
— Wystawa „Bractwa Arty-

stycznego' Stowarzyszenia słu-
chaczy. Sztuk„Pięknych U. S. B.
Dzisiaj o g. 10 w lokalu „Ogni-
ska Akademickiego" (Wielka 24)
odbędzie się otwarcie wystawy
„Bractwa Artystycznego". Wysta-
wa będzie trwała przez dwa tygo-
dnie. Wstęp wolny.

— Czwartek akademicki. W
dniu 4 b. m. odbył się w Ogni-
sku  Akademickiem Czwartek
Akademicki Tygodnia Hkademi-
ka. Program został wypełniony
staraniem Akademickiego Koła
Łodzian w Wilnie.

Czwartek zagail nestor senjo-
rów Rzeczypospolitej Akademic-
kiej Wł. Babicki, zwracając uwa-
gę na rolę Kół Prowincjonalnych
w życiu akademickiem. Następnie
prezes A. K. Łodzian kol. Hen-
ryk Lewandowski, powitał Kura-
tora A. K. Ł. prof. dr. St. Hille-
ra, koleżanki i kolegów. Barwny
i interesujący feljeton p. t. „Zy-
cie Łodzi współczesnej* pióra
kol. Ochockiego Stanisława z po-

wodu jego choroby odczytał kol.
Dybowski Janusz.
W dalszej części Czwartku

były melodeklamacje wierszy kol.
Ochockiego p. t. „Garbusek”i
„Spotkanie* przez kol. Kaszównę
Pelagję przy akompanjamencie
fortepianu (kol. Kołodziejska H.)
i skrzypiec (kol. Mierkułow J.),
przyjęte hucznemi brawami. Na
skrzypcach wykonał kol. Mierku-
low kilka utworów przy akom-
panjamencie fortepianu (kol. Ko-
łodziejska). Z wielkiem zaintere-
sowaniem została przyjęta recy-
tacja noweli kol. Dybowskiego
Janusza, wygłoszona przez kol.
Chwiałkowskiego Mieczysława p.
t, „Historja o głupim Wowrzy-
nie“. s.

Sprawy szkolne.

—Szkoła Powszechna w Ko-
lonji Kolejowej uroczyście ob-
chodziła 85-lecie swego istnienia.

Uroczystość rozpoczęto od
poświęcenia rozbudowanego bu-
dynku szkolnego. Poświęcenia
dokonał ks. kanonik Kretowicz,
który następnie w serdecznych
słowach przemówił do zebranych,
podnosząc zasługi położone na
polu oświatowem przez kierow-
niczkę tej szkoły p. Michelową,
która w tym dniu obchodziła
15-lecie swej naprawdę owocnej
pracy nauczycielskiej w tej właś-
nie szkole.
— Otwarcie przedszkola Ro-

dziny Policyjnej. W sobotę dnia
6 grudnia 1930 roku o godz. 11
rano w obszernym, pięknie ude-
korowanym lokalu przy ul. Mo-
stowej 9 — 20 J. E. ks. Biskup
Władysław  Bandurski dokonał
poświęcenia przedszkola Rodziny
Policyjnej (jest to piąte przed-
szkole na terenie województwa
wileńskiego) w obecności p. p.
wiee wojewody wileńskiego, na-
czelnika opieki społecznej oraz
przedstawicieli policji państwowej
z panem inspektorem na czele i
gości zaproszoriych.

Po dokonaniu aktu poświęce-
nia J. E. ks. Biskup wygłosił
przemówienie, podkreślając zna-
czenie uroczystości otwarcia
przedszkola w życiu funkcjona-
rjuszy P. P., którzy będąc na nie-
bezpiecznych placówkach mogą
być spokojni o dobro wychowa-
nia ich dzieci.

Z kolei przemawiał p. wice
wojewoda wyr::żając swój podziw
i uznanie dla ofiarniej pracy pań,
które śpieszą z pomocą dla dzie-
cka policjanta.

Pani inspektorowa Ludwikow-
ska dziękując gościom za łaska-
we przybycie, streściła działal-
ność Rodziny Policyjnej na tere-
nie województwa wileńskiego.

Pani Dąbrowska  delegatka
Central. Stow. Rodziny Policyjnej
w Warszawie, w swem przemó-
wieniu życzyła jaknajpomyšlniej-
szego rozwoju tej placówce w
Wilnie.

Poczem nastąpiły deklamacje
i śpiewy uczriiów iuczenic przed-
szkola, którycih obecnie jest oko-
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Z žyriia stowarzyszeń.
— 114 'šroda Literacka od-

będzie się dn. 10 bm. o godzinie
8 wiecz. 12, Wanda Dobaczewska
opowie ci ekawe swe wraženia Z
podróży po Dalmacji i jej za-
pomnian ych skarbach sztuki i
folkloru., "W drugiej części p.
Albert Katż grać będzie na wio-

lonczeli utwory klasyczne i współ-
czesne, przy akompanjamencie
p. I. Szabsaja.

Z T-wa Eugenicznego
(walki ze zwyrodnieniem rasy).
Dn. 11 grudnia w lokalu Poradni
Eugenicznej (ul. Zeligowskiego 4)
Prof. Z. Hryniewicz wygłosi od-
czyt na temat „Przedłużenie ży-
cia, próby odmładzania, zwrot do
przyrody*. Początek o 6tej w.
Wstęp wolny.

— Z Towarzystwa Prawni-
czego im. Ignacego Daniłowi-
cza w Wilnie. Dn. 10 bm. o go-
dzinie 8 wieczorem w lokalu Ra-
dy Adwokaciej (Gmach Sądów)
będzie miał odczyt p. Profesor
Bronisław Wróblewski na temat
„Projekt nowego kodeksu karne-
go“. Po odczycie — dyskusja.
Goście mile widziani.

