
W:lno, Poniedziałek 17-go listopada 19:0 r. Cena 20

DODATEK NADZWYCZAJNY

 

 

Tymczasowe wyniki
wyborów w Wilnie

(miasto).
Do chwili oddania naszego Dodatku Nadzwyczajnego na ma-

szynę (godz. 5 w nocy), otrzymaliśmy: podliczenia głosów ze
wszystkich 58 komisji obwodowych na terenie Wilna miasta. Brak
natomiast wyników z pow. Wil.-Trockiego wchodzącego w okręg Ne 63
Wilno.

Wynik dotychczasowy przedstawia się jak następuje:

Ne 1 Blok Bezpartyjny 36764
No 4 Lista Narodowa 14034
Ne 5 Blok lewicy socjalistycznej 737
Ne 6 Żydowski Robot. Komit. Wybor. 40
Ne 7 Centrolew | 4006
Ne 11 Ukraińsko-białoruski blok © 141
Ne 17 Blok obrony narodowości żydowskiej 13386
Ne 18 Blok ogólno-żydowski 653
Ne 22 Lewica robotniczo-chłopska 10
Ne 23 Jedność robotniczo chłopska : 1770

Wiadomości Z kraju.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Godzina 3 po północy.
Przebieg wyborów spokojny.
Z zestawień dotychczasowych z 78 obwodów wynika, iż lista

Nr. 1 uzyska znaczny sukces, kto wie czy niemaksymalną większość.
Stronnictwo Narodowe utrzymało się w dotychczasowej

słle, przy znacznym wzroście w dzielnicach zachodnich.
Zupełną porażkę odniósł Centrolew, a zwłaszcza socjaliści. Ko-

muniści stracili znaczną ilość głosów. Mniejszości wyjdą z wyborów
znacznie osłabione.

Z dotychczasowych wyników sądzić należy, iż w Poznaniu Str.
Narodowe otrzyma 3 mandaty, B. B. W. R.—1 do 2 mandatów. W
Gnieźnie Str. Narodowe—2 mandaty, sanacja—2 mandaty i centro-
lew—1 mandat. W Ostrowiu—Str. Narodowe—2 mandaty (zyska 1),
sanacja—1 mandat, centrolew—3 mandaty. W Bydgoszczy—Str. Na-
rodowe—2 mandaty (zyska 1), niemcy 1 mandat, chrz. demokr.—1
mandat.

Na Pomorzu zwycięża Str. Narodowe.
Na Sląsku Katolicki Blok otrzyma 7 mandatów, sanacja 5 man-

datów, niemcy—4 (stracą 2) mandaty, socjaliści—1 mandant.

Lida
Pow. lidzki skończony całkowicie. Ogólna suma Ne 1—90,500,

Ne 7—13,368, Ne 19—9,975, Ne 24—1801, Ne 15— 1,670,

Warszawa miasto.
8 mandat.
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Opłata pocztowa ulszczóna ryczałtem.
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roc. drożej. Ogłoszenia

6 łam 35 gr., w tekście 40
h oraz z prowincji o 28 proc.

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

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Nė 80187.

ILENKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową 7 .4 gr. 88,

za granicę 8 2).
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznyc
zagraniczne o 50
niem miejsca o 2
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rożej,
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 Pod protektoratem Jego Magnificencji
Rektora Prof. Dr. Al. Januszkiewicza

doświadczenia

1712-1029   

  
Sua MJM
MAISON L.KOBYTKO Er CIE waszawąbtpagnownaeco-9.

 Pi. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości**
Dzieła klasyczne

Ostatnie nowości (polskie I obce)
Lektura szkolna

Czynna od 11 do 18.
Kaucja 5 zł.

Niżej cennika fabrycznego

modne ŚNIEGOWCE, KALOSZE
poleca POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA
WACŁAWA NOWICKIEGO

  

  
  
  

Wilno, ul. Wielka 30. Abonament Ż złot.
MODA! GWARANCJA ! G Dr. A. SEDLIS—
Sklad: Konfekcji, Galanterji Choroby kobiece.

I Trykotaży. —|o.j Przeprowadził się na ul. Teatralną 4
(róg Pohulanki).

J
r.

TYDZIEN TANICH
JEDWABI i WEŁEN

Już się rozpoczął I trwać będzie do 28.Xi.

Obejrzenie towarów nie obowiązuje do kupna.

WILEŃSKI DOM TOWAROWO-PRZEMYSŁOWY

Bracia Jabikowscy

NAKANOAAAA

| Rewizje i konfiskaty.
| (Telefonem od własnego korespondenta).

| WARSZAWA. W sobotę w Krakowie dokonane zostały rewiźjĘ
w lokalu Stronnictwa Narodowego po raz 5-ty i Chrześcijańskiej Die:
mokracji po raz 4-ty.

Zabrano wszystkie ulotki i numerki.

Zdemolowanie drukarni.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Łowiczu zdemolowano drukarnię Rybackiego,
gdzie drukowany był „Łowiczanin”, tygodnik narodowy.

Aresztowania.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Sierakowie na Pomorzu aresztowano b. posła
Str. Narodowego Sołtysiaka.

W Kutnie aresztowany został b poseł PPS, Janiak.
W Siedlcach aresztowano b. posła „Wyzwolenia*, Grabińskiego,

którego niebawem wypuszczono.
W Grudziądzu zaaresztowany został ks. Panas, który tam

Ą*andyduje.

Przewiezienie b. posłów ukraińskich
z Brześcia do Lwowa.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Pięciu posłów ukraińskich, przywiezionych z
Brześcia do Lwowa, odstawiono do dowództwa okręgu, a później do
Urzędu wojewódzkiego.

Po konferencji naczelnika wydziału bezpieczeństwa z prokura-
tofem przy sądzie okręgowym, aresztowani zostali przekazani do dy-
spozycji prokuratora.

B. posłowie osadzeni -zostali w więzieniu karnem przy ul. Kazi-
Mmierzówskiej, gdzie są izolowani.

Sledztwo prowadzi sędzia apelacyjny do spraw szczególnej wagi
Januszewski. :

Skazanie b. posła ukraińca
ROWNE. (Pat). Były senator sądu powiatowego w. Równem

Partji Selrob-prawica, a obecny na 18 miesięcy więzienia za pod-
andydat z listy Nr. 22 Sergjusz burzanie ludności na :wiecach

[Mozicki, skazany został wyrokiem przeciwko państwu.
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Znowu propozycja

Pierwszy Bal Polonistów
Wymiany Pomorza

na Kłajpedę.
LONDYN. (Pat). Piątkowy „Ti-

mes”, omawiając obszernie w de-
peszy paryskiego korespondenta
politykę zagraniczną Francji, w
związku z debatą w lzbie Depu-
towanych i mową Brianda, pisze
w artykule, zatytułowanym „Ger-
many and Poland”: „Quai d'Orsay
od dłuższego czasu aktywnie po-
piera poprawę stosunków polsko-
niemieckich. Informują z dobre-
go źródła, że o ile Niemcy po-
prą porozumienie polsko-litewskie
w sprawie Kłajpedy, Polska była-
by najprawdopodobniej gotowa
wysłuchać życzliwie niemieckich
argumentów w sprawie korytarza
gdańskiego, ale jak widać, na ta-
kie wystąpienie nie zanosi się.

LONDYN. (Pat). FAmbasadofi
Skirmunt wystosował do redakgji
„Timesa” następujący list:

Zwróciło moją uwagę, ż4óW
artykule zatytułowanym „Polityka
zagraniczna Francji”, a opudlika?
wanym w  piątkowem wydaniu
dziennika, korespondent „Timesa”
pisze: „Jak informują z AGBEEgO
źródła, o ileby Niemcy, sprzyjały
porozumieniu pomiędzyw Bolską w.
Litwą w sprawie Kłajpśdy taPol-
ska, według wszelkiśgo prawdó+
podobieństwa, ujawfiłaby goto“
wość życzliwego odniesienia się
do niemieckich afgimentów w
sprawie korytarząj gdańskiego”.
Ponieważ ten ustęp Sprawia wra*

   

 

żenie, jak gdyby niektóre polskie
koła miarodajne, iniały dawać w
pewnych warunkach posłuch nie-
mieckim argumentom w sprawie
korytarzą gdańskiego, uważam za
swój obowiązek oświadczyć, że
tego rodzaju wiadomość, której
nie można brać poważnie, nie
może pochodzić z dobrego źró.
dła. Zadne czynniki odpowiedzial-
ne w Polsce, nie podjęłyby się
dyskusji na temat, wysunięty przez
kerespondenta „Timesa”. — Skir-
munt, ambasador Polski.

LONDYN. (Pat). „Times” z dnia
5 b. m. zamieszcza na stronicy,
oświęconej polityce zagranicznej,

pod nagłówkiem „Polska i Niem-
cy”, następujące wyjaśnienie:

Otrzymaliśmy pismo od am-
basadora polskiego w Londynie,
. S$kirmunta, w związku z nastę-
iującym ustępem artykułu, oglo-
szonego wczoraj o polityce za-
granicznej Francji, pióra naszego
paryskiego korespondenta (nastę-
puję cytata, podana w liście am-
basadoraj. Ambasador polski
świadcza, że żadne koła miar-

dajne wPolsce, nie udzielilyby
pod żadnym pozorem swego po-
słuchu niemieckim argumentom
w sprawie korytarza gdańskiego
i że żądne czynniki odpowiedzial-
ne w Polsce, nie podjęłyby się
dyskusji na temat, wysunięty przez
korespondenta „Timesa”.

Poincare o sytuacji politycznej
PARYŻ. (P4fj, Dziennik „Excel-

sior" ogłasza kolejny artykuł
Poincarć'go.fW artykule tym by-
ły prezydefit republiki omawia
stan gorącźkowy, w którym znaj+
duje się qbeenie Europa, a któ:
rego źródło leży w panującem
obecnieA Niemczech dążeniu do
rewizji traktatów pokojowych i
zawartych przez nie mów mię-
dzynąfodówych, Pozostawimy na
chwilę ma skronie kwesfję odpo-
wiedzłałności Niemiec w wybuchu
wojny — mówi Poincarć — be-
dziemy niezawodnie mieli okazję
d6kwestji tej powrócić. Już za-
szyna stanowczo przeważać zda-
nie o tem, że Niemcy spowodo-
wały wojnę. Niemcy/ zobowiąza-
y się w toku 1921 w Londynie
o zapiecenia odszkodowań za

wyrządzone przez nie straty. Przy-
jeły one plan DaWesa, nareszcie
wzięły udział w redakcji planu

Younge. Wszystko to są w oczach
Hitlera rzeczy bezwartościowe,
„brednie dla Bab“; Przeszłość jest
niczem wobś€ przyszłości — ro-
zumuje Hitlef zapełnie tak samo,
jak Sowiety,| które dziś odme-
wiają płacegia długów carskich.
Nie zdaje | om sobie sprawy
z tego, że idąc za tym pięknym
przykładem, |6dfzuca on, nacjo*
nalista, samą ideę ciągłości, sta-
nowiącej główną siłę każdego
narodu. W każdym razie, gdy
Niemcy oświądezą, że to €o uczy
nili ich ojcowie, weale ich nie
obchodzi, mgżna będzie powie-
dzieć, że Nierney, zarówno cesar-
skie, jak i republikańskie, prze-
stały istnieć. MMaród, który przy
zmianie regirau politycznego nie
zachowuje swej moralnej odpo-
wiedzialności,| stawia sam siebie
poza obrębeni €ywilizacji.

Propaganda monarchistyczna w Austrji
i na Węgrzech.

PARYŻ. (Pat). W. dzienniku
„Journal des Debats” znany pi-
serz polityczny, August Gauvain,
członek lnstytutu, ubolewa, że
zarówno premjer Tardieu, jaki
minister spraw zagranicznych

_ Briand, omawiając onegdaj w roz-
raitych punktach sytuację dy-
plomatyczną, nie uważali za sto-
sowne zaczepić o jedną kwestję,
która najbardziej obecnie przy-
kuwa uwagę. Kwestją tą jest pro-
jekt arcyksięcia Ottona, który,
korzystając ze swej pełnoletności
politycznej, chce uczynić próbę

włożenia na swoją głowę jednej
z dwóch koron rodu Habsburgów.
Zarówno w Austrji, jak i w Wę-
grzech prowadzi się usilna propa-
ganda w tym kierunku, a szcze-
gólnie Węgry łożą duże sumy
pieniężne na rżecz rewizji. trakta-
tu w Trianon | €8 za tem idzie,
wskrzeszenia monarchji Habsbur-
gów. P. Gauvgin zwraca uwagę,
że należy baczmiej śledzić za in=
trygantem Hitlerem, staje się bo“
wiem on powaźńem  niebezpie-
czeństwem dlą pokoju.

Anglja w przededniu nowego straikų
węglowego

LONDYN (Pat) Sekretarz Fe-
deracji Górników oświadczył, że
jeśli rząd nie będzie interwenjo-
wał przed dniem 1 grudnia r. b.,
nieuniknionem będzie zaprzesta-
nie pracy w 16 rejonach węglo-
wych, gdzie pracuje około 650
tysięcy górników i które produ-
kują niemal 2/3 tonażu całego

rejonu węgłowego. Propozycje
właścicieli przewidują Zmniejsze“
nie zarobków od 3 do 12 szylin-
gów tygodniowo. Rząd i właści-
ciele zostali uprzedzeni, że bez
względu na konsekwencje praca
w dniu 1 grudnia r. b. zostanie
Przerwana na wypadek redukcji
płac.

Kryzys gospodarczy W Rosii
Sowiety w przededniu ważnych wypadków.

WIEDEN. (Pat). Moskiewski
korespondent „Neue Freie Presse“
donosi, że kryzys gospodarczy w
Rosji Sowieckiej, wywołany pla-
nem pięcioletnim, przybrał za-
straszające rozmiary. Emisja pie-
niędzy papierowych wzrosła do
3.900 miljonów rubli. W ostatnim
tygodniu rzucono między ludność
1.300 miłjonów rubli. Było do
przewidzenia, że przynajmniej je:
den miljard utknie wśród lud-
ności wiejskiej, Kierownicy  fi-

nansów "sowieckich "nie: =chcieli
przyjąć odpowiedzialności za dal-
sze emisje i ustąpili ze swych
stanowisk. Hżeby ratować sytuację
wstrzymana została wypłata ro-
botnikom. Pensje urzędników za-
legają od kilku tygodni, robotnicy
zaś nie otrzymali płac za ostat-
nie 14 dni.
W dalszym ciągu rzucono na

rynek towary, między in. cukier
ubrania i inne przedmioty użytko-
we. Jednak i ten środek nie wy-

4301—0o

odbędzie się w sobotę dn. 22.X1 b. r.
w salonach HOTELU ST. GEORGE'A.

BRIAN OWADA AAAA E
Podaję do łaskawej wiadomości swej SzanownejKlijen-

teli, iż zlikwidowałem oddział sprzedaży moich wyrobów przy
ul. Wileńskiej 20 i nie mam nic wspólnego z prowadzonym
obecnie w tym lokalu handlem.

MICHAŁ ŻYTKIEWICZ
Sklep wędlin.

Wiino, Mickiewicza 22.

wołał pożądanego skutku. Handel
paskarski kwitnie wszędzie. Obec-
Die wre walka w łonie stronni-
£twa. Wszystkie grupy opozycyj-
pe, które zachowywały się wrogo
Mobec Stalina, podniosły znowu
głowę. Zdaje się, że grupa panu-
Jca nie myśli o przyszłości, lecz
Stara się powziąć decyzję celem
Chwilowego załagodzenia sytuacji.
Wszystko wskazuje na to, że Ro-

 

sja znajduje się w przededniu
ważnych wypadków.

MOSKWA. (Pat). W Rostowie
nad Donem odbyła się rozprawa
sądowa przeciwko urzędnikom
kooperatyw sowieckichidrobnym
przekupniom, oskarżonym o han-
del bonami na towary. 5 osób
zasądzono na karę śmierci, 4 na
10 lat więzienia i wielu innych
na więzienie od 2 do 6 lat.

Ieen ok A

Na listach Jedynki (B. B.) stoją: ohok Polaków żydzi, rosjanie,
Białorusini, ukraińcy; obok katolików starowierzy, kalwini, luteranie,
Zydzi, obok konserwatystów socjaliści i różni radykali.

Na listach Siódemki (Centrolewu) stoją też różnowiercy
ateiści oraz socjaliści, radykali chłopscy i inni.

Tylko listy Narodowe Nė 4 są wyłącz-
nie katolickie i polskie.

Tylko na 4
MOGĄ GŁOSOWAĆ KATOLICY i POLACY.
 

 

2 Litwy.
Znowu nawoływanie do rewizji stosunku

z Polską.
(Telefonem od własnego korespondenta).

KROLEWIEC. 15.XI. Silne wra-
Zenie wywołał w kołach polity-
GZnych, zamieszczony w dniu dzi-
Siejszym na szpaltach organu
Ehrześcijańskiej demokracji - „Ry-
fas”, artykuł wybitnego dyploma-
0) litewskiego, stałego delegata
Bitwy w Genewie przy Lidze Na-
fodów, Gabrysa. P. Gabrys, oma-
Wiając tendencje rewizjonistyczne
W Niemczech, pisze, że niedaleka
J0ż jest chwila, gdy Niemcy, opie-
fając się na statucie Ligi Naro-
dów, wystąpią oficjalnie z wnio-
Skiem rewizji granic wschodnich,
domagając się zwrotu korytarza
pomorskiego i Kłajpedy. Przed
Bitwą staje zagadnienie zasadni-
CZENCZY nie pójść razem z rewi-
ZJOMISEYCZNemi Niemcami i stra-
CIE Młajoedę, czy też utrzymać
SWOJ GORYchczasowy stan posia-
dania, przeciwstawiając się Niem-
Cm, Zdaniem Gabrysa, Litwa nie
[MOŻE Wyrzec się okręgu kłajpe-
dzkiegóO "i musi szukać w tym ce-

lu porozumienia z Polską. Litwa
i Polska w tym wypadku są je-
dnakowo zagrożone. Czasu nie
należy tracić i już przy najbliż-
szych rokowaniach z Polską w
sprawie uregulowania incydentów
granicznych, trzeba postawić spra-
wę szerzej i przystąpić do zasa-
dniczego omówienia dalszych sto-
sunków z Polską. Rokowania te
muszą prowadzić jednak ludzie
zupełnie nowi, którzy nie zaraże-
ni są tradycyjnem polonofob-
stwem i zapatrujący się na spra-
wę stosunków litewsko-polskich z
szerszej perspektywy historycznej.

Głos p. Gabrysa nabi*ra zna-
czenia ze względu na pismo, w
którem został zamieszczony. Do-
tychezas, o konieczności porozu-
mienia, pisał jedynie organ lu-
dowców „Lietuvos Żinios”. Obe-
cnie pogląd ten podzielać się
zdaje również wpływowa chrze-
ścijańska demokracja.

 

Burza w Kownie i Kłaj-
pedzie.

„Dzień Kowieński* donosi:
Gwałtowne podmuchy wiatru,

huczącego całą noc, wyrządziły
iw Kownie wielkie straty. Nad ra-
nem mieszkańcy Słobody i Szańc
tu i owdzie ujrzeli powalone na
ziemię parkany, zerwane dachy.
Na wielu ulieach uległy uszko-
dzeniu przewody elektryczne. Na
brzegu Niemna i Wilji burza
uniosła materjał leśny, zalany
przez wodę skutkiem wezbrania
Gbu rzek. Na moście słobodzkim
Manila lampa elektryczna. Zostały
tu USTRBzone przewody, któremi
DIEGMIE prąd elektryczny do Sło-
Dody, w związku z tem Słobo-
da MIKA godzin pogrążona była
W CIEMNOŚCI. Tu i owdzie w śród-
miesciuj w dzielnicach podmiej-
skich Dutta potłukła szyby. W wielu
MIEJSCACH zostały obalone prze-
wody telegraficzne i telefoniczne,
oraz drewniane zabudowania.

Burza, która szalała w Kłajpe-
dzie; *Wyrządziła wiele strat.
W okolicy Smiłtyni woda za-

Wybór nietrudny!

lała cały brzeg i zniszczyła urzą”
dzenia kąpielowe. W innych miej-
scowościach woda zalala nawet
pobliskie drogi. Ruch okrętowy
w porcie związany jest z niebez-
pieczeństwem. Zwłaszcza gwal-
towna burza srożyła się w czwar-
tek w przeciągu 22 godzin. Wiatr
obalił wiele słupów telegraficz-
nych i telefonicznych i uszkodził
komunikację telefoniczną między
Kownem a Kłajpedą. W mieście
wiatr zdarł wiele szyldów.

Traktat handlowy litewsko-
łotewski.

KOWNO. (Pat). Rokowania w
sprawie zawarcia traktatu pamię-
dzy Litwą a Łotwą zakończyły
się pomyślnie. Jak donoszą ze
źródeł dobrze poinformowanych,
przy obopólnych ustępstwach i
kompromisach udało się ułożyć
spis towarów, które będą podie-
gać cłom ulgowym. Również zo-
stał ustalony kontyngent zboża,
wywożonego z Litwy do Łotwy,
w myśl żądań delegacji litew-
skiej. Traktat został parafowany
o godzinie 18 min. 30.

