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- Rok IV. 

Marszałek Piłsudski ośrodkiem debat ge- 
newskich. 

BERLIN. 10 X. (Pat). Prasa niemiecka pożkreśla w dalszym ciągu, że przy- 
bycie Mars:ałka Piłsudskiego skoncentrowała wszystkie sprawy w Radzie Ligi 
dokoła jego o:oby. Według doniesień prasy tej dziś o godz. 10 m.30 rano ma się 
odbyć pesiedzenie nieoficjalne, ewentualnie w tormie napół prywatnej konferen-     

  

i «cji pemiędzy członkami Rady, poczem na godz. 3 min. 30 ma być wyznaczone 
„( . publiczne posiedzenie, w którem Marszałek Piłsudski również weźmie udział. 

- 

| Wystąpienia Waldemarasa. 
K Jeszcze próba zachowania tylko pozorów pokoju. 

BERLIN, 10.XII. (Pat). „Vossische Ztg." donosi, że Wałdemaras w dalszym ciągu 
1) Czyni trudności w sprawie polsko=litewskiej.Miał on wczoraj wieczorem zakomunikować 

sprawozdawcy Rady Holendrowi Beelaertsowi, że nie zgadza się na zamierzone przez 
Radę rozszerzenie porządku dziennego. Waldemaras odrzuca w ten sposób projektowa- 

6 ne przez Radę uregulowanie całokształtu konfliktu, domagając się załatwienia jedynie 
waiesionych przez niego skarg. Pozatem Waldemaras ma się nie zgadzać na projekto 

‚ Ware przez Beelaertsa instrukcje dla komisji, która ma skontrolować stosunki na po- 
_ Braniczu, 

Chodzi tylko o uznanie niepodległości. 
4 GENEWA. 10.XIi. (Pat), (Szwajcarska Agencja Telegraficzna) Briand oraz sir 

' Austen Chamberlain przedstawili na powfnem posieśzeniu Rady Ligi Narodów 
) swoje zapatrywania dotyczące punktów widzenia reprezentowanych w sprawie kon- 

tiktu pe'sko-litewskiero prrez Waldemarasa i Marszałka Piłsudskiego. Istniała 
tałkowita zgodność poglądów co do tego, że o dalszem trwaniu formalnego sta 
nu wojny między obu państwami nie mogłoby być mowy. Wałdemaras domagał 

się Osa gwarancji w sprawie niezależności oraz terytorjalnej nienaruszal- 
ności Litwy. Marszałek Piłsudski oświadczył gotowość uznana drogą złożenia 
uroczystej deklaracji niezawisłości sąsiadującego z Polską państwa. 

| „Pieniądze albo wojna”. 
\ BERLIN. 10. XII. (Pat.) „Vorwaerts* donosi z Genewy, że wszelkie obawy, jakoby inter- 

, Wencja Marszałka Z" miała utrudnić porozumienie w Genewie nie potwierdzają się. 
Natomiast Waldemaras w dalszym ciągu stwarza coraz nowe trudności. Utrzymanie stanu wojny 

    
między Litwą a Polską jest dla niego, zdaniem „Vorwaertsu*, ostatnim atutem, którego nie 

chce on wypuścić z ręki. Dziennik twierdzi, że w kołach Ligi krążą pogłoski, jskoby Waldema. 
Fas za swoje ewentualne ustępstwo miał żądać przyznania Litwie pożyczki angielskiej. „Vor- 
watrts* podaje tę wiadomość pod tytułem: „Pieniądze albo wojna*, 

Ubolewania nad upośledzeniem Waldemarasa. 
BERLIN, 10.XII. (Pat). „Deutsche Allgemeine Ztg* stwierdza w depeszy z Genewy, że 

wc:asle śnizdania u Brianda powzięte zostały prawdopodobnie rozstrzygające decyzje, aczkol- 
wiek nie był przytem obecny Waldemaras. Dziennik stwierdza z ubolewaniem, że Waldemaras 

| jest w Genewie wogóle upośledzony w porównaniu z Piłsudskim. Można już to zauwążyć w tem, 
że członkowie Rady składali pierwsi swcje karty wizytowe u Piłsudskiego, nie czekając aż im 
Piłsudski złoży swoj» karty, Wobec Waldemarasa, który, tak jak Piłsudski jest premjerem, nie 
uczyniono użytku z odnośnych przepisów protokółu dyplomatycznego. 

Projekt protektoratu Rady Ligi. 
PARYŻ, 10.XII. (Pat). Jak donosi „Le Matln* z Genewy, jest rzęczą prawdopo- 

fdobną, że sprawa polsko-litewska będzie zakończona w dniu dzisiejszym. Rada Ligi 
Narodów ma mianowicie przyjąć do wiadomości uroczyste zapewnienie pokojowe obu 
państw, poczem prawdopodobnie zaprosi je do nawiązania normalnych stosunków i 
wreszcie obejmie protektorat nad traktatem zawartym implicite w Genewie mię- 

' dzy obu wzmiankowanemi państwami. 
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| Kapitulacja Waldemarasa. 
: GENEWA, 10.XII (Pat.) Hawas. O godz. 9 wiecz. premjer litew- 
"ski Waldemaras zaaprobował formułę porozumienia, którą min. Za- 
leski zaakceptował uprzednio. Rada Ligi Narodów zbierze się na pu- 

desce posiedzenie o godz. 10.30 wieczorem, ażeby uchwalić rezolucję 

"jedzie z powrotem do Warszawy. 

Decyzja Rady Ligi Narodów. 
Nareszcie między Polską a Litwą padło słowo 

„pokój”. 
GENEWA, 10.XII (Pat). Przed godziną 11-tą zebrała się Rada Ligi w pełnym 

komplecie na nocną sesję dla ostatecznego załatwienia sprawy litewskiej, Przy stole 
Rady Polskę reprezentował minister Zaleski, Zaproszony został również do stoła Rady 
zgodnie ze zwyczajami Waldemaras. Marszałek Piłsudski, zajął miejsce w fotelu w 
pierwszym rzędzie sali, przeznaczonym dla dyplomatów. Na sali znajdowało się bardzo 
wiele osób, między innemi wszyscy obecni w Genewie dziennikarze międzynarodowi. 

Wśród wielkiego skupienia sprawozdawca holenderski, członek Rady Beelaerts od- 
czytał raport, w którym wymienił pokrótce przebieg wzajemnych oświadczeń, dokona- 

/ mych w czasie dzisiejszego rannego posiedzenia Rady, poczem zaproponował przyjęcie 
następującej rezolucji: 

Г „Przyjmując do wiadomošci solenne ošwiadczenie przedstawiciela Litwy, že Litwa 
nie uważa się za będącą w stanie wojny z Polską i że wobec tego oba kraje pozosta- 
ją w spokoju; przyjmując do wiadomości solenne oświadczenie przedstawiciela Polski, 
że Republika Polska uznaje i uszaneje niezależność polityczną i całość terytorjalną 
Republiki Litewskiej; : 

Rada zaleca obu rządom nawiązanie w najbliższym czasie bezpośrednich per- 
traktacyj, mających na celu ustalenie dobrych stosunków od których zależy pokój. 

Of:aruje do dyspozycji obu stronom życzliwą pomoc Ligi Narodów i jej organi- 
zacyj technicznych w wypadku, gdyby ta pomoc była pożądaną w czasie pertraktacyj, 
które Liga Narodów zaleca; 

decyduje, że skargi rządu litewskiego, odnoszące się do postępowania wobec osób, 
języka, lub pochodzenia litewskiego, o których mowa w odwołaniu się rządu litewskiego, 
będą ztadane przez komitet, składający się z przewodniczącego Rady i z dwóch 
członków przez niego wyznaczonych. Komitet przedstawi Radzie sprawozdanie ze 
swych czynności; : 

„— decyduje, že wrazie incydentów granicznych, albo wrazie niebezpieczeństwa 
takich incydentów Sekretarz Generalny Ligi będzie mógł na żądanie jednej ze 
stron zasięgnąć rady przewwdniczacego Ligi i sprawozdawcy tej sprawy, poczem 

| poweź.vie środki, zmierzające ku uspokojenin. 
Rada stwierdza, że obie strony obowiązują się ułatwić w tym wypadku zbadanie 

Sprawy przez Ligę Narodów; 
| przyjmuje z zadowoleniem do wiadomości oświadczenie przedstawiciela Polski, 
że obywatele polscy, wspomnieni w odwołaniu się rządu litewskiego, będą mieli swo 
bodę powrotu do Polski bez trudności. Jeźeli wynikną nieprzewidziane trudności, spra» 
 wozdawca udzieli pomocy, by je usunąć. 

Rada oświadcza, że powyższa rezolucja w niczem nie przesądza spraw, co 
flo których między rządami zachodzą różnice poglądów. 

  

  

akceptowaną przez obie strony. Zaraz potem Marsz. Piłsudski od- | tacy 

Pierwszy krok ku zbliżeniu dwóch bratnich narodów. 
lan wojny między Polską a Litwą nie 

istnieje. 
GENEWA. 10. XII. (Pat) Na dzisiejszem 

rannem poufnem posiedzeniu Rady  Waldemaras 
na wyraźne zapytanie oświadczył, że stan wojny 

między Litwą a Polską nie istnieje. Wiadomość 
o tem oświadczeniu złożonem wobec przedsta- 
wicieli 14 państw, zasiadających w Radzie, roze- 
szła się lotem błyskawicy po gmachu Sekretar- 
jatu, w hotelach zamieszkałych przez dyplomatów 
i polityków i po całym mieście. Od tej chwili 
zebrani tutaj dyplomaci i politycy oraz dzienni- 
karze uważają konflikt polsko-litewski w zasadzie 
za załatwiony. Wszyscy interesują się formułą, 
którą ma wypracować sprawozdawca i która ma 
być przedłożona Radzie do przyjęcia. Dotychczas 

(godz. 7 min. 45) niema żadnych wiadomości o 
terminie posiedzenia Rady. Są przypuszczenia, że 
możliwe jest nocne posiedzenie Rady, któreby 

zostało ukończone koło godz. 10—11-ej w nocy. 

  

    

  

Na gwiazdkę! 

mot tentyth prezentów: 
TOREBKI, 
SWETRY, 
PULOWERY, 
KRAWATY. 

Największy wybór 

obuwia i śniegowców 
w firmie: 

Jan Wokulski ida 
Wielka 9. "Tel. 182. 
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Po decyzji. 
GENEWA. 10.XII. (Pat.) Po odczytaniu re- 

zolucji, przewodniczący Rady udzielił głosu przed- 
stawicielowi Polski. Minister Zaleski oświadczył, 
że rezolucję przyjmuje. Następnie p. Waldemaras 
złożył takie same oświadczenie, Raport i rezolucja 
przyjęte zostały jednogłośnie. 

