
   

 
 

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.
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"REDAKCJA I ADMIKISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

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

w niedziełę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

We środę 24 grudnia r. b., jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci
nieodźałowanego Męża i Ojca

ś. p. JANA DOWNAROWICZA
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele po-Bernardyńskim o godz. 8

rano na które zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych.

ŻONA i DZIECI.

LADNISSAN KTSi VAISTINĖ

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy

£; tp.
EUGENJI DŁUŻNIEWSKIEJ

odbędzie się 24 grudnia r. b, o godz. 9-tej rano w Kościele Św. Trójcy.

O czem zawiadamiają
4571 KOLEŻANKI.  

  
śtp

Stefanja z Iżyckich - Hermanów HATTOWSKA
wdowa po Ś. p. MICHALE HATTOWSKIM inżynierze,

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona SS. Sakramentami, zmarła

dn. Ż2 grudnia w wieku lat 64. į

Wyprowadzenie zwlok z domu žaloby przy ulicy Mickiewicza 19 16

do Kościoła S-go Jakóba we środę dn. 24 o godz. 9-tej rano. Po nabo-

żeństwie pogrzeb na cmentarzu Rossa.
O czem powiadamiają

Synowie, Siostry, Brat, Synowa | Wnuki.457

WARSZAWSKI
ODDZIAŁ FABRYCZNY

   
MA

KAŁDECO

KSIAZKI na

WIERY

WSZYSTKIE
GVSTA

POLECA
KSIĘGARNIA
JÓZEFA)

ZANADZKIEGO
ZAMKOWA 22. 671-00

Katalogi illustrowane — darmo !

e zaa
Ul. Mickiewicza 4.

Poleca

NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA
Nejwytworniejsze

CZEKOLADKI _«
JADALNE MARCEPANY

NA CHOINKĘ
Ozdobne figurki czekoladowe,
duży asortyment  karmelków

i pierników.
Wielki wybór

PIĘKNYCH BOMBONIEREK
Niezrównenej jakości

HERBATĘ

«Firmy KIACHTA»
Oraz wyborową
KAWĘ K Arabia»

Sklep otwarty do godz. 19 wiecz.

KR „E. LIPSKI” rm
poleca P | Ww A PILZNEŃKIE

 

      

 

GABINETOWE
Zamówienia na dostawę przyjmuje biuro browaru

Popławska 31 tel. 16—19.

 

NA GWIAZDKĘ!
Praktyczny Podarek!

KAPELUSZE od 9.—
CZAPKI zimowe od 4—

E. MIESZKOWSKI, Mickiewicza22

   

 

   

Mięgania K. Rutskiego
Wilno, Wileńska 38. Tel. 941.

KSIĄŻKI na GWIAZDKĘ
poleca w dużym wyborze. !

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumerałę,

na miesiąc STYCZEŃ.
 

Rozporządzenia P. Prezydenta.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj przybył do Sejmu Szef Biura Prawnego

Rady Ministrów p. Piętak i wręczył urzędującemuwice: marszałkowi

Sejmu p. D-rowi Polakiewiczowi pismo Prezesa Rady Ministrów

z dnia 21 b. m.. przy którem zostało załączonych, zgodnie z art. 44

Konstytucji, 48 rozporządzeń Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

z mocą ustawy, wydanych w okresie rozwiązania Sejmu.

Wywczasy Marszałków Sejmu i Senatu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Marszałek Sejmu p. Dr K. Świtalski wyjechał do

Krynicy, zastępuje go  wice-marszałek Dr Polakiewicz. Bawiącego

w Wilnie Marszałka Senatu p. W. Raczkiewicza zastępuje wice-

marszałek p. A. Bogucki.

Przesunięcia osobowe wśród posłów.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Na posiedzeniu swem Państwowa Komisja Wy-

borcza dokonała zmian osobowych na listach państwowych i okrę-

gowych. Wskutek zrzeczenia się mandatu przez p. K. Brzezińskiego

(lista Nr. 4) otrzymuje mandat p. T. Bielecki—jeden z przywódców

młodzieży O. W. Polski. Wskutek rezygnacji T. Bigi (lista Nr. 1)

wchodzi ekonomista sanacyjny p. W. Fabierkiewicz. Wobec zrzecze-

nia się mandatu przez p. Kobylińskiego wchodzi p. J. Szulik z Ch. D.

śląskiej. Ciekawy wypadek pod względem prawniczym zaszedł z ko-

munistą Stan. Burzyńskim. Został on wybrany w Warszawie jako

„Stan. Burzyński* a w Łodzi jako—„Stan. Buszyński". Komisja okrę-

owa łódzka pomyliła się w pisowni (zaniiast rz napisano sz). Bu

rzyński odwołał się do Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą

o poprawienie błędu i przyznanie jemu mandatu. Wskutek tego ko-

muniści dysponowaliby jednym mandatem więcej.

Komisja Państwowa wychodząc jednak z założenia, że rzecz ta

należy do kompetencji Komisji łódzkiej, nie poczyniła zmian.Wskutek

tego zabiegi Burzyńskiego nie odniosły pożądanego skutku, gdyż

Komisja łódzka już nie istnieje.

1

codziennie,

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

io Sako 151

        

 

  

Wilno. Wtorek 23-40grudnia 1930 r.
Ja

Cena mame"29gr.