— Wileńskie Towarzystwo
Organizacyj i Kółek Rolniczycn
zwołuje na dzień 10 bm. zebra-
nie organizacyjne Rady Wydziału
Produkcji Roślinnej. Zebranie od-
będzie się w lokalu Związku Zie-
mian, Wilno, Zawalna 9.

„Kronika policyjna.
— Okradzenie garażu. W dniu

6 b. m. Dogal Rudolf, Kalwaryjska 148
zameldował, iż nieznani sprawcy prze-
dostali się do garażu, znajdującego się
w podwózzu domu 148 przy ul. Kalwa-
ryjskiej i skradli opony i inne części
samochodowe na ogólną sumę 839 zł

— Kradzież maszyńy do pisania.
Na szkodę Dowództwa | p. a. p, św.
Anny 4 nieznani sprawcy skradli ma-
szynę do pisania wartości 1440 zł. z
kancelarji tego Dowództwa. W toku do-
chodzenia ustalono, iż kradzieży tej
dokonał Busek Władysław, Chełmska 76,
którego z maszyną zatrzymano.

— Krwawe porachunki osobiste.
W dniu 5 b. m. przy ul. Wielkiej około
Ratusza na tle porachunków osobistych
został uderzony dwukrotnie nożem w
okolicę serca Swietlikowski Mieczy-
sław Dominikańska 12, który w drodze
do Pogotowia Ratunkowego zmarł. Do-
chodzeniem ustalono, że zabójstwa do-
konał Krawczun Stanisław, lat 18. Lwow-
ska 47, którego zatrzymano.

— Zatrzymanie przemytniczych
papierosów. W daiu 5 b, m. została
zatrzymana przez policję Pauzner Cho-
da, Szańcowa 5, przy której znaleziono
kilka tysięcy sztuk paplerosów wyro-
bionych z przemycanego tytoniu. Pa-
pieresy przesłano do (rzędu Celnego,

Zabawy.
— Bal Akademicki. Dnia 27 gru-

dnia 1930 r. w Salohach Kasyna Oficer-
skiego Mickiewicza 13 odbędzie się
z okazji X-lecia Bal Reprezentacyjny
Akademiekiego Koła Wilnian w War-
szawie.

NARTY i
SANECZKI SPORTOWE
wyrobu fabryki „LIGNOPIL'* nie
ustępują w swej jakości najlepszym
wyrobom innych wytwórni krejo-
wych, a w cenie są znacznie tańsze

FABRYKA „LIGNOPIL* POLECA:
WIELKI WYBÓR NART
„turystycznych* i „biegowych“ we

wszystkich rozmiarach;

WIĘŹBY NARCIARSKIE;
KIJKI leszczynowe i bambusowe;

NARTY DZIECINNE (,5 mir)
ze specjalnemi więźbami.

SANECZKI SPORTOWE
typu „DAWOS* |, 2, i 3 osobowe,
oraz saneczki dziecinne z fotelika-

mi i bez

SKLEP FABRYCZNY
ul. $w.-Jańska 2

Fabryka ul. Wiłkomierska 105
Tel. 7-41

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

Dziś Teatr na Pohulance czynny dwu-
krotnie: o godz. 3 min. 30 po peł. po
cenach zniżonych „Skrzypce jesienne*
Surguczewa. Wieczorem o godz. 8-mej
„Noc listopadowa“ S$. Wyspiańskiego.
Reżyserja R. Wasilewskiego.

Jutro Teatr czynny również dwu-
krotnie: o godz. 3 min. 30. po cenach
zniżonych „Młody las" J. A. Hertza.

O godz. 8 mej „Noc listopadowa".
— Teatr miejski w „Lutni*.

Driś dwa przedstawienia. O g. 3 m. 30
po cenach zniżonych :S. Kiedrzyńskiego
„Nie rzucaj mnie Madame". -

O godz. 8-mej w. „Cierpki owoc"
Roberta Bracco.

W poniedziałek o godz. 3 min 30
po poł. po cenach zniżonych „Mała
grzesznica“ Birabeau, godz. 8 wiecz.
„Cierpki owoc".
PEW- Dzisiejszy poranek - koncert
Z. Protasewicza o godz. 12 min. 30 w
sali Teatru „Lutnia". Utalentowany śpie-
wak wystąpi z bogatym programem,
obejmującym utwory  najcelniejszych
kompozytorów p Iskich i obcych.

Udział w koncercie zapowiedzieli
również artyści Teatrów Miejskich Zofja
Małyniczówna i Aleksander Zelwero-
wicz.

— Recital fortepianowy Mikołaja
Orłowa zapowiedziany na wtorek 9 b.m.
Organizuje koncert Wileńskie Towarzy
stwo Filharmoniczne.

Przedstawienie operowe na
Polski Biały Krzyż odbędzie się w
piątek dnia 12 b. m. w Teatrze na Po-
hulance. Wykenane zostaną w ujęciu
scenicznem, fragmenty z następujących
oper: „Aida“ Verdiego (akt II), „Strasz-
ny dwór* Moniuszki (akt II), „Halka“
Moniuszki (akt Il). Ceny zwykłe.

— Najbliższe premjery. Zespół
Teatrów Miejskich przystąpił do pracy
nad dwiema sztukami, które ukażą się
w najbliższym czasie na naszych sce-
nach. Dyrektor Zelwerowicz. przygoto-
wuje „Dzielnego wojaka Szwejka* Ja-
rosława Hasek'a. R. Wasilewski objął
reżyserję „Egzotycznej kuzynki* Lu-
dwika Verneuil'a.

