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SŁOWO 
WILRKO, Wtorek 18 listopada 1930 r. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ш. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BiENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DABROWICA (Polesie! — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — budet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzitmierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

|  NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 

| 

i 

| 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. | 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgatnia Spółdz. Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. S 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 12. 
TOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. : 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

   
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S$. Zwierzyński. 
ALECK — Sklep „Jednošė“. 
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. Redakcja i Adeninistracja, Wilno Zamkowa 2i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od g. 9 do 4. Teleiony: Redakcji 1782, Administr. 228 

     

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu luh z 
przesyłką pocztową 4 zr., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 20259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr   

    

   
Opłata pocztowa uiszczona гусхаНет. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie 
cja nie uwzględnia zastrzeżeji co do roz! 

  

  nadesłane milimetr 50 gs. Kronik. 
Administra- Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłc zenia ogłoszeń. 

      

SIS | 

reklamowa 
enia cyfrov 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Ad 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 
i numerach świątecznych oraz z ; 

he o 50 proc. drożej. Administracja uie przyjmuje zastrzeżeń 
Za dostarczenie numeru dowodowego 

оБ МАО ПОЕЛИННЕ ЛО АС ЛЕ о О ое ) о маы Н ава оао лоа ОВ 23 аы 3 NNL TEATRO оллнйй 

   
niane dowolnie. 

    
    

    

    n 15 gr. Komunikaty oraz 
prowincji o 25 proc. drożej. 

  

   
     

20 gr. 

Absolutna większość jedynki w Sejmie 
PROWIZORYCZNY PODZIAŁ MANDATÓW Z uczuciem dumy patrzalem na tylko wtedy można mówić o jedności 

odezwę umieszczoną w „Dzienniku państwowej. Ale nie możemy z tego 

Wileńskim* w niedzielę w _ ostatniej powodu winić kierownictwa bloku. ja 

chwili przed głosowaniem: osobiście żałuję, że z okręgów Wileń- 

Na listach jedynki (B.B.) stoją: obok szczyzny, Nowogródczyzny i Polesia 
nie przeszedi do Sejmu ani jeden Żyd, 

(„Dzienniczku Wiłeński*, korzystaj 

z okazji, zachłyśnij się z oburzenia); 

kilku posłów Żydów odpowiadających 

proporcji zamieszkałej tu ludności ży- 

Polaków żydzi, rosjanie, białorusini, ukraiń- 

cy; obok katolików starowierzy, kalwini, lu- 

teranie, żydzi; obok konserwatystów socja- 

liści i różni radykali. 

Tylko listy Narodowe Nr. 4 są wyłącz- 

nie katolickie i polskie. 

Przytoczone wyrazy inaczej wyglą- e B = = ludzie 

dają, gdy są tak jak powyżej powtó- wapec. Polski“ Ioaim, 4 broniacy“ 
з w Sejmie swoich obyczajów, swojej 

rzone zwykłym, spokojnym, petitem, — 

inaczej gdy rozstrzelone różnemi czar- 

nemi drukami są przygotowane do 

rzucenia na głowy wyborców jak pio- 

runy, jak wyzwiska. Dumny byłem z 

tej endeckiej odezwy. Raz jeszcze po- 

wstarzam: fakt, że na jednej i tej samej 

liście stali ludzie różnych klas i róż- 

nych przekonań socjalnych, fakt, że 

byli socjaliści głosowali na książąt i 

hrabiów, a ziemiaństwo na byłych so- 

cjalistów — wysuwa, uplastycznia, 

podnosi tę prawdę, że lista jedynki 

niesie uciszenie się walk socjalnych, 

niesie pokój wewnętrzny, fakt, że by- 

ło na niej troszeczkę obcoplemieńców 

(zresztą zamało!) i inowierców, zno- 

wuż podnosi tę prawdę, że rządy Mar- 

szałka Piłsudskiego uciszyły nieco wal- 

ki narodowościowe w Polsce — przy- 

jmniej na niektórych odcinkach (np. 

ydowskim). Wreszcie odezwa endec- 

ka napełniała mnie dumą: że Polska 

przestaje być plemieniem etnicznem, 

staje się państwem, mocarstwem wie- 

loplemiennem, ogrómnem, w  którem 

głos swój podnoszą i inne ludy, zwią: 

zane jedną państwową solidarnością. 

Taka jest treść hasła, publicystyczne › 

autorstwo którego nie do kogo in- 
nego, tylko do mnie należy: ,mocar- 

stwowość. ; 

Gdyby jednak uczciwi  endecy 

chcieli zwrócić uwagę na takie fakty. 
Oto w 1922 r. wybory odbywały się 

pod egidą powodzenia endeków i w 

1922 nie głosowała, bojkotowała kil- 

kumiljonowa ludność ukraińska z Ma- 

topolski wschodniej. Za tych jednak 
endeckich wyborów mniejszości zdo- 

były 89 mandatów. Samych żydów by- 

L 36. W r. 1928 za pierwszych wybo- 

rów Piłsudskiego, ta kilkumiljonowa 

ludność ukraińska wzięła udział w 
wyborach. Niektórzy opierając się na 

proporcjach z 1922 r. obawiali się, że 

mniejszości uzyskają do 150 mandatów 
"ymezasem było ich tylko 84, o 5 man- 

tów mniej niż przedtem, mimo aktyw 

nego udziału Ukraińców. Żydzi z 34 

mandatów spadli do 13-tu. 

Przychodzą drugie wybory Piłsud- 

skiego. Mniejszości z 84 spadają do 33 

mandatów. Żydzi z 13 poprzedniego 

Sejmu, a z 36 Sejmu endeckiego spa- 

dają do 7, w tej liczbie za żydów nie- 

życzliwych dla państwa uważać mo- 

żemy tylko 2-ch i to może być przesa- 

dą, czy niesprawiedliwością. Żydów 
wrogo nastrojonych do państwa pol- 

skiego, tak, jak to było w Sejmach 

1919 r. i 1922 — niema teraz wcale. 
Mniejszości słowiańskie z 50 spadły 
do 21, specjalnie nienawistni endecji 

Niemcy z 19 do 5-ciu. 
Tyle endecy powinni przyznać, je- 

żeli chodzi o sprawy mniejszościowe. 

Endecja ma być także stronnictwem 
umiarkowanem, a nawet prawicowem! 

(W zeszłym Sejmie polska lewica spo- 
eczna, zaczynając od Piasta, a koń- 
cząc na socjalistach, liczyła 171 man- 

datów. Obecnie ta liczba spadła do 79. 
. Jedynka wystąpiła więc jako zwy- 

cięzca, Pogromca antypolskich mniej- 

szości i destrukcyjnej lewicy. I jeżeli 
coś można dzisiejszemu składowi B.B, 

žarzucič, to nie to, że mieści w sobie 
$ych państwowo myślących Ukraiń- 

ców, czy Rosjanina, lecz ma ich za ma- 
ło. Blok, który zdobywa wszystkie man 
daty ną ziemiach wschodnich powi- 

nien uwzględniać i ludność mówiącą po 
ukraińsku į ludność prawosławną. 

wiary i swoich narodowych potrzeb, by 

'łoby to elementem pożytecznym, gdyż 
skuwałoby tę ludność żydowską z in- 

stytucjami naszego państwa. Lecz 

ustałmy, że sami Żydzi ostentacyjnie 

głosowali na jedynkę, utrącając w ten 

sposób, jak to się stało w Wilnie, man- 

dat Żyda-sjonisty, zresztą człowieka b. 

szanownego dr. jakóba Wygodzkiego. 