Nr. 295,

ILFNJKI
 

tęrrainow:

Już w tych dniach oiwarcie
plerwszorzędnego

 

Kina Dźwiękowego gyCaif

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

GSŁGSZENIA: za wiersz miłim. z
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc.
zagraniczne o
niem miejsca

ranicę 8 zł.
tekstem 6 łam 36 gr., w tekście 48

drożej,
50 e drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
o $ proc. drożej. Mdministracja nie bierze odpowiedzialności za
umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ni 80187.

przy ul.

WIELKIEJ 47.

 

Uniewinnienie b. posłów.
(Telefonem od własnego korespendenta).

WARSZAWA. Sąd powiatowy w Łastowie pow. Tomaszów lu-
belski na rozprawie sobotniej uniewinnił posła Dziducha i b. posła
Karwana ze Str. Chł. oskarżonych z art. 129 i 122 k. k. Oskarżonych
bronili sen. Zubowicz i p. Cernicki.

Obrady P. P. S.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. P. S. C. K. W. zwołują 17 i 18 stycznia 1930 r.
Radę Naczelną, która ma ustalić termin kongresu, jaki się odbędzie
na wiosnę 1931 r.

Straszliwe skutki
AMSTERDAM. (Pat). Liczba

ofiar wybuchu wulkanu Merapi
wynosi podobno 700 osób. Ty-
siące osób ucieka w popłochu
do miast, położonych w centrum
wyspy. Wiele osób popełniło sa-
mobójstwo ze strachu. W jednym
domu znaleziono 7 małych dzie-
ci, które umarły, a obok nich
matkę, która popełniła samobój-
stwo.

AMSTERDAM. (Pat). Według

wybuchu wulkanu
wiadomości z Jawy, wybuch wul-
kanu Merapi staje się coraz grož-
niejszy. Tysiąc ha uprawnych pół
uległo całkowitemu zniszczeniu
wskutek zalania przez potoki bło-
ta. Zginęło 1500 krów. W całym
okręgu Strumburg panują pożary.
Wulkan jest stale czynny. 8 wsi
zamieszkałych przez krajowców,
katastrofa zniszczyła zupełnie. W
wielu miejscowościach utworzyły
się pagórki ruchomych piasków.

FUNCHAL (Madera). 22.XII. Pat.
dniu dzisiejszym.

Min. Piłsudski na Maderze
Marszałek Piłsudski przybył tu w

Kto będzie następcą Rauschera?
BERLIN (Pat.) „Berliner Boer-

sen Courrier” donosi, że następcą
po zmarłym pośle niemieckim w
Warszawie Ulrichu won Rausche-
rze ma być mianowany naczel-

nik wydziału wschodniego urzędu
spraw zagranicznych Rzeszy tajny
radca von Moltke. Dotychczas
jednak nie powzięto ostatecznej
decyzji w tej sprawie.

Dr. Curtius po powrocie ze Śląska.
Petycje Niemców śląskich.

BERLIN. (Pat). Wczoraj mini-
ster spraw zagranicznych dr. Cur-
tius powrócił ze swego objazdu
na Górnym Sląsku niemieckim
do Opola, gdzie przyjął na au-
djencji przedstawicieli miejscowej
ludności.
W odpowiedzi na przemówie-

nie nadprezydenta prowincji Lu-
kaschka, który dziękował mini-
strowi za wystąpienie z notą w
sprawie Górnego Sląska do Ligi
Narodów, minister podkreślił, że
rząd Rzeszy świadomy jest swego
obowiązku przyjścia z pomocą
Górneinu Słąskowi w jego ciężkiej
sytuacji politycznej, gospodarczej
i moralnej. r

Wedlug
Tageblattu”

informacji „Berlirne
koła polityczne na

Górnym Sląsku zwróciły się do
ministra Curtiusa z prośbą o u-
tworzenie w Berlinie stałego urzę-
du, niezależnego od zmian gabi-
netów, którego zadaniem byłoby
obrona interesów Górnego Sląska
niemieckiego. Wreszcie przedsta-
wiciele kół gospodarczych zazna-
czyli w sprawie niemiecko-pol-
skich stosunków handlowych, że
w interesie obu krajów leży, aże-
by zakończona została wojna cel-
na, oraz aby ustał jaknajszybciej
obėcny stan beztraktatowy.

Minister Curtius po zebraniu,
żófganizowanem przez niemiecką
partję ludową, wyjechał z powro-
tem do Berlina o godzinie 11-ej
wieczorem.

Po militarystach—antymilitaryšci
Zajścia w kinach w Niemczech.

BERLIN. (Pat.). Podczas wczo-
rajszego drugiego przedstawienia
filmu „Koncert na flecie w Sans
Souci” produkcji Ufy powtórzyły
się protesty przeciwko tendencji
militarystycznej tego filmu. Dosz-
ło do bójek pomiędzy widzami
protestującymi a licznie zebrany-
mi na sali członkami Stahlhelmu.
Przedstawienie musiało być na
jakiś czas przerwane.

Po skończonem widowisku za-
burzenia przeniosły się do po-
czekalni i przed gmach kinote-
atru. Policja interwenjowała, u-
żywając pałek gumowych. 14 o-
sób aresztowano.

BERLIN. (Pat.). Wyświetlanie
filmu Remarque'a „Na zachodzie
bez zmian” zakazane zostało rów-
nież na obszarze Zagłębia Saary.

Rozruchy głodowe w Berlinie.
Policja rozprasza manifestantów.

BERLIN. (Pat.). W sobotę wie-
czorem przed halami targowemi
w dzielnicy robotniczej Moabit
zebrał się tłum manifestantów.
wznoszących okrzyki „Głód, głód”
i domagających się żywności.
Steroryzowani kupcy zaczęli roz-
dawać  manifestującym towary
żywnościowe. Jeszcze przed przy-

byciem policji tłum rzucił się na
jeden ze składów i zaczął rabo-
wać. Część straganu została dosz-
czętnie obrabowana.

Podobne wypadki wydarzyły
się przed małemi halami targo-
wemi na przedłużeniu ulicy Frie-
drichstrasse. Policji udało się roz-
proszyć manifestantów.

Naprężenie polityczne... a konferencja
rozbrojeniowa.

LONDYN. (Pat.). Minister spraw
zagranicznych Henderson w prze-
mówieniu, nadanem przez radjo
do Ameryki, powiedział między
innemi: Istnieje atmosfera naprę-
żenia w niektórych kołach, a tak=
że jakieś nierozsądne obawy. Je*
stem przekonany, że nikt dziś
nie pragnie wojny. Skoro minie
obecny kryzys, stwierdzimy, iż w
roku 1930 dokonano bardzo wie-
le dla sprawy pokoju. Droga dla
światowej konferencji rozbroje-
niowej jest obecnie otwarta. Ży-
wię nadzieję, iż Rada Ligi Naro-
dów na styczniowej sesji ustali
datę zwołania tej konferencji.

LONDYN. (Pat.). Lord Cecil
w wezwaniu do rozbrojenia, wy-
danem za pośrednictwem Stowa-

rzyszenia Przyjaciół Ligi Naro-
dów, zapowiada, że nadchodzący
nowy rok może być krytyczny
dla Ligi Narodów, ponieważ dą-
żenia  rewizjonistyczne państw
zwyciężonych moógą wstrząsnąć
całym gmachem pokoju. Oma-
wiając projekt traktatu rozbroje-
niowego, lord Cecil stwierdził, że
nie jest on doskonały, może jed-
nak stanowić podstawę dla istot-
nego traktatu. Byłoby rzeczą naj-
większego znaczenia — twierdzi
lord Cecil — gdyby w okresie
przejściowym  opinja publiczna
mogła być zainteresowana, poin-
formowana i przekonana o ko-
nieczności powszechnej redukcji
zbrojeń.

Katastrofa na morzu
LONDYN (Pat) — W cieśninie

Kattegat, w czasie gęstej mgły,
zderzył się parowiec fiński „Obe-
ron z okrętem fińskim „Arcturus",
Jak słychać, katastrofa pociągnę-

Mgła nad
LONDYN. (Pat.) Gęsta mgła,

która od wczoiajszego wieczora

okrywa niemal całą Angię, stała

się w Londynie powodem wielu

wypadków ulicznych, w których
7 esób zostało zabitych, a 20

ła za sobą śmierć 44 osób. Kapi-
tanowie obu statków, należących
do towarzystwa fińskiego, byli
braćmi. Wśród ofiar katastrofy
jest dwoje dzieci.

Londynem.
odniosło rany. Na niektórych
przedmieściach Londynu ruch zo-
stał dzisiaj wieczusem calkowi-
cie wstrzymany, gdyż maksymalne
pole widzenia nie przekracza
2 metrów odległości,

Jeszcze jeden protest.
Szereg organizacyj kobiecych wydało odezwę o charakterze

ostrego protestu w sprawie brzeskiej. W odezwie podkreślono poni-
żenie godności obywatelskiej, zdeptanie elementarnych zasad ludz-
kości, zwrócono się w końcu do władz z żądaniem surowego wy-
miaru kary dla tych wszystkich, co do których śledztwo wykaże, iż
są moralnymi sprawcami, czy też bezpośredniem w ręku tych spraw-
ców narzędziem, znęcania się nad uwięzionymi w Brześciu posłami.
Członkinie podpisanych organizacyj, jako kobiety Polki, matki, wy-
chowawczynie młodych pokoleń, odpowiedzialne za moralne zdrowie
jutrzejszych obywateli kraju, domagają się wyłączenia winnych ze
społeczeństwa polskiego, mającego za sobą dziesięć wieków cywili-
zacji chrześcijańskiej i wspaniałą tradycję bohaterskich walk,
nych w jej obronie.

toczo-

Protest ten podpisały następujące organizacje kobiece:
Narodowa Organizacja Kobiet,
Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek,
Koło Pań przy Tow. Rozwój,
Koło Pań Filistrowych Arkonji,
Sekcja Pań przy Stow. Dowborczyków,
Koło Pań emerytek wojskowych,
Cborągiew żeńska przy Stow. Hallerczyków,
Koło Jastrzębianek,
Kolo Kužniczanek,
Zjednoczenie Jaźłowieckie (koło warszawskie),
Stowarzyszenie „Dźwignia”, ;
Pada Narodowa Polek,
Koło Cbyliczanek,
Sekcja Pracowitych Mrowek,
Koło b. wychowanek szkoły Jadwigi Sikorskiej i gimnazjum

Kr. Jadwigi,
Żeński Fidac w Polsce,
Koło Pań Filistrowych Sparty.

Jak nns zapewniają z kół dobrze poinformowanych, organizacje
podpisane pod protestem zrzeszajągokoło 100.000 członkiń.
 

 

Tortury.
W średniowieczu używano tor-

tur przy śledztwie, lecz zawsze na
podstawie zarządzenia sędziego,
który wydawał je wtedy, gdy wi-
nę uważał za udowodnioną czy
to zeznaniami świadków, czy to
wykrytemi inaczej faktami. Ponie-
waż jednak dawało to pole do
nadużyć i zdarzały się okropne
pomyłki prawne, prawodawstwo
zachodnio - europejskie w miarę
podnoszenia się oświaty nabrało
nieufności do tortur, jako do
środka wykrycia prawdy. W Anglji
wzbronione były już za Elżbiety,
we Francji w tym samym czasie
stanowiły tylko obostrzenie wyro-
ku śmierci, mianowicie wyrok po-
lecał ich zastosowanie, aby przed
straceniem winnego wymusić peł-
ne wyznanie i wskazanie wspól-
ników, a przed XIX wiekiem
wszystkie „środki prawne* tego
rodzaju znikły.

Inaczej działo się na wscho-
dzie, gdzie działał wpływ Azji.
Tam nie uznano zasady prawnej,
że kara następuje nie quia pecca-
fum est (ponieważ popełniono
przestępstwo), ale ne peccatur
(aby zapobiec przestępstwom na
przyszłość). Tam nad jednostką
mszczono się poprostu. Nie zna-
no ież drugiej zasady europej
skiej, że póki oskarżonemu nie

(udowodniono winy, należy z nim
postępować, jak ze zwykłym człon-
kiem spełeczeństwa, ani zasady
trzeciej: in dubio mitius. Mękami
wydobywano z podejrzanych przy-
znanie się i nieraz oskarżenie in-
nych. Wobec zdrowego rozumu,

nie miało to żadnej wartości, bo
straszny ból fizyczny, najczęściej
kazał ofiarom potwierdzać wszel-
kie pytania. Ale ludziom Wscho-
du było to wszystko jedno. Oni
już od uwięzienia rozpoczynali
karę i woleli, aby tysiące cier-
piały bez winy, niż aby uniknął
cierpienia jeden przestępca. (lwa-
žali, iż nawet męki niewinnych,
wywierają na społeczeństwo wpływ
zbawienny, gdyż odstraszają od
zbrodni. Przedewszystkiem jednak,
byli nie sędziami, lecz mściciela-
mi, wydając nieludzkie rozporzą-
dzenia i wiedząc o tem, że są
wykonywane, doznawali ohydnej
rozkoszy.

My, Europejczycy, nazywamy
to po naukowemu sadyzmem, nie
po naukowemu zezwierzęceniem.

W. T.
(„Lw. Kurj. Por.* nr. 374).

(REJ 055476"TAKAS
OFIARY

złożone w Administracji „Dziennika
Wileńskiego".

Dla biednej staruszki J. R. 5 zł.
Na budowę łodzi podwodnej J. R. 10zł.
Na L. O.-P. P.- J..R. 5 zł.
Dla biednych dzieci Irusia

Głoweccy 2 zł.
Zamiast kwiatów na grób Ś. p. Ste-

fanji Hattowskiej, Marja Reutt na wete-
ranki nauczycieiki 5 zł.

Zamiast wieńca na grób š. p. Karo-
la Obrego, współpracownicy wydziału
Buchalteryjno-Kas. Magistratu m. Wilna
dla najbiedniejszych 4 rodzin, podanych
przez oflaroedawców, 90 zł.

AKLLNARITES KYD RES

Czy jesteś członkiem

L.0.P.P?
KODASKI EK TS

i Ryš

 

 

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
Sekcja Towarzyska Klubu Młodych zawiadamia, że w sobotę

dnia 27 grudnia 1930 roku, w sali Klubu (ul. Orzeszkowej Nr 11) od-

będzie się zabawa gwiazdkowa Klubu Młodych z tańcami.

mogą być wprowadzanio godz. 21-ej. Goście

Początek

za zaproszeniami

imiennemi, które można otrzymać w Sekretarjacie Klubu we wtorek

23.XII. w godzinach od 19 do 21-ej i w sobotę 27 od godz. 12 do 14.
 

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

pewinna Pani nabyć

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej
FRANCISZEK FRLICZKA

„Wilno, Zamkowa 9, tel. 6—46. 714—20
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POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 568 mtr.

Program:

Wtorek, dnia 23 grudnia 1930 r.
11,58. Czas.
12,05. Koncert popularny (płyty).
13,10. Komunikai meteorologiczny.
15,50, 0 „Emilji Szczanieckiej* —

odezyt.
16,30. Koncert popularny (plyty).
17,15. „Co ma wisieč, nie utenie“ —

(Kajakiem do morza Czarnego) — opo-
wie Antoni Bohdziewicz.

17,45. Koncert z Warszawy (R. Wa-
gner).

18,45.
Rzem. w

19,00.

Kom. Zrzeszenia
Wilnie.
„Skrzynka pocztow

19,50. Transin. opery z
(„Lucja z Lammermooru").

23,00. „Spacer detektorowy
ropie".

Li ÓW 0 OSZCZĘDNOŚCI.
W czasle kryzysu gospodarczego,

jaki obecnie przechodzimy, dochody
przeciętnej rodziny wystarczają zale-
dwie na pokrycie kosztów utrzymania
i innych niezbędnych wydatków <co-
dziennych. Na rozrywki pozostaje zwy-
kle bardzo mało i bez przesady można
stwierdzić, że każdy musi bardzo się
ograniczyć w wydatkach, chcąc sobie
od czasu do czasu pozwolić na posłu-
chanie odczytu, koncertu lub opery.

Postęp techniki daje nam jednak
ipod tym względem niejedne możli-
wości, które tylko należy wykorzystać.
Mniejwięcej 6 lat temu czyniono
pierwsze próby transmisji za pomocą
radja, które dzisiaj, po niezwykle szyb-
kim udoskonaleniu, pod względem tech-
nicznym nie pozostawia prawie nic do
życzenia. Zarówno kierownictwa radjo-
stacji, jak i przemysł radjo- sprzętu
starają się wszystkimi siłami, aby umo-
żliwić słuchaczom radja korzystanie
z bogato urozmaiconych programów
przy niezem niezmąconym odbiorze.
Można śmiało powiedzieć, że radjo sta-
ło się obecnie powszechnem źródłem
rozrywki i nauki, powszechnem dlatego,
że koszty abonamentu radjowego są
tak małe, że są przystępne dla wszyst-
kich, technika zaś w tej dziedzinie tak
dalece postąpiła naprzód, że dzisiaj
można nabyć za stosunkowo niską cenę
doskonały radjo odbiornik.

Młodzieży

 

warszawy

po Eu-

Od dnia 19 do 23 grudnia 1930 rokuMIEJSKI  RIKŁKATOGRA

 

1;
włącznie będą wyświetlane filmy: La Piante, Charli D r i

Sata Miejska, uł. Ostrobram- || Nad program: „Służąca do wszystkiego” komedja w 2 aktach. Kasa czynnaod e 3o Poszainie MARCE I LEKARZE |
ska 5 i od 4. 4. Następny program: „Książę student". -——=

SNS 950WRYPTEEFUTEDYATTYKA TEDY T SIS

DŹWIĘKOWY PREMIERA! Tryumfalny Świąteczny Program! Przebój Dźwiękowo-Śpiewno-Taneczny! Cały fil kelorach Doktór b. ŚLYRWIADT
KINO- <H E L I » naturai- ŠAT SZALEJE Olśniewająca sztuka filmowa Najlepsza SPANIE: John Barrymore, Rych.Bertelmese, nare, weneryczne,
TEATR nych Dougłas Fairbanks, Jr. Bolores Costello, Betty Čompson, Loretta Young i inne. Maj. $K$rne|moczopiciowe 

ulica Wiieńska 28, tel. $26. piękn. kobiety,

Jedyny więc większy wydałek to
nabybie apzralu pozniej zaś należy
niszczać tyiko roszty abonamenlu i od
czasu do czasu w odstępach mniejwię-
cej 12—15 miesięcy wymieniać lampy,
co jednak nie pociąga za sobą wiel-
kiego wydatku.

Wyliczmy sobie dokłądnie koszty
utrzymania instalacji radjo-odbiornika.—
Abonament wynosi miesięcznie zł. 3,
czyli 10 gr. dziennie, a więc, słuchając
radja ok. 5 godzin dziennie 2 gr. na
godzinę. Uwzględniając, że lampy na-
leży wymieniać mniejwięcej co rok i że
każdy aparat wymaga prądu elektrycz-
nego do zasilania, xtórego koszt przy

aparatach średniej wieikosci nie prze-
kracza 1 2 grosza na godzinę, dojdzie-
my do rezultatu, że utrzymanie radjo-
odbiornika nie kosziuje więcej, niż
3grosze na godzinę, już łącznie z amor-

tyzacją lamp.
ile za tak drobną kwotę otrzymu-

jemy, wszyscy wiemy. Chcę tylko nad-
mienić, że <o wtorek odbywają się
transmisje z Opery Warszawskiej i Po-
znańskiej, że co piątek Rardjostacja
Warszawska transmituje doskonały kon-
cert z Filhnarmonji Warszawskiej. Do
tego przybywają jeszcze niezliczone
koncerty solistów, odczyty treści na-
ukowej i koncerty z płyt gramofono-
wych prawie przez cały dzień. Stacje

 

nadawcze dokładają dużo starań, aby
programy były jaknajbardziej  uro-
zmaicone i przystosowane do życzeń
radjo-słuchaczy. Z tego wszystkiego ko-
rzystać może każdy ża Śmiesznie niską
cenę 3-ch groszy na godzinę. Chcąc np.
pójść na koncert sławnego na całym
świecie Jana Kiepury, któreg? oczy-
wiście od czasu do czasu można ró-
wnież usłyszeć przez radjo, trzeba <0-
najmniej wydać tyle, ile potrzeba na
uiszczenie kwartainego abonamentu ra-
djowego.

Ze wzgłędu na zbliżające się Swię-
ta Bożego Narodzenia sprawa nabycia
radjo-odbiornika staje szczególnie aktu-
alna. Właśnie obecnie światowej sławy
firma Telefunken wypuszcza na rynek
newy aparat p. a. „Telefunken 33 W/L”.
MAparat ten posiada wbudowany głośnik
4-biegunowy i jest zasilany z sieci
świetlnej. Należy tylko włączyć wtyczkę
sznura do kontaktu elektrycznego, aby
móc korzystać z programów radjo-
wych. 3

Aparat jest tak udoskonalcny, że
wystarczy antena pokojowa dla odbioru
nietylko stacji miejscowej, lecz również

Najrozkoszn. tancerki, Bajeczna

«Niewiniątko»

 

galnie umieszczonego w pokoju, wy-
starczy w zupełności, aby być  połą-
czonym z całym światem. Zastosowanie
ostatnich zdobyczy techniki i duży zbył
tego typu aparatów umożliwiły wy-
datne obniżenie ceny. Aparat taki mo-
żna olrzymać w każdym większym ra-
djo - magazynie za cenę zł. 730--wraz
z wszelkiemi przyborami. Koszt zaś
anteny, którą można sobie samemu
założyć i mniejszych przyborów nie
przekracza sumy zł. 10 do 20. Ogółem
więc koszt instalacji aparatu Telefun-
kon 33 W/L wyniesie około zł. 750, t. j.
przy amortyzacji, rozłożonej na 2 lsta—
zł. I dziennie. Prawie wszyscy odsprze-
dawcy liczą się z obecnem trudnem
położeniem gospodarczem i ułatwiają
nabycie radjoodbiornika, zgadzając się
na spłatę ratami.

Proszę raz zażądać tege aparatu
i każcy niewąipliwie przekona się o
słuszności moich wywodów i zakupi
na gwiazdkę radjoodbiornik Teletun-
ken 33 W/L.

Dr. Henryk Senke.

Z POGRANICZA.
Po 11 iatach powrót z nie-

woli bolszewickiej.
Z Wilejki donoszą, iż przez

stację Zahacie przybył do Polski
niejaki Władysław Orłowski z
Wilna, który dostawszy się do
niewoli bolszewickiej w roku 1919
zdołał dopiero obecnie uzyskać
ze strony władz sowieckich po-
zwolenie na powrót. Orłowski
będąc z zawodu technikiem pra-
cował w szeregu instytucjach so-
wieckich, a ostatnio był zatrud-
niony w kolejnictwie na Sy-
berji. (d)

Zatrzymanie 18 przemytni-
ków z towarem wartości

10.000 zł.
W ostatnich trzech dniach na

pograniczu polsko-litewskiem pa-

 

wystawa, Szaiony rozmach reżyserski.

Ne 295
 

a, D.ZEEDNOJKK WI E SN a KSI

mocniejszych  <!acyji dalszych w wię-  trole K. O. P. zatrzymały pod-

kszej lub rmnicjszej mierze, zależnie czas nielegalnego przekraczania
o i warunków miejscowychiatmosferycz- ż 18 triikó któ
«ych 10 do 15 mtr. drutu, niedostrze- granicy przemytników, tym

skonfiskowano różnego towaru
wartości około 10.000 zł.

Ucieczka włościan z Biało-
rusi sowieckiej.

Z pogranicza donoszą, iż na
odcinku granicznym Dzisna one-
gdaj na teren Polski przybyła
rodzina Downarowiczów złożona
z 4 osób. Porzuciła ona swoje
gospodarstwo na terenie Białorusi
sowieckiej i postanowiła osiedlić
się w Polsce.
W rejonie Dołhinowa przeszło

na teren polski 5 włościan którzy
zbiegli przed przymusem kolekty-
wizacji sowieckiej.
W nocy z 20 na 21 b. m. w

rejonie lwieńca przedostała się
do Polski grupa włościan Pola-
ków w ilości 13 osób. Zbiegli oni
z kolektywu im. Dzierżyńskiego.
Koło Rakowa onegdaj przekro-
czvł granicę Władysław Pieślak z
żoną. Zbiegli oni przed areszto-
waniem za rzekomą antysowiecką
działalność i nauczanie w szkole
w duchu „kontrrewolucyjnym*. d

Ruch przedświąteczny na
granicy.

Na podstawie przepustek gra-
nicznych w niedzielę i poniedzia-
łek 22 b. m. granicę polsko -
łotewską przekroczyło 96 osób.
Do Polski przybyło 29 osób, zaś
do Łotwy 67.

Spodziewane jest dalsze przy-
bycie około 100 osób do Polski,
gdzie spędzą święta u znajomych
i krewnych.

Z Litwy spodziewane jest przy-
bycie około 50 osób na Święta
do Wilna i okolic.

Przybędzie również prof. Bir-
żyska i jak głoszą prof. Walde-

Komedja w 8 aktach. W rolach głównych: Laura===

Nad program: „Atrakcje
džwiękowo-špiewne“. Ceny zniżone tyiko na I seans. Pocz. seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10,15. Sala dobrze ogrzana.
 

«HOLLY WO00D»
MICKIEWICZA 36 22.

HOLLY KINO-TEATR |

 

Ulica Wiełka Ne 25.

Kino «MIMOZA» |
 

fa nadchodzące Święta
POLECAMY WIELKI WYBÓR TOWARÓW

KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH

PERFUMERYJNYCH
KOSMETYCZNYCH

GALANTERYJNYCH
PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

CENY UMIARKOWANE

T-w I. B. Segall
ul. Trocka 7, tel. 542.

Dziši Wielki dźwiękowy prze-
bó

«žė
Po raz 1-szy w Wilnie! Wzruszający film
o miłości pierwszej i ostatniej p. t.:

   
rodukcji Europejskiej!

ŁTOLICY KAPITAN»

Sp.
Akc.

719r2

 

WSTĄP, A PRZEKONASZSIĘ
że najlepsze i najtańsze towary galanteryjne posiada sklep

„JANUSZEK“
ul. $w. Jańska 6 (były lokal Friiczki)

Wielki wybór ciepłej bielizny oraz pończoch, skarpetek, rękawiczek,nici it.p.
Własna wytwórnia bielizny damskiej i męskiej.

   

  

   

   

  

 

  

  

 

CHOROBY PŁUC

  . p. Lekarze:

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki.

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

P
„Balsam Thiocolan—Age"

który ułatwiając wydzielanie się plwociny
sa wzmacnia organizm i samopoczucie chorego

jj oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszeł

648—2)

LIDA, SUWALSKA 9.
Poleca najlepsze wyroby

nych ze swej jakości i smaku.

ne i inne wyroby masarskie,
Św. Bożego

       
   

 

      

 

        

dnia.

Inkiszynow

 

„Ucieczka od miłości”

   

szych fachowców na Pow. Wystawie, w r. 1929

Ceny fabryczne. —

 

Wytwórnia Wędlin

A. Wersocki
Szynki po wiejsku, wędzone jałowcem,

wszelkiego rodzaju solami, kiełbasy świątecz-

arodzenia wyrabiane.f
Zamówienia przyjmuje się a

ttiGRA

„AOGUTEK
|32044DOROSŁYCH,|

KEEWAY

ę. BÓL GŁOWY

 

Z CEZAR EEKWY CZCZO ACTHWO EE CRA SIT

bohater znakomitego filmu „BURZA
nad AZJĄ“ i księżniczka Mongolska

Nad program: 2 rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Na pierwszy seans
ceny zniżone Balkon 80 gr., Parter 1 zł. Początek seans. o g. 4, 6, 8i 10,30.

BERSPOZWIY IBTUAAAOKOTNTESTTAFOADOKDZ CCC

W roli głównej Jenny Jugo, najpiękniejsza kobie-
ta świata, której czar, rasa, temperament podbija-

ją serca wszystkich mężczyzn. Nad program: arcywescla komedja „W zastępstwie męża”.

 

ZLSTT TTT TTTTTTTTT

| DLA ZDROWYCH I CIERPIĄCYCH

 

uznane rzeczywiście za najlep-
sze w kraju przez najwybitniej-

I w Wiinie w 1930 r. (Grands Prix i Wielkie
Medale Złote).

KK DĄBROWSKA, 714—9%0
Wilno, ul. Miemiecka 3, m. 6.

Sprzedaż i wynajęcie.

tycznej, gośćcowej, nerwobóle

ból głowy, zębów i t. p.

Wszędzie do nabycia

po 3 zł. za flakon

CHTIOMEŃTOL
Skład wysyłkowy Ichtiomentolu:

Laboratorjum chem. aptekarza Mra. Szymona Edelmana
We LWOWIE Teatyńska 16.

DAL-AL gd w obrazie skórne i
ul.

tel. 921,

Dr. GINSBERG
Choroby skórne wene-
ryczne I moczopłciowe

Wileńska 3.
8—1 I 4—8, tel.

Dr.Zeldowicz

7501—s3
 

 

wieczorem torebkę
damską czarną zawier.
zegarek firmy Bire, port-

Wielka 19, od 9—1 i 3—7.

Doktór Biumowicz
roli tancerki Cho rob y weneryczne,

moczopłciowe
WIELKA 21
od 9—1 i 3—8.

 

kębiece, wener. chor. dróg
| mocz. prz. 12 —214—6

ul. Mickiewicza 24.

AKUSZERKI

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

———>—2—2-———50779709077770057

Płanina i Fortepiany o światowej A
| slawie Pleyei, Bechstejn etc., takoż ZGUBY
j Arnold Fibiger, Kerntopf i Syn, ;

t
I

į Zaublono w niedzielę

i

NAUKA

Chcesz otrzymać
posadę ?

maras, który ma spędzić święta
u swego brata w pow. święciań-
skim. d.

2 Kraju.
Katastrofa autobusu.
Onegdaj wieczorem na szosie

Wilno—Grodno autobus jadący
z pasażerami z Grodna do Wilna
wskutek śliskiej drogi przewrócił
się wraz z 12 pasażerami. Auto-
bus został uszkodzony, zaś 5 pa-
sażerów: Wacław Jakoniew, Mi-
chalina Grywaczowa, Jankiel Gryn-
baum, Antoni Lesień i Nachama
Kagan odnieśli ogólne pokałe-
czenia. Wszystkich rannych opa-
trzył lekarz w Raduniu. d

Ruch wydawniczy.
Marja Dunin-Kozicka. „Ania z

Lechickich pól cz. | „Dziecię-
ctwo”. Wyd. Domu Książki Pol-
skiej.

Głośna autorka „Burzy od
Wschodu”, Marja Dunin Kozicka,
obdarzyła czytelników nowym
utworem, powieścią p. t. „Ania z
lechickich pól”. Jest to lektura
przemiła, ujmująca serca zarówno
młodzieżv, zwłaszcza panienek,
jak i dorosłych.

Treść „Ani z lechickich pól”
stanowi rozwój psychiczny sześcio-
letniej dziewczynki, Ani, stopniowe
kształtowanie się jej charakteru
pod wpływem szlachetnego i mą-
drego dziadka, ziemianina, wre-
szcie sposób reagowania małej
bohaterki na bolesne wypadki
życiowe, które bezlitośnie godzą
w nią raz po raz. Mimo doznane
ciosy (konieczność wyzbycia się
majątku przez dziadka, śmierć
ojca i dziadka), Ania czuła się

4231—5

567. s3

CHOR. WENERYCZNE
Od 26 lat znane nacieranie NOCZORŁ: i 4KÓRNE
uśmierza szybko i pewnie wszel- w DE EZ

kie dolegliwości natury reuma-| [).r Zełdowiczowa

 

„TELEFUNKEN” 33
odbiornik i głośnik w jednym
całkowitego urządzenia . . .

Aparat Telefunken 33 W/L należy do rzędu odbior-
ników 3-lampowych, jest jedna
ratem tego rodzaju, pozatem posiada wbudowany
głośnik. Przyrząd do zwiększania sel
żliwia doskonały odbiór nawet bardzo

Prosimy za pomocą załączonego kuponu jeszcze
dzisiaj zażądać od nas bliższych szczegółów.

szczęśliwa, bo obcowała ze swą
„mamuchną”, Aliną, którą ponad
wszystko i wszystkich kochała.
Miłość Ani dla matki była najpil-
niejszem uczuciem wtej czystej du-
szy. Ale złośliwy los uderzy! właś-
nie w tę najczulszą strunę jej du-
szyczki, bo między wzajernną mi-
łością matki i dziecka stanął ko-
chający panią Alinę mężczyzna,
który egoizmem swym i pychą
odsunął Anię od matki. Stopnio-
we, gorzkie poczucie utraty mo=
ralnej matkii następnie rozłąka
ź nią, oraz wiążące się z tem po-
czucie osamotnienia i bezgranicz-
nej tęsknoty stanowią najważniej-
sze czynniki tragedji duchowej
Ani. Jak stal hartuje się w ogniu,
tak duszyczka Ani zaprawia się
w cierpieniu, które poznaje na
progu swego życia. Męską posta-
wę wobec cierpienia i umiejęt-
ność znalezienia się w ciężkich
sytuacjach zawdzięcza Ania prze-
dewszystkiem rozumnym naukom
dziadka, który, jako najwažniej-
sze czynniki w wychowaniu Ani
wysuw 'ł: religijność, patrjotyzm,
hart moralny i fizyczny, odwagę,
samodzielność. Jasno uwidacznia
się myśl autorki, iż wychowanie
dziecka winno zmierzać do tego,
aby przygotować je do zmagań
się z twardemi i ciežkiemi wa-
runkami życia.
USSTAS ROZEZNANIA

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA ©D 8-ej DO 4-ej POP.

TBNINEMS TSS SATA

 

TWOI
ZNAJOMI

podziwiać będą twój gust, gdy zakupisz radjoodbiornik

NOWY

aracie. Cena
+ „ ZŁ 730.—

najlepszym apa-

ności umo-
ch stacjj.

 

WZP69. Do Polskich Zakładów SIEMENS S. A.

Warszawa, Foksal 18. |

Proszę o nadesłanie mi prospektów na radjo-
odbiornik Telefunken 33 W/L:
imię i nazwisko:

 
 

 

monetkę, papierosnicę | musisz ukończyć kursy miejscowość: „Li age a ais
t. d. Uprasza się O Od- pachowe korespon- ulica: . Kai“, AS
niesienie: J. Jasińskiego dencyjne Im. prof.Sekuło-

2 m. 6. 4567 wieza, Warszawa, Žėra-
wyuczają UTP DIT 

 

UWAGA MATKI!
Dawajcie dzieciom czekoladę

listownie: buci

 

   

    

  
   

 

 

| „l DOBICRA | S-ka"
| (właściciele ). Dabicka
| I. Januszewski)
posiada w sklepie
swoim przy ulicy

Wileńskiej Nr.

 

Ra welnia-i

„ne,bawelniane,lnia-

ine, jedwabne, Sa

kołdry, koce, chust- !

ki, serwety |

|it p.
i po cenach [ak zwykle umiarkowanych. |

  

  

wia 42. DARY
alterji, ra-

chunkowošci kupieckiej, |Na GWIAZDKĘ

 

pro męskie (płaszcz
podróżny) do sprzed.

 

 

 

  

działeczki ziemi
tniska po 10 gr.

Warszawa.

 

 

  
  

 

  

 

TANIO
wielki wybór poleca skład

mebli

i. Lokuciowsi
Wileńska 23.
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” uł, Mostowa 1.

     

 

NA RATY

oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—

Miejscowość

Lekarz: RA kaszel

   

  

 

ty nie potrafię panie do-

korespondencji handlo- ostatnie nowości wykwintnej Zawalna 57 hotel od 7—8

„ZDROWIA* vellenodrafj,aauki| GALANTERJI DAMSKIEJ i MĘSKIEJ| viecz. 4566—1
FA Ki ł r Ę

A. PIASECKI w krakowie  |fosztensesten znaat| „ poseaA. PODZELWER |— TEL. 7. jest bardżo pożywna | niedroga skiego, francuskieg o,| 677—s0 MICKIEWICZA 7. m sprzedania
k niemieckiego, pisowni, 2) RZ *

wędlin, ; styn Żądajcie wszędzie. 733] gramatyki polskiej oraz L ON w a:
ekonomji. Po ukończe-| KTO CHCE KUPIĆ solidny towar po najniższej Biskupia 12 (Lombard).
niu świadectwo. — Źą-| cenie, niech zobaczy u GŁOWI.SKIEGO. —Pole- 792

specjalnie ne K dajcie prospektów. camywełny, jedwabie, popeliny, flanele (nipony),
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