Następnie zabrał głos minister Zaleski, któ- 
ry podziękował przewodniczącemu Rady, sprawoz- 

dawcy w tej sprawie, sekretarzowi generalnemu 

Ligi i dyrektorowi sekcji politycznej za współpra- 

cę i trudy położone przy załatwianiu tego kon- 
fliktu, jak również p. Waldemarasowi za dobrą 
wolę i pojednawczość okazaną podczas pertrak- 

Następnie p. Waldemaras wzruszonym gło- 
sem podziękował również wszystkim, którzy 
współpracowali w dążeniu do porozumienia. 
Zwiacając się do ministra Zaleskiego wyraził mu 
podziękowanie za życzliwe słowa doń zwrócone. 
Wreszcie p. Waldemaras wyraził przekonanie, że 
dalsz ciąg realizacji porozumienia między Litwą 
a Polską będzie jeszcze łatwiejszy, niż ten pierw- 
szy krok. 

Na tem posiedzenie Rady zamknięto, * 
Marszałek Pi!sudski powstawszy ze swego 

fotelu wszedł na podjum, na którem zasiadała 
Rada i po kolei żegnał się uściskiem dłoni z po- 
szczególnymi członkami Rady, jak również z p. 
piezesem Rady Ministrów Republiki Litewskiej 
Waldemarasem, 'poczem wśród tłumów dzienni- 
karzy i polityków opuścił salę obrad. 

W kuluarach Sekretarjatu Marszałek Pił- 
sudski rozmawiał jeszcze dłuższy czas z mini- 
strem Cbamberlsinem i jego małżonką poczem 
udał się do hotelu. 

GENEWA, 10.XI! (Pat.). W kołach politycz- 
nych i dziennikarskich szeroko komentowany jest 
fakt załatwienia konfliktu polsko-litewskiego. Fak- 
towi temu przypisywane jest wielkie znaczenie. 
Koła dziennikarskie i polityczne uważają, że Mar- 
szałek Pilsudski przez swe przybycie do Genewy 
na załatwienie tego konfliktu przyczynił się po- 
ważnie do podniesienia autorytetu Ligi, 

Pokój. 
GENEWA, 10.X!l (Pat). © godz. 0 

min. 20 Marszałek Piłsudski wraz z pułk. 
Beckiem, rotmistrzami Próchnickim i Mi- 
chalskim przybył na dworzec, gdzie licznie 
zebrana publiczność i Polacy obecni w Ge- 
newie żegnali Marszałka wsiadającego do 
wagonu długotrwałemi okrzykami: „Niech 
żyje”. Marszałkowi wręczono wiązankę 
czerwono-białych róż. 

Po pożegnaniu się z obecnymi na 
stacji i po krótkiej rozmowie z ministra- 
mi Zaleskim, Sokalem i Modzelewskim 
Marszałek przyjął na krótkiem posłucha 
niu Specjalnego korespondenta „Matin* 
Sauerweina. 

Według relacji Sauerweina Marszałek 
miał mu oświadczyć, że z rezultatów osiąg- 
niętych przez przyjazd swój do Genewy 
jest zadowolony, chodziło mu bowiem o   usłyszenie jednego tylko słowa: „pokój”. 

  

Zagubione dokumenty: | 2222 20222 m———u 
tymczasowe zwolnienie z wojska, wydane 
przez Komp. Sztab. Litwy Środk. i index 
U. S$. B., wydane na imię Mikołaja Zda- 

   

  

   Md kata do zapalenia płuc | 
jest tylko jeden krok. : о 

roszek do pieczenia 
' „śBackin” 
kier Wanilinow 
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£2> Uwadze skrzętnej gospodyni” 

  

-ULTRA-RAYOR 
Usuwa najbardziej przewlekły katar 
oraz zaczerwienienie nosa w ciągu 

10—20 minut, 

przez naświetlanie błon śluzowych nosa 
ciepłemi niebieskiemi promieniami, 

przy pomocy baterji kieszonkowej. 

Prospekty oraz Orzeczenia lekarzy- 
specjalistów wysyłamy na życzenie. 

   

   

  

    
  

iSPRZĘT 
RADIOWY    
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° NJ pole | 
Jaroszka i S-ka OBA tonkureneyjnynt BSE 
Hurtownia artykułów opatrunkowych, ODA ZYC4C/A na)    gumowych i chirurgicznych, Poznań, 

Stczelecka 2. 

Do nabycia w składsch sanitarnych, apte- 
kach i drogerjach. Cena aparatu włączn'e 

baterji 19 zł. 

Przedstawiciel na Okręg Wileński 

M. GEIKSBERG 
W. Stefańska 13. 

Pee 50805: 7 
— w WARSZAWIE oraz 

ODDZIAŁ w WILNIE, | 
Silne lotnictwo to potęga państwa! ŚJ AŃSKA Nr 9. 
Ф 

Dom Handlowy W. i E. SZUMANSCY 
ul. Mickiewicza Nr. 1, tel. 12-78. 

Poleca w wielkim wyborze 
w dziale męskim: palta, pijamy, ciepłe kamizelki, swetry, pólwery, krawaty, bieliznę i t. p. 
w dziale damskim: modele palt, sukien wizytowych i balowych, swetry, szlafroczki, poń- 

czochy, torebki, wykwintną bieliznę. 
Pracownia krawiecka zaopatrzona w wielki wybór mater- 
jałów angielskich i krajowych na ubrania i palta męskie. 

Wszelkie zamówienia wykonuje podług ostatnich wymagań mody, 
CTDHCTOCTDHCTDCTDSDCTDCD CDG 

000000000000000:600066 0009600669 

WILRADJU 
Wileńskie Biuro Radjotechniczne 

Wilno ul. Ad. Mickiewicza 23, tel. 4—05. 
Poleca Sz. Sz. Klijenteli wyroby: 

P. T. R. Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, 
Zakładów Radjotechnicznych „NATAWIS* oraz 
Zakładów Radjotechnicznych „W ILRADJO* 

odbiorniki detektorowe od zł. 12.— 
odbiorniki I lampkowe od zł. 60.— 

Ultradyny 5, 7 i 8 lampkowe i inne selektywne aparaty 
pod gwaranc. eliminowania stacji wileńskiej, 

Lampy odbiorcze b nadawcze, wszelkie głośniki, słuchawki, akumulatory i roz» 
maity sprzęt radjowy., — Warsztaty reperacyjne, ładowanie akumulatorów. 

Fachowa obsługę i porady. 6001—6 

2000000000000000:000000000000000$ 
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WYPRZEDAŻ 
resztek i wysortowanych towarów z ustępstwem 40-507/0 

TYLKO od 12 do 19 grudnia 1927 r. 
w D.H. 

beonard Pikiel i Śgn, "oai 1 
PIZZE I 

Baczność Sportowcy! ееа иии anspori artyku: 
Narty krajowe i zagran. oraz wszelki sprzęt 
do nich: buty, wiązania, wiatrówki, rękawice sportowe, łyżwy 

i wszystkie artykuły sportu zimowego. 

Ch. Dinces, Vicia 15. Tel 1046. 
UWAGA! Pp. wojįskowym, urzędnikom pafstw. i klubom sport. udzielamy 

rabatu, oraz kredytu na dogodn. warunkach. 
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Dom Sportowy 
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Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną! 

Lanius aaa DW EA SOI = 

  

nowicza unieważniają się. 

  

             

  

   

   

    

       

  

 



“ rzekomo stworzony przez Polskę 

usi gmigacji lfewgkiej u Г 
W związku z fałszywem oświetlaniem przez prasę litewską zjazdu ami- 

gracji litewskiej w Rydze i pomawianie jej o knucie razem z Polską spisku 

na niepodległość Litwy, litewscy emigranci polityczni ogłosili ostatnio protest 

*pod tyt. „Słowo protestu emigrantów politycznych Litwy", który brzmi jak 

następuje: 

Kiedy zapanowała na Litwie dykta- 
tura Smetony, Wałdemarasa i Plechawi- 
czusa, która drogą krwawego teroru zmu- 
sila setki bardziej aktywnych obywateli do 

' opuszczenia ojczystego kraju i do szuka- 
nia schronienia zagranicą, znaczna część 
emigrantów politycznych zamieszkała na 

__ Wileńszczyźnie. Już sam ten fakt, że emi- 
granci przekroczyli linię demarkacyjną dał 
różnym faszystóm i szowinistom okazję da 
wylewania najgorszego gatunku pornyj na 
emigrantów. 

Gdy emigranci zaczęli się organizo- 
" wać i zwołali korgres ryski, faszystowski 

rząd Litwy wyzyskując zaszłe na kongre- 

sie incydenty całkiem Świadomie iaoso*ać 
zaczął fałsze o politycznej działalności 
emigracji, ażeby w ten sposób oczernić 

_ emigrację w oczach ludzkich i Skierować 
uwagę społeczeństwa w przeciwną Stronę, 
mianowicie aby ukryć katastrofalną sytuację 
w kraju i smutne stosunki wewnętrzne do 

jakich sami faszyści doprowadzili. 
Dła osiągnięcia tych swoich  prowo- 

kacyjnych celów, rząd faszystowski pod 

pretekstem patrjotycznych haseł obwołał 

emigrantów jako zdrajców Ojczyzny, jako 

'gprzedawczyków rządu polskiego, agentów 

" warszawskich, którzy rzekomo pod płasz- 
czykiem emigracji pragną opanować Litwę. 
Według pogłosek rozpuszczanych przez 

- faszystów, w tym a nie innym celu zwo- 

_ łany został również kongres ryski w któ- 
rym brali udział także przedstawiciele rzą: 

du polskiego. Pozatem w Wilnie ma 4 
rzą. 

Pleczkajtisa, który przy zbrojnej pomocy 
polskiej zapowiada w grudniu zajęcie Litwy. 

Protestując przeciwko powyższym 

prowokacyjnym plotkom, w imieniu prawdy 

i przekonań naszych zaznaczyć musimy co 

następuje: 
1) Kongres ryski zwołany został 

przez samych emigrantów, bez żadnej in- 

gerencji rządu polskiego, czy też polskich 

grup politycznych. Organizatorami Kon- 

į _ gresu byli emigranci S. D. litewscy i Val- 
stieciai—liaudininkai. Rząd polski nieczy- 

mił w sprawie organizacji i zwołania kon 

gresu żadnych propozycyj i nie wywierał 

w tym kierunku żadnych presyj. Na rezo- 

lucje przyjęte przez kongres w sprawie po- 

lityki zagranicznej nikt z obcych nie wy- 

wierał żadnego wpływu.  Korespondenci 

pism i przedstawiciele partyj polskich brali 

udział za zaproszeniem, tak zresztą jaa 

przedstawiciele party] politycznych innych 

państw. Poseł zaś na sejm polski p. Pola- 

32 przybył na kongres na osobisie 
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proszenie p. Mickusa i to nie w imieniu 

socjaldemokratów a tylko liaudininków. 

2) Przedstawiciele rządu. polskiego 
nie proponowali nigdy zamieszkałym w Wil- 
nie emigrantom litewskim żadnych wojen- 

nych planów, mających na celu okupowa- 

nie Litwy, dła wprowadzenia tam innego 

ustroju politycznego. Gdyby zaś plany ta- 

kie były zaproponowane, to uważalibyśmy 

je za poniżające godność emigrantów i pu- 
blicznie byśmy przeciwko nim zaprotesto- 

wali. Nam, jako radykalnym demokratom, 

wydaje się jasną rzeczą, że wyzwolenie lu- 

du litewskiego z pod jarzma faszystów leży 
w rękach samego walczącego ludu i dlatego 
zwracamy się zawsze tylko do ludu i tylko 

łącznie z ludem pragniemy zmieść faszy- 

stowską bandę, która prowadzi kraj nasz 
do zguby i ruiny. 

3) Dla wytępienia faszyzmu na Litwie 
nigdyśmy nie prosili i nie poprosimy o po- 

moc armji polskiej. Jesteśmy stanowczo 

przeciwni wszelkiej zbrojnej interwencji w 

wewnętrzne sprawy Litwy. 
4) Podczas pobytu p. Marsz. Piłsud- 

skiego w Wilnie udała się doń delegacja 

emigrantów nie w celu rozstrzygania spra- 

wy losu Wilna, lub też spiskowania z Mar- 

szałkiem przeciwko Litwie, a tylko w celu 

wyjaśnienia sytuacji emigrantów i ich praw, 

jako wolnych obywateli na władanem przez 
Polskę terytorium. 

5) Rozpuszczane w prasie pogłoski, 

jakoby drogą kongresu ryskiego emigranci 

wyrzekli się Wilaa, pozostawiaiąc go Pol- 

sce, jest czystym fałszem. Emigranci pod 

czas kongresu kyli jedynie zatem, aby za- 

równo sprawa wileńska, jak też inne spra- 

wy pomiędzy Polską aLitwą rozstrzygnięte 

były drogą pokojową, drogą bezpośrednich 
rokowań pomiędzy dwoma państwami, o 

czem zresztą Świadczy przyjęta na kongre- 

sie w tej sprawie rezolucją. Chęć rozstrzy- 

gania zatargu polsko - litewskiego drogą 

"zbrojną, grozi, według naszego najgłębsze- 
go przekonania, przedewszystkiem Litwie 

zgubą. 
Ё 6) O ile rząd polski zezwolił litewskiej 

emigracji politycznej na zamieszkanie w Wi: 
leńszczyźnie i o iie ani prasa polska, ani 
też społeczeństwo nietylko ra emigrację 

litewską nie napadają, lecz odnoszą się do 

niej przyjaźnie, nie znaczy to jeszcze, aże- 

by emigracja Polsce się zaprzedała i ażeby 
Polska pod piaszczykiem emigracji pragnęła 
opanować Litwę. 

7) -W Wilnie niema żadnego. zorga- 
nizowanego przez Pleczkajtisa rządu, który= 
by miał chęć przy pomocy obcej siły zbroj* 
nej dojść do władzy na Litwie. 

8) Co się tyczy stosunków z Polską 
jako narodem, jesteśmy zwolennikami do- 
brych stosunków sąsiedzkich tak jak z 
każdem państwem. Wyrażamy w ten spo- 
sb własne nasze stanowisko, czego nikt 
nam zabronić nie może. Prawo decydowa- 

  
  

nia w tej sprawie przyznajemy nie sobie, 
a tylko legalnemu rządowi litewskiemu, u- 

tworzonemu po obaleniu dyktatury faszy- 

stowskiej przez lud litewski w drodze usta- 
wami przewidzianej. 

Odrzucamy z pogardą wszystkie Od- 

noszące się do nas prowokacyjne plotki i 

fałsze, głoszone przez wrogów ludzi pracy 

o emigracji politycznej, uważamy, że nie 

my jesteśmy wrogami niepodległości Litwy, 
i zdrajcami własnego kraju. Nikczernnicy 
którzy w dniu 17.X11 1926 r. zbrojnie za 
garnęli władzę w swe ręce, są jedynymi 
wrogami niepodległej Litwy i ludu pracu- 
jącego. Depcząc ustawy swego kraju, sku- 
wając żelaznemi pętami swobodę pol'iycz= 
ną, kulturalną, prasową, oraz prawa ludz- 
kie, przy pomocy szpiegów i sprzedajnych 

oficerów, torturując i rozstrzeliwując SY- 
nów Litwy, uniemożliwiając każdemu oby= 
watelowi, który się poświęcił dla swego 
kraju pokojową pracę i walkę O lepszą 

przyszłość — popchnęli ludzi pracy, do 

strasznej wojny trsta z bratem, niszcząc 

w ten sposób odporność nasz+g0 kraju na 

niebezpieczeństwa zewnętrzne i gubiąc przy” 

szłość naszej niepodległości. Kto im w tej 
robocie pomaga, służy im i ich słucha, 

nie zaś wałczy przeciwko nim, jest współ- 
winowajcą względem własnego kraju. 

W związku z tem wzywamy ludzi 
pracy Litwy do potępienia winnych fałszu 
i prowokacji oraz do stanięcia w szeregach 
wojującej demokracji. Nikt dla nas nie wy- 
walczy swobodnego życia. My sami po 
skapieniu sił naszych walczyć o nie musimy. 

Precz z faszyzmem! 
Precz z prowokacją! 
Precz z wojną pomiędzy Litwą a 

Polską! 
Niech żyje solidarność wszystkich 

narodów! 
Niech żyje wolna demokratyczna re- 

publika litewska! 
W imieniu emigrantów podpisal': 
Stud. Pranas Anczewiczius. 
Kpt. Antanas Majus. 
Juozas Paplauskas. 
Jeronimas Pleczkajtis. 
Semin. Pranas Paulauskas. 

*° * * 
Powyžszy protest jest odpowiedzią 

czynnikom litewskim, które samą chęć na- 

wiązania stosunków kwalifikują już jako 

zdradę kraju i które specjalnie zaintereso- 
wane są wbrew interesom państwa litew- 
skiego w utrzymywaniu fikcji wojny. Że tu- 
taj działają I inne sprężyny i że wbrew 

oświadczeniom i notom Litwinowa zainte- 
resowane szczególnie w: podtrzymaniu sta- 
nu wojny z Polską są Sowiety świadczy 

następująca depesza z Moskwy: 
Od szeregu dni prasa moskiewska 

nie zamieszcza artykułów w sprawie kon 

fliktu polsko-litewskiego, natomiast tytuły 

jakiemi opatruje depesze ryskie, kowien- 

skie i berlińskie w powyższej kwestji przy- 

biersją charakter coraz gwałtowniejszy. 

Szczególnie częste są tytuły takie, jak 
„Przygotowania do pochodu polskiego na 

Kowno trwają*, albo „Mobilizacja litew- 

skich emigrantów na Łotwie za polskie 

pieniądze”, albo: „Polscy agenci formują 

oddziały partyzanckie". Szczególnie atako- 

wany jest dr. Pleczkajtis, któremu dzienni- 

ki zarzucają między innemi, że ostatnio 

przeniósł swą akcję werbunkową do Кгб- 

lewca. 

L Rosji Sowieckiej. 
Jubileusz Maksyma Gorkija. 

MOSKWA, 10.Xil (kor. własna). W 
związku z 35 letnim jubiłeuszem pracy li- 
terackiej Maksyma Gorkija, wydawnictwo 
państwowe (G. I. Z.) drukuje wszystkie 
utwory tego wiernego bolszewikom pisaiza 
w ilości 100 tys. egzemplarzy. 

Wykrycie org. opozycyjnej na 
$yberji. 

MOSKWA, 10.X1l (kor. własna). Wła- 
dze sow. wykryły w m. Nowosybirsku no- 
wą organizację opozycyjną. Przy areszto- 
wanych znaleziono bibułę propagandową 
i ważne tajne dokumenty. W sprawie tej 
są prowadzone energiczne dochodzenia. 

Zamiast 15 proc. zniżki — zwyżka 
25 proc. 

MOSKWA, 10.XII (kor, własna). Przy 
przeprowadzaniu kontroli. wykonania  za- 
powiedzianej 15 proc. zniżki kosztów pro- 
dukcji, na całym szeregu fabryk sow. Trustu 
„Gomzą* ujawniono zwyżkę kosztów o 
25 proc. Winni niewykonania rozkazu o 
zniżce są pociągnięci do odpowiedzialności. 

200 kryminalistów na wolności 

MIŃSK, 10 XII (kor. własna). Biało- 
ruskie władze sądowe zwolniły z więzień 
około 2000 przestępców, którzy podpadają 
Ped sė amnestji ogłoszonej przez 

  

  
  

Vakai fal Frani i Włoh w  przojódzie | 
narady w Dowództwie Gamizoni i w Dowódziwie 6-ej brygady opu. 

    

   

и ойй @ Ми ЫМ 
W dniu wczorajszym przybyli do Wilna attache wojskowi Anglji, Francji i Włoch. 

Z ramienia Francji bawił w Wilnie attzche wojskowy przy poselstwie francuskiem 

w Warszawi: płk. Farri 
Wiadornem jest, iż przyjazd przedstawicieli Angiji, Francji i Włoch stoi w bez* 

pośrednim związku z zatargiem polsko-litewskim. : 
Attache mocarstw zagranicznych odbyli konferencję z dowódcą garnizonu m. Wilna 

i z dowódcą 6-ej Brygady Korpusu Obrony Pogranicza. 

W godzinach popołudniowych 

Kowna. 

attache wojskowi 

tewską gdzie przekroczywszy linię graniczną w punkcie 

odjechali na granicę polsko-li 
Rykonty Arkonty udali się do 

Z Litwy Kowieńskiej. 
Udział Polaków akademików w 

reprezentacji ogólnej Uniwersyte- 
tu Litewskiego. 

W dniu 4 i 5 b. m. odbyły się w U 

niwersytecie litewskim w Kownie wybory 

do tak zw. Atstorybe czyli Przedstawi i '- 

stwa Studentów Uniwersytetu Litsuski:g0 

Instytucja ta obieralna na początku każde 

go roku akademickiego, istnieje już d»a 

łata jednak studjujący na uniwersytecie Ко- 

wieńskim Polacy, zorganizowani w Zjedno- 

czeniu Polaków Studentów U. L., nie u a 

żali za słuszne brać udział w poprzedn ch 

wyborach ze względu na swą zbyt słabą 

wówczas liczebność. Obecnie polska mło- 

dzież akademicka poszła do wyborów po 

raz pierwszy i Odrazu zdobyła sobie pięk- 

ny sukces. Lista polska uzyskała 113 gło- 

sów, dających prawo na dwa mandaty w 

ogólno-akademickiej reprezentacji jedynej 

kowieńskiej wyższej uczelni. 
Zważywszy, iż na wyższych uczelniach 

zagranicą przebywa 200 zgórą studentów, 

polska młodzież akademicka z Litwy liczy 

obecnie w swych szeregach cgółem około 

350 członków. (h). 

Litwa wobec klęski genewskiej. 

„Tedeja Bridi* donosi z Kowna, że cała 
ludność litewska zdaje sobie jasno sprawę, Że 

polityka rządu Waldemarasa Odniosła w Genewie 

zupełną klęskę. Nie pomogło krasomówstwo Wal- 

demarasa, ani jego przyjaźń z Mussolinim, ani 

maniiestacyjne mianowanie dyrektorjatu kłajpedz- 

kiego w przeddzień wyjazdu do Genewy. Spraw. 

dziły się przepowiednie opozycji, która mówiła, 

że Waldernaras odniesie w Genewie kięskę. 
Prasa rządowa stara się wywołać wrażenie, 

jakoby rząd obecny cieszył się wielkiem popar- 

ciem w kraju. Drukowane są rezolucje, głoszące 

poparcie dla rządu, a jednocześnie surowa cen- 

zura zabrania drukować uchwały przeciwrządowe, 

którs powzięte były na licznych zgromadzeniach 

urządzanych przez opozycję. 
Jak długo stan chaosu wewnętrznego po- 

trwa na Litwie niewiadomo, le:z przyjdzie taka 

chwila, kiedy naciągnięta struna pęknie. 
Prasa litewska zaczyna już wprzód przy 

gotowywać opinię publiczną do koniecznego 0- 

Statecznego zrezygnowania z roszczeń do Wilna. 

Półurzędowy „Lietuvis” zamieszczą dziś w 

tej sprawie bardzo Obsze:ny artykuł, który całą 

winę za przegraną w Sprawie Wilna zwala na 

Galwanauskasa. „Lietuvis* twierdzi, że trudno о- 

becnie nie uznać decyzji Rady. Ambasadorów, 

skoro Litwini sami o nią prosili. „Lietuvis“ stwier- 

dza, iż zniesienie stanu wojennego oznacza osta- 

teczną przegraną w sprawie » ilna. Żądania „Pol- 

ski popierane są przez mocarstwa zachodnie, a 

zwłaszcza przez Francję. : 

„Lietuvis” atakuje także politykę Galwa- 

nauskasa, który doprowadził do uznania statutu 

kłajpedzkiego przez Litwę. | 1 

w PE, sposób ocenia sy- 

tuacię „Lietuvos Žinios“, pisząc, że Waldemaraż 

musi się zgodzić na decyzję Rady Ligi Narodów, 

nakarującą zniesenie stanu wojennego z Polską, 

mawiązanie normalnych st sunków między obu 

państwami. Waldemaras m že oświadczyć, iż nie 

zrezygnuje ze swych praw do Wilna, jednakże to 

nie zmienia stanu rzeczy. Litwa, rezygnując ze 

stanu wojny, nie otrzyma żadnego asdośćuczynie- 

nia i zmuszona jest na tak wiel ie ustępstwo wo- 

bec błędnego projektu Hyrmaasa. . 

Organ o czycyjnej chadecji „Rytas“, 1919. 

sząc o niepowodzeniu Waidemara:a w Gerewie 

nie tai swej radości i demagogicznie zsznac/a, że 

rząd tautisinków doprowadzić do porażki i rezy- 
gnacii ż Wilaa. (Aie). 

Terror przeciwko opozycji. 

„Jaunakas Zinas”donosi z Kowua, że terror 

przeciwko opozycji trwa nadal. Dziś wy- 

słano z Kowna w drodze administracyjuej 

kilkunastu siudentów, należących do partii 

chadeckiej. W Poniewieżu odbyły się licz- 

ne aresztowania i rewizje w kcłach opo- 

zycji. 
Rząd litewski odmówił paszportu za- 

granicznego Skinjusowi i innym przywód- 

сот opozycji, którzy chcieli wyjechźć za- 

granicę. 
Prasa litewska tłumaczy tę odmowę 

tem, że rząd litewski chce mieć zakladni- 

ków na wypadek wystąpienia en:igracji 
litewskiej. (Ate). 

Areszty w związkach zawodowych 
Rząd litewski rozpoczął nowe prze- 

śladowania wobec związków zawodowych 
w Kownie. Aresztowano cały szereg dzia- 

łaczy związków. zawodowych i osadzono ich 
w więzieniu. (Ate). 

Pogłoski o koncentracji wojsk 
litewskich. 

Z powodu informacyj . nadchodzących 
z Litwy, że sztab litewski kosicentruje Od- 
działy wojskowe na granicy polsko - litew- 
skiej, a w szczególności z powodu wiado- 
mości, że transporty wojsk litewskich od- 
chodzą na granicę — attaches wojskowi, 
akredytowani przy rządzie litewskim, a ma- 
jący swą siedzibę w Rydze, udali się dziś 
na pogranicze Litwy celem zbadania istot- 
nego stanu rzeczy. (Ate). 

Dalsze starania rządu o nawiąza= 
nie stosunków z opozycją. 
Z Kowna donoszą o czynionych w dalszym 

ciągu przez rząd litewski staraniach pozyskania 
opozycji i wsmocnienia zachwianego autorytetu 

rządu Waldemarasz. Onegdaj ponownie podję:o 
próby rokowań z chcześciańskimi  demokratami, 

Rokowania trzymane są w ścisłej tajemnicy,   

Dalsza koncentracja wojsk litew- 

skich na granicy polskiej. 

Według nadeszłych ma granicę pol- 
sko-litewską informacyj Litwini w dalszym 

ciągu, mimo zaprzeczenia premiera Wal 

demarasa, koncentrują na granicy polskiej 
oddziały wejskowe i szaulisów. 

Onegdaj skupione zostały znaczne 

siły w okolicach Kalwarji dokąd przybyły 

3 kompanje £ pułku piechoty i kompania 

szaulisów. 
Jednocześnie Litwini obsadzili oddzia- 

łami wojskowemi odcinek od Strozd do 

Olity. 
W Olicie według niesprawdronych 

dotychczas informacyj znajduje się park 

artylerji ciężkiej. Linja kolejowa idąca przez 

teren litewski a swego czasu będąca połą- 

czeniem Sejn z Olitą została przez Litwi- 

nów wzmocniona transzejami i liają oko 

pów. 

Litwa potrzebuje towarów polskich 

lecz nie chce wiedzieć o ich po- 
chodzeniu. 

Z Kowna donoszą o ciekawem zarzą- 

dzeniu władz kolejowych litewskich w spra- 

wie wagonów polskich. 
Zarządzenie to wydane zostało przed 

paru dniami i stoi w związku ze wzmożo- 

nym importem towarów polskich do Litwy. 
W pierwszym rzędzie obecnie Litwa spro- 

wadza tranzytem przez Łotwę ogromne 

ilości węgla polskiego, kióry idąc przez 

Turmonty—Griwę i stację graniczną ło- 

tewsko-litewską Absle, dochodzi w wago” 

nach polskich dn miejsc swego przezna- 

czenia. Władze kolejowe litewskie okólni- 

kiem zarządziły, by w punkcie granicznym 

zaraz po dostarczeniu wagonów polskich 

na stronę litewską były zaklejane  embie- 

maty państwowe polskie i polskie napisy, 

jednakże w sposób nie niszczący taboru. 

kolejowego. Zarządzenie to wydane zostało 

naskutek burdy, jaka miała miejsce w 

Szawlach gdzie „szaulisi* zniszczyli rzeko- 

mo.4 wagony polskie towarowe. 

Usiąpienie senalora Krzyżanowskiego 1 
Bariji Pracy. 

Jesteśmy proszeni © zaznaczenie, że 
p. senator Bronisław Krzyżanowski przed 
paru tygodniami ustąpił z Partji Pracy. 

Konsolidacja konserwatystów. 
10 b. m. odbyło się pierwsze posie- 

dzenie Komitetu Zachowawczego, powoła- 
nego do życia naskutek wspólnej deklara 
g ych ugrupowań z dnia 24 październi 

a r. b. 
W skład Komitetu Zachowawczego | | 

wchodzą imieniem Ch. N.—prof Adam hr. 
Żółtowski, Marjań Rudziński, Wacław Szuj- 
ski oraz Kazimierz Grodzicki i Kazimierz 
Papara, jako zastępcy. Imieniem Organi- 
zacji Zachowawczej Pracy—Eustachy ks. 
Sapieha, Zdzisław ks. Lubomirski i Wac-. 
ław Glinka. Imieniem prawicy narodowej— 
Janusz ks. Radziwiłł, Zdzisław hr. Tarnow- 
ski, min, Józef Tarnowski oraz zasiępcy— 
redaktor „Czasu Krakowskiego" Antoni 
Beaupre, dr. Maksymilian Solański i Karol 
Antoniewicz. Е 

Komitet Zachowawczy wyłonił Wy- 
dział Wykonawczy, złożony z trzech człon- 
ków po jednym z każdego stronnictwa, w 
składzie — Janusz Radziwiłł, prof. Adam 
Żółtowski, Eustachy Sapieha. Komitet po- 
wołał na głównego komisarza wyborczego 
z1achowawców —— Min. Józefa Wielowiej- 
skiego i na sekretarza Piaseckiego. 

Na posiedzeniu dnia 10 b. m. uchwa- 
lono następującą rezoluc'ę w związku z li- 
stem pasterskim Episkopatu Polskiego: 

„Komitet Zachowawczy, przyjmując z 
największą czcią wskazówki, zawarte w Il 
ście pasterskim Episkopatu Polskiego, któ- 
ry zaleca ugrupowaaiom politycznym, sto- 
jącym na gruncie katolickim, przystąpienie 
do wyborów w zgodnym szeregu dla obro- 
ny zasad Kościoła Katolickiego i żywotnych 
interesów państwa — dołoży wszelkich sta- 
rań, by cej ten został osiągnięty i postana- 
wia wszystkie swe Środki działania obrócić 
w tym kierunku. 

Komitet Zachowawczy zaleca swemu 
Wydziałowi Wykonawczemu zwrócić się do 
wszystkich ugrupowań politycznych гамо- 
dowych, stojących na gruncie katolickim z 
wezwaniem do współdziałania w akcji wy- 
borczej przy zaniechaniu przez grupy ki 
tolickie walki pomiędzy sobą i zapewnieniu 
poparcia poczynaniom rządu, zmierzającym 
do naprawy ustroju państwa, dalszego roz- 
woju życia gospodar'zego t zadośćuczynie- 
niuspotrzebom społecznym”. 

Nastepnie omawiano sprawy organi- 
zacyjne. 

Głosy prasy litewskie] o Krajowem Srer- 
ПН Ludowom Zjem Lileysto-Biała- 

ruskich „Zjadnoczenie”. 
Od chwili powstania w Wilnie Kra- 

jowego Stronnictwa Ludowego Ziem Litew- 

sko.Białoruskich, stronnictwo to budzi 

ogromne zainteresowanie nietylko wśród 
miejscowych odłamów ludności polskiej i 
białoruskiej, które reprezentowane są w 

stronnictwie, zle także i wśród szerokich 
warstw miejscowego społeczeństwa litew- 
skiego. 

Znamience są w tej sprawie głosy 
prasy litewskiej, która szeroko komentuje 
powstanie nowego Stronnictwa Krajowego. 

„Vilniaus Aidas“. w Nr. 140 zamie- 
szcza p. t. „Idea autonomji we Wschodniej 
Litwie” cbszerny artykuł poświęcony idei 

wypisanej na sztandarze stronnictwa. 
Oto mniei więcej treść tego artykułu 

„Ostatnio wzmacnia s'ę idea autonomii 

Wschodniej Litwy i Zschodniej Białorusi, 

co widocznem jest w powiększaniu się licz- 
by jej zwolenników i ich ruchliwości. Do- 
wodem tego jest powstanie w naszym kraju 
partji, która nosi nazwę Krajowe Stron- 
aictwo Ludowe Ziem  Litewsko B.ałorus- 

kich „Zjednoczenie“, a którą stworzyły de- 

mokratyczne organizacje polskie (Wyzwo- 

lenie, Stronnictwo Chłopskie i Związek 

Drobnych Rolników). Wciągnięto jednc- 

cześnie do „Zjednoczenia* ' i organizacje 

Białorusinów o orjentacji polskiej z p. 

Umiastowskim na czele. 
Ogromnego dokonano dzieła. Wielki 

uczyniono postęp. | dałej: wszyscy dobrze 
pamiętamy jak była sprawa stawiana przed 

6—7 laty, w czasie wyborów do sejmu Że- 
ligowskiego i nieco później. Wówczas 
wszędzie, na wszystkich drogach pełno by- 

io agentów centralizmu warszawskiego, | 

którzy tu się rzucili do różnych organiza-4 3 
cyj. Cukrem, światłem, żelazem wprost kuli | 
w głowę ludziom, że ten kraj obowiązko” 
wo musi być wcielony do Polski „bez za- 

strzeżeń”. Dopóki ludzie nie wiedzieli co 

są warie te słowa agentów, to zbierali się 
na mityngi i wysłuchiwali przemówień, 
lecz dziś niezadowolenie tej ludności z o- 
becnej sytuacji coraz się zwiększa, trzeba 
już innych haseł. Agitacja ówczesna była 
natyle mocną, że nietylko zdołała zde” 
zorientować lud mówiący po po'stu, lecz 
steroryzowała i inteligencę miejscową 
pol:ką. $ u 

W przeciągu ostatnich 5 lat w Wilnie 
poważniejszej krytyki centralizmu warszaw- 
skiego, można powiedzieć, całkiem nie by- 
ło: I gdy dziś tworzy się miejscowa partja 
polska, która na swym sztandarze między 
innemi wypisuje żądanie autonomii dla 
Wschodniej Litwy i Zachodniej Białorusi, 
nie można powstrzymać się przed podkre- 
śleniem tego wypadku. Wprawdzie, wśród | 
działaczy nowej partji, znajdzie się nie je- 
den taki, który przed kilku laty głosił wcie- 

lenie „bez zastrzeżeń” lecz jednak na cze- 
le tej partji stanął taki człowiek, jak p. 

W. Abramowicz, który swych poglądów 
nie zmienia z każdym sezonem. Dla nas, 

Litwinów, odrębności warunków Wilef- 
Szczyzny zawsze były tak wyraźne, że nie 

było mowy © jakiejś dezorjentacji z po- *. 
wodu agitacji. Dla nas jest rzeczą abecad- | 
ła, że Wilnem nie można tak rządzić. z 

Warszawy, jak się rządzi. np. Stanistawo- + 
wem, Poznaniem, czy województwem war- 

szawskiem. Namet politycy N. Litwy przy- 

znają, że Wschodnia Litwa powinna być | 

rządzoną właśnie inaczej niż Kowno, czy p 

Suwalszczyzna. Tak, że idea autonomii nie 
jest dla nas całkiem nowąrzeczą i dziś gdy. 
Polak litewski powiada, że jest zwolenni- t 
kiem autonomii i chce bronić szczegó 7 
struktury okręgi, od tej czy innej сепй « 
zacji stołecznej,my te życzenia szanujemy*© - 
I znów dalej: „Utworzenie się partji autono- 
micznej ma realne podstawy, tak, że hasła 
autonomii rzucone w czasie walki wybor- 
czej jak ziarno upadłe na przygotowane 
pole nie pozostaną bez owoców. 

Przeciwnikó! 

    
{ 

Sad 
autonomii ani wśród | 

(Litwinów, ani wśród Białorusinów nie bę- 
dzie, albowiem oba te narody mają i dal- 
Sze życzenia, żądania. - 

współpracować z Polakami szczerze 
stawiającemi sprawę autonomii nikt się nie' 
odmówi. 

Nam się zdaje jednak, iż do wspólnej. 
pracy należy stanąć dopiero po zorganizo- 
waniu się każdych z osobna („t.zn. osobno 
Polacy, Białorusini i Litwini przyp. re- 

dakcji)”. GS 
(Przyp. Red. Omówienie w nast. numerze). 

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardła. 

i nosa. 8 
Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul.Wi-- 

  

  

  

leńska 28). Od 11—1 popoł. 5981 į 

„Jan Bulhak | 
ARTYSTA-FOTOGRAF. > 
Jeg'ellofska 8, tėleton 968, przyjmuje | 

od godz. 9—6. 5243“ 

` Egzamina sędziowskie. mena A 

mina 7 dau A dA iš x Minis SE `   rzez Wil. Q. Z. L, A. Egzamina złożyli panowie; „ ie pstipilsówk |-Frgik: D g 
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Z
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KRONIKA. " Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. „Szczęście Fra- 

nia* z Jeraczem Dziś i jutro wystąpi w Reducie 

  

  

; Dziś: Aleks.ndra M; Magistrat m. Wilna w związku ze zbliżająceEi SIĘ | niepospolity aktor, fascynujący głębią przeż: ia t / Eis : ywania 
: Niedziela| Jutro; Damazego P. W. wyborami do ciał ustawodawczych przystąpił już | i żywiołowym temperamentem, Śjełań Jaracz i od- 

: 11 do sporządzania spisu wyborców, przyczem z Ta- | tworzy posiač główną w tryskającej szczerością 
i A Wschód słofca—g. 7 m. 32 mienia Magistratu ki rowaikiem biura spisowego | ujęcia tematu, jak również wieczyście żywą formą $ 

|, |arudnia| Zachód „| g15 п.25 mianowany został o. Żuczkowski. J.sk Obecnie | artystyczną komedji Włodzimierza Perzyńskiego Jedyne tylko jest zdanie o 
й, п:іогтч›іту się, p Žacskosški Saro wanego mu | p, t, „Szczęś.ie Frania". Fozostałe bilety do na- 

i stanowiska nie przyjął. Ostatecznej decyzji w Spra- | byca w bi „Orbis“ dziś do godz. l2-ej i w 

METEOROLOGICZNA. | wie nominacji kierownictwa biura spisowego, — sie Tatra: 06 Godz: Ia Ze Ad Ego, kai E | (4 

оее | Megistrat do chwili obecnej jeszcze nie powziął | czenia kolejowe przedstawienie. jutrzejsze rozpo- 25“ та nrnio 

  

2 Dodač naležy, iž obecnie 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
Cznego U. S$. В. х dn. 10 XII. b. r. Ciśnienie 
śred ie w milimetrach 774. Temperatura średnia 
--100 C, Opad w milimetrach—. Wiatr przeważający 
OZ Pogodnie. Minimum na dobę— 

у els. 

— Ošwiadszenie sjonistów w leūsk ch. 
Onegdaj sjoniści wydali oświadczenie w sprawie 
stanowiska jakie zajmują w przyszłych wyborach. 

Ory. sjonistyczna oświsdcza, iż sjoniści 
przystąpili ostatecznie do bloku żydowskiego i 

cznie się punktualnie o godz. 20: 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

-e]. Nie można robić | 
„Kakao z zapałek! 

Tanie kakao pozostawia zawsze osad 

„Wyśmienite*! 

Prosimy przekonać się, lecz 

Tendencja barometryczna—bez zmian. ogłoski o rzeko! egatywnem ich stano- : ° i : ° : В 4 L 3 SEZ 

DZA AW ski: do tego :bioku 34 bópodstawoćć > bals 40 A i dnie filižanki, gdyž zawiera zažądač wyražnie: „Enrilo“ 
AS RB — Konfer'ncje przedwyborcze. Wczoraj : NIEDZIEŁA 11 grudnia, bezwartościowe domieszki. Suchard 2 minki d 

"ARE | w godzinach rannych w gmachu Magistratu m. | 12.10.—14.00. Traosmisja koncertu popularnego : | Kakao wyrabiane jest tylko z najlepszego ynkiem do kawy!     
— Sprawa nowej elektrowni miejskiej i 

tramwzi elektrycznych. Wczoraj zrana na zapro- 
Wilna z udzi.łem przedstawicieli władz samo- 
rządowych i komisarza rządu na m. Wilno p. I520- 

Filh. Wsrszawskiej. 
14.24.-—-15.00, Trars1isja 3 o/czytėw roln. z War- 

  

dojrzalego ziarna kakaowego, 
temsamem jest w 100% pożywneł 

Naśladownictwa zechce łask. 

szenie Magistratu m. Wilna przybył do Wilna | ry odbyła się Kenferencja, na której tematem | _, SZa%y. в 5 zt ° < : 

prof. inž. Stagiro. który przeprowadzi badanie | obrad była sprawa organizacji akcji wyborceej, a PU, p" sja koncertu symf. z Filh| 4 nie pozostawia żadnego osadu Pani we własnym interesie 

_" nad stanem elektrowni miejskiej oraz przepro- W tym sam:m dniu o godz. 2-ej popoł. w PA: я ; R ; 1 432 

wadzi rewizję opracowanych przez Sekcję Tech- | Urzędzie Wojesódzkim przy współudziale p, w: śą 17.20,—17.40. „O hodowli bydła w Polsce i woj. Ss U Cc H A R D 2 K A K A 0 zwrócić! 

| niczną projektów odnośnie budowy nowej elek- 

_"trowni miejskiej. 
istniejąca elek- 

trownia jest prowizorjum przewidzianem  maksi- 
mum na 5 ewen ualnie 6 lat. Obecnie juž nawet 
zarysowuje się nagląca potrzeba budowy nowej 
przystosowanej do wzrastających potrzeb miasta 
elektrowni miejskiej. 

Tym samym pociągiem przybył do Wilna 
dyrektor tramwai warszawskich inż. Fuks. Po- 

| byt swój w Wilnie poświęci on badaniom tere- 
nu w związku z istniejącym projektem budowy 

| no skonfiskował wczorajszy nski 

jewcdy Wł. Raczkiewiczo, pr<zydenta miasta 
mec. Felejewskiego i kilku przedstawicieli gmin- 
nych władz samorządowych  сабу!а się w tej sa- 
riej sprawie konfereacja. Om:wiana była sprawa 
wysunięcia kardydatury na komisarza Wileńskie 
go Okręgu Wyborczego. (5). 

SPRAWY PRASOWI 

  

Rządu na m. Wil- 
ład czasopisma 
2а umieszczenie 

— Konfisk:ta. Kom'sa 
  

białoruskiego „Prawo Pracy“, 

wileńskie" odczyt z działu „Hudowla“ wy- 
g'osi Ins;ektor Hodowli Związku Kółek i Or- 
gamizacyj Roloiczych Ziem: Wileńskiej Jan 
Czerniewski 

17.40.—18.30, Transmisja z Wzrszawy: Audycja li- 
teracka, 

18.20—19.10. Przerwa. 
19.10.—20.00. Koncert gramofonowy płsty z firmy 

„Uniwersal“ Wieika 21. 
20 00.—20.25. „Ksiąžka + žyciu czt:wieka“ odczyt 

z A „Ku tura ks'ążki* wygłosi dyr. Stefan 

ygiel. 
20.30.—-22.00, Koncert wieczorny Orkiestry Wileń- 

   
_ najlepsze śniadanie . 

wzmacnia mięśnie — uspakaja nerwy. 

SUCHARD -CZEKOLADA 
6d przeszło 100 lat uznana za najlepszą w świecieł 

Nie droższe od innych. ' 
15.15. Transmisja koncertu symfonicznego z Fil- 

harmo sji 

i uruchomienia tramwai elektrycznych w Wilnie. | szeregu informacyj o treści antypaństwo *ej, w 2. K į 
03ji, 5 

|... W poniedziałek w lokalu Magistratu m. Kod I ooażonO SĘ SĘPAEA PizawidziA: siej Puklego Radjų pod dyr. prof. Aleksan-| MILKA - VELMA-BITTRA a O Ai 

"Wilna o godz. 6 m. 30 wiecz. w gronie zapro- | nego w $ 129.K. K. (s) Na zakończenie: Gazetka Radjowa. 3050 | 18.30, Komunikaty P. A. T. 
szonych fachowców obaj wybitni znawcy podzie- 

___ lą się swemi spostrzeżeniami, co do budowy 10- 

     

    

   

  

wej elektrowni miejskiej i uruchomienia w Wil- 
nie tramwai elektrycznych. (S) 

— Sprzwa piekarni mechanicznej. W zwią- 
zku z powstałym projektem budowy w Wilnie 
piekarni mechanicznej, przybył onegdaj do Wilna 
rzeczoznawca w tej dziedzinie inż. Lewicki, Któ- 

ry łącznioi z naczelnym lekarzem m. Wilna d-rem 

Minkiewiczem i kierownikiem wydziału inwesty- 
cyj miejskich inż. Stanisławem Budnym przepro- 

Ga lustrację istniejących w Wilnie piekarń, 

J Poczem odnośnym czynnikom miejskim złoży 
» sprawozdanie ze swoich spostrzeżeń i projektów. 

SPRAWY WYBORCZE. 

— Kierownik Biura spisowego na m. 
Wilno. We wczorajszym numerze podaliśmy, iż 

NEREK Z PN TAC A YB PETIT WERE OBCE NZ 

mogą młodzi energiczni ludzie, 

  
  

Wlkpolskiej — w mieście i prowincji. 

osob. w dn. 12 i 13 b. m. od godz. 10—13. 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 

— Zebranie dziennikarzy żydowskich. Jak 

się dowiadujemy w najbliższych dniach, a pra- 
wdopodobnie w przyszły poniedziałek, lub wto- 
rek odbędzie się w Wilnie walne zgromadzenie 
dziennikarzy żydowskich, na którem zostanie 
poruszona sprawa ewentualnego przystąpienia do 
Syndykatu dziennikarzy polskich. 

RÓŻNE. 

— Przedstawienie dla młodzieży. W Sali 
Miejskiej w niedzielę, dnia 11 grudnia b. r., odbę- 

dzie się o godz. I po połud. przedstawienie dla 
młodzieży: barwna baśń sceniczna w 3-ch odsło- 
nach p. t. „Sen Zosi* — urozmaicona śpiewsmi i 
tańcami kwiatów, elfów i krasnoludków.   
     

Komunikat Polskiego Radja Wilno. 
Dyrekcja Radjostacji Wileńskiej zawiadamia 

że przerwa w. piątkowej audycji spowodowana 
była względami technicznemi, a miarowicie prze- 

budową części aparatowni. 

PONIEDZIAŁEK 12 grudnia. 
17.45.—18.10, „Organizacja, rozwój i działalność 

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie" od- 
c:yt wygłosi p. Eugenjusz Schummer. 

18.10.—19.60. Koncert popołudniowy orkłestry Wi- 
leńskiej Polskiego Radja. 

19.00.—19.30. Spotkanię Cedry z Napoleonem (z 
„Popiołów* St. Żeromskiego) i fragment z 
„Miasta mojej matki” ), Kadena-Bandrowskie- 
go wypowie art. Teatru Narodowego w War- 
szawie Stefan Jarecz. 

  

19.35.—200. „Co to jest oświ:ta pozaszkelna?” 
odczyt wstępny a dyr. Pol. Macierzy 
Szkolnej z Wilna Śt. Ciozds. 

20.00.—20.30. Referat Związku Rew, Pol. Spółdz. 
Roln. w Wilni”. 

20.30.—22. 0. Transmisja z Poznania. 
Na zakończenie: Gazetka Redjowa. 

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
Fala 1111 m. 

NIEDZIELA 11 grudnia 
12.00. Sygnał czasu i komunikaty. 
14.00. Odczyt. 
14,40, Odczyt. ” 
15.00. Komunikat meteorolog'cznv,   15.10. Transmisja z Filbarmonji warszawskiej. 

        ZEE 

    
Zgłoszenia z dowod, 

Bakszta 2/1 

Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie ul. Ponarska 55. 

Przyjęcie kandydatów na kurs kierowców zawodowych (grupa XVII) zostało prze- 

poleca: 
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S B i i T TI 

może każdy zarobić przez łatwe 

najwyższych gatunków 

W.Wožnicki 
Wileńska 5. 599.1 

fraki i Smokingi, чц ост | m _ — NE do obra- 

= я w zakres krawiectwa wchodzące. Perlmuttera Ultramaryna 
| Ramy zów Wielki wybór msierjałów, gotowe ubrania i palta za go- | iest bezwzględnie najlep 
| Lustra tówkę i na RATY po cenach konkurencyjnych | ż4, i Rajwydatniejszą 

poleca 6071 i ów malarskich. 

18.45. Odczyt. 
19.10. Odczyt. 
19.30. Odczyt. 
2000. Koncert wieczorny. 
21.20. Transmisja z Krakowa. Koncert. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 
23.30. Komunikaty P. A. T. 

  

Ofiary. 

Od N.N. dla oficera rezerwy 2 zł, dla 
biednych staruszków 2 zł. я 

    
L KOLIKOWSA! Wilno, ul. Fid. Mickiewicza 33-a. 

J ————————7—>————-—2-—:5—0 7 TN CA 7 7———————-———————— IA ATI IE 

wszelkie obstałunki | 

  

Odznaczona na. wysta- 
wach w Brukseli i Medjo- 
Janie fzłotymi medalami.   

dłużone do dnia 13 grudnia r. b. EA : . Vilno, Portowa 4, 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów, codziennie, od godz. Pianina podaje do wiadomości posiadaczy listów zastawnych Ta 10.000 złotych 
12 do 19 przy ul. Ponarska 55. 6098 do wynajęcia. Reperacja i Towarzystwa, emitowanych przed wojną w walucie | sprzędamy działkę ziemi 

= strojenie. Ul. Mickiewicza rosyjskiej, że listy te będą zamienicne przeż TOWa- | z zabudowaniami Obszar * 
rzystwo na listy zastawne w walucie złotowej, na pod- 21 ha 

    

%9 NANZNZAZNAI PAY a OMV YJ 0% PRYM LS === L + 21 — 2221 a i 

ITT TAI ЫЛ Sklep materjalėw pišmiennych konwersji, wedlug relacji 24. 77,50 za 100 rb. RER Z PE aaa 
ta » 2 E z 4 W związku z powyższym posiadacze listów za 

_ VA b d t 8  J. Arkina, , Ма 3. EG stawnych Towarzysiwa, emitowanych przed wojną w gee] 

S aro RC Jeszcze o swią Scyzoryki i nożyczki. Latarki kieczoukowe i  - walucie rosyjskiej, we+wani są najpóżniej. do dnia 15 Lokujemy 
=. ‚ akumulatory. Przyrządy cyrkli—taniol ES sty-znia 1928 roku zakomunikować Towarzystwu ilość | każdą sumę dogodnie na 

podróżując dla Sp. Akc. ta Reperacja piór wiecznych (žtotych). = 5717-3 posiadanych przez siebie listów po sto, pięćtet i tysiąc | oprocentowanie pod pewne 
rubli, każdego odcinku z osobna. 

Towarzystwo KredyoWe miasta Willa, 

stawie zatwierdzonego przez Ministerstwo Skarbu planu 

Wszędzie do nabycia. 

5375 

  

  

Dom H/K. „ZACHĘTA*, 

  

zabezpieczenie. 1 
00 Wileńskie Biuro 

  Komisowo- Handlowe 
Mickiewicza 21. 6024-2     

[Į 2lotyt chemiczne fabrykacje. Praktyczne 
recepta w języku polskim. Żądajcie prospek- 
tów. Zamiejscowi proszeni o dołącz. 40 gr. 

znzcz. poczt. Adres: Biuro Ogłoszeń S. Jutana, Wilno, 

(Hotel Niszkowski). 

ZNZNZNZNZNZNZNZNZNANZNZNZNZNYZNZNANSZNZNZNT ZNANA 

60356 KE 

NNDNAS             ONANZNZN
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A 

PIECYKInuemiim 
wykładane cegłą szamotową i inne 

błam kangu- 
gurowy na   0 sprzedania 
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Niemiecka 4, dla D-ra Chemii. 6037-2 = ° 2 duże fatro i 5 m. pluszu 

)DAOCLOCID CXDDADWOCDODKZRONZ DAD QODKDDKO OE QOGDODXO аан do ogrzewania biur, mieszkań i sklepów z zee damskie. Sklep 
& . Ika“, Mickiewicza 35. 

| “ WĘGIEL POLEGA REM | у „ELEKTRIT Ę i kowalski : 6106 

EA T-wo Radjotechniczne z dostawą od 1 tonny w zamkniętych plombowanych Zygmunt Nagrodzki Majątek 

PR wino, Wileńska 24, telef. 10 38. : wozach. Ceny najniższe. Wilno, Zawalna 11-a e Pdal seti 
К : : й : rej ziemi, - 

‚° ®) Poleca znaneradjo-odbiorniki o niezwykłe dalekim zasięgu i czystej przyjemnej M. DEULL, ana Nr. 3, D 6062-1 dowania, eko o ° 

R audycji, nagrodzone: medalem ZŁOTYM na wystawie w Paryżu w r. 1927, @ sta sprzedamy dogod- | 

е No medalem ZŁOTYM na wystawie we Florencji (Włochy) w r. 1927. Cerat linoleum chodniki nie. 6068 

3 CENY NISKIE. Dogodne warunki spłaty. Obsługa fach A y 4 " 
© j 3 ś " Pray uga achowa. © | kokosowe ijutowe oraz wycieraczki do nóg Е 2 Dom №.-К, „Zachęta 

я Nie kupujcie radjo-aparatu, nie odwiedziwszy przedtem naszej firmy. 6079) w największym wyborze 6043-7 Brezenty do WOZÓW; burki Gdańska 6, telef. 9 05 

DES = DOC OB c i "BLS MO | para [| WILDSZTEJN „sg > brezentowe, wojłok za - 

z" POLECA |. WILDSZTEJN, Gotówkę 
wyłącznie górnośląski z do- 
stawą i złożeniem do składu. 

w sumach dowolnych lo- 
kujemy dogodnie na o- 
procentowanie Dom H/K 

Wilno, Rudn'cka 2, telef. 11—77. Ceny fabryczne.     „LIGNOPILY yo dzy. "odp, WĘGIEL   
Fabryka — ul. Wiłkomierska 105, tel. 7—41. „Węglobór” A kios i S-ka Otrzymani: meble salonowe wije |  „ZACHĘTA* 

: : к е 3 
Zawiadamia Sz. Klijentelę, że od dn 1-go grudnia r. b. został uru Dostawa natychmiastowa w dowolnych ilościach.  5951-4 die mebli Os Bncelewicza litmietta0 | 5555 57: ge: 

  6112-4 
  
  

„chomiony własny sklep detaliczny przy uł. Ś-to Jańskiei 2. " 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja K. P. w Wilnie ogłasza przetarg na 

dzierżawę sklepu w Wilnie ul. Wielka Pohulanka_Nr. 12 

z terminem objęcia od 1 stycznia 1928 roku. Termin 

składania ofert do 17 g udnia r. b. do godz. 12. | 

Oferty należy przesyłać pod adresem „Prezydjum 

Dyrekcji K. P. w Wilnie, ul. Słowackiego Nr. 2 lub 

DOMY 
do sprzedaży posiadamy | 

w dużym wyborze, 
Dom H. K. „ZACHĘTA*, 
Gdańska 6, telef. 9 05. 

6087-1 

Polecamy z własnej fabryki wszelkiego rodzaju szczotki, pendzie i wy- 

roby galanterj! drzewnej oraz saneczki sportowe 1, 2, 3 i 4 osobowe własne- 

go wyr-bu w najlepszym gatunku i po cenach najniższych. 6085 

         

      

     

   

    

    
   

  

      

“ 

„RADJO“ i składać do specjalnej skrzynki przy Przezydjum z na- > si 

PORY Mie Sieg || WZORÓW нн sklepu w| DRUKARNIA „PAX 
de „= E ais Informacje o warunkach przetargu udziela“ Wy- Ut. Św. IGNACEGO 5. WILNO, 

5913 wego i węgla górnoślą- | dział Drogowy codziennie oprócz dni świątecznych w Telefos fr 8—33 

  

Wykouuje Wazefkia robóty drukarzkie 
ł introligatorykię szybko | dokładnie, 

P 

"SEGAL LNKOC, 
TABELE, BILETY, PLAKATY 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CHNY NISKIE, 
WYKONANIE DOKŁADNE i SUMIENNE, 

skiego w gatunkach naj. | godzinach od 12-ej do 1-ej pokój Nr. 2-a. 

wyższych po cenach kon- 6109/2233/VI-1 Dyrekcja K. P. 
kurencyjnych. 5106 s 

Ogłoszenie. 
Dnia 15 grudnia o godz. 6 m. 30 w lokalu Skle- 

pu Busz Jankowski i S-ka (Wileńska 23) odbędzie się 

zebranie organizacyjne spółdzielni mieszkaniowej w * 

śródmieściu pod nazwą „Dom Spółdzielczy”, spółdziel- 

nia z ograniczoną odpowiedzialnością. Są wołne miesz- 

kania. Udział wstępny 1000 zł. Osoby życzące przystąpić 

do Spółdzielni proszone są 0 punktualne przybycie. 

Informacje w sklepie Busz Jankowski i S-ka. 6111 

w Wilnie. 
    

  przyjmuje | 

na najbardziej 
Od r. 1843 istnieje 

ы r 

„MEBLE w mi Wiienkin 
fabryki „KONRAD. JARNUSZKIEWICZ i S-ka" UL. TATARSKA 20 

Tow. Akc. w Warszawie. 

Meble gięte, fabr. „Thoneta*, otomany, materace, MEBLE 

- kredensy, stoły, krzesła, szafy, garnitury salonowe, jądalne, sypialne, salonowe i 

meble biurowe i t. p. gabinetowe, kredensy, stoły, 

> POLECA 
szafy, łóżka itd. 

i > D. H. F. MIESZKOWSKI, Wykwintne—Mocne— 

i Mickiewicza 23. Telefon 2-99 Balgos 
6 ewicza elelon - ь 2 r 

Wilno, „ul. Adama, Miekie ies, panem. oo só% Sprzedaż na Tal] so 

dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

    

Czy zapisałeś się na członka 
LUP. P? 

  

P
w
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LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
chirurgiczne od 1 —2; kobiece 11 — 1; 

  

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 -—- 2; 

  "PPP JAZ 

    

Wilno, ul. Wileūska 28. 
Telefon Nr. 846. 

oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popot. 
zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—21/e2; nerwowe 1—2; dziecięce od1l — 12 1 ой 2—2!4. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny i nowo odremontowany oddział położniczy z osobnemi pokojami. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. =" moe" 
  

  

: Najlepsze 

  

  

; e 66 

Depėt Dniyk MII Wilno. 
”› 

_|Najstarsza firma w kraju. Egzyst. od r. 1840. 
Ui. Dominikańska 17, tel. 10—58. 

szkła do OKULARÓW 

NUZGUK 
analomiczno-patologiczne 

(i panopticum) 

Mickiewicza 9. 

Kino-Teatr 

ИВЫШЗ 
ul. Wileńska 38. 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno- Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

NOWY KINO - TEATR 

WANDĄ »» 

WIELKA 30 
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Na nadchodzące święta i karnawał 

Najnowsze 

modele sukien!!! 
w znanym 

Magazynie Ostatnich Nowości 

„ELEGANT“ 
Wilno, Wilenska 15. 

Poleca się w dużym wyborze: 

galanterię, bieliznę i trykotaże. 

Suknie wełniane od 15 zł. 
10612 

Kamienie młyńskie 
wszelkie części do miynów na długoterminowe 
spłaty, kompletna budowa i przebudowa młynów, 

kosztorysy i plany. 
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Biuro techniczno-bandlowe 1 robót inżynieryjnych 
ST. STOBERSKI, Wilno, ul. Mickiewicza 9, tel. 12.75. 

Fachowe porady bezpłatnie. 5843-4 

  

  

  

IGOWGDONGÓWGOWGOWGHU 

Składy Elektro - Radjotechniczne 

Fiima egzystuje Od r. 1908. Wilno, Wileńska 21, 

Zawsze na składzie: Detektorki i odbiorniki lampowe 

Słuchawki różnych fabryk krajow. i zagran, 

Sprzęt radjowy i clektryczny po cenach konkurencyjnych. 

Najstarszą przepuklinę, et nawet 
paski i operacja nie pomogły, usuwa jedynie specjalny 
środek dla usunięcia ruptury za pomocą mojego opa- 
tentowanego bandażu Nr. 1209, który przynosi praw- 

  

   

  

  

fotografowanie, prześwietłanie. Diatermia. Kwarcowa ismpa. Solux. 
Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne. 5980 

W Wilnie na krótki czas zatrzymało 
się jedyne w Polsce znane muzeum 
naukowe i panopticum. 
historycznych. 

i ; Serja straszliwych typów nzjwiększych przestępców. 
Specjalny dział anatomiczne - patologiczny ilustrujący życie płciowe i 
wszelkiego rodzaju CHOROBY WENERYCZNE, skórne, oczu, gardła, 

kości i inne, oraz Środki lecznicze na nie. 
Do tego działu wstęp dla meżczyzn oddzielnie i dla kobiet oddzielnie. 

Nie opuszczajcie okazji odwiedzenia tego nadzwyczajnego muzenm. 
Muzeum otwarte codziennie od 11 rano do 11 wieczór. 

Sensacja dla Wilna: 
Przeszło 500 eksponatów znanych postaci 

6103 

DZIŚ POCZĄTEK o godz. 2-ej ppoł. Najgłośniejsze arcydzieło nolskie, Nsjwspanialszy, najpiękniejszy, 
największy Film Polskii Pierwszy film marski prod, krajowej 1928 r. w/g STEFANA KIEDRZYŃSKIEGO 

„ZEW MORZAĄ* 
J. MODZELEWSKA, SŁUBICKA, MAR MARZYŃSKI, NÓRA NEY i najwybitciejsi artyści scen Warszaw- 

skich. Łsskawy udział biorą: p. p. olicerowie i szeregowi marynarki wojennej i lotnictwa polskiego. 
207 000 osób podziwiało ten superszłagier w kinach Warszawy. CYFRA TA mówi więcej niż reklama. 

Wieiki dramat żądz ludzkich i namiętności żywiołu. W rol. głów= 
nych:perłs sceny polskiej MARJA MALICKA, JERZY MARR, 

Sesnsy o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15. 
Passe-partout i bilety honorowe nieważne. Dia młodzieży dozwolone. 

Od dnia T go do dnia 11-go grudnia 1927 r. będą wyświetlane filmy: 
# 46 wspaniały dramat w 10 ciu 

„ZŁOTA DZIEWUSZKA aktach, według scenarjuszą 
Pawła Sugara. W rolach głównych Ciliy Feindt, Niaa Vanna i Harry Hardt. 

Nad 66 Cena biletów: parter—80 gr., bal- 
program „Zwarjowana pralnia * kón—40 gr. Orkiestra pod dyrekcją 
kapelmistrza p. Szczepańskiego. W poczekalni koncert radjo. Początek seansu o g. 4-€j. 

Ostatni seans o godz. 10. 6042 

Uroczyste otwarcie! Na srebrnym ekranie wyświetla się najnowsze arcydzieło 

Popioły zemsty czyli Ślub krwii 
monumentalny dramał w 12 akt. podług słynnej powieści „Przygody Don Juana". 

W rol. gł. urocza Norma Taimadże i John Barymore znani z obrszów „Wieża Mi- 
łości i „Gdy meżczyzna kocha". 6104 

„OPTYFOT, HELI 66. PE 
ZAKŁĄD OPTYCZNO-OKULISTYCZNY. 
Najstarsza i największa firma na Wileńszczyźnie. 

Właściciele kreta Olkieniecy. 
Wielki wybór optycznych, fotograficznych przyborów. 

Najlepsze szkła Punktal - Zeissa*, 

WIELKI WYBÓR 
RADJOSPRZĘTU i odbiorników od detektorowych do wielo- 
lampowych. UWAGA! Amatorzy, kupujący kompletny radjosprzęt 
korzystają z naszych anten, bateryj, lamp i głośników dla wypróbo- 
wania swoich odbiorników i jednocześnie otrzymują porady od inży- 

niera specjalisty. 6033-3 
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„DZWON 
Tel. 655. 

po cenach fabrycznych. 

po cenie od zł. 12.50. 

Wszystko na raty i za gotówkę. 
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Prosimy © przexonanie się. 6061-7 
RONGOWGONGONGOMCH((GPMPGOWGONGZ10GDMGONGONGOMCOMCEWGOWTO((GD026 

Najradykalniejszy Środek piącys« na przepuklinę, Wileński Spółdzielczy Bank Ludowy 
„DROBNY KREDVI“ 

Wiino, wl. Gdańska Nr. 1, teltfon 831, 
udziela drobnych pożyczek pod zastaw i na weksle, przyjmuje 
wkłady, inkasuje weksłe, frachty oraz załatwia wszelkie czyn= 

ci 1 jmuje wpłaty wysok - dziwą pomoc. S. KON, Warszawa, ul. Sosnowa 13. R Osobny Wydział E as na, у Ёі:Ёе&.ЁМЗ. 
Prospekty bezpłatnie. 5111-4 szędnościowe, począwszy od 5 złotych. 5815-2 

mam 
  

Żądajcie słuchawek Nora 

o Elektro Radio-Techniczne 

D. Wajman 
WILNO, ul. Trocka 17. Telefon 781. 

Posiada na składzie 

Aparaty Radiowe i Detektorowe 
wszystkich konstrukcyj firm krajowych i zagranicznych oraz 

wszelkie radiosprzęty. 

DUŻY WYBÓR Hurt i Detal 
jak również wielki wybór najnowszych modeli žyrandoli, 
motory, liczniki, telefony, lampki, materjał instolacyjny 

į za gotówkę i na raty. 
Żądajcie słuchawek Nora 6069-1 
Uli 
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6105 | 

SŁYNNY ASTROLOG 
robi wspaniałą propozycję 

BEZPŁATNIE 

chce Wam powiedzieć 
Czy przysz'ość Wasza będz'e szczęśli- 

wa i jasna. Jakie osiągnięce powodzenia| 
w miłości, małżeństwie, przeds'ęwzięciach| 
Waszych, planach i pragnieniach. Możecie 
również otrzymać wytłumaczenie wielu waż 
nych zagadnień, które jedynia Astrolo 
gia wyjaśnić jest zdolna. 

Czy urodziłeś się pod szczęśliwą gwi: zdą? 
RAMAH, słynny erjentalista i astrolog, którego studjć 

i porady astrolog.czne wywołać zdołały istny nawał tysiącznych 
piśmiennych podziękowań z całego Świata, prześle Wam GRA- 
TIS, na zasadzie swej nieporównanej metody, jedynie na mocy; 
udzielonego sobie, Waszego imienia, adresu i ścisłej daty uro- 
dzin, astrologiczną analizę Waszej przyszłości, która łącznie 
„z osobistemi radami* zawierać będzie wskszówki, które Was 
wprowadzą nietylko w zdumienie, zle w zapał i entuzjazm. 
„Porady osobiste* zdolne są zmienić bieg Waszego życia. Na* 
piszcie zaraz tez wahania w Waszym własnym interesie -— 
adres: RAMAH, Folio 63 PE, 44, Rue de Lisbonue, PARIS. 
Nadzwyczajna niespodzianka czesa as! Jeżeli chcecie, mo- | 
żecie w liście załączyć zł. 1.— w markach pocztowych, które 
przeznaczone są na pokryce części kosztów porta i in. Porto 
do Francji: zł. 0,40. ‚ 5966-0 

    

   

   
    

    

     

   

  

    

     

  

    

   
   

     
Każdy z was, czytelnicy, powinien 

mieć u siebie w domu radio! 

Bezwzględnie najlańsze ródło zakupu 
radjospasat"w (detektorowych i lempo- 
wych od 1 do 8-niu lamp wł.) oraz 

części składowych 

WSZECH-RADJO 
W. R. W. 

Pierwsza Krajowa Fabryka odbłorników Radjo- 
wych. Fabryka i Biura: 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 93, tel. 205-30. 
Nagrodzona „dyplomem uznania” na 1-ej wy- 

Stawie w Krakowie. 
Składy stale zaopatrzone w грага!у, głośniki, 
słuchawki, lampy, akumulatory, baterje anód, 
it. p. UWAGA: p. p. wojs* owym, urzędnikom, 
nauczycielom i osobom odpowiedzialnym do- 

godne warunki. 

Spłaty 5-cio rałesięczne. 
Zamówienia uskuteczniamy w ciągu 24-ch go- 
dzin. Na wszelkie zapytania listowne i telefo- 
niczne dokładnie wyszczególniające, jaki aparat : lub część czytelnik pragnie nabyć, dajemy  nie- 4 zwłoczną odpowiedź, 

     

       
      

      
       

        
        

   

  

       

    

   

      

   

      

    

  

    

    

Zapamiętaj adres: 

WSZECH-RADJO 
Warszawa, Ai. Jerozolimskie 93, tel. 205-30, 

Popieraj przemysł krajowy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincję monterów. 

5656-4 

  

„WTOR“. | 
PAMIĘTAJCIE! 

Polski Powielacz 
„WTOR“ 

Warszawa, Krucza 36, 

oszczędza czas maszynistkom, 

szefom przysparza dochód— 

3000 kopij z jednego oryginału. 

Wiclobarwnie odbija rysunki, ręczne 
napisy. Najtaniej wykonywa katalogi 

ilustrowane. Obsługa łatwa. 

Cena złot. 160.— za komplet. 

„WTÓR*, Warszawą, Krucza 
tel. 245—29 

  
36, 

5109 

      
        

J. KALI 
Skład win i towarów kolocjalnych. 

Mickiewicza 4. 
Poleca: WINA gronowe i owocowe, MIODY, 
WÓDKI, LIKIERY, KONIAKI firm krajowych 
i zagranicznych, towary KOLONJALNO-SPO- 
ŻYWCZE w najlepszych gatunkach, oraz WĘ- 

DLINY wyrobu f. K. Bartoszewicza. 
Urzędnikom państwosym i instytucjom wojsk. 

najdogodniejsze warunki. 5914-3 

ELEKSIR na loki 
i fale „Ideal”, utrwała ondulację, skręca włosy w loki 
i fale, czyni fryzurę piękną i puszystą, nie niszczy wło- 
sów. Cena za flakon zł. 7, wraz z przesyłką. Zagrani= 
czne najnowsze aparaty ręczne do samomasażu twarży 
i całego ciała. Żądajcie prospektów. Konto w P. K. O. 
Nr 207.428. D/H Labor, Bydgoszcz, ul. Qdażska 131. 

       | | i | 
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W szybkiem tempie zbliżają się święta, trzeba wcześniej 

pomyśleć o ubiorze 

, CHOINKI 
najtaniej i w wielkim wyborze zaopatrzyć się można 
w znanej firmie „RENOMA”, gdzie przy wyrobach ty- 

tuniowych i materjałach piśmiennych został otwarty „/+ 

specjalny dział zabawek i upiększeń choinkowych. 
Ul. WILENSKA 36. 

5915 

  

Przy zakupach prosimy powolywač się na ogloszenia w „„Kurjerze Wilenskim““. 
  

'_ Redakcja i Administracją Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od Rr 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł, 
głoszenia przyjmują się od 9 — 3 ppoł. i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. 

-"_ CENA EE IT = TA do domu tub ponų moore 4zł. Z, 
3 Sro. rekl.—uadestane— „ (za wiersz redakcyjny), dla poszukujących pracy: , . : 

2 zm r o a W 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 
/o zniżki, ogł. cyfrowa i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. 

el. 893. 

auicę 7 zł, CZNA OGŁOSZAŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekściz—30 gr., za tekstem—10 gr., ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz 
a ° : 2 Zagraniczne 509/0 drożej. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, nz stro- 

  

  

Wędawóa ten Wyrsac. „Pogoń?. „Pes+6“. Drak. „Pax“, ai. Św, lgszegra ©. Tow. Wyd. Redzktor wz. 2 Faravowski, 

   