— Jubileusz „Lutni** Wileńskiej.
Jutro odbędzie się uroczystość jubi-
łeuszowa 25-cio letniej działalności Wi-
leńskiego Towarzystwa Muzycznego
„Lutnia”. Uroczystość rozpocznie się o
godz. 10-tej rano nabożeństwem w ko-
śctele Sw. Franciszka (po-Bernardyń-
skim). Mszę św. odprawi J. E. ks. Bi-
skup Kazimierz Michalkiewicz, chór
„Lutni“ wykona pieśni religijne. O
godz. 8-mej wiecz. w sali teatralnej
„Lutnia”* odbędzie się uroczysty wieczór
jubileuszowy, poprzedzony słowem

  

 

 

BIEŃ ORGANÓW  ODDE-

CHOWYCH i KASZLU
CHRONIĄ: ZNAKOMICIE

|op WSZELKICH PRZEZIĘ-

|

   

   
piersiowe

z 3jodłami   
Do nabycia we wszystkich ap-

tekach i skład. apteczn.

wstępnem Prezesa Towarzystwa ks. kan.
Kretowicza. Referat o działalności „Lu-
tni* Wileńskiej wygłosi prof. W. Wie-
rzyński. Po przemówieniach przedsta-
stawicieli instytucyj komunalnych i spo-
łecznych, oraz towarzystw pokrewnych
nastąpi dział koncertowy, który obejmie
produkcje chóru mieszanego „Lutnia”.
Z. Bortkiewicz-Wyleżyńskiej (śpiew) i
wileńskiego zespłu kameralnego imienia
St Moniuszki. Wleczór zakończą „So-
nety krymskie" (St. Moniuszki) z udzia-
łem chóru, orkiestry | Eugenjusza Ol-
szewskiego (tenor) pod dyrekcją J. Le-
śniewskiego. Przy fortepjanie Zygmunt
Dołęga. Bilety od 50 gr. są jeszcze do
nabycia w kasie teatru „Lutnia“ (Mic-
kiewicza 8) od godz. 11 rano do 9-tej
wiecz. bez przerwy.

— Występy Jadwigi Smosarskiej
w „kLutni*. Korzystając z kilkodnio-
wego pobytu w Wilnie słynnej artystki,
gwiazdy ekranu polskiego Jadwigi Smo-
sarskiej, Dyrekcja Teatrów Miejskich
wznawia z jej udziałem wyborną ko-
medję Verneuila „Orzeł czy reszka".
J. Smosarska wystąpi w Teatrze Miej
skim „Lutnia* dwukrotnie w środę 10
i czwartek 11 b. m.

Bilety już są do nabycia w kasie
zamawiań 11—9 w.

Za kotar studjo.
Odczyt ze świata zwierzęcego"
W niedzielę bawi w Wiłnie na za-

proszenie Wileńskiego Oddziału Tow.
Przyjaciół Zwierząt p. J, Maszewska-
Knappe, rędaktor jednego z pism war-
szawskich, poświęconych światu zwie-
rzęcemu. O godz. 19,40 p. Maszewska-
Knappe wygłosi interesujący odczyt
p. t. „Swiat zwierzęcy a człowiek*.

Fragment z powieści historycznej.
W przerwie koncertu wieczornego

nadany zostanie z Warszewy kwadrans
literacki znanej powieściopisarki pol-
skiej, autorki „Pożogi* i „Złotej wolno-
ści" p. Zofji Kossak-Szczuckiej. Odtwo-
rzony zostenie fragment o bitwie dwóch
książąt z powieści p. t. „Pola Lignickie"
w której autorka odtwarza przeszłość
z właściwą sobie plastyką i siłą wyrezu.

„Ville lumiere"'.

Powietrze Paryża przesiąknięte jest
specyficzną atmosferą, która stwarza
dogodne warunki dła wszelkiego rodza-
ju twórczości artystycznej. O literatu-
rze w powietrzu Paryża mówić będzie
znakomity literat polski — Józef Wittlin
w niedzielę o godz. 22,00.

„Paganini'* w Radjo.
Poniedziałek przynosi radjosłucha-

czam operetkę Lehara „Paganini“, osnu-
tą na tle życia słynnego skrzypka—wir-
tuoza i jego licznych przygód. Operet-
ka zawiera dużą ilość ślicznych melodij,
m. i. znany blues.

Transmisja z życia.
Q godz. 23,50 w poniedziałek mi-

krofon zakradnie się do jednego z pry-
watnych mieszkań, aby wyłapać fra-
gmenty ożywionej dyskusji w maiem
kółku Chodzą słuchy, że prawdopodob
nie natrafi na temat „Wolność sztuki a
prawo moralne",

Nie dajmy zamrzeć małym mia-
steczkom.

We wtorek o godz. 17,15 przema-
wia Radjo znany Wilnu z porywającej
wymowy gorący bojownik sprawy re-
gjonalnej prof. Mieczysław Limenowski.
Na całą Polskę rzuci autor skargę na
dolę i niedolę małych, zamierają-
cych miasteczek o świetnej tradycji.
 WRGFSTONYTERONZŁOTO REDACT1124BŁ

Od Tycjana do Mussoliniego.
£- Pewien miłośnik sztuk pięk-
nych znalazł w domu zubożałego
Włocha prawdziwego Tycjana.
Właściciel zgodził się po długich
targach i prośbach na sprzedanie
oryginału za bardzo wysoką sumę.
Ale, zauważył sprzedający, pan wie
chybaotem, że z Włoch nie wolno
wywozić starych dzieł sztuki. Niech
pan zatem będzie ostrożny i nie
chwali się przed nikiem z doko-
nanej transakcji.

Amator Tycjana zastosował
się do tego, a dla bezpieczeń-
stwa kazał na obrazie namalo-
wać portret papieża. (lrzędnicy
celni pozwolili się wziąć na ka-
wał i drogocenny skarb przedo-
stał się niepostrzeżenie przez
granicę.

Po powrocie do domu zawez-
wał nowy właściciel Tycjana rze-
czoznawcę z prośbą, aby usunął
delikatnie portret papieża z sta-
rego obrazu. Odrazu zabrano się
do pracy. Ale o zgrozo! Z po-
dobizną Ojca św. zmył się i
stary Tycjan, rozpływając się
w nicość. Miłośnik sztuki padł
najwidoczniej ofiarą oszustwa. A
może jednak, pocieszał się za-
wiedziony, znajdzie się pod Ty-
cjanem sfałszowanym coś porząb-
nego. Kazał więc ;skrobać dalej i
praca została nagrodzona. Z płót-
na wyłonił się wspaniały i potęż-
ny—Mussolini...

GIEŁDA
WARSZAWA 6.XII (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.
Belgja 124,40 —124,71—124,09.
Holandja 359,02—359,92--358,12.
Londyn 43,31'|,—43,42—43,21.
Nowy. York 8,913—8,933—8,893
Nowy York kabel 8,922—8,942—8,902.
Paryż 35,06—35,15—34,97. 4
Praga 26,45—26,51—26,39.
Szwajcarja 172,80—173,23—172,37.
Wiedeń 125,56—125,87—125,25.
Włochy 46,75—46,87--46,63.
Berlin w obrotach prywatnych 212,73.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego",

Na Tow. Pań Miłosierdzia im św.
Wincentego a Paulo J. Węcławowicz —
20 złot.

  



POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mti

Program:

Niedziela, dnia 7 arudnia 1930 r.
10,15. Transm. (iroczystego nabo-

żeństwa z Bazyliki Wileńskiej.
12,00. Bicie zegara i hejnał z wieży

katedralnej.
12,15. Transm. poranku z

monji.
14,00. „Racjonalne żywienie bydla w

w zimie" — edczyt wygł. Wł. Opacki.
14,20. Odczyty rolnicze.
15,40. Audycja dla dzieci.
16,10. W związku z dniem Oszczę-

dności kom. P. K. O.
16,40. „O Klemensie Junoszy - Sza-

niawskin“ — odczyt.

Filhar-

17,15. Wiadomości przyjemne i po-
żyteczne.

17,30. Koncert.
19,05. „Co się dzieje w Wilnie?“,

wygł. prof. Limanowski.
19,25. „Odczucie i przeczucie ludz-

kie*.
19,40. „Świat zwierzęcy a czło-

wiek” — odczyt wygł. Janina Maszew-
ska - Knappe.

20,00. Audycja (Tetmajer: „Kumoszki
dobrze radzą”).

20,30. Koncert popularny.
21,10. Kwadrans literacki (Kossak -

Szczucka).
22,00. „Literatura w powietrzu Pa-

ryža“!

22,15. Recital
skiej.

22,50. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dn. 8 grudnia 1930 r.
10,15. Nabożeństwo z Katedry Po-

znańskiej
13,10. Transm. poranku z

monji.
14,00. „Jak zorganizować gospodar-

stwo domowe na wsi* — odczyt wygł
Janina Hajnoszówna.

14,20. Audycja rolnicza.
15,40. Audycja dla młodzieży.
1640. „Piękao w postaci zwierząt".
17,15. Wiadomości przyjemne i po-

żyteczne. >
17,30.

śpiewaczy  Gutow-

Filhar-

Muzyka z płyt.
17,40. Koncert popularny.
19,05. Udział Wilna w powstaniu Li-

stopadowem* — odczyt wygł. H Romer.
19,25. „Klamcy“ — felj.
19,40. Komunikat sportowy.
20,00 Kwadrans literacki.
20,15. Pogadanka muzyczna.

20,30. Operetka z Warszawy („Pa-
ganini“ Lehara)

22,00. „Poezja Powstania Llstopado-
wego“ — felj. z Warsz. wygł. M. Smo-
larski.

22,15. Dziela F. Chopina (plyty).
23,00. Dyskusja na temat: „Wolnošė

sztuki, a prawo moralne ze stanowiska
cenzora* — w dyskusji wezmą udział:
S. Massonius prof. U. S. B, Henryk
Dembiński i Antoni Bohdziewicz. Tr. z
prywatnego mieszkania.

Wtorek, dnia 9 grudnia 1930 r.
11,58. Czas.
12,05. Koncert popularno - taneczny

(płyty).
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Odczyt.
16,30. Kabaret (płyty).
17,15. „Dole i niedole małych mia-

steczek* — odczyt  wygł. Mieczysław
Limanowski

17,45. Koncert popularny.
18,45. Kom. Zrzeszenia Młodz. Rze-

mieślniczej
19,00. Apel poległych

żerów z Warszawy.
19,50. Operaz. Poznania.
23,00. Muzyka rosyjska (płyty).

£ Kraju.
Aresztowanie wybitnego

komunisty.

Wczoraj wieczorem w pobliżu
stacji Orany został aresztowany
wybitny członek centralnego ko-
mitetu P. K. i nadzwyczajny ku-
rjer komunistyczny C. K. P. Z. B.
Przy aresztowanym  znalezicno
nader cenne instrukcje  partji,
przeznaczone dla poszczególnych

1 p. Szwole-

 

 

jaczejek i organizacyj komuni-
stycznych w Polsce.

Komunista ten jechal pocią-
giem do Warszawy, lecz spo-
strzegłszy, że jest śledzony przez
policję, wysiadł na stacji Orany,
chcąc tem uśpić czujność śle-
dzących go funkcjonarjuszy śled-
czych. W walizie aresztowanego
znaleziono większą sumę gotów-
ki w walucie zagranicznej. d

Łużki.

Jak szkoła powszechna w Łuż-
kach obchodziła 100-ą rocznicę
Powstania Listopadowego w dn.
29.X1.30 r.

Rano w miejscowym kościele
zostało odprawione żałobne nabo-
żeństwo za dusze poległych bo-
haterów powstania; po nabożeń-
stwie dziatwa szkolna udała się
do szkoły na akademję, na którą
się zgromadziło i starsze społe-
czeństwo, wypełniając salę wraz
z dziatwą po brzegi.

Odczyt o powstaniu listopado-
wem wygłosił kierownik szkoły;
potem nastąpiły stosowne dekla-

 

macje dziatwy i śpiew, oraz po-
kaz sceniczny dziewczynek w na-
rodowych kostjumach ze špie-
wem: „Prząśniczki* S. Moniuszki.
Następnie cztery pary dzieci w
krakowskich kostjumach odtan-
czyly krakowiaka.

I tak krakowiak przy dźwię-
kach „harmonji" zakończył aka-
demję szkolną w Lužkach ku
uczczeniu pamięci bohaterów Po-
wstanla Listopadowego, poległych
w obronie Ojczyzny.

Dziwne zakończenie poważnej
uroczystości!

Ofiara jazdy auta wojsko-
wego.

Na drodze Wilejka—Mołodecz-
no auto wojskowe najechało na
wóz włościanina K. Karbowicza.
Wskutek zderzenia wóz został
zdruzgotany, zaś znajdujący się
w nim Karbowicz z żoną odniósł
ciężkie obrażenia ciała. d

Pożar majątku Ołona.
Wczoraj z przyczyny narazie

nieustalonej wybuchł groźny po-

żar w majątku Ołona gm. Ru-
dziskiej, własności Witolda Kuce-
wicza. Pastwą płomieni padły za-
budowania gospodarskie wraz z
inwentarzem żywym i martwym.

Straty wynoszą 150.000 zł. Za-
chodzi podejrzenie, iż pożar po-
wstał z podpalenia. d

Porzucony kufer z bibułą
komunistyczną.

Onegdaj na szosie Wilno—
Grodno znaleziono w kufrze kil-
kaset ulotek i odezw komuni-
stycznych.

Zachodzi przypuszczenie, iż
kufer ten wypadł z wozu, ewent
z autobusu. d

0D ADMINISTRACJI

| m8 odnowić prenumeratę

| na miesiąc GRUDZIEŃ.

  

 

Czy jesteś członkiem
LOPP ?
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Sala Miejska, ul. Ostrobram- W rolach głównych: Carl de Vogt, Angelo Ferrari i Fritz Kampers. Nad program: „Małpie Awantury" komedja w pęd GT ay! RE
ska 5 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: "BIAŁY ORZEŁ”. Mo na EPOCEnie Gotówka twoja jest

zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-
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DŹWIĘKOWY DZIŚ! MONUMENTALNY ożwiako-Il SYBIR PŁOMIENNE SERCA Wielki dramat miłości | poświęcenia W/g sce- mieniami. LO M BARD,
KINO- <H L j 0 S» WIEC POLSKI! POLSKI SPIEWI nar. W. Sieroszewskiego. Reż. H. Szaro. W rol. główn. JADWIGA pijąc Katedralny, Biskupia
TEATR SMOSARSKA, Adam BRODZISZ, Bog. SAMBORSKI, Frenkiel, Bodo I inni. J. Smosarska śpiewa pieśń „Pło- 12, Wydaje pożyczki pod

ulica Wileńska 28, tel. 926. mienne Serca". Dia młodzieży dozwolone. Początek seans. o g. 12, 2, 4, 6,8 i 10,15. Ceny zniżone tylko na seanse
o g. l2-ej i 2-ej p. p.

RORY "SRA S OO T Ta TINDI TAI KEITIMASTOT VITA WCZ OGOWREZENASA RYGA

zastaw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-

kich towarów. 758-4
 

 

 

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR DZIŚ! Promienny, pełen uroków wiosny i miłości dra» Tancerka Cill W rol. gł: Marilyn Miller, +—————
<H 0 LLYW00 D» mat śpiewno-dźwiękowy w naturalnych kolorach | Aleksander Gray, Joe E.. De sprzedania dom w

Brown. Udział bierze wszechświatowy belet „Florenz Ziegfeld Revue". Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. dobrym stanie z ogro-
MICKIEWICZAMe22. Na pierwszy seans ceny znižone Balkon 80 gr., Parter 1 zł. — Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 30 w. dem. Filarecka 24-1. 4447

OREW<a SI NA CCCCER ZBORYWOOOOPREERCZYI TODWOWIETWYWOOCZOCENE) mmm NYZZ

Ni f ł 12 ak i tytułowej Zbyszko Sa edy 2 es kaDziśl Najnowszy film polski o wy- i itnoi dramat wspėlczesny w12 akt. W roli tytulowe yszko Sawan. W| odległy oo stacji ko-
KINO «PAN» jątkowo atrakcyjnem podłożu tułowiek l błękitnej szy rol. gł. Alina Konopka, Dolores Orsini, Eugenjusz Bodo i inni. Pomi-| lejowej 3'/, klm, ob-

WIELKA 42. jając wielkie koszty—ceny nie podwyższone. Ilustracja muzyczna pod batutą prof. M. Zamsztejgmana z udziałem skrzypka prof. A.| szaru 36 ha. Ziemia
Jadłowkera. Nad program: „Jak to w Ameryce ładnie", komedja w 3 akt. pszenno - buraczana,

TAISAVO DOC OZON TARO | Aki, las z zabudowa-
niem sprzedamy za

KINO- «| |Dziś ostatni dzień! Po raz pierwszy w Wil- << Wzruszający dramat ilustrujący niezwykłe dzieje zwykłego 3.500 dolarów.
TEATR „L u X Mastotto człowieka. W rol. gł. (Polska Greta Garbo) INA ADRIAN, An-|Dom H.-K. „Zachę-nie! Wielki sensacyjno-erotyczny film polski ,$
ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62| | drzej Karewicz, ). Kobusz i inni. Szalone napięcie. Słynny zespół girls Tacjany Wysockiej. Nad program: „Awan-

tura w Dancingu* arcywesoła komedja w 2 akt. Początek o g.4,w dnie świąteczne o godzinie 1. Ceny od 40 groszy.
ta“ Mickiewicza 1

telefon 9-05, 371 s0

 m w śródmieściu

KINO- | OD JUTRA! Potężne arcydzie- w g nieśmiertelnej, głośnej powieści Hr. Lwa Tołstoja. Super- Do do sprzedania.
TEATR «L U X» | ło wszechświatowej sławy Anna Karenina szlagier porywający siłą, treścią i głęboką grą niezrównanych Dochód 10%. Wolne mie-
ul. Mickiewicza Nr. 11. | mistrzów ekranu Grety Garbo i John Gilberta. Hymn kobiety kochającej i zdolnej do największych

kobiety nie znającej granic miłości. Początek o godz. 4-ej w dnie świąteczne o godz. 1-ej. Ceny od 40 groszy.

ś Rt. dja szkania. Wygody. Dopła-
PoS ES Ade A e doli laibi WE

leńska 31—2 Biuro. 4445
  

 

POLSKIE WANDA Dziśl Rewelacyjne arcydzieło o wszechświatowym rozgłosiel Niekoronowana Królowa ekranu, wielka tragiczka i pło- „Mieszkania
KINO ps mienna DOLORES Mika Miłość Potężny dramat rozpętanych namiętności w 10 akt. Nad program: Najpopularniej- i pokoje

UL WIELKA 30. Tel. 14-81. DEL RIO p. t.: szy komik konkurent Buster Keatona p.t: W spadku po dziadku kom. w 4 akt. EEEII STI

  poko sloneczny, ume-
blowany do wyna-

KINO- TY | Dziśl Najpiękniejszy superszlagier na Potężny przebojowy dramat w 12 aktach osnut E 11.
TEATR«$ LOWY» | tle we tyloaji ROsie p. ti Želazna Maska na tle EdTadaMuszkieterėw“. W IB das jos e 1

WIELKA 36. Il gł. fenomenalny Wielki Douq Douglas Fairbanks. Uwaga! Ze wzgiędu na wysoce artystyczną wartošė filmu dla
uczącej się młodzieży dozwolone. poko w wynajęcia

duży, jasny, umeblo-.
wany ul. Wileńska 12-10

4455—s0

D wynajęcia pokój z
wygodami i całko-

witem utrzymaniem. Gim-
nazjalna 10 m. 5. Oglą-
dać można od 3—4 pp.

4435—s0

 

Dziś premjeral Po raz 1-szy w wzruszający do głębi duszy dramat. Nad pro-
Wilniel Najnowszy film sezonulWedług litery prawa gram: Rewja warszawskiego Teatru „Morskie
Oko p. t: „Uśmiech Warszawy”. Początek seansów o godz. 4-tej, w niedzielę i święta oegodz. Ż po poł. — Do go-

dziny 6-tej wieczorem bilety dzienne.

Kino «MIMOZA»
Ulica Wielka Ne 25.,

  

 

CUKIERNIA"sPóŁoziELNi | Sebastjana Rudnickiego

 

SPÓŁDZIELNI uł. Trocka 1, róg bary fllja Mickie- P KOJ umeblowany z
wicza 1. elektrycznością, i z

«Zjednoczeni | Poleca na Św. CEE SCa karmelki| osobnem wójta do
najrozmaitsze gatunki klgr. od 2,80 gr. Oraz| wynajęcia w domup. An-

Stolarze» _pierniki i różne słodkie ozdoby choinkowe. pa: ul Dobrow.
 

4457—1 o skiego, d. 10. Wiadomość

Maui 8 u partjerki. 4439—s2

W. JUREWICZ

w Wilnie, ul. Trocka 6.

Wielki wybór różnych
mebli z własnych war-
sztatów. Komplety jadal- do wynaję-
ne, sypialne, gabinety i były majster firmy Pokój ELSE
podł A O —3t oraz gięte meble. A PAWEŁ BURE * SE

Przyjmuje się obsta-
1757—1 o      

  
    

lunki. Poleca wielki wybór zegarków
i biżuterji oraz precyzyjne wy-

konanie naprawy.

Ceny przystępne.
Wiino, Mickiewicza 4. 613-40

 D wynajęcia 1—2—3
pokoje z kuchnią lub

bez. Wszelkie wygody.
Jagiellońska 8 m. 14. 4467

 Ogłoszenie.
 pokój umebl. do wy-

| Magistrat m. Wilna powtórnie podaje doj NAJLEP- W G 1 E L najęcia z przedpo-
ogólnej wiadomości, że dn. 11-go grudnia 1930 r. SZY koju — wygody. Kaszta-
© godz. 11 rano w domu Ne 66, przy ul. Archa-
nielskiej (Tabory Miejskie), na pokrycie zaległych
podatków, odbędzie się sprzedaż w drodze licy-
tacji używanego samochodu firmy „Ford* starego
typu, oszacowanego na zł. 150 i należącego do

. Szkolnikowa Mendela.
59-00 MAGISTRAT.

górnośląski koncernu „Progress'* oraz KOKS RADE za
wagonowo i ed jednej tonny w szczelnie zam-
kniętych i zaplombowanych wozach dostarcza D”
Przedsiębiorstwo Handlowo-Przemysłowe ładny ciepły może
M DEULL egzystuje od roku 1890. | byč z utrzymaniem Zy-

. Biuro: Wilno, Jagiellońska 3,|gmuntowska 4 m. 3 4465
tel. 811. Składy: Slowackiego 27, tel. 14—46 —0 --—

sM pokos do wynajęcia
. e . dla samotnego. Lu-

Ii kiral Na Mill -— - - -6 2 POKOJE mogą być
podaje do wiadomości, że wydzierżawia szatnię oddzielnie  umeblo-
w małej sali miejskiej przy ulicy Końskiej Nż 1. wane ze światłem, opa-

O warunkach dzierźawy dowiedzieć się łem do wynajęcia. Sko-
można w Wydziale Szkolnym Magistratu miasta pówka 9 m. 1. 4459-s1
Wilna w godzinach urzędowych.

Pierwszeństwo mają bezrobotni.

nowa 7 m. 4. 4463—s1

wynajęcia pokój  

  DOBROCI  

Towarzystwo Kursów Technicznych w Wilnie
otwiera uzupełniające wieczorowe

KURSY ELEKTROTECHNICZNE
(po<iom mistrzowski)

dla monterów mających odpowiednią praktykę
i pragących otrzymać w skróconym terminie upra-
wnienia, ewentualnie dla osób pracujących w dzie-
dzinie przemysłu elektrotechnicznego chcących

uzupełnić swą wiedzę.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje kan-
celarja Kursów w gmachu Państwowej Szkoły
Technicznej w Wilnie przy ul. Holenderni 12 w go-

STYLOWEdzinach 17—19. | 811—00 M E B Ė Ė
EA I nowoczesne

wielkim wy” B-cia OLKIN.borze polecają
Wilno, ulica Niemiecka 3, telefon 362.

Nadeszło dużo nowości!

 

847—00

Kupno

Sprzedaž

 

 

 

 

 Prosimy o odwiedzenie naszego skladu

„UNIWERSAL“
WILNO, WIELKA 21, tel. 12 — 83 ©

Do sprzedania
gramofon, biurko, latar-
nia projekcyjna do prze-
zroczy 1 ciemnia foto-
graficzna amatorska Kró-
lewska 7 m. 7.

Dnia 7 b. m.w niedzielę o godz. 12 i pół |
w gmachu przy ulicy HolenderniaNe12 '
odbędzie się Zebranie Wywiadowcze Ro- i
dziców i Opiekunów uczniów Państwo-

| „wej Szkoły Technicznej w Wilnie.

  

DRZEWO suche przewożone koleją I WĘGIEL
górnośląski *

Po cenach konkurencyjnych poleca skład drzewa:

«PŁOMIEŃ » Piwna 5.

 

 Przybycie wszystkich zainteresowanych jest
konieczne. poon fir. „Schró*

Dyrekcja Szkoły. dera* w dobrym sta-
90 nie sprzedam ul. Lukis- 

UWAGAI! |
P. P. inżynierowie—Przedsiębiorcy Ulis zGOES SOBIEEz" Sprzedaż również na RATY. —00o ska 10, m. 1, obok ryn

ylko z oryginalną etykietą i korkiem jest P AXBudowlani i Stolarze. BRAWÓZ WE MAP oi
 

 

HŚWIA SŁA
Otwarty został polski skład sprzedaży Dykt | rwą m pa" -—

różnych rozmiarów o grubości od 3 młm do | IWO | LEKARZE |

i

 

go): „Czy oskarżony był
w tym momencie panem
swej woli?"

„Nie: żona była przy Wileńska 27, m. 5.
mnie*. a

BE IAKA
"most 110 volt, 69 amp., motor

pro petersburskiej
firmy w b. dobrym

stanie do sprzedania ul.
20 m/m i Fornierów po cenach fabrycznych. 374

RENZTTZTROWACZZTEZY

WILNO, ul. Niemiecka 31 w podwórzu. Dr. GINSBERG

K. Andrzejewski. Choroby skórne wene-
ryczne i moczopłciowe

Wileńska 3.
8—1 i 4—8, tel. 567. s3

   

 

PORTER
 

 

—— - i ZW aś | Sprawy | spalinowy naftowy 13 H.,

PIANINA | MARCO ALE" [oe © WÓLPGW OE dane ko et2 „S. ś sprzedania tanio „Gal-
Najsłynniejszej wszechświatowej RET weneryczne, moczopł. _ wanomech* zakład me-

BEZPŁATNIE chan. ul. Królewska 5.
lokujemy wszelką go- 4446—1
tówkę na mocne za-
bezpieczenie hipo-

teczne.

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

Północnych nagrodzone

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)

I skórne
ul. Wiieńska 7,

tel. 1067 9—1 i 4—8 w.  |zARCYRSIĄŻĘCEGO BROWARU

wZYWCU pianino lub fortepian
chcę kupić z okazji

  Sprzedaje na dogodnych warunkach BoONABYCIA WSZĘDZIE Dom H-K. „Zachęta”| Oferty w biurze ogł.Ijowska 4, Abelow. oO , Rzesza Mickiewicza 1, tel.| Karlina Niemiecka 22.
T ; WILNO, -ZARZECZNA IB TEL (8:64 Sędzia (do 'oskarżone- 9—05. 370—50 375
 

221)A)414646)
„PROVENDEINE *

  
zl   

iylampowy

aparaty,

zgłoszeń.

 

Wyłączna sprzedaż na Województwa: Wi-

LD
"4 «

T D) AI
ZAWIADOMIENIE. |

zawiadamiamy Szan. Klijentelę oraz P. P. Odsprzedawcėw, |
że wskutek nadspodziewanego popytu na nasz nowy ;

pierwsza serja tych aparatów została rozsprzedana.

Prace przy wykończeniu drugiej serji

przyspieszonem tempie i już w najbliższych dniach ukażą się dalsze

które będą dostarczane zamawiającym w kolejności

m

bardzo szybko tuczy Śminie!
PROVENDEINE" jest jedynym prepara-

tem, zawierającym witaminy, pobu-
dzające i przyspieszające tuczenie
się Świń.

PROVENDEINE" zawiera fermenty, ułat-
wiające i regulujące trawienie.

PROVENDEINE" zawiera sole mineral-
ne, wzmacniające kościec świń.

Wszystkie te składniki są na-
świetlane promieniami ultrafioleto-
wemi, przez co ich działanie zostaje
niezwykle wzmocnione.

PROVENDEINE" skutkuje bardzo szyb-
ko i zupełnie nie wymaga zmiany
paszy. Wystarczy drobna domiesz-
ka do paszy zwysłej.

PROVENDEINE" daje hodowcy 2 mie-
siące oszczędności na hodowli, przez
co hodowca otrzymiuje pieniądze
za Q nierogaciznę o 2 miesiące
wcześniej.

PROVENDEINE" jest sprzedawane w pu-
dełkach po zł. 4.75 i zł. 9.50
w Spółdzielniach Rolniczych, apte-
kach, drogerjach i t. p.

leńskie, Nowogrėdzkie i Białostockie:

WETERYNARIA » sp. z. o.
Wilno, ul. Bazyljańska 2 (róg Ostrobramskiej).

odbiornik RO za 140 — zł.
prowadzone są w

Zakłady Radjotechniczne

NATAWIS |
Warszawa, Niecała 7.

powodów materjal-
nych sprzedam bar-

dzo tanio modne futro

damskie prawie nowe

ul.
 

Targowa 13 m. 11.

Do sprzedania domy
w Wilnie oraz fol=

wark. Słomianka 17, wła-
ściciel domu. 4460

| PRaca |

P” rzebna służąca do
wszystkiego z do-

bremi świadectwami Za-
kretowa 2, m.3. 4458—2

NAUKA |

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne im. prot.Sekulo-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42. aż wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handio-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, anqiel-
skiego, francuskiego,

niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po ukończe-
niu świadectwo. Żą-

dajcie prospektów.
2503—-12

 

 

LEKCYJ
w zakresie gimnazjalnym
udzielam. Znajomość ję-
zyków, polskiego. Wa-
runki b. dostępne. Po-
łocka 9, m. 4. 784—4
 

NFEATWIEJSZA i naj-
prędsza metoda nau-

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

poza posady nau-
czycielki lub wycho-

wawczyni  Bernardyński
4, m. 1. 4461—1

Mutsy kroi
i szycia M. Raczkie-
wiczówny przeniesio-
no z ul. Zamkowej na
ul. W. Pohulankę 16,
in. 37. Zapisy przyj-

| LOKALE

S'iep o 2-ch pokojach
do wynajęcia ul. Sw.

Ignacego 14 róg Domini-

 

muje się codziennie| ksńskiej.
oprócz świąt od I =
4 po pol. 843 —or į ROŽNE |

1EDTRONICSRS

Na wszelki wypadek. | Spółdzielnia „SIŁA”|

Dwaj żydkowie zalo- Mickiewicza 11 tele-

+ żyli wspólnie handel ja-| sk Mai pale (wi
jami. Notarjusz spisał "aykaje) . uależądieć
akt i miano go podpisać, weksli, rachunków 1
gdy nagle wykrzyknął je-
den ze wspólników:
—Ach! Zapomnieliśmy

wszyscy o bardzo waż-
nej rzeczy.
— Cóż takiego?

innych dokumentów,
przyjmuje do zala-
twienia reklamacje ko

| lejowe oraz udziela
bezpłatnie porad w

— Trzeba koniecznie | Sprawach podalko:
dodač, že w razie ban- wych i see
kructwa, czego nie daj URZok
Bože, zysk idzie na po-
łowę... "=—2214

Zna go.

Gospodyni: — Tu jest
telegram z wiadomością
o śmierci pańskiego sio-
strzeńca.
Bogaty wuj:-Oho, on

napewno chce pieniądze
na swój pogrzeb.

Z dowód osobisty
wyd. przez Starost-

wo Grodzkie w Wilnie na
imię Mieziana Edwarda
zam. Mostowa 4 — unie-
ważnia się. 4454—2

Zm legitymację
służbową wydaną

przez Kuratorjum Wileń-

DRU-
KARNIA

I INTROLIGA-
TORNIA

 

Śtelnji Gedtowskie u „DZIENNIKA
nieważnia się.

 B WILEŃSKIEGO"
pre AS
Odebrač za wynagrodze-

WILNO, UI.Mo-
stowa Ni 1

niem: (Ul. Filarecka 21,
m. 1. Po tygodniu uwa- Telefon 12 -44. £
żam za własność. 4469 PRZYJMUJE
 

 

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

|  ZDROJOWISKA. |

ZAKOPANE.
Pensjonaty „LOTOS“ —

„KUBINOWKA“, položo-

1 Introligator-
stwa wcho-

ne wśród ogrodów—łąk. |m|

Ceny niskie. 644—1   Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.t Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”,'ul. Mostowa 1. Redaktor

dzące.

odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI,

 