Ciepłą bieliznę, koszulkę Jaegerow-
ską, sweter, rękawiczki czy medny

i piękny szal nabywać zawsze

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej
FRANCISZEK FRLICZKA.

w Wilnie, Zamkowa 9, tel. 6—46. 613—40

Czy jesteś członkiem L.0.P.P?  
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DO WYBORCÓW

LISTY NARODOWEJ
Nr. 4.

W dniu wyborów zwraca-

my się po raz ostatni do tych

wszystkich, którzy na nasze

wezwanie poszli do walki o

honor narodu, o panowanie

prawa, o zasady katolickie w

życiu publicznem, o oszczęd-

ną i celową gospodarkę pań-

stwową.

W walce tej mamy przed

sobą ostatni już,jale najważ-

niejszy moment, którym jest

samo głosowanie. Nie wątpi-

my, że miljonowe rzesze zwo-

lenników obozu narodowego

nie ugną się przed żadnym

terorem, lecz Śmiało odda-

dzą swe głosy na Listę Na-

rodową, oczywiście tajnie, bo

tak postanawia Konstytucja.

Jednak w dzisiejszych wa-

runkach nie wystarczy tylko

wygłosować. Trzeba ponadto

zapewnić aktowi wyborczemu

powagę i całkowitą zgodność

z prawem. Nietylko Komisje

Obwodowe, nietylko mężo-
wie zaufania Listy Narodowej,

ale cały ogół jej wyborców

musi dołożyć starań, aby wy-

bory odbyły się w słońcu

prawa bez presji, podstępów,

oszustw i wogóle jakichkol-

wiek nadużyć.

Od Waszej postawy i doj-
rzałości, od stopnia Waszej

odwagi cywilnej, znajomości
przepisów prawnych i zainte-

resowania "wyborami od sa-

mego początku głosowania aż

do ukończenia obliczeń przez

Komisje Obwodowe — zale-

żeć będzie odparcie zakusów
tych rozmaitych czynników,

które bezczelnie nawołują do

sfałszowania aktu wyborczego.

Wyborcy-Narodowcy! Speł-

nijeie ostatni swój obowiązek

w tej ciężkiej, ale zaszczyt-
nej walce. Odeprzyjcie ma-

chinacje fałszerzy, dajcie do-

wód, że jesteście członkami

oświeconego, miłującego pra-
wo, i wolnego Narodu.

Stronnictwo Narodowe.

JI)
| KARMELKI ŚMIETANKOWE

WARSZAWA

rerażeni skutkami
iWałtów.

„Przełom”, organ lewicującego
odłamu „sanacji*, przerażony jest
następstwami ostatnich gwałtów
„sanacyjnych*. Zamiast ostatecz-
nego zgnębienia opozycji, wywo-
łały one skutek wręcz odwrotny,
bo powszechne oburzenie na „sa-
nację'. „Przełom* pisze:

„Bodaj przeciągnięto strunę.
Były. w robocie nietylko pałki,
lecz i rewolwery. Byli ranni i to,
podobno, ciężko. Mogli byli być
zabici”. (V

„Bojowe“ „metody walki są
zresztą niecelowe. Efektem ostat-
nich głośnych zajść, jak mogliśmy
się zorjentować, będzie jedynie
przysporzenie w Warszawie gło-
sów „czwórce* i ubytek spokoj-
nych głosów mieszczańskich, a
także „czułych serc" — dla „je-
dynki*.

Jeszcze fatalniej wypadły dla
„sanacji* objawy „silnej ręki” w

własnyth -

  

ot KKK:

Dziś i jutro
Wybory dzisiejsze, z dnia 16-go

listopada 1930, do Sejmu Rzpltej,

nasuwają niewątpliwie szerokie-

mu ogółowi tę myśl, że jakoś u

nas jest bardzo a bardzo inaczej,

niż w innych krajach, gdy tam
są wybory.

Gdy wybierają w Anglji, wia-

domo, że rozstrzyga się to, czy

ster rządów znajdować się bę-

dzie w ręku stronnictwa zacho-

wawczego z pp. Stanley'em Bal-

dwin'em, Chamberlain'em i Chur-

chil'em na czele, czy też w rę-

ku Labour Party z pp. Ramsay

Macdonald'em, Snowden'em i
Henderson'em.

Gdy wybierają we Francji,

wiadomo również, że od wyniku

wyborów zależeć będzie moż-

ność istnienia rządu, opartego

na prawicy i środku, od p. Ma-

rin'a do p. Loucheur'a, pod kie-

rownictwem p. Poincarć'go czy
p. Tardieu'go, albo możność pow-

stania rządu t. zw. kartelu lewi-

cy, z oparciem od socjalistów p.

Bluma znowuż do p. Loucheur'a
w środku, pod kierownictwem p.

Herriot'a lub p. Chautemps'a.
Gdy wybierają w Niemczech,

także wiadomo, że wynik wybo-

rów doprowadzi do władzy albo

rząd oparty na prawicy i środku

z p. Luther'em, albo rząd oparty

na lewicy i środku z p. Herman-
nem Millerem, albo rząd środ-

kowy z p. Bruening'em, lub coś-

kolwiek w tym zakresie.
Ale u nas, w przeddzień wy-

borów, jeden z podsekretarzy

stanu oświadcza w wywiadzie
prasowym:

— „Nie jest rzeczą ważną, czy
obóz rządowy uzyska 1 mandat

czy 300 mandatów, bo w żadnym
wypadku władzy z rąk nie wy-

puści, chyba, że wydrą mu ją

wraz z życiem”.
U nas dzisiaj mówi się takie

zdanie na odpowiedzialnem sta-

nowisku, jakby się mówiło: „dzień

dobry”. Mówiący to wysoki urzęd-

nik nie zdaje sobie widocznie

sprawy z niezwykłości takiego
oświadczenia pod względem praw-

nym i także w zestawieniu z przy-

sięgą służbową. Już to jest wska-

zówką, jak daleko zabrnęlismy w

swoistość życia państwowego.
Ale to zdanie wyraża,wznacz-

nej mierze, prawdę naszej obecnej

J rzeczywistości. Tak jest w istocie.

Wybory u nas nie mają tego

znaczenia dla sprawy piastowania
władzy, co gdzieindziej.

Mniej prawdziwe jest tylko

twierdzenie, że obozowi „jedyn-

ki” nie zależy na tem, czy uzy-

ska 1 mandat czy 300 mandatów.
Okres wyborczy co innego wska-

zuje. Wysiłki, celem pozyskania

jak największej ilości mandatów,

wszelkiemi sposobami, przeszły

wszelkie granice pojęć prawidło-

wych. I w tym względzie wybory

są także u nas czemś innem, niż

gdzieindziej.
Pozostaje tylko pytanie, czy

ta różnica, między naszym kra-

jem a zagranicą, jest dla nas ko-
rzystna, czy niepomyślna.

* K *

Slyszy się u nas obecnie nie-

mal codziennie głosy, których
znaczenie jest takie:

— Niech tam sobie zagranicą

rozstrzygają o władzy wynikiem

wyborów. Myśmy wyżsi nad to.

U nas wybory to rzecz nieistotna.

Poczucie wyższości nad zagra-

nicą, które odczuwają wyznawcy

tego poglądu, ma jedno niedo-

maganie. Jest ono jednostronne.

Zagranica bowiem nie ma, trwa-

jąc w swoich pojęciach i obycza-

jach państwowych, poczucia niż-

szości.
To jest najzupełniej pewne,

że zagranica nam naszych wybo-

rów nie zazdrości i nie pozazdrości.

l to nietylko ogół obywatelski

tych krajów. Także i ich rządy,

piastujące obecnie władzę.

P. Ramsay Macdonald widzi

oznaki przechylenia się przewagi

nastrojów w stronę przeciwników

i końca swych rządów, p. Tardieu

stoi właśnie w ogniu uderzeń po

zebraniu się jesiennem ciał usta-

wodawczych, p. Bruening wogóle

niema wyraźnej większości, ale z

pewnością żadnemu z nich w

głowie myśl nie postanie, że moż-

naby czyto nie zważać na wybo-

ry, czy podeprzeć się... takiemi

wyborarni.

Domorośli nasi politycy myślą

sobie oczywiście: co za naiwność!

Właściwie możnaby na to od-

powiedzieć z wielką prostotą: jeśli

ci trzech mówi, żeś pijany, idź

spać!

Wybory wprowadzono w no-

woczesne ustroje państwowe nie-

wątpliwie nie dla zabawy, ale z

jakiejś istotnej potrzeby. , Rządy

były i przedtem. Ale to nie wy-

starczyło dla prawidłowego roz-

woju krajów, dla dania im siły i

trwałości w poważniejszem zna:

czeniu tego wyrazu, dla powagi

wobec innych krajów. Tu tkwiły

wlaśnie potrzeby oparcia się o

ogół obywatelski.
Możnaby jeszcze

że ktoś powie:
— Wybory są wogóle niepo-

trzebne. Cały ustrój, oparty na

przedstawicielstwie i na wprowa-

dzeniu czynnika władzy ustawo-

dawczej z przedstawicielstwa idą-

cej, jest do niczego. Wracamy

do dawnych dobrych czasów.

Byłby to pogląd niewątpliwie

błędny, mniej więcej taksamo,

jak zawodna byłaby chęć nawrotu

do gospodarstwa samej pracy

ręcznej, lub do podróży rozstaw-

nemi końmi czy żaglowcami, ale

przynajmniej byłoby towyraźne.

Niepodobne jednak zrozumieć

poglądu, który powiada:

— Będziemy mieli wybory, ale

to nie będą wybory, tylko coś

zupełnie innego.
Kogo tu się chce wprowadzić

w błąd, czy zagranicę, czy swój

kraj, czy przeciwników politycz-

nych, czy siebie samych?

zrozumieć,

Szekspir, który napisał kor
medję o straconych zachodach

miłości, a pisał dużo tragedji o

politycznych dziejach swej oj;

czyzny, możeby napisał komedję

lub... tragedję o straconych zalo-

tach takich wyborów.
Zdarzeń wystarczyłoby nie na

trzy, ale na pięć aktów wedle

starego trybu. Ale zakończenie

nie mogłoby być wesołe.

Są to istotnie stracone za-

chody.
Życie ma swoje prawa nie-

ubłagane. Niczego dobrego nie

zbuduje się sposobami niedobre-

mi, poprostu takiemi, do których

przyznać się nie można. Działania

bez prawdy wewnętrznej muszą

się okazać puste wcale 'rychło.

Jest rzeczą zdumiewającą, że mo:

gą istnieć szerokie złudzenia w

tym względzie.
Jeżeli w wysoko stojącej za-

granicy nikt nie myśli nawet o

takich wyborach, jest to dowód

pewnego poziomu życia, który

wyrósł z okresu jaskiniowego,

który rozumie całą nicość takich

zabiegów, który wie, iż na oku

trzeba mieć nietylko ...dziś, ale

i ...jutro.

Więc i u nas dobrą drogą bę-

dzie tylko jedna: nie ulegać krzy-

kom chwili, trwać w swych prze-

konaniach, spełnić swój obowią-

zek, a przetrwa się wszystko, co

niema w sobie znamion trwałości.

* Stanisław Stroński.

SDI GCZCRETO(CP CZYTA

Prosimy
o wiadomości.

Zwracamy się z prośbą do mę-

żów Zaufania Listy Narodowej,

jak również do członków komisyj

obwodowych i czytelników naszego

pisma, aby w ciągu całej nocy z

niedzieli na poniedziałek, zecbcieli

komunikować natychmiast naszej

Redakcji, najlepiej drogą telefo-

niczną, wszelkie wiadomości, doty-

czące przebiegu i wyniku wyborów,

jak również wykrytych nadużyć

wyborczych.

Telefon

Wileńskiego” Nr. 12-44.
drukarni „Dziennika

Polak szczery
GŁOSUJE

Na Cziery

W ILE N_S_K I

 

Kronika Przedwyborcza.
Napad i kradzieże.

W nocy z piątku sobotę

jacyś złodzieje skradli dwa szyldy

„Dziennika Wileńskiego” i „Głosu

Wileńskiego" z domu przy ul.

Dominikańskiej 4, oraz gablotkę

„Dziennika Wileńskiego" z domu

przy ul. Dominikańskiej 2. Jedno-

cześnie zniszczyli szafkę „Dzien-

nika Wil." na domu przy ul. Arse-

nalskiej 1.

Tejże nocy banda jakaś stero-

ryzowała dozorcę przyul. Orzesz-

kowej 11 i wtargnęła na podwórze.

Tam po drabinie usiłowano się

dostać do lokalu Stronnictwa Na-

rodowego. Spłoszeni napastnicy

wybili szybę w oknie Sekretarjatu

Stronnictwa. Dobijali się też bez-

skutecznie od frontu.

idąc do głosowania nie za-

pomnijmy o legitymacjach!

Według art. 75 ord. wyb. do

Sejmu każdy członek komisji

wyborczej i każdy mąż zaufania

może podczas aktu głosowania

w dniu wyborów do Sejmu dnia

16 listopada b. r. i do Senatu

dnia 23 listopada b. r. wystąpić

z zarzutem co do tożsamości

osoby głosującego. W takim wy-

padku przewodniczący komisji

wyborczej za zgodą komisji wy-

borczej może zażądać od głosu-

jącego udowodnienia tożsamości

na

jego osoby. Jeżeli osoba, której

tożsamość została zakwestjono-

waną, nie przedstawi dokumen-

tów uznanych za wystarczające

przez komisję, może powołać się

na świadectwo dwóch świadków

osobiście znanych choćby jedne-

mu członkowi komisji.

Z powyższego zatem przepisu

wynika, że wyborcy udający się

w dniu wyborów do głosowania

zaopatzyć się w jakikol-winni
wiekbądź dokument mogący

stwierdzić tożsamość ich osoby

(np. paszport, legitymację służ-

bową i t. p.), aby uniknąć ewen-

tualnie w powyższym kierunku

zarzutu, względnie aby można

ten zarzut natychmiast odeprzeć.

153 rabinów za 1-nką.

Pisma  sanacyjne ogłaszają

odezwę 153 rabinów małopolskich,

w której piszą:
„My, wierni żydzi, którzy trzy-

mamy się zawsze zasad | posta-

nowień świętej Tory i wierzy-

my w święte słowa proroków

i pamiętamy wszystkie naka-

zy, powinniśmy spełnić święty

obowiązek i wobecnej chwili sta-

nąć za rządem. Każdy prawy żyd

wie, że mając tylko wrogów, na-

sza egzystencja byłaby bardzo

zagrożona, gdyby nie opieka rzą-

du, którą nas otacza i z której

korzystamy, przez co niweczy się

plany naszych wrogów*.

„Rebe głosuje na Bebe“.

LIST OTWARTY
Do ks. prof. Żongołłowicza, vice-ministra W.R.0.P. pro-

rektora U.S.B.

Jako właściciel domu przy

zaułku Bernardyńskim nr. 11 w

Wilnie, upamiętnionego pobytem

wieszcza narodowego Mickiewi-

cza, dokładałem i dokładam wszel-

kich starań, aby zabytek ten utrzy-

mać w należytym stanie. Uprzy-

stępniłem własnym sumptem

mieszkanie, zajmowane ongiś przez

poetę, dla zwiedzającej publicz-

ności, z własnej kieszeni wmuro-

wałem tablicę pamiątkową i prze-

prowadziłem nie dalej jak ubiegłe-

go roku gruntowny remont fasa-

dy i wnętrza, co mnie kosztowało

około tysiąca zł.

W nocy z piątku 14.XI na so-

botę ludzie z komitetu BB. oszpe-

cili fasadę domu, wypisując czer-

woną farbą sześciokrotnie „Glo-

suj na 1“. Farba jest tego rodza-

ju že nie daje się zmyč.

Zwracam się do Wielebnego

Księdza, jako do Wiceministra

Mahne wiadsmości
Areszt szpiega.

KATOWICE. (Pat). Wczoraj na”

przejściu  granicznem powiatu

lublinieckiego zatrzymano wraca-

jącego z Niemiec do Polski Jó-

zefa Schesnera, obywatela pol-

skiego z Łodzi, robotnika, za nie-

legalne przekroczenie granicy.

Posiada on. paszport, którego

ważność upłynęła jeszcze we

wrześniu. Przy Schesnerze znale-

ziono większą ilość fotografij, z

których wynika, że jest on człon-

kiem Frontkampferbundu i że

brał udział w ostatnich uroczy-

stościach tej organizacji. Był on

w posiadaniu tornistra, menażki

wojskowej i skórzanej torby z

mapą niemiecką, jaką posiadają

oficerowie.

Powódź na Łotwie.

RYGA. (Pa'). —W ciągu wczo-

rajszego dnia i nocy szalejąca

burza spowodowała ogromny przy”

bór wody na wszystkich rzekach.

Dźwina wyszła z brzegów, zale-

wając niektóre ulice Rygi i oko*

lice. Z  Dźwinoujściem i innemi

miejscowościami zerwana jest

wszelka komunikacja wobec pod-

mycia i zalania linji kolejowej

i szosy. Na prowincji klęska po-

wodzi wyrządziła ogromne szko-

dy, niszcząc zasiewy ozime i u-

Oświaty, do którego należy opie-

ka nad zabytkami narodowemi,

do Prorektora U. S B. — uni-

wersytetu, któremu testamentem

sporządzonym w r. 1919 u notar-

jusza Wróblewskiego przekazałem

dom ten jako pamiątkowy.
do kandydata z listy BB od-

powiedzialnego moralnie za sto-

sowane przez tę listę sposoby

agitacji.
z prośbą, aby zechciał spowo-

dować odrestaurowanie fasady

domu przez przemalowanie.
W przeciwnym razie zmuszo-

ny będę pozostawić ją w tym

stanie, w jakim jest, by wobec

tysięcy gości z kraju i zagranicy,

zwiedzających ten dom pamiąt-

kowy, świadczył o kulturalnym

poziomie i poszanowaniu zabyt-

ków narodowych przez BBWR.
Jan Obst.

=

nosząc zapasy siana i slomy.

Wielkie ilości drzewa, przygoto-

wanego do spławu, zostały znie-

sione do morza. Straty ogromne.
zad

Z kraju.
Aresztowanie nauczyciela

Lit. T-wa Rytas.

Władze bezpieczeństwa pu-

blicznego aresztowały Wahutyno-

wicza Piotra, nauczyciela Litew-

skiego T-wa Rytas w Komarun-

cach gm. orańskiej pod zarzu-

tem antypaństwowej działalności.

Wahutynowicz oprócz zatru-

wania jadem komunistycznym

młodzieży szkolnej kolportował

na terenie pow. Wileńsko-Troc-
kiego bibułę komunistyczną. (d)

Ostrzeżenie przed bluźnier-
czem wydawnictwem.
Od pewnego czasu redakcja i

administracja  Głuboker Łeben

(jeszcze nie mogą zapomnieć, że

to nie Głubokojs, a Głębokie) w

Głębokiem rozsyla elukubrat bluž

nierczy, spłodzony przez Sz. Bo

qina a wydany przez bibljotekę

Próżańskiego pod tytułem „Od
Jezusa do Lenina” do (adresując

W. P. Księdzowi) wszystkich księ-

ży, nauczycieli i inteligencji wiej

skiej Ma to być objektywne

przedstawienie religii, rodziny,

kapitalizmu i marksizmu w świe-

į e

 

|OD WSZELKICH PRZEZIĘ-
BIEŃ ORGANÓW  ODDE-
"CHOWYCH i KASZLU

CHRONIĄG ZNAKOMICIE

GRZE
[8 wpiersiorwe

z 3 jodłami       

Do nabycia we wszystkich ap-

tekach i skład. apteczna.
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NAJLEPSZE
„TOALETOWE, 

TRIUMF MAJOLA
tle objektywnej socjologii, a w
rzeczywistości podstępnie toruje
drogi bolszewizmowi, a sam ty-
tuł wskazuje, jak autor się odno-
si do wiary chrześcijańskiej.

Aresztowanie członka
K. P. Z. B. w Swięcianach.

Z rozporządzenia władz sądo-
wych, organa śledcze aresztowały
czyńnego członka K.P.Z.B., Traw-
kina, mieszkańca Swiecian.

Jak już donosiliśmy, w mie-
szkaniu Trawkina w czasie rewizji
znaleziono całe archiwum bibuły
komunistycznej. Trawkinowi udało
się wówczas zbiec. Dopiero wczo-
raj zdołano go odszukać w jego
kryjówce i aresztować.

Trawkina osadzono w więzie=
niu. (d)

Wojowniczo usposobieni
bracia Aronowie.

Wczoraj m. Rymszany pow.
brasławskiego było widownią na-
stępującego zajścia: Na Arona
Mendla napadli krewni jego Aron
Mowsza i Ejnjazn Lejzer, którzy
pobili go do utraty przytomno-
ści i zrabowali mu 150 zł. gotów-
ką. Wezwana policja sprawców
napadu aresztowała i osadziła w
areszcie miejscowego posterunku
policyjnego. Wówczes na poste-
runek P. P. wtargnęli bracia za-
trzymanych Josel, Fela i Samuel

Aronowicz, usiłując przemocą od-

bić aresztowanych. Po krótkiem
szamotaniu się z policją napast-

nicy zostali obezwładnieni i a-
resztowani. (d)

Zamordowanie gajowego.
W gm. rudziskiej znaleziono

trupa gajowego Marcina Janče-
wicza. Zwłoki zabezpieczono do
przybycia władz šledczo - sądo-
wych. i

Zachodzi podejrzenie, iż Jan-
cewicz zamordowany został przez
kłusowników, których energicz-
nie tępił ś. p. Jancewicz. (dj

Nieszczęśliwy wypadek w
Graużyszkach.

W Graużyszkach w młynie na-
leżącym do Mechanickiego i Le-
wina podczas pracy został wciąg-
nięty przez pas transmisyjny
monter  Palczewski Stanisław,

któremu tryby maszyn połamały
nogi i zgniotły klatkę piersiową.

Palczewskiego w stanie bez-
nadziejnym umieszczono w szpi-

talu. d

nam retii

Bóle w żołądku, ściskanie w doł-

ku. obstrukcje, gnicie w  kiszkach, złe

trasienie, bółe głowy, obłożony język,

bladą cerę,łatwo usunąć, stosując natural-
ną wodę gorzką „Franciszka-Józefa”,

biorąc wieczorem przed udaniem się na

spoczynek pełną szklankę. —Żą iać w apt.

REPEAT ZYTABYM TEG AERA OREW

Na marginesie.
Z „Księgi przysłów polskich*

kilka pożyteeznych... przypomnień

na dzień wyborów:
Kij ma dwa końce...

Kto pod kim dołki kopie, sara

w nie wpada...
Dopóty dzban wodę nosi, póki

się ucho nie urwie...

Dłużej klasztora, niż przeora...

  

Pan Bóg nie rychliwy, ale

sprawiedliwy...

* , *

„Sanacja”, wypowiedz awszy

wojnę parlamentaryzmowi, posta-

nowiła go zohydzić za każdą cenę

i wymyśliła istotnie sposób sku-

teczny: sama postanowiła wejść
do Sejmu.

* *

Pan marszałek Szymański wy-

stąpił urzędownie z projektem
zniesienia święta narodowego w

dniu 3 maja. Pan dr. Szymański,

jako sanator jest konsekwentny:

przecieżto pamiątka Konstytucji.
Precz z tą zmorąl

(Myśl Narodowa).

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Poznaniu i w Wielkopolsce.
;

W okręgu wileńskim (m. Wilno i

W okręgu święciańskim (powiaty: święciański,

W okręgu lidzkim (powiaty: lidzki, szczuczyński, wołożyński, oszmiański,

Do Senatu w całem województwie wileńskiem głosujemy

4 PSe 7

powiat wileński) do Sejmu głosujemy na 4.

brasławski, postawski i dziśnieński) do Sejmu głosujemy na 4.

wilejski i mołodeczański) do Sejmu głosujemy na 19.

na 4.
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KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Nabożeństwa na wsi w
dniaci wyborów. Kurja Metro-
politalna donosi, że w niedzielę 16
i 23 listopada r. b, z powodu
głosowania wiernych do Ciał (ista-
wodawczych, nabożeństwa w ko-
ściołach paraflalnych odprawiane
są i być mają o godz. 8 rano.
— Pierwszy Kurs Duszpa-

sterski archidiecezji Wileń-
skiej. — W dn. 4 do 7 listopa-
da r. b. odbył się w Wilnie
Pierwszy Kurs Duszpasterski dla
księży archidiecezji, wileńskiej.
Na Kurs przybyło, pomimo bar-
dzo niedogodnego czasu do wy-
jazdów z parafji, 118 księży z
rozmaitych krańców —archidie-
cezji. Dowodzi to welkiego po-
czucia potrzeby Kursów duszpa-
sterskich.

Z miasta.
— Kwesta na oświatę Po-

zaszkolną. W niedzielę dnia 16
listopada, jako w rocznicę zgonu
śp. Henryka Sienkiewicza, jedne-
o z założycieli i l-go Prezesa
olskiej Macierzy Szkolnej, od-

będzie się na ulicach Wilna i w
lokalach zamkniętych, kwesta na
rzecz oświaty Pozaszkolnej. Polska
Macierz Szkolna prosi społeczeń-
stwo wileńskie o uczczenie pa-
Mmięci Wielkiego Pisarza naszego
przez złożenie na cele oświaty
na ręce kwestujących bodaj naj-
mniejszego datku. A to w myśl
słów Jego: „Daliśmy dużo, trzeba
dać więcej i dawać ciągle.*
— Badanie robót konser-

watorskich na Górze Zamko-

wej. W dniu wczorajszym spe-
cjalna komisja konserwatorska na
czele z wojewodą Raczkiewiczem
dokonała lustracji stanu robót
konserwatorskich na Górze Zam-

kowej i stanu prac w związku z
prowadzonemi tam badaniami i

poszukiwaniami. Oglądano robo-
ty prowadzone w celu przywró-
cenia baszcie pierwotnych kształ-
tów i pokrycia jej dachem Zwie-
dzono odkopane arkady staro-
żytnej bramy wjazdowej, która
wiodła na dziedziniec Zamku, po-
łożony, jak się okazuje, mniej
więcej o 6 metrów poniżej
poziomu placyku obecnego.
— Uczczenie 100-tnej rocz-

nicy powstania listopadowego.
Wobec zbliżającej się rocznicy
listopadowej p. wojewoda Racz-
kiewicz zwołał na wtorek dnia
18 b. m. organizacyjne posiedze-
nie komitetu, który zajmie się

Specjalnie dla znawców smakosżów
znana fabryka czeko

POLECA SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI SWĄ

HERBATĘ „RUSSIA"
odznaczającą się delikatnym smakiem i przy-
jemnym aromatem, przyczem jest bardzo
oszczędna w użyciu, gdyż

 

SANAMANANA
Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hur-
townia Papieru i Materjałów Piśmiennych

„PAPIER«
SPÓŁKA AKCYJNA

WILNO, ZAWALNĄ 13.
Poleca:

kowe na rok
Ozdoby choinkowe

Własna wytwórnia zeszytów, b

W
I

Kalendarze šcienne,

introligatorskich.

opracowaniem programu obcho-
du setnej rocznicy powstania. W
Wilnie i na prowincji uroczy-
stości odbędą się w dniu 29i
30 b. m.
W związku z temi uroczy-

stościami w dniu wczorajszym
wojewoda wileński p. Raczkie-
wicz jeździł do Ponar, ażeby
zwiedzić historyczne miejsce bit-
wy ponarskiej, na którem od 100
lat spoczywają zwłoki 600 pow-
stańców. Projektowane jest wznie-
sienie na tem miejscu pomnika
i złożenie w dniu uroczystości
listopadowych na Ponarach hołdu
pamięci poległych bohaterów. d.

Handei i przemysł.
— Wilno eksportuje ręka-

wiczki do Anglji. Onegdaj po-
wróciła z Anglji delegacja ręka-
wiczników wileńskich, która za-
warła z 4 wielkiemi firmami
angielskiemi umowę, na stałe do-
starczanie rękawiczek  skėorko-
wych z Wilna.

Delegacja równocześnie za-
warła umowę z generalnym agen-
tem, który będzie zbierał zamó-
wienia dla Wilna w całej W. Bry-
tanji.
W związku z zawartą tran-

zakcją odbyła się wczoraj kon-
ferencja rękawiczników, farbiarzy
i garbarzy celem omówienia szcze-
gółow w sprawie eksportu ręka-
wiczek do Anglji.

Na konferencji omówiono
sprawę zniżenia cen na ręka-
wiczki, celem wytrzymania kon-
kurencji rynków MŁ,

— Przedłużenie ustalenia
cen na artykuły pierwszej po-
trzeby. Wojewoda wileński prze-
dłużył dodnia 31 sierpnia 1931 r.
rozporządzenie dotyczące  prze-
kazania starostom województwa
wileńskiego uprawnień da wyzna-
czania,cen na mąkę, pieczywo,
mięso słoninę, smalec, wyroby
masarskie, naftę i węgiel. d.

Poczta i telegraf.
— Uruchomienie komuni-

kacji telef. Wilno — Węgry.
Z dniem wczorajszym wprowa-
dzona została komunikacja tele-
foniczna między Wilnem z jednej
strony, a wszystkiemi urzędami
na Węgrzech z drugiej strony.
Opłata za trzyminutową rozmowę
zwykłą między Polską i Węgrami
przeprowadzona via Warszawa —
M. Ostrowa wynosi 5 fr. 45 cnt.,
zaś za taką samą rozmowę prze-
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prowadzoną via Lwów — Stryj—
Munkacz — 4 fr. 85 cnt. d
— Zażalenia abonentów

skrytek pocztowych. W związ-
ku z częstem uskarżaniem się abo-
nentów skrytek pocztowych na
doręczanie im korespondencji ze
znacznem opóźnieniem, Dyrekcja
poczt i telegrafów zwraca się do
abonentów skrytek z prośbą, aby
podawali swym nadawcom listów
nietylko dokładny adres, lecz rów-
nież numer skrytki. (lrząd pocz-
towy Wilno I, mając uwidoczniony
numer na kopercie, natychmiast
ja włoży do odpowiedniej skrytki
przez co uniknie się opóźnienia
w doręczaniu korespondecji.

Byłoby pożądane, aby sortow-
nia listów i gazet działała spraw-
niej. Do zwykłych zjawisk należy,
że poczta przychodząca z woj.
Nowogródzkiego pociągiem o
ogodz. 23 m. 30 wkładana jest
do skrytek zaledwie o godz. 10
rano, d

Sprawy robotnicze.
— Zwiększenie się bezro-

bocia w Wilnie. W ubiegłym ty-
godniu na terenie m. Wilna zare-
jestrowano 2391 bezrobotnych, w
tej liczbie mężczyzn 1644 i ko-
biet'747. Bezrobocie w porów-
naniu z poprzednim tygodniem
zwiększyło się o 9 osób. d

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych

w Wilnie. Wydział zdrowia Ma-
gistratu m. Wilna w ubiegłym ty-
godniu zanotował na terenie
miasta następujące choroby za-
kaźne: ospa wietrzna 6, tyfus
brzuszny 3, płonica 37, błonica 4
(1 zgon), odra 6, róża 5, krztu-
siec 2, gruźlica 13 (4 zgony) jag-
lica 15 Razem zanotowano 91
zasłabnieć na choroby zakaźne,
w tem 5 zgonów. d

Sprawy litewskie.
— „Wilniaus Warpas“ prze-

staje wychodzič. „Wilniaus War-
pas*, który w związku z rocznicą
witoldową wydał specjalny nu-
mer, obwieścił, iż z powodu obec-
nych warunków, po czterech la-
tach ciężkiej pracy, zawiesza swe
wydawnictwo.

Z życia stowarzyszeń.
— Z Zrzeszenia Sędziów i

Prokuratorów. W tych dniach
odbyło się posiedzenie zarządu
Koła wileńskiego Zrzeszenia sę-
dziów i prokuratorów.

Między innemi rozważano
sprawy: ożywienia stosunków to-
warzyskich wśród członków Koła
oraz otwarcia w najbliższym cza-
sie przy Kole Kasy Oszczędno-
ściowo:Pożyczkowej.

Stosownie do uchwały ostat-
niego zgromadzenia członków
Koła należenie do tej kasy jest
dobrowolne.

Zarząd pozatem uchwalił prze-
kazać z sum Koła 200 zł. na fun-
dusz budowy łodzi podwodnej
p. m. „Odpowiedź Trewiranu-
sowi“.

Sport.
— W Wilnie zbudowany z0-

stanie wielki dom sportowy.
Miejski Komitet W. F. iP. W.
uchwalił przystąpienie do budowy
wielkiego domu sportowego, któ-
ryby pornieścił wszystkie organi-
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zacje sportowe, salę gimnastycz-
ną i ośrodek wychowania fizycz-
nego. d

Sprawy akademickie.
— Z Chóru Akademickiego.

Zarząd Chóru powiadamia swych
członków, że próby Chóru będą
się odbywały w poniedziałki i
piątki. Początek o godz. 8 m. 15
punktualnie. »

— Z Koła Historyków USB.
W poniedziałek dn. 15 bm. o
godz. 6 w sali ćwiczeń seminar-
jum historycznego (Zamkowa 11)
odbędzie się zebranie naukowe,
na którem kol. Marta Burbianka
wygłosi odczyt pt. Koronacja Prze-
mysława i jej znaczenie”. Goście
mile widziani.

Kronika policyjna.
— Ujawnienie wielkiego prze-

mytu. Wczoraj na strychu domu
nr. 2 przy ul. Hetmańskiej ujaw-
niono wielki skład tytoniu litew-
skiego, pochodzącego z przemytu.
W sprawie tej władze śledcze
wszczęły energiczne dochodze-
nie. d
— Wybuch gaśnicy w Mo-

nopolu Spirytusowym. W roz-
lewni wódek Państwowego Mono-
polu Spirytusowego z przyczyny
narazie nieustalonej nastąpił wy-
buch gaśnicy. Siłą eksplozji zo-
stał ciężko poraniony robotnik
Kowalewski Stanisław (Mętna 17),
który został karetką pogotowia
odwieziony do szpitala. d

Zabawy.

Zabawa u Sybiraków.
Dn. 22 b. m. Związek Sybiraków
okręgu wileńskiego w lokalu
Stow. Techników (ul. Wileńska 33)
urządza towarzyską zabawę ta-
neczną.

Organizatorzy mile będą wi-
dzieli: członków,ich rodziny i gości
i obiecują im miłą i sympatyczną
rozrywkę.

Początek zabawy o godz. 9-tej
wiecz.

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

Dziś Surguczewa „Skrzypce jesienne*.
„Cuda w Lourdes". W środę

w Teatrze na Pohulance H. Szpyr-
kówna wygłosi odczyt p. t. „Cuda w
Lourdes“.

— Teatr mieįski w „Lutni“.
Dziś S. Kiedrzynskiego „Mi2 rzucaj
mnie Madame". Jutro w dalszym ciągu
„Mie rzucaj mnie Madame*.

— Dzisiejsze popołudniówki. w
Teatrze na Pohulance J. A. Hertza
„Młody las*, w Teatrze „Lutnia“ Bira-
beau „Mała grzesznica*.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Proqram:

Niedziela, dnia 16 listopada 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Pe-

znania.
12,10. Transm. poranku z Filharm.

Warsz. (Ryszard Wagner).
14,20. Odczyt rolniczy.
15,20. Muzyka z Warsz.

15,35.P. A. T. o przebiegu wy-
borów.

15,40. Audycja dla dzieci.
16.40. „Rola Ziemi Czerwieńskiej"—

odez. ze Lwowa, wygł. prof. dr. St.
Lempieki.

17,15. „Wiademości przyjemne i po-
žytecne“.

17,30. P. A. T. o przebiegu wy-
borów.

17,40. Koncert popularny.
19,05. „Kukułka wileńska”.
19,25. „Kult zła* — wygł. M. Szpyr-

kówna.
1940. P. A. T.

borów.
20,004 „Sygnał z Marsa* — słucho-

wisko.
20,30. Koncert popułarny.

o przebiegu wy-

21,10. Kwadrans literacki (Makar-
czyk).

21,25. P. A. T. o przebiegu wy-
borów.

22,00. „Spotkanie myśli głębokich*—
felj. z Warsz., wygł. C. Jellenta.

22,15. Koncert altowiolisty M. Sza-
lewskiego.

2255. P. A- T
berów.

Od godz. 23,00 do 5-tej rano P.A.T.
nadawać będzie co pół godziny spra-
wozdanie o przebiegu wyborów.

Poniedziałek, dn. 17 listopada 1930 r.
Od godz. 8-mej rano do godz. 15

z przerwą od 11,30 do 13,30, co pół go-
dziny P. A. T. nadawać będzie sprawo-
zdanie o przebiegu wyborów.

„58. Sygnał czasu.
12,05. Koncert popularny (płytv)
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Lekcja francuskiego.
16,15. Program dla dzieci.
16 45. Koncert dla młodzieży (płyty).
17,15. „Polemiki i kłótnie rzymskich

literatów* — odczyt wygł. prof. dr. G.
Przychocki.

17,45. Muzyka lekka.
18,45. „Mala skrzyneczka“.
19,10. Kom. rolniczy.
20,00. Komunikat sportowy.
20,15.Pogadanka muzyczna.
20,30. Koncert międzynarodowy z

Pragi.
22,00. „Dyliżansem przez Polskę"—

feljet.
22,15, Utwory Fr. Chopina (płyty).
22,50. Muzyka taneczna.

o przebiegu wy-

Z sali sądowej.
O działalność wywrotową
b. posłów z Białoruskiego
Włośc.-Robotn. Klubu Pos.

W dniu 18 b. m. wchodzi na
wokandę lll-go wydz. karn. sądu
okręgowego głośna sprawa 4 ch
b. posłów-komunistów, którzy,
wyzyskując swe uprawnienia po-
selskie utworzyli t. zw. „Central-
ny Białoruski Włościańsko-Ro-
botniczy Klub Poselski” z siedzi-
bą w Wilnie przy ul. Piwnej i ca-
ły szereg filji rozsianych na kre-
sach wschodnich, skąd przy po-
mocy, swych. współpracowników
prowadzili intensywną propagan-
dę, zmierzającą«do oderwania
woj. północno wschodnich od Pol-
ski i przyłączenia ich do Biało-
rusi sowieckiej.

Ta antypaństwowa robota roz-
poczęta została niebawem po
zlikwidowaniu Biał. Włośc.-Robotn.

Lista Narodowa
i nie będzie

 

PIERWSZY
POLSKO EUROPEJSKI FILM

DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY i MÓWIONY

NIEBEZPIECZNY
ROMANS |

Jutro premjera w kinach
„HOLLYWOOD i „HELIOS

Patrz ost. str.

„Hromady” i trwała od maja
1928 r. do końca sierpnia r. b.
W wyniku śledztwa wdrożone-

go przez władze bezpieczeństwa,
urząd prokuratorski postawił w
stan oskarżenia b. posłów do Sej-
mu: Józefa Gawrylika, Ignacego
Dworczanina, Pawła Kryńczyka i
Flegonta Wołyńca oraz ich naj-
bliższych pomocników: Macieja
Ostapczuka, lat 26, Michała Ta-
rasiuka, lat 18, Jakóba Misko,
lat 18, Bazylego Łukaszyka, lat 19,
Piotra Pietkuna, lat 18 i Szymo-
na Zytkiewicza, lat 37.

Wszyscy oskarżeni osadzeni
są w więzieniu Stefańskiem.

Wice-prokurator p. Aleksander
Zdanowicz wygotował przeciwko
podsądnym akt oskarżenia na
138 stronach pisma maszynowego.

Oskarżeni posłowie, po otrzy-
maniu odpisów aktu oskarżenia
zwrócili „się z demonstracyjnem
żądaniem przetlomaczenia tego
aktu na język białoruski. Sąd
wniosek ten ze względów proce-
duralnych odrzucił.

Rozprawie przewodniczyć bę-
dzie wice-prezes p. Michał Ka-
duszkiewicz przy udziale pp. sę- |
dziów W. Brzozowskiego i K.
Bobrowskiego.

Oskarżenie wnosić będzie p.
wice-prokurator Al. Zdanowicz.

Jako obrońcy podsądnych do
tej pory zgłosili się: stały adwo-
kat wywrotowców Duracz, dalej
Zasztowt-Sakienicka i Szyszkowski.
Proces zanosi się na 3—4 dni.

Kos.
—————-

Z POGRANICZA.
Obfity połów komunistów

na pograniczu.
Władze K. O. P. wspólnie z

władzami śledczemi urządziły ge-
neralną obławę w  miejscowo-
ściach pogranicznych rejonów:
Dzisna, Wilejka, Raków, Iwieniec,
Rubieżewicze, Filipowicze. W wy-
niku obławy aresztowano 20 agi-
tatorów, łączników komunistycz-
nych i techników K. P. Z. B. u
których podczas rewizji skonfi-
skowano znowu cenne instrukcji
przedwyborcze oraz przeszło 1
klg. bibuły wywrotowej. | (d)

 

 

r. 4 nie jest
wycofana!

 

Nie wierzcie szerzonym, przez zwolenników jedynki, kłamstwom,

że Lista Narodowa Nr. 4 będzie wycofana.

To jest oszustwo przedwyborcze tcbórzów i kłamców,

się zwycięstwa obozu narodowego.
bojących

Lista Narodowa Nr. 4 nigdzie nie jest i nie będzie
wycofana. Głosujcie tylko na

 

 

|
|

lady i kakao

I

Stałą popłatną egzystencję osiągnie każ-

dy inteligent chętny do pracy, obejmu-

jąc nasze zastępstwo. Początkowo wy-

nagrodzenie prowizyjne, następnie po

miesiącu próbnym stała pensja. Bran-

ża bankowa. Pożyczki. Inkaso. Premie.

Fachowość zbyteczna, gdyż wszystkich

Zgłoszenia z dokumentami przyjmuje

codziennie od dnia 17.Xl od 10—13i

od 16 — 18, kierownik Karol Tremski,

, Hotel Handlowy,ul. Zawalna 57.

dokładnie pouczamy.

711-  
 

doskonale naciąga.
Sprawy

majątkowe
nię. Zwracać się bezpo-

ooe = średnio, do właścicielki
IE dowy,
== biurowej młodemu i ener-
== gicznemu
== Oferty składać w Re-
m dakcji dla zostać:

 

ddam w dzierżawę lub
sprzedam 5 hekta-

rów ziemi ogrodowej 250
ram inspektowych, szklar-

ty
dziel dy Masłowej — Strycharskaudzielę posady 4296--0

-——
3000 dolarėw 1800

ulokujemy na pierwszą

mężczyźnie.

—Ą 980 hipotekę w Wilnie. Wia-
= domość Spółdzielna Siła
= Mickiewicza 11 telefon
= Do sprzedania 15—74 4310—s0
=

TELEFON 501. = FOLWARK PIENIĄDZE
Biurkowe *kieszon: EE 35 ha. ziemia orna, łąki| lokujemy solidnie na

1931.
mm i las, ładny dom miesz-
m= kalny, budynki nowe 2 ki-

zabezpieczenie we-
kslowe i hipoteczne—

na nadchodzące święta. =kotary odWerek. Cena z WaS ros
ii aa 6 o - żnów i in vyno SaEdikSb | nariu ienasjp= Mickiewicza el. 15- , .

ULO 4310—s0| 908. _319—s0

LEP- anina
"szy WĘGIEL mny ošwia-

górnośląski koncernu „Progress'* oraz KOKS towej sła-
wagonowo i od jednej tonny w szczelnie zam- wiePleyel,
kniętych i zaplembowanych wozach dostarcza
Przedsiębiorstwo Handlowe - Przemysłowe

roku 1890.
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3,

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

egzystuje odM. DEULL

Oszczędności
swoje, złote i dolary, ulo-
kuj na wysokie oprocen-
towanie. Gotówka twoja
jest zabezpieczona zło-
tem, srebrem i drogiemi

potrzebne są 5.000 zło-
tych pod hipotekę

nieruchomości miejskich
na czas 2 —3 lat z do-
brem oprocentowaniem.
Spółdzielnia „Siła* Mic- *

4.

 

 

      
Bechstejn etc., takoż
Arnold Fibiger, Kern-

topf i Syn,
uznane rzeczywiście
za najlepsze w kraju

* przez najwybitniej-
* szych fachowców na

Pow. Wystawie,
w r. 1929.

K. DĄBROWSKA,
Wilno, ul. Niemiec-

ka 3, m. 6.

dziećmi i

mendacja

Ceny fabryczne. —  

 

jotrzebna
osoba do zajęcia się

szenia pisemne z reko-

potrzebny chłopak do
sklepu. D.T.IH. Mie-

ZEGARKI
Reperuja Solidnie

K. Gorzuchowski
Zamkewa 9.

NEi naj-
prędsza metoda nau-

czania się języków ob-
cych „Linguaphone* ul.

 
inteligentna

domem. Zgło-

 

mi. Kolonja Wi- Niemiecka 3 m. 6.
leńska Pietrzykowski A IS

4303 —s2 Kursy kroju
—— | szycia „ Raczkiewi- 

czówny przeniesiono z
ul. Zamkowej na ul. W.
Pohulankę 16, m. 37. Za-

 

 

kamieniami. LOMBARD, kiewicza 11, tel 15 74. | Sprzedaż | wynajęcie.|czyslaw żejmo, Sg plsy przyjmuje się €o-
Plac Katedralny, Biskupia kiżscanikiak| ©. iar ndioikiias > dziennie oprócz świąt od
12. wydz Pych p KUPNO- į | AGA z p 9 do 4 po pol. —lo
zastaw: złota, srebra, bry- i
lantów, futer, mebli, na: SPRZEDAŻ | P ! NAUKA Mieszkani
nin, samochodów i wszel- EE | "4 iojo?

kich towarów. 689-4 Kupię psa 23

Do sprzedania podwórzowego, młodego

Gg dobrze zna-
jąca swój fach po-

szukuje posady. Poważ-
Chcesz otrzymaćchMesa 3-pokojo-

NA RATY Sans CZ ne rekomendacje i pra- posadę ? daiołLa

działeczki ziemi pod le- [jo sprzedania autobus Ke asian Don kiss ukończyć kursy miejscu, odnowiene, do
tniska po 10 gr. kw. metr „Chevrolet“ w ruchu A 4284—1 fachowe  korespon- wynajęcia Ulica Krakow-
oraz centrum z budyn- na linji podmiejskiej. ——> dencyjne Im. prof.Sekuło- ska Nr. 51, informuje do-
kami przy szosie Wilno— Tamże okazyjnie szafa i Mowa: dyplomem wicza, Warszawa, Żóra- zorca. 4299—s0
Warszawa. Miejscowość bieliźniarka DzielnaNe38. i dobremi referen- wią 42. Kursy wyuczają

sucha, zdrowotna, wyso- 4233—00 cjami poszukuje posady |jstownie: buchalterji, ra- Pokó do wode”
ko położona, otoczona """pjgnine" 9dzarazw miejscu ewen- chunkowości kupieckiej, cia Dąbrow-
sosnowemi lasami. Do“ w bardzo dobrym stanie tyslnie na wyjazd. Ła- korespondencji handło- skiego 10, m.7,4-5/,.p.p.
jazd na miejsce autobu- okazyjnie niedrogo do SKY“ zgłoszenia pod wej, stenografji, nauki 4308—52
sem o 45 minut prawie sprzedania.  Wiwulskie- „Lida — Wyzwolenie 18 handlu, prawa, kaligrafji, Żebrak
co godzina. Kościół świa- go 3, m. 3. 0—o ugustynowicz. 712—s0 pisania na maszynach, 2
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia właściciel-
ka Rożańska lub w Wil-
nie ul. Zamkowa 18 m.
20 od godz. 4—5 w do-
mu. 704—50 m. 1.

 

Z
 

powodu wyjazdu
sprzedambardzo ta-

nio modne futro dam-
skie „žrebakowe“. Oglą-
dać Ś-go Nikodema la,

—0o

olnik hodowca samo-
tny z 25 let. prak-

tyką poważnemi referen-

'oOwaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego,
gramatyki polskiej oraz

cjami poszukuje posady. ekonomii.
Nowo-Wilejka Krzywa 18. niu świadectwo. — Żą-

4207—s0 dajcie prospektów. 448-12 dzi -wydam resztę.

Żebrak: Litościwa oso-
bol Kilka grosików bie-
dnemu

Pan: Mam tylko
ztotówkę.

Żebrak: Nic nie szko-

pisowni,
sto-

Po ukończe-

 

     



 
 

  

 

POPY LAKIERDO PAZNOKCI LIBERTI
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ZNAKOMITE UZNANE ZA NAJLEPSZE „ZĄDAJCIE
; wóciki, Likiery i Wina

-. Stefan GENELI Ce$=ka Ż-NAAKC. w WARSZAWIE.            

  

   

[| Od dnia 14 do 18 listopada 1930 roku Emocjonujący dramat w 10 aktach, W rolach RACZ
MIEJSKI NINENATOGRA | włącznie będą wyświetlane filmy: «PREZYDENT» głównych: Suzy Vernon i iwan Mozżuchin. ) EKAR i

Sala Miejska, ul. Ostrobram-| | Wspaniała treść. Bogata SE Wytrawna reżyserja. Swietna gra. NAD PROGRAM: „Pletrek na okręcie" —kom. li L ZE I . J FK
ska 5 i w1 akcie. Kasa czynna od g. 3 m. 30. roczątek saansow od g. 4. EC 3LAMPOWY OPBIORNIK

LAN JARE TOLA Dr. G. WOLFSON

DŹWIĘKOWY DZIŚ OSTATNI DZIEŃ! POTĘŻNY PRZEBÓJ DŹWIĘKOWY który zachwycił świat! Dźwiękowo-śpiewne arcydzieło weneryczne, moczopł. dh GiG BD
KINO- <H L i 0 S» ze „Zlotej Serji“ Prze-pochodnia (Marsyljanka) Wspaniała opowieść miłosna. W rol. gł. ulub. publiczn. Laura La i skórne
TEATR bojów prod. 1931 r. Plante i John Boles. Spiew — Chór — Balet— Przepych — Wystawa. Dia mło- ul. Wileńska 7, CR Z

Ceny zniżone na 1 seans. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15. tel. 1067 9—1 i 4-8 w.ulica WlleAska 38, tel. 926. dzieży dozwolone.

PARADA MIŁOŚCI

ODBIERA WSZYSTKIE WAŻNIEJSZE STACJE

EUROPEJSKIE NA GŁOŚNIK„.Doktór Biumowicz
Choroby weneryczne,

 

z ulubieńcem śpiewakiem Mauricem Chevalier, który odśpiewa w języku fran-
cuskim swoje piosenki, oraz JEANETTE MAC DONALD znana z filmu „Król Zebra-

Dziś ostatniDŹWIĘKOWY KINO - TEATR R

  

«< |»| ków”. Film jest lė ai tuki „Ksiąže Malž k“ L f Jul j skórne i moczopiciowe

HOLLYWOo- Somiak alwitowy, Cy Słone gów. Gu eo Sakai Fool pomocepó LESLEu ROEE A KOSZTUJE TYLKO

"Dr. GINSBERG 14O
ch b kó ene-

Dźwiękowy Kino-Teatr CHOLLYWOOD»  Dźwiękowy Kino-Teatr HELIOS» ryczne |moczopiciowe ZŁOTYCH47
JUTRO UROCZYSTA PREMJERA! ATRAKCJA SEZONU! | ty 4 j leńska 3. KOMPLET Z LAMPAMIBATERJĄ 1204

PIERWSZY POLSKO-EUROPEJSKI FILM! 8—1i 4—8, tel. 567. s3ozpjskwsżypolskocwnopeuśkiu NIEBEZPIECZNY ROMANS=N==s_» nenactnatońwini
DOKTÓR MEDYCYNY

A. CYMBLER
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. MOCZOPŁC.

3202IMATERIAŁEM ANTENOWYM

ZAKŁADY RADJOTECHNICZNE „NATAWIS”
WARSZAWA „NIECAŁA7 147

wedł. znanej powieści Andrzeja Struga. Rekordowa obsada: Słynna gwiazda europejska przepiękna Betty Amann, Mistrz Bog. Samborski, ulubień-
cy publ. Zula Pogorzelska, Kaz. Krukowski, Eug. Bodo, Ad. Dymsza i inni. Piosenki chóralne w wykonaniu Chóru W. Dana. Orkiestra jazzban-
dowa słyn. H. Golda. W celu dania możności obejrzenia tego przeboju najszerszym warstwom publiczności będzie on wyświetlany pierwsze dwa dni
jednocześnie w kinach „HELIOS" i HOLLYWOOD". Pomimo znacznych kosztów, związanych z wyświetl. tego filmu ceny miejsc Eormalne. Na 1 seans:

Balkon 80 gr., Parier 1 zł. Na plerwsze dwa dni honorowe bilety nieważne. Początek seansów o godz. 4, 6,8 i 10 m. 15 w.

 

 

KINO- «||DZIŚ! Najwspanialsze arcy- i i į  Tragedja 40-letn. kobiety. Emocynujący dramat erotyczny. Re-
TEATR„L U X | dzieło prod francuskiej idyNobiefaSIę LapOMII... żyserji JOE MAYA. W rol. gł. znakomita gwiazda MARJA JA- ©" py, JANINA
ul. MiekiewiczajNr. 11 tel. 15-62| |COBINI i niezapomniany kochanek „Niny Pietrowny* Frank Lederer. Akcja toczyjsię w pałacach arystokracji francuskiej Piotrowicz-Jurczeskowa dy

“ oraz na tle malowniczych krajobrazów Algieru. Początek o godz. 1-ej. Ceny od 40 gr. ordyn. Szpitala Sawicz. Baczność

Choroby skórne i wene-
te „ZĘ ki 2 M ryczne kobiece. m m

POLSKI £6|| Dziś! czasów „Ben-Hura* takiego filmu jeszcze nie Wielka epopea Zarzecze 5, m. 2 0d4-6pp.
KINO „WANDA | „bylo Jak: „WIELKA PARADA"w POWIETRZA p. t: «SKRZYDLATA FLOTA» powietrzne 12 >

" L l. 14-81. t. i VARR' 1T BUL WIELKA 30. Te 1 a roli głównej RAMON NOVARRO i ANITA PAGE Dr. Sz. Bernsztejn 2
 

KINO- ?
TEATR O'Brien.

WIELKA 36.
«STYLOWY» |

 

OTWARCIE NOWEGO KINA; „MIMO ZA* ulica Wielka Ne 25 w sobotę dnia 15 ilstopada o godzinie 4-tej po południu. Chor
niezwykły przepych dekoracyj. Z Olgą Czechową w roli tytułowej. I
ryża podczas odwrotu wielkiej armji napoleońskiej z pod Moskwy. Początek seansów o godz. 4-tej, w

Wyświetlany będzie film w 10
akt. Arcydzieło sztuki filmowej DIANA
 

|Tylko żoryginalną stykietą I korkiemjest
PRAWDZIWE t

WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY

pozniej
i

KES: LE“
T, A

2 ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWORU

wŁywcu
_ BONABYCIA WSZĘDZIE

  

  

 

Uwaga:
ilustracja muzyczna — 2 orkiestry Symfoniczna uzupełniona orkiestrą dętą.

tystyczną dla młodzieży dozwolone.

 

Ostatni raz! ARKA NOEGO potężne epokowe arcydzieło w 14 aktach. W
Doceniając wielkie walory artystyczne filmu Arki Noego dla spotęgowania wrażeń specjalna

niedzielę i święta o godz. 2-giej po południu.

 

UWAGA! Żądajcie wszędzie

(iekolady z całemi migdałami
FABRYKI

A. Piasecki
wKrakowie.

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

Północnych nagrodzone

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)
Sprzedaje na dogodnych warunkach

Kijowska 4, Abelow.

 

 

  
r REPREZENTAGA: WILNO, „ZARZECZNA 10. ren.18:64

 

 

  WARSZAWA
REPARACJA

maszyn do szycia
Ika, dokładna i taniaprędi

ZYGMUNT NAGRODZKI
Zawalna Mt 11-a

SKŁAD MASZYN. 584—0

 

 

AKUMULATORY
do radja, samochodów i światła. Radjo-odbior-
niki i sprzęt radjowy. Fachowe ładowanie i na-
prawa akumulatorów, aparatów, słuchawek, gło-
śrików, woltomierzy, prostowników i innych.

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

ya 688—8 o

WINA KRAJOWE
STARE — LEŻAŁE — MOCNE

NNKÓWIA WŁ. 051

 

WŁ OSNOŁOWSKI
WILNO 

 L

©

LE

—=

"
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Dbajcie o swoje zdrowie!

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

żółciowych.

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

I apteczne.

AVACOANTTMRCOIESA LTSUDA 

21 UUŲDEDE

W Południowej Francji
do wydzierżawienia i sprzedaży
większe i mniejsze posiadłości ziemskie.
Uprawa pszenicy, tytoniu, winogron i
warzyw. Kupno za częściową wpłatę go-
tówką. Dzierżawy z pełnemi inwenta-

rzami bez kaucji.

Bezpłatnych informacji udziela po pol-
sku: Agencja Rolnicza J. Pagua 3, Ave-
nue de Mayenne MONTAUBAN (Tarn

et Garonne) Francja. 259-or

MLE

Ogłoszenie.
Magistrat m. Wilna niniejszem podaje

do ogólnej wiadomości, że w dn. 20
listopada r. b. o godz. 10 rano w Sali li-
cytacyjnej przy ul. Trockiej Nr 14, od-
od się licytacja różnego rodzaju
sprzętów domowych zasekwestrowanych
u poszczególnych płatników w celu po-
krycia zaległości podatkowych.

u
n

U
S

DE
DE

 ŽĄDAČ WSZĘDZIE! 668—1
 

Magistrat.

 

 

 

   

Drukarnia „Dziennika Wlicńskiego" ul. Mostewa J.

KRAKÓWSTAROWIŚLNA17Ml ŁObŻ,DIOTRKOWSUA 152Mickiewicza 12, róg Ta-
tarskiej 9—2 i 5—7 i pół.

804—2

    

 

   
   

 

 

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

Mickiewicza 28, m. 5.
AGA : 11—s0

Dr. K. SOKOŁOWSKI
skórne | wene-

ryczne. Przyjm. cd9—12

15—7.ul. Wileńska 30 m.14

Doktór B. SZYRWIKDT

roli głównej Dolores Costelo i George i Członkowie!
Wczoraj na wspólnem zebraniu zainteresowanych kół zapadła

następująca, do bezwzględnego wykonania,

UCHWAŁA:
Wobec zbliżającego się ciągnienia, 18 i 20 b. m., I klasy 22-ej

Lot. Państw., która daje Graczom poraz pierwszy, wogóle wprowa-
dzone w dziejach loterji, 23 PREMJE | główną wygraną MILJON
ZŁOTYCH, przy POŁÓWIE WYGRANYCH LOSÓW, wszyscy we-
zwani są do bezwarunkowego posiadania losu kolektury E. Lichten-
steina i S-ka.

Ze względu na wysoką wartość ar-

 

Przygody najpiękniejszej kobiety Pa-

          

  

 

  

 

    

    

  

    
    

 

. . ś Choroby weneryczne,
i skórneimoczopiciowe PUNKT KUPNA

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. dla Członków zamieszkujących WILNO

e Oasa Aa Wielka 44.

i wiele innych wielkich sum možecie | Członkowie, zamieszkujący Wileńszczyznę, nabyć mogą losy

wydóć netivirajųi szczęśliwy i AKUSZERKI po wpłaceniuA do P. K. O 81051, za 1/4 10 zł, za 24
zł. 20, za 1/1 zł. 40.

LOS do 1-eį Klasy AKUSZERKA
Marja Laknerowa

22 POLSKIEJ LOTERJI PAŃSTW.
w istotnie najszczęśliwszej kolekturze

Przyjmuje od godz 8 do
7 w. Kasztanowa 7m. 5 I Na I

WZP69. , nagrodzon
h Północnych

zostały najwyższą nagrodą

 

 

LU = =
LAO, M Sprzedawcy (czynie) SNIEGOWCE

WILNO, NIEMIECKA 35.—Tel. 13-17
P. K. O. 80928

Centrala: Warszawa, Nalewki 40
Oddział w Lidzie: Suwalska 28

Ciągnienie I-ej klasy

KALOSZE
WYKWINTNE

domokrążni otrzymają
bardzo pokupny artykuł
sezonowy. wysoki zysk
zapewniony. Mała gotów-
ka konieczna. Zgłosze-
nia „Es. Ge" Gazeta Byd-
goska Bydgoszcz.

   

 

   

 

NUŻ POWTRZE we WTOREK 16 h. m. %3 1

woo Ll. |(00.000| wz.
i 23 PREMIE

Co drugi los musi wygrać!

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

Kto się śpieszy, ten nie grzeszy.

Przeto obywatele śpieszcie czemprę-
dzej do nas, kupujcie szczęśliwe losy
i nie omijajcie szczęśliwej sposo-

bności.

Na prowincję wysyłamy losy nie-
zwłocznie po wpłaceniu należności
na nasze konto P. K. O. 80928.

Zamówienia przyjmuje
telefon 6.87.

603—3

—0 k   
   

WIATŁO, DZWONKI
MOTORY urządza,

reperuje elektryk konces.

TADEUSZ FABISZEWSKI
Wilno, Portowa Nr. 8.

3029—15

przeczayicca rejono-
wego, wprowadzone-

go w Kusach Chorych
oraz szpitalnictwie poszu-
kuje fabryka Mebli Szpi-
talnych Neufeld, Warsza-
wa, Brukowa 4. 2458 s0

BACZNOŚĆ!
mieszkańcy w rejonie ul.
Nowogródzkiej! Nowo-

otwarta restauracja z wy-
szynkiem napojów alko-
holowych. Ceny konku+
rencyjne. Uprasza się o
przekonanie Wilno, Dy-
naburska '6. Z poważa-
niem M. Stankiewicz

4305—s1

dojnia „LIEIANNA“

 

 

  

    
  
   

  

 

      
 
 

 

 Jakość zagranicznal a Ceny niskie!
Wielki wybór gatunków luksusowych.

Całkowita gwarancja co do jakości kaloszy jak i zamknięcia.  
 

 

Wilno, Mostowa Nr. 21 ądajcie wszędziel 514-or
Pojęchsię. żatówe,sof PRZEDSTAWICIELSTWO i SKŁAD FABRYCZNY
2 dania 75 groszy i 1 złoty. B-cia T R 0 C c Y e ka 26.

4302—s1
aksi niai

WAGI POKÓJ
A miejskie na ul. Zawalnej Mieszkania Ę prsg ar wynają” Pokój
Rynek drzewny najwięk- i pokoje ; 4309—s0 umeblowany, jasny, du-

DRZEWO suche przewożone koleją 1 WĘGIEL Sze (4.000 kg.) czynne od ży, ciepły ze wszelkiemi
górnośląski „ Sej rano do 3 p.p. gr. 1 Pokój wygodami z opałem i

ieszkanie 3 pokoi z światłem do wynajęcia. 

Po cenach konkurencyjnych poleca skład drzewa:

«PŁOMIEŃ » Piwna 5.
Sprzedaż również na RATY. —00

Wsie! i drzewo po- umebl. z elektr. w'ygo- kuchnią i balkonem Przejazd domNe7, (przed
leca Kościałkowski dami i opałem tanio do parter do wynajęcia uli- kościołem św. Piotra i

Wileńska 22 tel. 12—46. wynajęcia, Trocka Ne 11, ca Konarskiego Nr. 22. Pawła) domy urzędnicze.
—s0 m. 9. 4297—s0 4306—s0 4246 —s0

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.

  