Zarzuty przytoczonej na wstępie 

artykułu odezwy endeckiej odwraca- 

ją więc do góry nogami prawdziwy 

stan rzeczy. To właśnie jedynka ni- 

szczy antypolskie mniejszości, to włąś- 

nie jedynka odbiera szkodliwym  par- 

tjom mniejszościowym możność zasia- 

dania w Sejmie i szkodzenia państwu, 

taksamo, jak cyfry tego dowodzą, właś 

nie jedynka, oskarżana przez ludzi, nie 

umiejących się niczego nauczyć o ra- 

dykalizmie, powaliła przed sobą na 

kolana szkodliwy radykalizm lewicy 

polskiej. Tego wszystkiego w jednej 

' dziesiątej części nigdy nie potrafiłaby 
zrobić endecja! 

Pamiętam dworzec wileński w War- 
szawie, dnia I maja 1926 r. i Piłsud- 

skiego, mówiącego z uśmiechem: „Ko- 

muniści się nie podniosą, oni mnie się 

boja”. Centrolew w obecnych wybo- 

rach mógł na wieś polską pójść znowu 

z zarzewiem haseł kryminalnie-dema- 

gogicznych, czerwoną łuńą zapalić po- 

żądliwość i zazdrość chłopską. Lecz 
nie śmiał, nie umiał, nie miał możności. 
Bał się Piłsudskiego. Poszedł więc tyl- 
ko z lękliwem ujadaniem, z sieczką fra- 
zesów o praworządności, liberaliźmie, 
parlamentaryzmie, demokracji. Ciężki 
chłop polski wzruszył na to wszystko 

ramionami, bo dla niego to dzieciń- 

*stwa — i potulny wobec Wodza oddał 

głosy na jedynkę. Stanęło zwycięstwo, 

o którem dwa miesiące temu nie marzył 

nikt, a ani z organizatorów B.B. ani z 
jego kierowników, czy przywódców. 

Cat. + 

    
  

Z za kordonow 
PRÓBNA MOBILIZACJA NA LITWIE. 

RYGA. PAT. — Jak donosi „Riga- 
sche Rundschaw“, władze litewskie 
przeprowadzily w rejozie Ucian prób- 
na mobilizację. Mobilizacja obejmowa- 
ła ludzi, konie oraz środki lokomocji. 

TEGO SIĘ MOŻNA BYŁO SPO- 
DZIEWAĆ 

KOWNO. PAT. -— Przybyłym z Rygi do 
Kowna przedstawicielom mniejszości polskiej 

z. Niemiec i Czechosłowacji p. Karczmarkowi 
i p. Robotowi, władze litewskie odmówiły 

zezwolenia na pobyt w Kownie. 

„LIETUVOS AIDAS* © TRAKTACIE 

HANDLOWYM 
KOWNO. PAT. -— „Lietuvos Aidas“ za- 

nieszcza artykuł w związku z paratewaniem 
litewsko-lotewskiego trakiatu handlowego. 

Traktat obejmuje sprawy, dotyczące oby 
waieli obydwóch państw, sprawy handlowe 
Graz sprawy żeglugi niorskiej, oparty zaś zo- 
stał na klauzuli największego uprzywilejowa- 
nia, przyczemm wzięto pod uwagę interesy 
Gbydwu państw, 1.echniczne trudności wy- 
woływało ustalenie towarów, co do których 
iaiały być zastosowane ulgowe stawki celne. 

Do spisu towarów litewskich włączono 
zboże, produkty rolne, niektóre wyroby że- 
lażne oraz konie i świnie, W spisie towarów 
łotewskich figurują wyroby gumowe, obu- 
wie sportowe, wyroby skórzane, kauczuk i 
szereg innych towarów. Stawki celne zmniej 
szono o 50 — 70 proc. 

„Frócz znaczenia ekonomicznego — pisze 
dziennik — traktat posiada również znacze- 
nie polityczne, gdyż jest on pierwszym eta- 
pem na drodze dalszego rozwoju stosunków 
między obu narodami. Prócz tego „Lietuvos 
Aidas" nadmienia, że w najbliższej przyszło- 
ści przybędzie do Kowna minister spraw za- 
granicznych Łotwy p. Celminsz celem pod- 
pisania traktatu. 

Ostateczne wyniki wyborów 
WARSZAWA. PAT. Według tymczasowych obliczeń wynik 

wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej przedstawia się w sposób 

następujący: 
LISTA Nr. 1—BBWR otrzymała w okręgach 203 mandaty, 

-|- z listy państwowej 45 mandatów = 248 mandatów. 

LISTA Nr. 4—Narodowa, otrzymała w okręgach 54 mandaty 

-- 10 z listy państwowej = 64 mańdaty. 
LISTA Nr. 7—Centrolew, otrzymnała w okręgach 67 mandatów 

-- 12 z listy państwowej =: 79 mandatów. 

LISTA Nr. 11—Ukraiński i Białoruski Blok, w okręgach zy- 

skał 18 mandatów -|l- 3 z listy państwowej = 21 mandatów. 
LISTA Nr. 12—Niemieck! Blok Wyborczy— zyskał 5 man- 

datów. 
LISTA Nr. 14—Blok Narodowo-Žydowski w Małopoisce—4 

mandaty. 

LISTA Nr. 17—Biok Obrony Praw Narodowości Żydowskiej 
w Polsce—2 mandaty. 

LISTA Nr. 18— Ogóino-żydowski Narodowy Biok Gospodarczy 

do Sejmu i Senatu—1 mandat. 

LISTA Nr. I5—Katolicki Blok Ludowy—w okręgach 12 -l- 2 2 

listy państwowej = 14 mandatów. 

LISTA Hr. 22—Komuniści — 5 mandatów. 

LISTA Nr. 235—1 mandat. 
mm 

Kto nie wejdzie do Sejmu? 
WARSZAWA. PAT. 17.XI (tel. wł. „Siowa *). Z pośród wybitnych przywódców 

partyjnych w Sejmach poprzednich przepadli przy obecnych wyborach z P.P.S. C. K. W. 

dr. Diamand, prezydent miasta Łodzi Ziemięcki, Jan Kwapiński, Stańczyk, z P.S.L. Pia- 
sta, b. marszałek Rataj, z Wyzwolenia Putek, z N. P. R. Popiel, z P.P.S. frakcji rewolu 

cyjnej Rajmund Jaworowski. 
Dr. Diamand utracił mandat poselski piastowany bez przerwy od czasów austrjac 

kich przez lat 37. 

Przywódca sjonistów dr. Grunbaum wchodzi do Sejmu na czele grupy złożonej 
z dwóch postów a mianowicie dr. Rosenblata Łodzi i dr. Russa z Kalisza. 

Sjonistem małopolskim powiadłoe się nieco lepiej, wprowadzają oni bowiem 4-ch 

posłów dr. Thona, dr. Rosmarina, dr. Rosenblata i E. Sommerszteina. ‚ 

Frankcja niemieckich socjalistów reprezentowana w poprzednim Sejmie przez 

2 posłów p. Zerbeego i Kronika, znikła obecnie zupełnie. 

Niemcy na Pomorzu nie otrzymali żadnega mandatu zdobywając tylko 5 miejsc,, 
po jednem w trzech okręgach górnośląskich oraz w Bydgoszczy i Szamotułach. Wi 
Szamotułach otrzyma mandat b. pos. Graebe, w Bydgoszczy hb. pos. Nauman. 

Podział mandatów Centrolewu 
WARSZAWA 17.X1. (tel. wł. „Słowa*). Podział mandatów pomiędzy 

stronnictwami, tworzącemi Centrolew, przedstawia się następująco: P. P. 
S. C. K. W.—24, Wyzwolenie—15, Stronnictwo Chłopskie—18, Piast--15, 
N.P. R. prawica—8. 

Spadek głosów komunistycznych. 
WARSZAWA. 17.X1 (tel. wł. „Słowa*). Uderzającą ' cechą niedziel- 

nych wyborów jest spadek głosów komunistycznych. W porównaniu z wy- 

borami poprzedniemi w Warszawie oddano o 24 tysiące głosów mniej 

a w Zagłębiu Dąbrowskim o 36 tysięcy mniej, niż przy wyborach w 

roku 1928. 

Ww OKR 

Okr. Nr. 1, Warszawa, miasto: 
BB 7, Endecja: -8, Centrolew—1, Ży- 
dzi-sioniści—l1, Żydzi—ortodoksi—1, 
Komuniści— 1. 

Okr. Nr. 2, Warszawa, powiat: 
BB—3, Endecja—1, Gentrolew- 1. 

Okr. Nr. 3, Siedlice: BB 2, Ende- 
cja—2. 

Okr. Nr. 4, Ostrów Mazowiec- 
ki BB—i, Endecja—2, Centrolew—1. 

Okr. Nr. 5, Białystok: BB—4, 
Centrolew—1, Chadecja—1. 

Okr. Nr. 6, Grodno: BB — 3, 
Chadecja—1. 

Okr. Nr. 7, Łomża: BB—1, En- 
decja—3. 

Okr. Nr. 8, Ciechanów: BB—1, 
Endecja—3, Centrolew—1. 

Okr. Nr. 9, Płock: BB—2, Cen- 
trolew—3. 

Okr. Nr. 10, Włocławek: BB—2, 
Centrolew—2, Endecja— 1. 

Okr. Nr. 11, Łowicz:  BB—2, 
Centrolew—2, Endecja—1. - 

Okr. Nr. 12, Błonie-Rawa: BB— 3, 
Endecja—1, Centrolew—2. 

Okr. Nr. 13, Łódź, miasto: 
BB—4, Komuniści—2, Żydzi—1. 

Okr. Nr. 14, Łódź, okręg: 
BB--3, Centrolew--2 Endecja--1. 

Okr. Nr. 15, Konin: BB—2, Cen- 
trolew—3, Endecja—1. 

Okr. Nr. 16, Kalisz: BB —3, 
Endecja—-4. 

Okr. Nr. 17, Częstochowa: BR—3, 
Centrolew —2, Chadecja—1. 

Okr. Nr. 18, Piotrków: BB— 2, 
Endecja—1, Centrolew 2. 

Okr. Nr. 19, Radom: BB -— 3, 
Centrolew- 2, Endecja—2. 

Okr. Nr. 20, Kielce: BB — 2, 
Centrolew—2, Endecja—1. 

Okr. Nr. 21, Będzin: BB — 4, 
Centrolew--1, Komuniści—1. м 

Okr. Nr. 22, Sandomierz: BB- 2, 
Centrolew---3, 

Okr. Nr.23, Iłża: BB—3, Centro- 
lew—3. 

Okr. Nr.24, Łuków: BB- -3, Cha- 
decja—2, Komuniści—1. 

Okr. Nr. 25, Biała Podlaska: 
BB—1, Endecja--2, Centrolew—1. 

Okr. Nr. 26, Lubiin: — ВВ —5, 
Endecja—1. 

Okr. Nr. 27, Zamość: BB—2, 
Centrolew—3. 

©kr. Nr. 28, Krasnystaw: BB—2, 
Komuniści—3. 

Okr. Nr. 29, Tczew: BB—1, En- 
decja—3, Centrolew—1. 

Okr. Nr. 30, Grudziądz: BB--1, 
Centrolew 2, Endecja—1. 

Okr. Ńr. 31, Toruń: 
Centrolew—2, Endecja—2. 

BB — 1, 

ĘGACH 

©kr. Nr. 32, Bydgoszcz: BB — 
Centrolew —2. 

Okr. Nr. 33, Gniezno: — ВВ—1, 
Eudecja 2, Centrolew—2. 

Okr. Nr. 34, Poznań, miasto: 
BB— 1, Endecja 3. 

Okr. Nr. 35, Poznań, okręg: 
BB—1, Endecja—2, fCentrolew—1. 

Okr. Nr. 36, Szamotuły: BB —1, 
Endecja—2, Centrolew—1, Niemcy— 1. 

Okr. Nr. 37, Ostrów Wikp.: 
1, Centrolew—3, Endecja—2. 

Qkr. 38, Król. Huta: BB—2, 
Niemcy—1, