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i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

«fp
Dominika z Arndtów ZAGRODZKA

żona”urzędnika Dyrekcji Rob. Publ. w Wilnie
po krótkich cierpieniach zmarła dn. 17 listopada 1930 r. w wieku lat 39,

Eksportacja zwłok z Kliniki U. S. B. (ul. Bogusławska) do kościoła
św. św. Piotra i Pawła odbędzie się dnia 18 listopada r.b. o godz. 4 p. p.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w tymże kościele dnia 19 li-
stopada r. b. o godz. 8 m. 30 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz
św. św. Piotra i Pawła.

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych,
i znajomych pogrążeni w Ęsmutku

MĄŻ i RODZINA.

przyjaciół

Tym którzy nieśli o'iarną pomoc przy ratowaniu tragicznie zmar-
łego męża mego

S. P. por. RACKIEWICZA
oraz tym którzy okazali tyle serca przy oddaniu ostatniej posługi Zmar-
łemu, P. P. lekarzom, p. p. oficerom, podoficerom i szeregowym K. O. P.
Policji i gminie Rudziskiej, p.p. kolejarzom oraz gminie żydowskiej
w Rudziszkach, a w szczególności ks. kapelanowi Sledziewskiemu, por.
Łuczajowi i por. Baranowskiemu

Składa serdeczne podziękowanie

B. Rackiewiczewa z dziećmi.

INTROLIGATORNIA
PWEARO „DZIENNIKA WILENSKIEGO"

MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

LNY | žyrandolo OPRAWY KSIĄŽEK, ROCZNIKOW,

ELEKTRYCZNE. KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE

STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

RON SIATEOMARTINIUBS

Czy jesteś członkiem
L.0.P.P?

— |BEST

WYNIK WYBOROW OBECNYCH W POROW-

1 NANIU Z ROKIEM 1928.

Najnowszych modeli w du-
žym wyborze

T. ODYNIEC i S-KA
Wilno, ul. Wielka Ne 19.
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Rok 1928 Rok 1930 Różnica w proc.

B. B. 130 245 -+ 89 proc.

Str. Narodowe 37 65 -- 73 proc.

Str. Centrolewu 164 81 — 51 proc.

Chrz. Dem. 18 14 — 22 proc.

Ukr. i Białor. 49 21 — 57 proc.

Niemcy 21 5 — 76 proc.

Żydzi 13 7 — 46 proc.

Komunišci a 6 — 14 proc

Wyniki wyborów na ziemiach wschodnich.
Okręg Nr. 63 (Wilno i powiat wileńsko-trocki). Wilno powiat razem

Uprawnionych 111.090 102.772 213.862
Głosowało 71.693 67.345 139.038
Uniewažniono 152 2.774 2.926

Ważnych 71.541 64 570 136.112
Lista Ne 1 36.754 40.681 77.445

„ Ne 4 14.034 6.797 20.831
s JE B 737 38 775

„ Ne 6 40 m 40
NE (R 4.006 14.503 18.509

„ Ne 11 141 176 317
„Ne 17 13.386 2.108 15.494
„ Ne 18 653 199 847
jj RNE AA 10 11 21

„Ma 23 1.770 63 1.844

Okręg Nr. 64 — Swieciany.

Uprawnionych . EE 259.176
Głosowało SOA w w 142.484

Unieważniono . 15.495

Ważnych 126.989

Lista;Ne 1 94.744

„ Ne 4 8.642
A Ds a tn (ja 180

BE Aa vai 000907003 5.246
SOD AIA a a 3.781

Mo 22 iai a a Sa 5.207

AA T 6.855
„ Ne 24 1.960

KORZEŃ AC ELO 364

(Uwaga: Lista 22 — Centr. Zw. Białoruskich Kult. Ośw. i Gosp.
Org. i Instytuc.

23 — Niezależne Stronnictwo Chłopskie.
24 —Listą Białoruskich Niezależnych Radykałów

„ 25 — Lista Swięciańskich Chłopów.

BRZEŚĆ LITEWSKI (Pat). Okręg Nr 59. Wyniki wyborów z 218
obwodów, przyczem brak jeszcze8. Uprawnionych do głosowania

"było 308.440, oddano głosów 207,604, unieważniono 8,434. Na po-

szczególne listy padło głosów: Na listę Ne 1 — 189.176, Ne 5 — 1.513,

Ne 6—665, Ne 17—4.278, Ne 18—2.838. Przypuszczalnie 5 mandatów

otrzyma lista Ne 1.
NOWOGRÓDEK. (Pat.). Okręg Nr 61. Ostateczny wynik wy-

borów w okręgu nowogródzkim (bez 2 obwodów), które nie wpłyną

na zmianę wyniku) oddano ogółem 184.196, unieważnione 8.056,

ważnych głosów 175.646. Wszystkie 6 mandatów zdobyła lista Nr 1

— 145.741 „głosami. Ponadto lista Nr 5 — 1.587, lista Nr 7 — 6.487,

lista Nr 11—1.769, lista Nr 17—8.349, lista Nr 22—3.657.

PIŃSK. (Pat. Okręg Nr 60. Wyniki wyborów w 179 obwo-

dach, Qbrak jeszcze 4. Uprawnionych do głosowania było 249.809,

głosów oddano 170.515, unieważniono 5.126. Na listę Nr 1 padło

głosów 152.577, Nr 5—1.451, Nr 7—3.506, Nr 17—6.017 Reszta gło-
sów rozstrzelone na pozostałe listy. Wobec tego przypuszczalnie

wszystkie mandaty w liczbie 5 otrzyma lista Nr 1.

KRZEMIENIEC. (Pat). Okręg Nr. 58, t. j. Krzemieniec—Dubno—

Ostróg—Zdołbunów. Ostateczny wynik wyborów: Lista Nr. 1 zdobyła

wszystkie 5 mandatów.
KOWEL. (Pat).

lista Nr. 1 zdobyła wszystkie 5 mandatów. |

ŁUCK. (Pat). Okręg Nr. 57 (Łuck—Równe, Kostopol). Lista

Nr. 1 uzyskała 5 mandatów, lista (UNDO — 1 mandat.

GRODNO. (Pat). Okręg Nr. 6.
dat.

I "IBA. Lista Nr. 1 — 90.500, Nr. 7 — 13.368, Nr. 19 — 9.975,

Nr. 24 — 1801.

Nr. 1 — 3 mandaty, Nr. 19 —-

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:ui. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
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Wyniki wyborów na ziemiach zachodnich
i centralnych.

WARSZAWA. (Pat). Okręg Nr. 1. Prowizoryczny rezultat gło-
sowania w stolicy jest następujący. Obwodów 371, liczba uprawnio-
nych do głosowania — 709,749, głosów złożono 466,713, z tego waż-
nych 464.241. Na listę Nr. 1 oddano głosów — 184.165, Nr. 2 —
17.320, Nr. 4 — 80240, Nr. 5 — 13.033, Nr. 6 — 1.174, Nr. 7 —
32.732, Nr. 17 — 39,659, Nr. 18 — 32.189, Nr. — 14.161, Nr. 21 —
355, Nr. 22 — 40.126. Przypuszczalny podział mandatów — lista
Nr. 1 zdobyła — 7 mandatów, Nr. 4 — 3 mandaty, Nr.7 — 1 man-
dat, Nr. 17 — 1 mandat, Nr. 18 — 1 mandat, Ni. 22 — 1 mandat.

PŁOCK. (Pat). Okręg Nr. 9. Na listę Nr. 1 padło głosów
42.171 —- 2 mandaty, na 'stę Nr. 7 — 63.237 — 3 mandaty.

PIOTRKOW. (Px*) *Ć „ręg 18. Według prowizorycznych obliczeń
wyniki są następujące: Oddano głosów ważnych 147.696. Na listę
Nr. 1 — 48.876 głosów — 2 mandaty, Nr. 2. — 3.788 — bez man-
datu, Nr. 4 — 28.541] — 1 mandat, Nr. 7 — 39.965 — 2 mandaty,
Nr. 17 — 12559 — bez mandatu. Pozostałe listy bez mandatu.

WARSZAWA. (Pat). Okręg Nr. 2 (Warszawa powiat). Rezultat
wyborów przedstawia się według prowizorycznych obliczeń następu-
jąco: Na listę Nr. 1 padło głosów 69.710 — 3 mandaty, Nr. 2—6.525—
bez mandatu, Nr. 4 — 21.142—1 mandat, Nr. 7 — 35.816 — 1 man-
dat. Pozostałe listy bez mandatów.

ŁODZ. (Pat). Okręg Nr. 13 (Łódź miasto) Nr. 1 — 4 mandaty,
Nr. 17 — 1 mandat, Nr. 22 — 2 mandaty.

KONIN. (Pat.). Okręg Nr 15. (Konin, Koło, Słupca, Łęczyca)
Nr 1—2 mandaty, Nr 4—1 mandat, Nr 7—3 mandaty.

KALISZ. (Pat.). Okręg Nr 16, (Kalisz—Turek—Wieluń). Wyniki
tymczasowe: Nr 1—3 mandaty, Nr 4—4 mandaty.

ŁÓDŹ. (Pat.). Dotychczasowe wyniki razem w wojew. łódzkiem.
Lista Nr 1 otrzymała 14 mandatów, Nr 4 — 7 mandatów, Nr 7 — 7
mandatów, Nr 17—1 mandat, Nr 22—2 mandaty.

KIELCE. (Pat.). Okręg Nr 20. (Kielce—Jędrzejów—Włoszczowa)
Nr 1—54061 głosów—2 mandaty, Nr 4—28.301 głosów—1 mandat,
Nr 7—62598—2 mandaty, Nr 17—3350.

SANDOMIERZ. (Pat.). Okręg 22. (Sandomierz—Stopnica—Pin-
ców). Nr 1 — 44.385 głosów, Nr 7 —64.740. Przypuszczalny podział
mandatów Nr 1—2 mandaty, Nr 7—3 mandaty.

GNIEZNO. (Pat). Okręg Nr. 33. Lista Nr. 1 — 1 mandat, Nr. 4—
2 mandaty, Nr. 7 — 2 mandaty.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI. (Pat). Okręg Nr. 37. Nalistę Nr. 1—1
mandat, Nr. 4 — 2 mandaty, Nr. 7 — 3 mandaty.

POZNA. (Pat). Okręg 35 (powiat). Lista Nr. 1 — 1 mandat,
Nr. 4 — 2 mandaty, Nr. 7 — mandat.

POZNAN. (Pat). Okręg Nr. 34 (miasto). Lista Nr. 1 — 1 man-
dat, Nr. 4 — 3 mandaty.

BYDGOSZCZ.(Pat). Okręg 32. Nr. 1 — 1 mandat, Nr. 4 — 2
mandaty, Nr. 7 — 2 mandaty, Nr. 12 — 1 mandat.

KRÓLEWSKA HUTA. (Pat). Okręg Nr. 38. Nr. 1 — 2 mandaty,
Nr. 12 — 1 mandat, Nr. 19 — 2 miandaty.

KATOWICE. (Pat). Okręg Nr. 39. Lista Nr. 1 — 2 mandaty,
Nr. 12 — 1 mandat, Nr. 19 — 2 mandaty.

CIESZYN. (Pat). Okręg Nr. 40. Lista Nr. 1 — 2 mandaty, Nr. 12—
1 mandat, Nr. 19 — 3, Nr. 22 — 1 mandat.

KALISZ. (Pat). Okręg Nr. 16. Lista Nr. 1 — 3 mandaty, Nr. 4—
3 mandaty i Nr. 17 — 1 mandat.

BIAŁA PODLASKA. (Pat). Okręg Nr. 25. Głosowało 124.693,
głosów ważnych oddano 116.986. Na listę Nr. 1 — 34.602 głosy —
1 mandat, na listę Nr. 4 — 41.076 głosów — 2 mandaty i na listę
Nr. 7 — 28.936 głosów — 1 mandat.

LUBLIN. (Pat). Ogólny podział mandatów w całem wojewódz-
twie przedstawia się następująco: Lista Nr. 1 — 15 mandatów, Nr. 4—
5 mandatów, Nr. 7 — 7 mandatów, Nr. 19 — 2 mandaty, Nr. 23
(Zjednoczona Lewica Chłopska) — mandat.

LWUW. (Pat). Okręg Ne 50 (Lwów miasto). Na Ne 1 padło gło-
sów 46.549—3 mandaty, lista Ne 4 — 12.932—bez mandatu, Ne 7 —
13.553—bez mandatu, Ne 14 — 30.518 — 1 mandat.

SIEDLCE. (Pat). Okręg Ne 3. Prowizoryczny podział mandatów.
Ne 1 — 2 mandaty, Ne 4 — mandaty.

KRAKOW. (Pat). Okręg Ne 41 — miasto. Przypuszczalny podział
mandatów: Lista Ne 1 — 2 mandaty (33.488 głosów), Ne 7—1 mandat
(19.028 głosów), Ne 14 — 1 mandat (17.568 głosów). Inne listy bez
mandatów.

SZAMOTUŁY. (Pat). Okręg Ne 36. Lista Ne 1 otrzymała 33.996
głosów — mandat, Ne 4 — 55.809 głosów — 2 mandaty, Ne 7 —
41.740 głosów:—1 mandat, Ne 22 Niemiecki Blok Wyborczy —
30.716 głosów — mandat.

TORUN. (Pat). Okręg Nr. 31. Lista Nr. 1—31.313 głosów—1
mandat, Nr. 4—55.828 głosów—2 mandaty, Nr. 7—50.590 głosów—
2 mandaty. Reszta list bez mandatów.

GRUDZIĄDZ. (Pat). Okręg Nr. 30. Lista Nr. 1—29.965 głosów—
1 mandat, Nr. 4—41.807 głosów—1 mandat, Nr. 7—49.505 głosów—
2 mandaty.

TCZEW. (Pat). Okręg Nr. 29. Lista Nr. 1 — 31.159 głosów — 1
mandat, Nr. 4—68.079 głosów—3 mandaty, Nr. 7 — 42.935—1 man-
dat, Nr. 12—(Niemiecki Blok Wyborczy) — 15.939 — bez mandatu.
Brak jeszcze danych z 3 obwodów, z którymi nie można było się
skomunikować z powodu uszkodzenia połączeń telefonicznych, wy-
nikłego wskutek burzy.

Podział mandatów w Centrolewie.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Centrolew otrzymał 81 mandatów, z czego PPS.—
21, Wyzwolenie—18, Str. Chł.—17, Piast—15 i NPR.—10 mandatów.

Rezultaty wyborów w Warszawie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Okręgowe komisje wyborcze zakończą prace we
środę. Wówczas dopiero będą miarodajne zestawienia, dotychczaso-
we bowiem są oparte na informacjach władz administracyjnych.

Sprawa przeniesienia więźniów
z Brześcia.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Pułk. Kostek Biernacki ma w najbliższym czasie
powrócić do pułku, coby oznaczało, że kwestja przeniesienia więź-
niów z Brześcia na Swięty Krzyż już dojrzała.

Przedłużenie umowy o monopol zapałczany.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W poniedziałek wieczorem podpisano w Min.
Skarbu umowę o pożyczkę zapałczaną z koncernem zapałczanym.

Ulmowa obejmuje przedłużenie terminu dzierżawy na 20 lat, t.j.
do r. 1965, oraz zmiany warunków dzierżawy.

Kontrakt warunków opiewa pożyczkę na 32.400.000 dolarów, na
6'/, proc., po kursie emisyjnym 93.

 

 

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze:

zagraniczne o 50
niem miejsca o proc. drożej.

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto cze

za granicę 8 zł.

Wybory w Gdańsku
Wielkie zwycięstwo hitlerowców.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 58,

tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

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

w P. K. O. Nt 80187.
  

GDANSK. (Pat). — Ostateczne
wyniki wyborów w Gdańsku przed-
stawiają się w świetle liczb na-
stępująco: Socjaliści uzyskali 19
mandatów (stracili naogół około
13 tysięcy głosów w porówaniu z
poprzedniemi wyborami), nacjo-
naliści 10 mandatów (stracili z
górą 10 tys. głosów), hittlerowcy
12 mandatów (uzyskali około
29.500 głosów), komuniści 7 man-
datów (uzyskali zgórą 8 tys. gło-
sów, Centrum katolickie—11 man-
datów (uzyskało około 3 tysięcy

głosów), niemiecko-gdańska partja
gospodareza—3 mandaty (straciła
około 2 tys. głosów), nacjonalni
liberali—dwa mandaty, partja nie-
mieckich liberałów—jeden man-
dat, Zjednoczenie Pracy—2 man-
daty, lista zjednoczenia kolejow-
ców i pracowników portowych—
1 mandat oraz niemiecko-ludowe
zjednoczenie (lista wiejska)—2
mandaty, wreszcie Polacy otrzy-
mali 2 mandaty, uzyskując około
450 głosów.

Wybuch w kopalni.
BĘDZIN. (Pat). Na jednym z

szybów kopalni Saturn w zagłę-
biu Dąbrowskiem, na głębokości
200 metrów, nastąpił w niedzielę
wybuch gazów ogniowych. Nie-
które chodniki zawaliły się. Dwóch
górników, pozostających w tym
pokładzie, uległo prawdopodobnie

zatruciu. Podjęta natomiast akcja
ratunkowa, która trwała bez przer-
wy do poniedziałku g. 17, nie
dała rezultatów. Nie zdołano do-
trzeć do miejsca, gdzie przeby-
wają górnicy. Istnieje mała na-
dzieja wydobycia ich żywych.

 

PIERWSZE GŁOSY PRASY O WYBORACH.
Kurjer Warszawski:
Wybory do sejmu zostały za-

kończone.
Opinja publiczna od początku

kampanji zdawała sobie dosko-
nale sprawę, że wybory te nie
były zwykłemi wyborami do par-
lamentu. Cały okres przedwybor-
czy od chwili rozpisania wybo-
rów niemal dzień po dniu dowo-
dził, że wybory te mają charak-
ter zgoła wyjątkowy.

Akt wyborczy ma jako cel —
swobodne wyrażenie opinji kraju.
Czy i o Ile cel ten mógł być
osiągnięty tym razem—każdy so-
bie z łatwością da odpowiedź.

Opinja polityczna odpowiedź
tę dać sobie mogła już na wstę-
pie akcji wybor zej.

Okres przedwyborczy otwarty
został wypadkami w nocy z dnia
9 na 10 września, kiedy to kilku-
nastu przywódców wszystkich
stronnictw opozycyjnych uwięzio-
no i wywieziono do twierdzy
wojskowej w Brześciu. Areszto-
wanie to bylo początkiem wiel-
kiej serji aresztowań b. posłów
i działaczy stronnictw niezależ-
nych.

Aresztowani czy „zatrzymani”
byli bardzo liczni b. posłowie
stronnictw opozycyjnych, biorący
udział w akcji wyborczej. Aresz-
towano zaś i zatrzymano do chwi-
li obecnej w więzieniu przeszło
80 b. parlamentarzystów.

Z pośród zgłoszonych list
kandydackich, że przypomnimy,
utraciła opozycja: lista nr 4 pięć
okręgów i lista nr 7—dwanaście
okręgów; według poprzednich
wyborów była to strata już po-
nad miljon głosów i ponad 60
mandatów.
W samej zaś akcji wyborczej

tych list, które wyszły obronną
ręką z unieważnień, wiemy do-
brze, jak była w praktyce respek-
towana zasada równych szans.
Dość przypomnieć znane wszyst-
kim, niektórym z bardzo bliska,
mieszkańcom stolicy barbarzyń-
skie napady na zgromadzenia
listy nr 4.

Więcej. Propagatorzy listy nr. 1
rozpoczęli wreszcie szeroką i gwał-
towną agitację na rzecz—jawnego
głosowania, w czem zyskali nieja-
kie oparcie ze strony p. komisa-
rza Giżyckiego w jego pierwotnej
instrukcji. Wiadomo, czem jest
jawne głosowanie, gdy w grę
wchodzi lista, na której kandyduje
cały rząd z prezesem swym na
czele. To też wybory były ćw
ogromnej mierze robione jawnie,
jak dowodzą choćby liczne donie-
sienia P. A. T., dawane niżej,
gdzie używa się pięknego eufe-
mizmu, iż głosowano „otwarcie*,
głosów „nie ukrywano“, masze-
rując nieraz dla nadania rezonan-
su swym głosom—z orkiestrą.

Charakterystyczne też jest, że
są obwody, gdzie w ten sposób
„w ordynku* ludność szła do ur-
ny i w 100 proc. głosowała—na
jedynkę.

Kto pamięta wybory z r. 1928,
choćby z okręgu Tarnopol, gdzie
sąd najwyższy musiał prostować
wyniki, gdyż były one zniekształ-
cone na rzecz „jedynki*, ten

uświadomi sobie ostatecznie całą
trudność, w jakiej znalazł się kraj
w stosunku do wyborów ostatnich.

To też trudno powiedzieć, by
kampanja, związana z wyborami—
wczoraj się zakończyła. To, co
było przed 16 listopada, wywołało
z każdego niemal okręgu szereg
skarg do sądu najwyższego, które
teraz dopiero (w myśl ordynacji
wyborczej) "mogą być złożone.
Liczyć się też trzeba z licznemi
skargami i na przebieg wyborów
do sądu najwyższego.

a s *

„Gazeta Warszawska“:
Z pierwszych, niedokladnych i

chaotycznych wiadomości nie po-
dobna wyprowadzić żadnych kon-
kretnych wniosków o wyniku wy-
borów. Nie mniej jednak zaryso-
wuje się już pewien ogólny obraz
stoczonej walki.

Na ziemiach czysto polskich
walka ta rozegrała się między
trzema listami: jedynką, czwórką
i siódemką, przyczem w szeregu
obwodów, a nawet całych powia-
tów idziemy na czele. W okrę-
gach Wielkopolski i Pomorza lista
Nr. 4 uzyskała prawie wszędzie
względną większość.

Mocno stanęliśmy w pólnoc-
nych powiatach b. Kongresówki.

Zupełnie inaczej wygląda sy-
tuacja na wschodzie. Tam lu-
dność zapałała taką miłością do
jedynki, że z muzyką jawnie i
stuprocentowo głosowała na B.B.
Najlepiej spisali się spiszacy, któ-
rzy już o 11 rano (!) w niektó-
rych gminach ukończyli głosowa-
nie. Wygłosowali naturalnie wszys-
cy, jak jeden mąż i jedna ko-
bieta, i również wszyscy oddali
głosy na jedynkę.

Możemy ustalić
powodzenie jedynki wzrasta od
zachodu ku wschodowi, docho-
dząc do „cudów” w najciemniej-
szych okręgach Wołynia, Pokucia
i Nowogródczyzny.

Politycznej charakterystyki wy-
borów nie można kreślić pod
pierwszem wrażeniem. Nie ulega
jednak wątpliwości, że w nowym
Sejmie obóz narodowy będzie
miał bardziej odpowiedzialne za-
danie do spełnienia, niż w po-
przednim. W naszej walce ide-
owej, obliczonej na dalszą metę,
wybory obecne stanowią ważny i
pozytywny krok naprzód. Ci któ-
rzy mówili o „zmierzchu endecji”,
przekonali się, że obóz narodo-
wy nie tylko żyje, ale i bije i
zwycięża.

formułę, że

 

GIEŁDA
WARSZAWA 17.X (Pai.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,92' ,—8,94'/,—8,90' ..
Belgja 124,42 124,73—124,11.
Holandja 358,90—359,80—358
Kopenhaga 238,57—239,17—237,97.
Londyn 43,33—43,44—43,22.
Nowy York 8,915—8,935—8,895,
Nowy York kabel 8,924—8,944—8,904.
Paryż 35,04—35,13—34,95.
Praga 26,45—26,51—26,39.
Stokholm 239,45—240,05—238,85.
Szwajcarja 172,87-—173,30—172,44.
Wiedeń 125,60—125,91—125,29.
Berlin w obrotach prywatnych 212,58.

 

 

Koszulki Jaegerowskie "© "sis" bielizna

juź są do nabycia

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej
FRANCISZEK FRLICZKA.

w Wilnie, Zamkowa 9, tel. 6—46.
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W PRZYSZŁYM SEJMIE.
Warszawa, 19 listopada.

Dn. 2 grudnia jako w trzeci
wtorek po wyborach sejmowych
musi się odbyć posiedzenie pierw-
sze nowego sejmu. Nie zjawi się
w nim wielu z dotychczas zna-
nych postaci sejmowych. Z Klu-
bu Narodowego nie- będzie pos.
dra Pierackiego. przedstawiciela
Lwowa, który jako prezes komisji
prawniczej zapisał się świetnie w
pracach sejmu, z którego ramie-
nia stawał przed Trybunałem Sta-
nu jako oskarżyciel.

Na ławach BB braknie zied-
noczenia pracy wsi i miast. Za-
trzymano tylku dwu braci Lech-
nickich, z których jeden uzyskał
mandat w Lublinie, a drugi wcho-,
dzi z listy państwowej, lecz usu-
nięto całą grupę „Przelomu“,
więc prezesa Zjednoczenia Sty-
pińskiego, Kierzkowskiego, Sroc-
kiego itd. Sporo arystokratów
towarzyszyć będzie p. Radziwiłłowi,
lecz braknie dawnego sekretarza
klubu BB p. Piaseckiego Fdama,
którego nie chciano postawić na
liście.

Na łamach centrolewu szczer-
by są największe.

Wśród socjalistów nie zdobyli
mandatu: prezes centrali związ-
ków klasowych J. Kwapiński, jej
sekretarz generalny Z. Zuławski,
który wejdzie jednak do sejmu,
gdyż p. Daszyński zatrzyma man-
dat z listy państwowej, a kra-
kowski odstąpi p. Zuławskiemu;
prezes związku górników J. Stań-
czyk, prezes związku kolejarzy
Kuryłowicz; sędziwy  parlamenta-
rzysta dr. Diamand zapewne otrzy-
ma mandat z listy państwowej.

Wśród ludowców upadł b.
marszałek Rataj, a na liście pań-
stwowej posiada dalekie miejsce.
Upadł też ks. Panaś, kandydujący
w okręgu morskim.

Z Wyzwolenia nie wejdą pp.
Putek, Bagiński, prof. Kalinowski,
l. Kosmowska, Karnicka, b. pre-
zes stronnictwa Stolarski, dr Gra-
liński—sam kwiat inteligencji tej
partji.

  

Plebiscyt.
Mówiono nam przed wybora-

mi, że dzień 16 listopada będzie
dniem „plebicytu" za J. Piłsud-
skim lub przeciw niemu. Po czę-
ści tak rzeczywiście było. Należy
teraz zapytać jaki jest wynik tego
plebiscytu?

„Kurjer Wileński” w ten spo-
sób formułuje odpowiedź:

Wybory przyniosły odpowiedź nie-
dwuznaczną. Nietylko cyfrowe wyniki
są tu ważne. W krótkich, telegraficz-
nym stylem pisanych wzmiankach dzien-
nikarskich, jakie płyną ze wszystkich
stron i zakątków Polski, ukrywa się ca-
ły bezmierny entuzjazm, z jakim sze-
rokie masy obywateli, bez względu na
wyznanie, narodowość i wczorajszą
przynależność partyjną, szły do urny
wyborczej z imieniem Marszałka, je-
mu niosąc posłuch i gotowość dalszej,
wiernej slużby. Gromadą,: z orkiestrą,
z transparentami, ze śpiewem na
ustach, a kartką wyborczą jedynki, de-
monstracyjnie niesioną, szły do głoso-
wania całe wsie. Tysiące i tysiące oby-'
wateli wyborców rezygnowelo z przy-
wileju stosowania tajnego, z dumą legi-
tymując się kartką wyborczą jedynki,
ze swej przynależności do obozu pracy
państwowej.

To szczere przyznanie się do
jawnych wyborów nie świad-
czy bynajmniej o tem, iż były
one sprawiedliwe, że wszystko
odbyło się bez zewnętrznego na-
cisku. Co się zaś tyczy „szerokich
mas obywateli, bez względu na
wyznanie, narodowość etc.” to
istotnie w szeregach jedynki zna-
leźli się prawie wszyscy żydzi,
nie'ncy, rusini, rosjanie, tatarzy,
karaimi, cyganie, przedewszyst-
kiem zaś miljonowe zastępy ciem-
nych, narodowo* nieuświadomio-
nych pińczuków, poleszuków '„tu-
tejszych” i t. pod... najmniej*zaś
rdzennych Polaków, o czem do-
wodnie pisze „Słowo Pomorskie”:

Na ziemiach zachadnich,t. j. na
Pomorzu, w Wiełkopcisce i na G. Slą-
Sku społeczeństwo polskie w 75 —80”/,
wypowiedziało się przeciw sanacji,
która- przy pomocy i nacisku wyższych
czynników — zdołała tu zebrać zale
dwie 20—25', głosów. A między tymi
„,zwolennikami* Be:Be są przecież tak-
że tacy, co wprawdzie głos dali, lecz
sercem | duszą należą do innego od-
łarnu. i

W Polsce środkowej i. j. wb. Koń-
gresówce, wyniki są również ujemne
dla sanacji. Mimo pomocy głosów žy-
dowskich, mimo przeróżnych środków
i stuczek, mimo grėžb i terroru, pole
skaludność stwierdził, że jest prze-

Dla NPR najdotkliwszą stratą
jest niedopuszczenie do mandatu
prezesa komitetu centralnego p.
Popiela.

Sporo pomiędzy nimi jest
więźniów brzeskich. Cóż się z
nimi stanie? Czy po uzyskaniu
mandatu zostaną  wypuszczeni z
Brześcia, względnie z Św. Krzyża?
W kołach sanacyjnych opowiada-
ją, że w tej sprawie potrzebna
będzie uchwała sejmowa, a pono
istnieje w kołach sanacyjnych
tendencja, by w*wielkoduszności
po zwycięstwie jedynki uchwalićc—
ustawę o abolicji.

Jest rzeczą bardzo ciekawą,
że obie frondy' dywersyjne wy-
tworzone przez grupę pułkowni-
kowską, a mianowicie BBS oraz
„niezależne stronnictwo chlop-
skie" nie otrzymały żadnego
mandatu w okręgach. Padł głów-
ny promotor BBS p. Jaworowski,
który nie znałazł żadnego 'schro-
nienia na listach BB, jak inni"je-
go towarzysze, jak“ pp: Burda-
Bobrowski, Moraczewska. (życi
w sierpniu do rozwałenia Stron-
nictwa "Chłopskiego dawni dzia-
łacze tej partji, jak Halko, Led-
woch, Adamowicz, Makarczyk —
zrobili swoje, wytworzyli dywersję
w partji, odebrali jej własną ga-
zetę, a teraz zostali wykwitowani
zupełnie: Widocznie zadanie swoje
spelnili... :

Z Białorusinów ' przeszedł” je-
dynie p. Jeremiicz« i to z listy
państwowej nr. 11.

Kto będzie marszałkiem?  Sa*
nacja; rozporządzająca absolutną
większością, już teraz'nie ma 'po*
wodu boczyć się na władze 'sej-
mowe. Już dawniej wspominano
o kandydatach na-marszałka wy-
mieniano pp. Cara, Radziwiłła lub
Switalskiego. W' ostatnich cza-
sach najczęściej spotyka się na-
zwisko p. Jana Piłsudskiego, któ-
remu już dawniej chciano powie
wierzyć wicemarszałkostwo, ale
po przegranej kandydaturze p.
Bartla postanowiono wycofać
wszelkie swe kandydatury.

 

prasy.
ciwna zarówno sanacji jak jej metodom
rządzenia.

W Polsce wschodniej, i. j. na kre-
sach, sanacja rzeczywiście „triumfo-
wała”, zabierając w wielu okręgach
wszystkie mandaty. Czy to ma być
świadectwem, że ludność ruska i bialo-
ruska tak gorliwie popiera sanację? —
Nie chcemy ned tem się zastanawiać.
Pragniemy tylko ustalić fakty i spoj-
rzeć rzeczywistości w oczy.

Gorzkie żale p. Moraczew-
skiego.

Jak wiadomo, lewica sanacyj-
na, czyli tak zw. B.B.S., pod: wo-
dzą pp. Moraczewskiego, Jawor-
skiego i  Praussowej, nietylko
nie osiągnęła ani jednego man-
datu, ale w dodatku wkilku miej-
scowościach, jak w Serocku, Płoń-
sku i Będzinie, zwolennicy tej
listy (Ne 2) dotkliwie poturbowani
zostali przez swych kolegówzBB.

Z tego powodu „towarzysz“
Moraczewski wylewa na łamach
swego „Przedświtu” gorzkie żale
w artykule podtyt. „Po naszej
klęsce wyborczej”. Na
wstępie, widocznie w rozgorycze-
niu wypowiada bardzo słuszną
opinję o obecnej większości sej-
mowej:

„Większość sejmowa, którą wy-
brano dla współpracy z rządami Mar-
szałka Piłsudskiego, nie posiada do tej
pory nie tylko żadnego zdecydowanego,
ale żadnego wogóle programowego obli-
cza. Reprezentuje  najprzeróżniejsze
żywioły, tendencje, klasy, warstwy, in-
teresy".

Stwierdziwszy ten fakt, o któ-
rym dawno już pisała prasa opo-
zycyjna, przyznaie się „Przedświt”
z rezygnacją: i „bez osłonek” do
tego, że B. B. S. poniosła w tych
wyborach wielką: klęskę.

„Haniebnie nie dopisała, zawiodła
na-całej linji, klasowa świadomość ro-
botniczego proletarjatu polskiego.“

Dalej zaš narzeka, že BBS.
„stając pod sztandarami  socjali-

stycznej klasowości nie uzyskała w War
szawie nawet tyle głosów;  ile* wynosi
liczba zarejestrowanych członków jej
związków zawodowych na terenie stolicy.

i Bo z przedwczorajszego głosowania
wynika, że więksżości tych robotników
jeszcze jest obojętne czy w parlamen+
cie Rzeczypospolitej-będzie: ich repre-
zentował ich towarzysz Jaworowski i ich
towarzyszka Praussowa, czy też ksiądz
Žonaoliowicz i prezes lzby Przemysło-
wo-Handlowej, p. Wartalski, dziś z B. B.
a wczoraj i może jutro także jeden z
najwierniejszych wśród wiernych endecji.

 

Kto wygrał na loterji.
W pierwszym dniu ciągnienia

pierwszej klasy loterji państwowej
większe wygrane padły na nume-
ry następujące:

Zł. 10.000 Nr. 15597.
Po zł. 5.000 Nr. Nr. 169021,

190373.
Po zł. 2.000 Nr. Nr. 99119,

103620.

„Po zl. 1.000 Nr. Nr: 20265,
22895, 199604.

Po zł.-500 Nr. Nr.: 28797,
39907, 105977, 125975, 154515,
164386.

Po: zł> 400 Nr Nr.:13111, 46200,
55603, 86429, 95877, 101787,
108554, 109872, 112848, 117716,
121515, 165576, 175386, 181417,
182011.
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W niedziele dn. 23-XI wybory do Senatu
W całem województwie Wileńskiem głosujemy na
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Wybory do Senatu.
Wybory do Senatu odbędą się w najbliższą niedzielę,

przyczem całe województwo wileńskie stanowi jeden okręg

i wybiera 4 senatorów. Prawo wybierania ma obywatel, który

w dniu rozpisania wyborów miał ukończonych 30 lat i mieszka

w tym okręgu cały rok.

Obwody wyborcze pozostają te same, co przy wyborach

do Sejmu, ci sami pozostają członkowie komisyj obwodowych

i ten sam system głosowania i obliczania wyników. Zastrze-

żenie co do koniecznego zamieszkiwania roku w danym okrę-

gu nie dotyczy robotników, którzy zmienili miejsce pracy, ani
przeniesionych urzędników.

W województwie wileńskiem wystawiona została Lista
Narodowa Nr. 4.

Na 4 głosują wyborcy w Wilnie i w powiatach: wileńskim,

oszmiańskim, wilejskim, mołodeczańskim, święciańskim, bra-
sławskim, postawskim i dziśnieńskim.

 

List otwarty b. posła Taraszkiewicza
na łamach prasy sowieckiej.

Zwolniony przedterminowo z

więzienia przewódca- Hremady

białoruskiej b. poseł B. Taraszkie-

wicz ogłosił w organie urzędo-

wym centralnego komitetu partji

komunistycznej „Zwiezda” w Miń-

sku Ne 269 (3867) z dnia 18 listo-

pada list otwarty do biatorusi-

nów, w którym, stając wyraźnie.

na platformie komunistycznej, na-

wołuje do zwalczania nietylko

rżądu obecnego w Polsce, ale

wszystkich stronnictw polskich

lewicowych i prawicowych a

przedewszystkiem białoruskiej sa-

nacji i białoruskiej chadecji.

Taraszkiewicz wykpiwa

przedterminowe zwolnienie'go
wrazz towarzyszami z więzie-
nia, które miało być rzekomo

zręcznem posunięciem sana-

cyjnych polityków polskich w

Wilnie. Wykpiwa dalej: sub-

sydja przyznane na gimna-

zjum białoruskie i seminarjum

nauczycielskie.

W obszernym wywodzie roz-
wodzi się nad rzekomym uciskiem

białorusinów i przepowiada re-

wolucja socjalną według zna-

nych i ogranych metod komuni-

stycznych. Wywody te wyraźnie
wskazują, że Taraszkiewicz chce

przypodobać się bolszewikom i
zjednać ich zaufanie.

„Zwiezda* listowi otwartemu

Taraszkiewicza zdaje znamienny

tytuł: „Klęska manewru piłsud-

czyków z przedterminowem

uwolnieniem b. posłów hro-

madowców*.
Istotnie nie udali się ci b. po-

słowie Hromady naszym polity-

kom sanacyjnym! Przypomnijmy

sobie ile to artykułów wypisał

„Kurjer Wilenski“ w czasie pro-

cesu Hromady w obronie Tarasz-

kiewicza, Rak-Michajłowskiego i

t. d.. których prezentował jako

„ideowych patrjotėw“, walczących

o „autonomję kulturalno-oświato-

wą* w granicach państwa polskie-

go. Artykuły te w społeczeństwie

polskiem robiły wrażenie pewne-

go nacisku moralnego na Sąd,

który jednak zachował swoją nie-

zależność i wydał wyrok zgodnie

z prawem i sumieniem.

Aliści akcja „Kurjera Wileń-

skiego” nie ustała. Ludzie robią-

cy politykę białoruską w Wilnie i

w Warszawie dopięli swego. Hro-

madowcy zostali przed czasem

wypuszczeni na wolność. Na krót-
kowzroczność sanacyjnych po-
lityków odpowiedzieli Hroma-

dowcy ucieczką z Polski dla

prowadzenia dalej swej akcji

skierowanej przeciwko pań-

stwu polskiemu. Czy to zbla-

mowanie się „Kurjera Wileńskie-

go” i jego adherentów otrzeźwi

nareszcie głowy nabite „jagiel-
lońską ideą*?

 

POKŁOSIE
WYBORCZE.

Fałszywe „czwórki i „Ssió-
demki“.

Komunikują nam z Oran:
Podczas wyborėw do Sejmu

w osadzie Orany, w lokalu Ko-
misji Wyborczej, rozłożone były
na stole numerki list 1, 4 i 7. Za-
równo „czwórki* jak i „siódemki”
na odwrotnej stronie miały na-
druk. Czwórka—„lista Stronnictwa
Narodowego”, „siódemka*—,Zw.
Obrony Prawa i Wolności Ludu*.

Przy stole „urzędował” gajowy
Czernulewicz, z opaską B.B WR.
na ręku.

Każdemu wyborcy, który przy-
szedł do Komisji oddać głos —
Czernulewicz proponował „jedyn-
kę”—a w razie odmowy podawał
fałszywą „czwórkę” lub „siódem-
kę”—z napisem na odwrocie.

Dopiero na kategoryczne żą-
danie członka Komisii p. Matej-
masa, przewodniczący polecił po-
licji usunięcie agita ora BB., oraz
nakazał zabrać rozłożone na sto-
le numerki.

Przeciwko Czernulewiczowi wy-
toczona zostaje sprawa o fałszo-
wanie wyborów. Jest kilku świad-
ków; którzy złożą zeznania.

O podobnych faktach rozda-
wania fałszywych „czwórek” o-
trzymujeiny informacje również
z innych obwodów, między inne-
mi z Mejszagoły, Nowych Werek
it. d.

„Mężowie zaufania”.
W wielu komisjach obwodo-

wych w ' okręgach. Wileńskim i
Swięciańskim mężowie zaufania,
wyznaczeni przez pełnomocników
List Narodowych, nie zostali do-
puszczeni do. komisji w dniu gło-
sowania. Okazało się, że byli tam
już „mężowie-zaufania*ćListy Na-
rodowej.

Okazało się, że zajęli miejsca
prawdziwych mężów zaufania lu-
dzie ze sfalszowanemi zašwi2d-
czeniami, nie mający nic wspol-
nego z Listą Narodową We
wszystkich ujawnionych wypad-
kach takiego oszustwa, sprawy
będą oddane prokuratorowi.

11 posłanek w nowym
Sejmie.

Do nowego Sejmu wejdzie
więcej posłanek aniżeli było po-
przednio. Z klubu BB.: Waśniew-
ska Eugenja, Jaroszewiczowa Ha-
lina, 'Balabanėwna Marja, Mora-
czewska Zofja i Jaworska Marja,

Z Centrolewu: Szpyngierėwna
Marja. i

Z Stronnictwa Narodowego:
Holder-Eggerowa Marja, Balicka
Gabrjela, Grosmanėwna Helena
i Popławska Ewelina.

Ukraińcy: Rudnika Milena.

Jacy więźniowie brzescy

uzyskali mandaty.
Do nowego Sejmu wybrano

z okręgów następujących b. po-
słów uwięzionych w. Brześciu:
Barlickiego, Ciołkosza (PPS.), Kor-
fantego (Ch. D.). Mówią, że wej-
dze także do Sejmu b. pos.
Dubois z okręgu Ostrów, gdzie
wybrany z listy „Centrolewu*
p. Róg ma mu ustąpić mandatu
wzamian za mandat z listy pań*
stwowej „Centrolewu“.

Z listy państwowej „Centrole*
wu* otrzymają mandaty uwięzieni
w Brześciu p. p. Witos (Piast),
Lieberman (PPS.), Kiernik (Piast).

Poza więźniami brzeskimi wy:
brano w niedzielę następujących
kandydatów znajdujących sięw wię-
zieniu: Lawandowskiego (Str. Nar.),
Smołę (Wyzwolenłe), Pawłowskie-
go (Str. Chł.), Wronę (Str. Chłop.),
Kościuka (Piast), Barana, Celewi-
cza, Korsyka, Lewickiego, Tarasz-
kiewicza (Ukr.).

  

 

          

  
   

   
   

  

     

    

   

   
   

      

   

   
  

 

   

  
  

 

ŻYCIE KATOLICKIE
Koło teologów. Uniwers
tetu S. Batorego w Wilni

Koło studentów teologów Uni
wersytetu Stefana. Batorego
Wilnie powstało 23. marca.1921
Zadaniem Koła jest praca n
pogłębianiem teoretycznem i prak
tycznem' nauk*teołogicznycth'i
lozoficznych. Wewnętrzna prad |
koła ujawnia się w sekcjach, ja
kie istnieją w jego łonie It
wer. 1923 powstaje sekcja ba
teologji wschodniej. W roku m
stępnym sekcja studjów nad p:
chologją religji. W r. 1926-7 o
powyższe sekcje rozwiązują si
miejsce ich natomiastzajmująno
sekcje, a mianowicie: sekcja teel
kiiestetyki żywego słowa i sek
społeczna. W r. 192829 pows
sekcja bibljograficzna, pod ki
rownictwem prof. ks. dr. B.
lanowskiego.
W myśl inicjatywy zrzeszeni

kół naukowych (Ińiwersytetu S.
koło teologów rozpoczęło akcj
odczytową w okresie świąt. Boż!
go Narodzenia w r. 1929, w rój
nych miejscowościach i organi
zacjach społecznych chrześcijań
skich. W marcu 1930 r. powsta
sekcja oświatowa, która ma m
celu przygotowanie kolegów d
przyszłej pracy oświatowej wśró!
szerokich mas. Akcję oświatow
i odczytową stawia sobie koło n
przyszłość jako jeden z głównyć
celów. (Kap.)

w Warszawie.
Z okazji 25-lecia istnienia Sto

warzyszenia robotników chrześć
jańskich w Warszawie, zarzą
główny na posiedzeniu w dni
10 ub. m. postanowił urządzij
uroczystość jubileuszową w dniac
7 i 8 grudnia r. b. z programe
następującym: dn. 7.XII przyjaź
delegatów z prowincji i konf
rencje o sprawach organizacyj
nych, dn. 8.XII nabożeństwo
kościele św. Marcina o godzinić
10ej i akademja uroczysta o gó”
dzinie 12-ej. Szczegóły podanė
będą w najbliższym czasie. (Kap):

Dzieło Apostolstwa Chory
jako przyczynek do Akcj

Katolickiej.

Na skutek polecenia J. Em:
Ks. Kardynała Prymasa Hlonda
w parafjach większych archidie*
cezji gnieźnieńsko-poznańskiej po”
częto urządzać rekolekcje  dlė
chorych na wzór Niemiec i Ho”
landji. Rekolekcje takie cieszą sić
ogromnem uznaniem nietylko Zė
strony chorych i zdrowych póź
rafjan, przynoszą bowiem wielkA
ulgę cierpiącym. (Kap).

Kulturkampf w Jugosławii:
W Jugosławji sroży się gwał”

towny przy pomocy  wszelkić
środków władzy prowadzony Kul:
turkampf przeciwko Kościołow! *
katolickiemu. Zagranica mało wi
o nim, ponieważ cenzura, rozci
gająca się nawet na prywatn
listy, przejmuje wszelkie wiado
mości, przeznaczone dla innyć
krajów. Jak wszędzie, tak i W
Jugosławji terenem walki je
szkoła. ldąc za wzorem francu*
skim, władze dążą do szkoły ne
utralnej, czyli do szkoły państwo”
wej, nastawionej wrogo wzgłę*
dem religji. „(llepszona” ustaw2
szkolna 7 lipca 1930 r. calkow!“
cie uzależniła przyjmowanie na
uczycieli do -szkół katolickich od
dobrej woli władz ministerjalnych:
Do wsi katolickich posyła się
prawosławnych nauczycieli serb”
skich i odwrotnie nauczycieli ka]
tolickich umieszcza się w okre”
gach prawosławnych. Inspektora”
mi katolickich szkół prywatnych
są prawie wyłącznie prawosławni
Serbowie. Śzykany wobec szkol”
nictwa katolickiego możnaby cy”
tować bez końca.

Prasa katolicka pndlega naj:
surowszej 'cenzurze i nie możć
odpowiadać na ataki innych pism
wymierzone przeciwko Kościołowi
i Pnpieżowi.

Ten kulturkampf jest insceni*
zowany przez masonerję serbską
za pacca plecami stoi wolnomu*
larstwo francuskie. Prezes dab
netu Żiwkowicz jest wolnomula*

Przy bólach lub zawrotach gło”
wy, szumie w uszach, bezsennośći:
złem samopoczuciu, pobudzeniu, nale:
natychmiast zastosować wypróbowar!

 

 

   

   
  

  

 
* przy tych dolegliwościach środek 7
wodę gorzką „Franciszka - Józefa,|

40122|
p—P—C— 

Nie otrzymali mandatów uwić'|
zieni w Brześciu: Pragier, Mastek:
Bettman (PPS.), Dobroch, Olczyk:
Sawicki, Szapiel, Adamowicz (St
Chłop:), Bagiński, Putek'(Wyzwol.)!
Dębski, Kwiatkowski (Str. Nar!|
Popiel (NPR.).

 

  



 

 

 

 

2 Litwy.
Głodówka członków „Że-

laznego Wilka”.
KOWNO. (Pat). 12 członków

organizacji „Żelazny Wilk”, are
sztowanych gw związku z zama-

chem na szefa policji politycznej
płk. Rustejkisa, zwróciło się za
pośrednictwem swych adwoka-
tów do władz sądowych z żąda-
niem zamiany aresztu bezwględ-
nego na zwolnienie za kaucją za
czasu rozpraw. W razie nie-
uwzględnienia tego żądania grozili
aresztowani ogłoszeniem głodów-
ki. Władze sądowe odmówiły te-
mu żądaniu i część aresztowa-

nych została przewieziona do wię-

zienia w Szawlach. Oskarżeni w

dniu dzisiejszym przestali przyj-
mować wszelki pokarm.

Ministerstwo bezprawia.
KOWNO. (Pat). Ministerstwo

sprawiedliwości podaje do wiado-
mości, że akta prawne, sporzą-
dzone w Polsce i przelane na
osoby trzecie w innem państwie,

nie mają mocy prawnej.

  

Mickiewicz po litewsku odpolszczony.
Skandaliczna książka pana

Birżyszki.

Listopadowy „Przegląd Współ-
czesny” w artykule p. t. „Mickie-
wicz odpolszezony” donosi o nie-
słychanym skandalu kulturalnym,
jakiego dopuścili się Litwini. Idzie
o pogwałcenie pism Mickiewicza,
którego w przekładach litewskich
odarto z duszy polskiej i sfałszo-
wano na użytek szkół litewskich.

Oto w r. 1927 wyszło drugie
wydanie pism wybranych Mickie-

wicza w Kownie, pt. „Isz A. Mic-

kievicziaus rasztu”; wybór ten zo-

stał „przystosowany” do użytku
litewskiego przez prof. Birżyszkę.

Przez trzy lata od'ukazania się
tej książki, milczano o niej w
Polsce. A przecież należało odra-
zu podnieść krzyk z powodu tego
skandalu kulturalnego! Z cytatów
w obu językach dowiadujemy się,
że we wszystkich miejscach, gdzie
u Mickiewicza znajdują się słowa

o Polsce, o Polakach, o polskiej
kulturze — zatarto w przekładzie
odpowiednie. wyrazy, zastępując

je zgoła przeinaczeniami.
Ani razu w przekładach nie

użyto słowa „Polska”. To fałszo-
wanie dzieł naszego największe:
go poety, to wymazywanie pol-

skości Mickiewicza — to ohydny
zabieg, służący celom' politycz-
nym!

Podobnie bezceremmonjalnie po-

stąpiono sobie w Kownie z prze-
kładem litewskim „Pana Tadeu-

sza”. Np. w epilogu słowa nasze:
go wieszcza „O Matko Polskol
Ty tak świeżo w grobie złożona*,
tłumacz przekłada: „Ojczyzno:mo-
ja! Ty tak: świeżo w grobie zło-
żona”. Wszędzie tutaj tłumacz

wkłada pod piór. Mickiewicza
słowa obce, całkowicie. zmienia-

jące sens inyśli i woli pisarza. Z
okaleczonych strzępów, ocalałych
z pod dobrze wyostrzonego na
kowieńskiej osełce noża cenzor-
skiego, zeszyto Mickiewicza no-
wego, innego — litewskiego!

Drobė wiadrmości
Zabójstwo konsula.

MOSKWA. (Pat.). W drodze
powrotnej z Persji konsul afgań-
ski w Taszkiencie Sejdmir-Kba-
sim-Khan, udający się do Ascha-

badu, został zamordowany io-
brabowany w'dniu 4 b. m. w od-
ległości 20 klm. od granicy.
Mordercę aresztowano. Rząd: so-

 

wiecki wyraził kondolencje am-
basadorowi afgańskiemu w Mo-
skwie.

„Bohaterski“* Levine fal-
szowat pieniądze.

WIEDEŃ. (Pat.). Kupiec ame-
rykański Levine, aresztowany pod
zarzutem usiłowanego fałszowa-
nia monet francuskich, będzie
odstawiony do sądu krajowego.
Policja doszła do przekonania,
że Levine, mimo zaprzeczenia,
usiłował fałszować monety fran-
cuskie. Monety, pochodzące z
czasów inflacji, zostały obecnie
wycofane z obiegu i mogą być
do roku 1935 wymieniane w ka-
sach państwowych. Już teraz da-
je się zauważyć silny napływ wy-
cofanych monet do kas państwo-
wych. Levine chciał widocznie
skorzystać z okazji, gdyż monety
owe przy odbiorze nie są zbyt
dokładnie kontrolowane.

Wicher i śnieżyca.
GDYNIA (Pat.) Wskutek śnie-

życy i silnego wiatru została
przerwana komunikacja telefo-
niczna z szeregiem stacyj krajo-
wych. Najwięcej uszkodzone zo-
stały przewody nalinji Kokoszki—
Zukowo i Kokoszki—Ossowa. Sil-
ny wiatr powywracał wiele słu-
pów telegraficznych oraz zniszczył

przewody. Prace nad uporządko-
waniem są utrudnione z powodu
głębokiego śniegu, który miejsca-
mi dosięga 60 cm.

Ofiary wybuchu w kopalni.
BĘDZIN. (Pat). W ciągu ubie-

głej nocy po 60 godzinach nie-
zmordowanej pracy drużyna ra-
townicza kopalni „Saturn" !po
stłumieniu pożaru dotarła do
miejsca katastrofy, gdzie znale-
ziono zwęglone zwłoki ofiar ka-
tastrofy Zakrzewskiego i Zurka.
Wydobyte na powierzchnię zwło-
ki poddano oględzinom, które
wykazały, żeobaj górnicy ponieśli
śmierć wskutek uduszenia na-
tychmiast po wybuchu gazów, tj.
w niedzielę 16 b. m.

Proces polityczny w Indo-
chinach.

HANC (Indochiny), (Pat) Jak
donosi Agence lndo - Pacyfinque,
został wydany wyrok w sprawie
180 osób, oskarżonych o udział
w spisku 0 charakterze rewolu-
cyjnym w prowincji tonkińskiej.
Sześć osób skazano na śmierć,
29 na dożywotnie ciężkie roboty,
87 na deportację i 19 osób unik-
winniono.,
 

piwa ano

KRONIKA.
Z miasta.

— Program obchodu 100-le-
cia Powstania Listopadowego.
W dniu wczorajszym odbyło się
posiedzenie. Komitetu obchodu
100-nej rocznicy powstania listo-
padowego. Głównym dniem uro-
czystości będzie niedziela 30 bm.
W przedzień t. j. 29 b. m. w so-
botę dokonana będzie dekoracja
miasta i odbędą się capstrzyki.
Niedzielną uroczystość rozpocz-
nie nabożeństwo, po którem na-
stąpi pochód na Ponary, gdzie
stoczona została krwawa bitwa
powstańców z moskalami. Tam
nastąpi założenia kamienia wę-
gielnego pod pomnik na cześć
600 poległych powstańców 1831
roku i złożone będą wieńce. W
dniu tym odbędą się dwie aka-
demje, jedna w godzinach popo-
łudniowych popularna w sali
Miejskiej, druga zaś w teatrze na
Pohulance. Będzie to uroczysty
wieczór, na który złożą się od-
czyty o powstaniu listopadowem,
o bitwie pod Ponarami, dekla-
macje, spiew oraz* „Noc listopa-
dowa” Wyspiańskiego w wykonar
niu zespołu teatrów Miejskich. d

— Tablice pamiątkowe na
domach gdzie mieszkał Mic-
kiewicz. Grono maturzystów b.
1 gimnazjum w Wilniez lat 1907,
1908 i 1909 ufundowało:, tablice
pamiątkowe na 2 domach w Wil-
nie, w których zamieszkiwał
Adam Mickiewicz, a mianowicie:
na domu br 5 przy zaułku Lite-
rackim i Nr 46 przy ul. Wielkiej.

Sprawy miejskie.
— Łosiówka będzie dopro-

wadzena do porządku. Mie-
szkańcy dzielnicy Łosiówka zwró-
cili się do p. Wojewody z prośbą
o interwencję w sprawie braku
komunikacji tych okolic z mia-
stem.

Na polecenie p. Wojewody
zbadał stosunki na miejscu w dniu
wczorajszym zastępca starosty
grodzkiego p. Popławski, wraz z
komisarzem P. P. Rustem.

Komisja stwierdziła zupełny
brak oświetlenia i bardzo zły stan
wąskiej ulicy Trębackiej, która w
tym wypadku jest główną arterją
komunikacyjną. z miastem dla

2000 mieszkańców.
Rezultatem Komisji będzie za-

rządzenie należytego oświetlenia
ulicy. Z wiosną ulica musi być
przez Magistrat uregulowana, roz-
szerzona i zaopatrzona w cho-
dniki. (d)

Sprawy administracyjne.
— Nowe przepisy o ruchu

autobusowym. Z dniem 31 gru-
dnia r. b. wchodzą w życie nowe
przepisy ministerstwa. robót pu-
blicznych, dytyczące komunikacji
autobusowej. WW terminie tym
wszystkie autobusy zaopatrzone
muszą być w apteczkę Polskie-
go Czerwonego Krzyża, jedną ga-
śnicę, alarmowe urządzenia dzwon-
kowe, umożliwiające podróżnym
danie sygnału kierowcy, odpo-
wiedni komplet narzędzi i części
zapasowych, dwa koła zapasowe,
dwie strzałki kierunkowe po obu
stronach wozu, przygotowanie do
oświetlenia w nocy, szyldzikz na-
pisem, że niema miejsc wolnych,
oraz wycieraczkę do szyby przed
kierowcą. Autobusy nie posiada=*
jące tych urządzeń nie będą mia-
ły prawa kursować w Wilnie. (d)

Sprawy sanitarne.
— Silna: grypa” w Wilnie.

Ostatnio w Wilnie i na prowincji
zanotowano pojawienie się. nie-
zwykle silnej grypy, Setki osób
zapadło na grypę i anginę:

W: związku: z tem wzmógł się
nagle popyt na lekarstwa w ap-
tekach i ruch w Kasie Chorych.
Wedługsorzeczeń lekarskich; gry:
pa'maprzebieg lekki, nie* zagra*
żający życiu pacjentów. (d)

Sprawy robotnicze.
— Nowe klasyfikowanie ulic.

Przy Inspektoracie Pracy w Wil-
nie powstała specjalna komisja
mieszana, złożona z przedstawi-
cieli właścicieli domów i dozor-
ców. Zadaniem tej komisji będzie
klasyfikowanie ulic i domów w
celu ustalenia wynagrodzenia dla
dozorców. (d)

Sprawy uniwersyteckie.
— Obchód 100-lecia śmierci -

Jana Śniadeckiego, urządzony
przez Uniwersytet, odbedzie“ się
w piątek dnia 21 bm. Uroczystošė
rozpocznie się nabożeństwem ża
łobnem w Kościele św. Jana o
godzinie 11 ej, poczem o godzi-
nie 11 min. 45 odbędzie się Aka-
demja w Auli Kolumnowej: z na*
stępującym programem: 1) Zaga-
jenie' J. M. Rektora Dra Alek-
sandra Januszkiewicza, 2) prze-
mówienie Dra Jarosława Jączyń-
skiego, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zninie, mieście uro-
dzenia Jana Sniadeckiego, 3) od-
czyt prof. Dr. Władysława Dzie-
wulskiego pt. „Jan Śniadecki jako
matematyk i astronom*,4) od-

czyt prof. Dra Kazimierza Kolbu-
szewskiego pt. „Stanowisko Snia-
deckiego wobec współczesnych
prądów kultury polskiej, 5) od-
czyt ks. wiceministra prof. Dra
Bronisława Zongołłowicza p. t.
„Jan Sniadecki jako rektor". Na
uroczystość tę przybywają do
Wilna niektórzy bliźsi członkowie
rodziny Śniadeckiego i 2 delega-
gatów ze Znina. Wstęp do Auli
tylko za zaproszeniami.

— Powszechny wykład Uni-
wersytecki p. t. Filozofja św.
Augustyna, wygłosi ks. dr. Wła-
dysław Suszyński we czwartek
20 bm. o godz. 7 w Auli Kolum-
nowej. Wstęp 50 gr. dla mło-
dzieży 20 gr.

Sprawy akademickie.
— Lista gospodyń oraz Go-

spodarzy honorowych pierwszego
Balu Polonistów pod łaskawym
protektoratem Jego Magnificen-
cji Profesora Doktora Aleksandra
Januszkiewicza, w dniu 22 listo-
pada b. r. w górnych salonach
Hotelu St. Georgea:

Mec. Abramowiczowie Witoldostwo,
Prezes Bzowski Kazimierz, Prof. Cywiń-
scy Stanisławostwo, Prof. Czeżowscy
Tadeuszostwo, Gen. Dąb - Biernaccy,
Prof. _Ehrenkreutzowie  Słefanostwo,
Mec. Englowie Mieczysławostwo,
Florczakowie Kazimierzostwo, Prezyd.
Folejewscy Józefostwo, Prof. Gllxelli
Stefan, Starosta Iszora Wacław, Rekto-
rowa Januszkiewiczowa Aleksandrowa,
Mec. Jundziłłowie Zygmuntostwo, Woj.
Kirtiklisowie Stefanostwo, Prof. Kolbu-
szewski Kazimierz, Prof. Massoniusowie
Marjanostwo, Dr. Nagurscy Tadeuszo-
stwo, Prof. Otrębscy Janostwo, Prof.
Pigoniowie Stanisławostwo, Poseł Pimo-
now Borys, Dyr. Pimonow Jerzy, Dyr.
Pimonow Leonidas, Woj. Raczkiewiczo-
wie  Władysławostwo,  Starostowstwo
Radwańscy, Romer-Ochenkowska Hele-
na, Sawicz Zabłoccy Kazimierzostwo,
Sędź. Sumorokowie Leonostwo, Prezes
Wyszyński, Dyr. Zawadzcy Feliksostwo,
Zawadzcy Józefostwo, Prof. Zdziechow=
scy Marjanostwo. Dyr. Zelwerowiczowie
z Prezes.  Żuchowicz
arol.

Mec.

Sprawy szkoine.
— Egzaminy dla eksternów

z zakresu 7 kl. szkoły powsz.
rozpoczną się o godz. 4-ej popoł.
przy szkole powszechnej Nr. 1.
Udokumentowane podania należy
składać do Inspektoratu Szkol-
nego m. Wilna. do dnia 25 b. m.
włącznie. |

— Wizytacja szkół muzycz-
nych. Wczoraj przybył do Wilna
radca ministerjalny W. R. i O.-P.
Janusz Mikotta, który dokona wi-
zytacji wileńskich szkół muzycz-
nych. (d)

Dobroczynność.
— Inteligentna staruszka,

chora, nie mająca żadnych środ-
ków do życia błaga ofiarne serca
o pomoc. Łaskawe datki składać
do'Redakcji „Dżiennika” dla „sta*
ruszki”.

Kronika. policyjna.
—(Obłana smołą walczy ze

śmiercią. Wczoraj na podwórzu
domu nr. 6 przy ul. Słowiańskiej
zdarzył się wstrząsający wypadek.

Poźniakowa Ewa podczas go-
towania smoły” wskutek własnej
nieostrożności wylała cały kociół
wrzącej smoły na twarz i ciało.
Poźniakowa uległa ciężkim popa-
rzeniom. Wezwane pogotowie od-
wiozło Poźniakową w stanie bez-
nadziejnym do szpitala żydow-
skiego.. (d)
— Wesoła kompanja ma-

gistracka w opałach. Korsak,
Jakowet i Ptak wožni Magistra-
tu postanowili w' dniu: wczoraj-
szym zabawić się, gdyż pozostało
im jeszcze coś niecoś z gaży.
Szukając wrażeń chodzili „od go-
spody do gospody” opróżniając
butelki. Nareszcie znaleźli się na
ulicy Sofjanej, gdzie' wstąpili na
„pół literka”.

Tam”zetknęlisię: z paru żyd-
kami, którym-« zaczęli wymyślać,:
ci oczywiście obrazili się, zaś je:
den z nich krzesłem uderzył Pta-
ka, który upadł na podłogę z roz-
"bitą głową. Korsak i Jakowet rzu-
cili się w obronie, na žydkėw,

którzy krzycząc „pogrom*  ulot-
nili się.

Gdy wesoła kompanja znalaz-
ła się na uliey natknęli się z gro-
madą żydów, między którymi
znajdowali się i uciekiniery z
knajpy.

Ci ostatni bez słowa rzucili się
na Korsaka, Jakoweta i Ptaka,
których poczęli okładać laskami
Korsak i Jakowet, jako że mniej
byli „wstawieni” zdołali uciec,
zaś Palikarp Ptak lat 34 zamiesz-
kały przy ul. Lipowej 19, nie
zdołał uciec i został pobity do
utraty przytomności. Posterunko-
wy VI kom. P. P. widząc, iż Ptak
nie daje żadnego znaku życia od-
wiózł go do Pogotowia Ratunko-
wego, gdzie po opatrzeniu ran
na całem ciele, Ptaka osadzono
w areszcie. (s)

— Kradzieże palit. W dniu 19 b. m.
Srulewicz Benjamin, Piłsudskiego 13,
zameldował o kradzieży palta męskiego
jesiennego koloru marengo, oraz palta
damskiego bronzowego z kołnierzem
małpim ogólnej wartości 400 złotych.

— W dniu 19 b. m. Nieciecka Wik-
torja, Zacisze Nr. 4, zameldowała, iż
w dniu 12 b. m. w czasie jej nieobec-
ności skradziono palto jesienne koloru
piaskowego wartości 300 złotych. Do-
chodzeniem ustalono, że kradzieży do-
konała Bućko Anna, bez stałego miejsca
zamieszkania, którą zatrzymano wraz
ze skradzionem paltem. Palto zwrócono
poszkodowanej,

— Ofiara nieostrożności. W dniu
18 b. m. Grażewiczowa Romualda, Do-
broczynny Nr. 1, przechodząc przez
jezdnię koło domu Nr. 24 przy ul. Wiel-
kiej została potrącona błotnikiem sa-
mochodu osobowego Nr. 14060. prowa-
dzonego przez szofera Jankowskiego
Antoniego, Lwowska Nr. 35. Grażewi-
czowa doznała ogólnych potłuczeń
ciała. Poszwankowaną przewieziono do
Szpitala św. Jakóba w stanie niezagra-
żającym życiu.

-— Pożar. W dniu 19 b. m. w domu
Nr. 6.8 przy ul. Żydowskiej powstał po-
żar wskutek silnego nagrzania się ko
mina. Przez komin ogień przedostał się
na strych domu. Ogień zniszczył sufit
i dach. Straż pożarna ogień stłumiła.
Strat narazie nie ustalono.

— Pochwycenie złodzieja palt.
W związku z dokonaną kradzieżą w
dniu 13 b. m. palta z szatni Instytutu
Śniadeckich, przy Ul. Nowogródzkiej 22
na szkodę Obrępalskiego Zygmunta, Wi-
wulskiego 12, dochodzeniem ustalono,
że kradzieży tej dokonał Wilkowski Mie-
czysław, Końska 4, którego w dniu
17 b. m. zatrzymano. Wilkowski do kra-
dzieży przyznał się i oświadczył, że
palto sprzedał za 45 złot. Lifszycowi
Izaakowi, ul. Wszystkich Swiętych Nr. 21.
Palto od Lifszyca odebrano i zwrócono
poszkodowanemu.

Kradzieży palta na szkodę Epsztejna
Chaima, Tatarska 10 z tejże szatni do-
konał również Wilkowski Mieczysław,
Końska 4, który oświadczył, że palto to
zastawił "vw lombardzie  „Kresowja*.
Palto odebrano i zwrócono poszkodo-
wanemu.

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

Surguczewa „Skrzypce jesienne".
— Teatr miejski w „Lutni*.

Dziś S$. Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj
mnie Madame“.

—Przedstawienia popołudniowe.
Na Pohulance „Młody las* J. A. Hertza.
Ceny zniżone.

W „Lutni“
sznica“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

. Program:

Czwartek, dn.-20 listopada 1930 r.
11,58. Czas.
12,35. Poranek szkolny z Filharm.

"Warsz.
14,30. Kącik dla Pań.
15,50. „Co zrobił i co zamierza zro-

bić rząd w dziedzinie budownictwa mie-
szkaniowego* — odcz. z Warsz., wygł.
Kaczorowski.

16,50. Koncert symfoniczny (płyty).
17,15. „Z zagadnień o istocie twór-

czości muzycznej* — odcz. z Krakowa,
wygl. prof. dr. S. Sachimecki.

17,45. Koncert popoludniowy: wyko-
nawcy — J. Skowrońska-Szmurłowa
(śpiew).

18,45, Kom. Akadem. Kola Misyj-
nego.

19,00. „Skrzynka pocztowa“.
20,00. „Moralność  w' polityce“ —

feljeton z Warsz.
20,15. „W świetle

wości teatr. omówi
lewski.

20,50. Muzyka lekka 'z Warsz.
21,30. „O tę świętą ziemeczkę* —

sluchowisko z Katowic.
22,15. Koncert (z Warsz. (Utwory

fortepianowe Paderemskiego).
22,50. Komunikaty i muz. tan. z

Warsz.

Birabeau „Mała grze-

rampy* — no-
Tadeusz Lopa-

larys diejów polskiej tajnej
oówiaty na ziemiach wochodn(ch.

Ze sprawozdania na 1-szy sty-
cznia 1916 roku widać, że licząc
szkoły założone przez Komitet
Edukacyjny, oraz takie, które
powstawały samodzielnie, ale pod-
dawały się jego władzy kierowni-
czej, stan szkolnictwa w Wilnie i
na ziemi Wileńskiej był następu-
ący:

: w Wiinie Szkół średnich, czy-
li gimnazjalnych męsk. i żeńsk.- 4

Liczba uczących się 815
Szkół miejskich 4 kl. 8
Liczba uczących się 1060
Szkół powsz. element.
Liczba uczących się_4500

Wogóle uczących się 6375
Szkół 42

Obok tego w Wilnie istniały:
1) Kursy naukowe: z cykłami

wykładów o poziomie uniwersy*
teckim.

2) Kursy rolnicze przy Towarz.
Rolniczem, o podobnym pozio-
mie wyższ. wykładów.

3) Kurs Ekonomiczno-Handlowy
o takimże charakterze, zorganizo-
wany przez Zarząd Klubu Banko-
wego.

4) Nauczycielskich Seminarjów
pięć.

5) Kursy sześciotygodniowe,
półroczne i roczne dla tegoż na-
uczycielstwa ludowego.

6) Szkoła Handlowa- wieczoro-
wa, zorganizowana przez Tow.
Handlowców chrześcijan i kup-
ców chrześcijan.

7) Kursy ogólnokształcące dla
robotnic.

8) Kursy ogólno-kształcące dla
rzemieślników.

9) Kursy ogólno-kształcące dla
wszystkich na Antokolu.

10) Dwa kursy niedzielne.
11) Cztery szkoły zawodowe.
12) Sześć kursów dla analfabe-

tów dorosłych.

Na'wsi i w miasteczkach:
Szkół zarejestrowanych w Kom.
Ed. 102, czyli według powiatów:

pow. Wileński 44
„» Trocki 32

„.  Lidzki 17
„ Swiecianski 9

Liczba uczniów i uczenic Ww
tych szkołach przeszło 6.000.

Dawał się 'czuć: dotkliwie'ogro”
mny. brak podręczników, których
Niemcy nie pozwalali sprowadzać
z Warszawy. Trzeba było zająć się
pisaniem i drusowaniem ich, pod
cenzurą niemiecką, tu w Wilnie.
Zajęło sięctem kilka osób. P. Ire-
na Jankowska, córka Czesława,
wydała Czytanki; p. Ewa Makow-
ska—również Czytanki, p.t. „Sno-
pek”, nadzwyczajnie lubione przez
dzieci: i mające dużo wydań; p.
Józefa Żukuwska wydała Elemen-
tarz według nowej ułatwionej me-
tody nauki czytania i pisania; He-

lena Romer-Ochenkowska- napi-
sała „Rady dla nauczyciełek lu-
dowych” — bardzo przystępne i
praktyczne w owoczesrych wa-
runkach, oraz wydrukowała „Gie-
ografję”, która miała 8 wydań; p.
Houwaldtowa wydała popularną
praktyczną Frytmetykę. Wydano
jeszcze b. potrzebne różne Cwi-
czenia ortograficzne w jęz. pol-
skim i najpopularniejsze dla ma-
łych dzieci Czytanki. Wydawa*
niem zajęła się Spółka Księgarzy
Wileńskich, Zawadzki, Makowski
į Rutski.

Brak nauczycieli był dotkliw=
szym. Szczupłe grono nauczycieli
w. Wilnie,  wykwalifikowanych,
przeciążone było pracą w szkol-
nictwie coraz więcej rozwijającem
się. Zajęli się jednak grupowa*
niem i dokształcaniem kandyda-
tów, i z poinocą Kom. Eduk, ot»
wierano różne kursy sem.iriatyjne
dla nauczycielstwa szkół ludó*
wych.  Nieopisany prąd żądzy
nauki ogarnął ludność Wilna,
wobec' dozwolonej polonistyki.
Wobec .zaś odcięcia Wileńszczyz=
ny od całej Polski i od świata,
przez surowy kordon niemiecki,
musiano stworzyć samowystar-
czalność pedagogiczną. Wszystkie
siły narodu, zaprzęgły się do /pra-
cy, na różnych poziomach wie*
dzy i nauczania.
W r. 1916 Niemcy rozciągnęli

pewien dozór nad szkolnictwem
i kategorycznie zażądali syste-
matycznej nauki jęz. niemieckie-

go w szkołach elementarnych, od
najpierwszych klas. Co do reszty
programów — nie wtrącali się:w
szczegóły, wymagając tylko pew-
nego ujednostajnienia. Nauczy*
cielstwo zaprotestowało przeciw
takiemu* obciążaniu. głodzonych
i wynędzniałych najmniejszych
dzieci. Wtedy: władze niemieckie
uwięziły najwięcej oporne nauczy-
ciełki, mianowicie: p. Zofję Reni-
gierową, p. Fgatę' Karpowiczów-
nę; p. Janinę Sumorokównę,
dziś żonę ministra Staniewicza i in.

Uwięzione,  przesiedziały na
Łukiszkach dni dziesięć i już
Niemcy nie narzucali więcej pro-
gramu germanizacji szkół.

Gdy po ogłoszeniu orędzia
Wilsona o PolsceNiepodległej, mło-
dzież szkolna oczarowana jutrzen-
ką wolności narodowej, urządziła
po nabożeństwie w-Katedrze po-
chód ze sztandarami do Ostrej
Bramy, Niemcy zbrójnie zaprote-
stowali zjednoczeniu Wilna zWar
szawą.

Wiersz ' Wandy Śtanisławskiej
uwiecznił ter fakt. Oto fragment:
„O, Orle Biały, kogo wiedziasz

w bój?
„Co znaczy główek tych dziecię-

cych rój?*
— „Ja te głowy młode, w Ostro-

bramę wiodę
„Do MarjjiNie w bój! nie w bój*!
— O, Orle Biały jaki wiedziesz

lud?
Czy na miecz idzie z pod Ka-

tedry wrót?

— „Ludu tego rzesza, Do Matki
pośpiesza;

„Za. zbawieńhia dziękować cud“.
| do tego „łudu—dzieci, skau-

tów, Niemcy strzelali, pejczami i
szablami rozpędzali z placu Ka-
tedralnego wjeżdżając w progi
świątyni i szarżując na nich kon-
no. Polała się krew, ale wzmógł
się'duch. | ustały potem pre-
tensje niemieckie do komendero-
wania Oświatą, tylko Dr Węsław-
ski, jako“ prezės:Komitetu Edu-
kacyjnego został wzięty pod silny
dozór niemieckiej policji. ,

A liczba”uczących się w sa-
mem Wilnie. wzrastała przez rok
o 1500- głów, choć ludność z po-
wodu nędzy'i głódu obrabowane*
go kraju, w*jednem' Wilnie žma“
lała o 15.000 ludzi, którzy wywędro-
wali' na wieś aby sięstam jako
tako wyżywić. Ludzie - w mieście
padali z głodu na ulicach, a Ża*
walna ulica z dwóch stron miała
chodnikt- pokryte” leżącymi osła
bionymi ludźmi błagającymi o ra*
tunek. Wtedy szeroką działalność
rozwinęło Stowarzyszenie Kobiece
p. n. „Komitet-Pan“. Z-zamienia
jego panie krążyły po ulicach
stanowiąc „pogotowie ratunko-

we“ dla najsłabszych. Z koszycz-
kiemjedzenia'pożywnego, z ka:
wą, winem, chodziły między osłab-
łymi, zbierając i kierując ich do
szpitali.

Ludwika Życka.
(D. <. n.)

„
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z Kraju.
Granat ręczny,na dziedziń-

cu seminarjum w Borunach.

W sobotę w południe na pod-

wórzu seminarjum nauczycielskie-

go w Borunach pow. Oszmiań-

skiego został rzucony granat

ręczny, który eksplodował nie wy-

rządzając, dzięki szczególnemu

zbiegowi okoliczności żadnej

krzywdy znajdującym się na pod-

wórzu 12 uczniom i 2 nauczycie-

lom.

Władze śledcze wszczęły w tej

sprawie energiczne dochodzenie.

(d)
Powodzie w pow. stoł-

peckim.

Na terenie gminy rubieżewic-

kiej, derewińskiej i stołpeckiej,
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Słychać ostatnio tu i tam.
A to czemu?

rozpoczyna się

CIĄGNIENIE

Cena:

niektóre miejscowości leżące w
dorzeczu rzeki Suły zostały ostat-

nio, wskutek ulewnych deszczów,

dotknięte powodzią. Wylały rzeki

Suła pod Karolinem, Najdzieno-

wiczami, Nowopolem i Sułą, araz

rzeki Pierekalec, Jaczonka i Sza-

ciłówka. Na wymienionych rze-

kach rozlana woda uszkodziła 6

grobli, oraz w Nowopolu zniosła

most. Niemen pod Stolpcami

również wylał. Straty są duże.

Aresztowanie mordercy kpt.
rez. Beniszewskiego.

Po dokonaniu morderstwa na
osobie osadnika wojskowego kpt.
rez. Bronisława Beniszewskiego z
gminy Krewskiej pow. Oszmiań-
skiego i ucieczką domniemanego
sprawcy mordu służącego zamor-

DYZĘCZESWZNCEPE W

Rozesłano listy gończe do
wszystkich urzędów i wydziałów
śledczych Rzeczypospolitej, równo-
cześnie wydelegowano najzdol-
niejszych wywiadowców P. P. ce-
lem wytropienia mordercy.

Hening po dokonaniu mordu
nabył bilet do Poznania, lecz
chcąc zmylić ślady udał się do
Baranowicz, a stamtąd do Stołp-
ców z zamiarem ucieczki do
Rosji sowieckiej. Podczas usilo-
wania przedostania się na teren

sowiecki, został aresztowany. Przy
mordercy znaleziono fałszywe do-
kumenty oraz około 2000 zł. w
gotówce.

Wczoraj Heninga przywieziono
do Wilna i przekazano go do dy-
spozycji władz śledczo-sądowych.

(d)

Aresztowanie 5 komunistėw

LTE E RSK

stów. U jednego z arestowaych
niejakiego Kagana znaleziono w
mieszkaniu stosy bibuly komuni-
stycznej, przeznaczonej na kol-
portowanie wśród włościan. (d)

Napad bandycki „na trakcie
lidzkim.

Na trakcie lidzkim na prze-
jeżdżającego kupca Chaima Ej-
szyskiego w pobliżu wsi Polesowo
napadło dwóch uzbrojonych w
karabiny bandytów, którzy zażą-
dali wydania gotówki. Gdy Ej-
szyski odmówił i polecił furma-
nowi odjechać, bandyci oddali za
uciekającymi kilka strzałów. Jedna
z kul zraniła woźnicę H. Przelaka.

Powiadomione władze śledcze
o napadzie, zarządziły pościg za
napastnikami. (d)

Napad pod Lidą. ©
Na posterunku P. P. w Żyr-

Szot Stanisław, że gdy wracał
furmanką z Lidy do domu, na 10
klm. od Lidy został zatrzymany
przez 2-ch nieznanych mu osob-

, ników, którzy pod groźbą rewol-
werów  zrabowali meldującemu
17 zi. i zbiegli. Również w tym
dniu i mniejwięcej o tej godzi-
nie, w temże miejscu został za-
trzymany m-c wsi Szawdziuki,
gm. żyrmuńskiej Kudło Józef.
Napastnicy zrabowali mu paczkę
machorki.

Poszukiwania za bandytami
wszczęto.

Straszny pożar w suszarni
Inu.

W dniu 15 b. m. w suszarni
Inu u gospodarza Gaduli we wsi
Gałyńszczyzna w gminie Sobot-
nickiej w pow. Lidzkim wybuchł
groźny pożar.

loną szybkością objęły pracujące
kobiety i zanim ludność zdążyła
przyjść im z pomocą, Helena Ło-
dygo była już bez życia. 3 inne
kobiety przewieziono do szpitala
w Sobotnikach, gdzie walczą ze
śmiercią. Jedynie jedną uda się
prawdopodobnie utrzymać przy
życiu.

Podpalenie folwarku.
Onegdaj w nocy podpalony

został folwark Jana Osińskiego
położony w gminie przyborskiej.
Dzięki energicznej akcji ratunko-
wej pożar,zdołano w ciągu go-
dziny zlokalizować.  Podejrze-
nie pada na 2 mieszkańców
wsi Biełhoraje, należących do ja-
czejki komunistycznej. d

Popierajcie Poiską

BO JUŻ DZ IŚ , dy inteligent chętny do pracy, obejmu-

I KLASY 22-ej LOT. PAŃSTW.

dowanego A. Otto Heninga, wla-
dze śledcze wszczęły energiczny
pościg za mordercą.

Władze śledcze w powiatach
święciańskim, postawskim i bra-
sławskim aresztowały 5 komuni-
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PIANINA || akuszenki |
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irmy „Erard“ oraz „Betting“ RKA
i „K.iA. Fibiger“ nana AKUSZEĮ najlepsze w kraju (na Targach MarjaLaknerowa

 

Północnych nagrodzone
WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)

Sprzedaje na dogodnych warunkach
Kijowska 4, Abelow.

Przyjmuje od godz .9 do
7 w. Kasztanowa 7m. 5.

WZP69.

L NAUKA l 

Stałą popłatną egzystencję osiągnie każ- Chcesz otrzymać

posadę?
j jąc nasze zastępstwo. Początkowo wy-| Musisz ukończyć kursy
nagrodzenie prowizyjne, następnie po RRC OWE Kolešpono

 

dencyjne im. prof.Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-
wia 42. Kursy wyuczają
listownie; buchalterji, ra-
chunkowošci kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,

miesiącu próbnym stała pensja. Bran-
| ża bankowa. Pożyczki. Inkaso. Premje.
Fachowość zbyteczna, gdyż wszystkich

dokładnie pouczamy.
| Zgłoszenia z dokumentami przyjmuje 

 

to też każdy

kto chce być w posiada-
niu miljona złotych

niechaj bezwzględnie kupi los w Jednej
najstarszej, największej i najszczęśliwJą
Centr. kolekt.: Warszawa, Marszałkowska 146

szej kolekturze w Polsce

£ Lichtenstein | 0
WILNO, WIELKA 44.

Konto P. K. O. 81051.

Firma egzystuje od 1635 roku. 749—0

k

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

. p. Lekarze:P.
„Balsam Thiocolan—Age“

który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki.

[razt.1o| [z/4zt.zoj |1/1zt.

 

40 pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,

codziennie od 10 — 13 i od 16 — 18,
kierownik Karol Tremski. Biuro Ogło-

 

 

Ń Ž A niemieckiego, pisowni,szeń Jutana ul. Niemiecka 4. 711-1 drerzatyki BolGte) oraz
ekonomji. Po ukończe-
niu świadectwo. — Żą-

am zina" nii mdajele prospektėw. 448-12W. JUREWICZA.———-Ua bios ir Ss enografji listownie,
ŁY MJ y jaknajdokładniej wyu-

„PAWEŁ BURE "
Poleca wielki wybór zegarków
i biżuterji oraz precyzyjne wy-

czamy—gwarancja: Insty-
tut Stenograficzny—War-
Sszawa, Krucza 26. Zna-
jącym stenografję pole- konanie naprawy. cam y miesięcznik „Ste-Ceny przystępne. nograf“ (stenogramy --

Wilno, Micklewicza 4. 613-40 tlumaczenia).  1129—90
 

 

ZNAKOMITE   

MIEJSKI  KINMATOGRAF
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5 w 1 akcie.

 

DZIŚ! ATRAKCJA SEZONU! PIERWSZY POLSKO-E -
PEJSKI FILM" DŹWIĘKOWO "SPIEWNYO

i MOWIONY!
wedł. znanej powieści Andrzeja Struga. Rekordowa obsada:
cy publ. Zula Pogorzelska, Kaz. Krukowski, Eug. Bodo,
p n. H. Golda.

4

I N O- «||DZIŚ! Znakomity tragik, bohater
EATR „L U X filmu „Niepotrzebny Człowiekć

ul. Mickiewicza Nr. 11 tel. 15-62

 

szym gatunku.
Tysiące listów z podziękowaniem otrzymujemy
od naszych Sz. Klijentów za nadasłane towary.
Kto zamawia w naszej firmie niczem nie ryzy-

kuje, gdyż wysyłamy na nasze ryzyko.
towar nie przypadnie do gu-Jeżeli nadesłany

stu,

   
PROSZKI OD

BÓLU GŁOWY
dla doresłych

„MIGRENO-NERVOSIN“

w TABLETKACH
ŻĄDAĆ w APTEKACH

A. GĄSECKI i S-wie

Ogłoszenie.
dniej doweneryczne, moczopł. Wielka 19, od 9—1i3—7. CHOR. WENERYCZNE “ najwygoMagistrat m. Wilna powtórnie podaje do I skórne 4231-5 MOCZODŁ. i SKÓRNE  $przędawiy (czynie ze [ENNIKAogólnej wiadomości, że dn. 25-go listopada 1930 ul. Wiieńska 7, + ma - mm 9—T12 | 5—8 w. tel. 2-77. AAA AE

aGio BakinateliiaaaAs ok —— bardzo <pokupny syk | innych. plamumiesz
podatk., odbędzie się sprzedaż w drodze licyta- Doktór Blumowicz aOŁ D-rZeldowiczowa **7070*7- Wysoki zyska
cji używanego samochodu firmy „Ford“ starego
typu, oszacowanego na zł. 400-i należącego do
p. Szkolnikowa Mendela.

Magistrat.

zamieniamy na inny albo zwracamy na-
leżność

Na żądanie wysyłamy bezpłatny cennik

„Wytwórnia krajowa”
Łódź, skrzynka pocztowa 284. 711—s0 i

  
  
  
  

z. t. „KOGUTEK“

Szybko usuwają uporczywe bóle głowy

z marką „KOGUTEK"

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

POLSKIEkino. „WANDA” O'Brien. Uwaga: Doceniając
WIELKA 30. Tel. 14-81.

| Ostatni razi ARKA NOEGO

stracja muzyczna.

KINO-
TEATR «STYLOWY» | Paneti dlmza ga

WIELKA 36.

OTWARCIE NOWEGO KINA: „MIMOZA“
Wyświetlany będzie film w 10 DIANA
akt. Arcydzieło sztukifilmowej ryża podczas odwrotu wielkiej

DZIŚ rozpoczyna się  ciągnienie
I-ej Klasy 22-ej Polskiej Lot.

Państwowej

GŁÓWNA |
WYGRANA LĄ. I.UUU.

23 PREMJE =00
i wiele innych wielkich sum možecie wygrač
nabywając szczęśliwy los w istotnie naj-

szczęśliwszej kolekturze *

H. MINKOWSKI
WILNO, NIEMIECKA 35. — Tel. 13 — 17

P. K. O. 80,928.
Centrala: Warszawa, Nalewki 40.

Dźwiękowy Kino-Teatr CHOLLYWO0D»

munach w pow. lidzkim
zameldowanie
Małe- Rekscie gm. żyrmuńskiej

UZNANE ZA NAJLEPSZE

wódki, Likiery

F. Stefan GEN ELIė $Śs=ka S-KA AKC. W WARSZAWIE.

włącznie będą wyświetlane my?“ CPREZYDENT»
Wspaniała treść. Bogata wystawa. Wytrawna reżyserja.

 

Ad. Dymsza i inni.

 

Emil Jannings

 

Dzika Orchideja
Greta Garbo, Nils Asther i Lewis Stone.

R AWAREIII RS I IS SI III III IIISS

ulica Wielka Nė 25 w sobotę dnia 15 listopada o godzinie 4-tej po południu.
niezwykły przepych dekoracyj. Z Olgą Czechową w roli tytułowej.

 

złożył
mieszkaniec wsi

W suszarni
biet, Helena Łodygo i 4 inne. Po
wybuchu pożaru płomienie z sza-

WIĘCEJ PRZESTRZENI (MAŁYM DOMKU.

pracowało

 

5 ko- Macierz Szkolną
Wileńska 18—7,

 

Place są drogie i dlatego większość budujących zmuszona jest zużytkować jaknaj-
mniejszą przestrzeń.

Powstaje domek własny — lecz ciasny ...
Z czasem rodzina się powiększa i ciasnota daje się we znaki. AMA i
Budowa nowego domu jest ze względu na duże koszty najczęściej niemożliwa. |
Pozwólcie więc wskazać sobie drogę, która umożliwi Wam powiększyć Wasze miesz-

NADBUDOWUJCIE
wysoce izolującemi, ogniotrwałemi

LEKKIEMI PŁYTAMI BUDOWLANEMI

HERAKLITA!
Możecie rozszerzyć swe domki, stworzyć NOWE, ZDROWE, WYGODNE | TRWAŁE izby

mieszkalne — łożąc niewielkie koszty.

ZWRACAJCIE się do nas — a udzielimy Wam bezpłatnie wyczerpujących danych o budo-

kanie bez kosztów :

wnictwie

HERAKLITHOWEM !
Żądajcie naszych prospektów.

AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWA:
G. Piotrowski, Wilno, Holendernia 2 m. 4.
Rejon zastępczy: województwa: Wileńskie, Nowogródzkie, Poleskie.

     

  

Emocjorujący dramat

i ulu-
bionail Jan Olga Bakłanowa "

CA. GRZECHU. 203%, rsaegodnieM taraBa”
UWAGA. (EM ZMCZNE MMÓMME, | zez ——
Wysyłamy na źądanie gotową bieliznę, trykota-
że, pończochy, swetry i wszelkie towary włó- ui
kiennicze po najtańszych cenach i w najlep- >

w 10 aktach. W rolach
glėwnych: Suzy Vernon i Iwan Mozžuchin.

Swietna gra. NAD PROGRAM: „Pletrek na okręcie“- kom.
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Voczątek seansów od g. 4.

 

Dźwiękowy Kino-Teatr <HELIOS>
NIEBEZPIECZNY ROMAN
Słynna gwiazda europejska przepiękna Betty Amann,

U Piosenki chóralne w wykonaniu Chóru W. Dana. Orkiestra jazzban- umeblowany, jasny, du-n w „Selu dania możności obejrzenia tego przeboju najszerszym warstwom publiczności wyświetla się on jednocześnie w kinach ży, ciepły ze wszelkiemii HOLLYWOOD". Pomimo znacznych kosztów, związanych z wyświetl. tego filmu ceny miejsc Normalne.
ter 1 zł. Honorowe bilety nieważne. Początek seansów o godz. 4, 6, 6 i 10 m. 15 w.

Mistrz Bog. Samborski, ulubień-

Na 1 seans: Balkon 80 gr., Par- wygodami

 

obra-
zie ULI-

_ ŻĄDAJCIE
ii Wina

   

574

Mieszkania
i pokoje

 

P kó do wynaję-
0 cia Dąbrow-

skiego 10, m. 7, 4:5'/, p. p.
4308—s1

Pokój

z opałem i
światłem do wynajęcia
Przejazd dom Ne 7, (przed
kościołem św. Piotra i
Pawła) domy urzędnicze.

4248—s0

pol umeblowuny do
wynajęcia ul. Mic- !

—— KiewiczA 22, m. 58 4317
potężne epokowe arcydzieło w 14 aktach. W roli głównej Dolores Costelo i George
wielkie walory artystyczne filmu Arki Noego dla spotęgowania wrażeń specjalna ilu-
Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone.

do wynajęcia
dla samot-

 

Pokó
O NYCh Subocz 26a, m. 3.

(Odwieczny trójkąt małżeński) Potężny dramat zmy- ———
słów, pożądań i zdrady w 12 akt. W rolach głównych:

Przygody najpiękniejszej kobiety Pa-
e | armji napoleońskiej z pod Moskwy. Początek seansów o godz. 4-tej, w

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

4316—s1 «

 

DO WYNAJĘCIA
3 pokojowe mieszkanie.
Słucka 13. 4312—s2

3 mieszkania
5 pokojowe ze wszelkie-

 

T AT S IISOCPO OWO ZANA| wydOdami do wynaję-

dobroci

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.

5 4305—s0

dajnia, „UIENIANKA”
Wilno, Mostowa Nr. 21
Poleca się zdrowe, soli- Oddział w Lidzie: Suwalska 28.

Cena: '/, losu zł. 10; '/, losu zł. 20; '|, zł.40

Co drugi los musi wygrać!!!

  

   

  

Chor. skórne I wene-

    

1 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

 | LEKARZE | poktór R. SZIRWNDT
Choroby weneryczne,

Dr. G. WOLFSON skórneimoczo clowe Dr.Zeldowicz

 

skórne i moczopiciowe
ul. WIELKA 21

tel. 921, od 9—1 i 3—8.

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

mocz.

 

Wydawcai ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

Dr. GINSBERG
br. K. SOKOŁOWSKI LS skórne wene-

———————————ryczne. Przyjm. od9—12 g—1 į 4—8, tel. 567,

| RÓŻNE

 

zapewniony. Mała gotów-
Choroby weneryczne, Choroby skórne i wene- kobiece, wener.chor.dróg ka konieczna.

prz. 12 —2i4—6 nia „Es. Ge* Gazeta Byd-
ul. aaa e ź goska Bydgoszcz.

dne obiady domowe
2 dania 75 groszy i 1: złoty.

ryczne I moczopiclowe Uižasiai ASSoglel i drzewo po-
Wilefska 3. W leca Kościałkow-

53 skl Wileńska 22 tele-
fon_12—46. ś 4

NAPEWNO.
Każde ogłoszenie,

chociażby najmniejsze

wego Stefana Gra-
bowskiego w Wilnie
Garbarska 1 tel. 82.
Żągać kosztorysów. 4

Zgłosze-

743 0

„UWAGA — WILEŃSKA 27.

Najkorzystniej kupuje się towary gwarantowanej
u Głowińskiego. Polecamy na sezon zi-

mowy tweedy na kostjumy i suknie, flanelety w
pięknych deseniach, materjały mundurkowe.

573r1

  
Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczona
sosriowemi lasami. Do'
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia właściciel-

- s0 ka Rožaūska lub w Wil- 4
nie ul. Zamkowa. 18 m.
20 od godz. 4—5 w do
mu. 704—s0

TANIĄ
gotówkę

od 2.000 de 8.(00 do- |
larów ulokujemy od|
zaraz na dobre hipo-

; teki.
Dom H.-K. „Zachę-
ta'* Mickiewicza 1

telefon 9-05. 350- s0

 

 

cia. Dow. się Makowa 5.

Od zaraz odstąpię
3 pokoje

na piętrze odremontowa-
ne. Wodociąg—złew—klo-
zet, przy ul. Jakóba Ja-

sińskiego Nr. 7, m. 3.
Wiadomość, od 3—do5-ej
po poł.

m aAM

|

 

| PRACA

Goni dobrze zna-
jąca swój fach po-

szukuje posady. Poważ-
ne rekomendacje i pra-
ktyka długoletnia Boni-
fraterska 8, m. 6.

4284—0

Kursy kroju
i szycia M. Raczkiewi-
czówny przeniesiono z
ul. Zamkowej na ul. W.
Pohulankę 16, m. 37. Za-
pisy przyjmuje się co-

 

9 do 4 po poł. —00

otrzebna inteligentna
osoba do zajęcia się

mendacjami. Kolonja Wi-
leńska Pietrzykowski

4303—s1

 

jotrzebna trykociarka
na wyjazd Ludwisar=

ska 5, m. 10 od 9—12,
4311

 

  

   
ziennie oprócz świąt od

 

rawcowa z dyplomem
i dobremi referen:

cjami poszukuje posady
od zaraz w miejscu e-
wentualnie na wyjazd.
Łaskawe zgłoszenia pod
Lida — Wyzwolenie 18
Augustynowicz. 712
 

otrzebna od zara z
młoda zdrowa niania

do jednorocznej dzie-
wczynki (na przychodzą-
cą od 7 rano do 9 wie-
czór) zgłaszać się z re-
komendacjami — Dobro-
czynny zaułek Ne 6 m.4.

4314

RZE A
SPRZEDAŻ |

Kimiokokainaskiss)

Pianina
Fortepla-
ny ošwia-
towej sła-
wiePleyel,

Bechstejn ete., takoż

1

 

    

Arnold Fibiger, Kern-
topf i Syn,

uznane rzeczywiście
za najlepsze w kraju
przez najwybitniej-
szych fachowców na
Pow. Wystawie,

w r. 1929.
K. DĄBROWSKA,

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

Ceny fabryczne. —  i Sprzedaž i wynajęcie.

Z powodu wyjazdu do
sprzedania tanio for-

tepian, marki londyńskiej
od 10 -15 Nowo-Swiecka
11 m. 1. 4294—3
 
 

drogą kupię. Ofer-
sub „Maszyna“ do

Adm. Dziennika. 4319—sQ

Mrs do pisania nie-

ty

 

  G arnitur żakieiowy
(wym. 48) za bezcen.

bo za 4g zł. Sprzeda kra-
wiec Duszynar, Trocka5.

4319—s0
 

s0 D*: jesion, klon, go-
ba. Słupy dla o-

grodzeń po cenie sośny.
Drzewo opałowe, deski,

kloce kowalskie, rzeźni-

cze, dla bednarzy, stel-

machów. Materjał sosno-

wy dla budowy letnisk.
Wacław Janowicz. Zam?

kowa 16, m. 3. 4315—s2

MŁYNY
wodne, turbinowe po-
R sz sprzedania
jom H-K. „Zachęta'*

Mickiewicza 1, tel.
349—s0

ECA
Z = wyjazdu

do odstąpie-
nia MLECZARNIA z ca-

 

 

 

, dziećmi i domem. Zgło- łem urządzeniem przy
, szenia pisemne z reko- ulicy Ostrobramskiej 8.

ESCSEZEJ
Stan trzeci.

— Pani panna, czy mę-
žatka? 2
— Dzlewczynka proszę

pana.

"Redaktor odpowiedzialny: JERZYCIESZEWSKI.
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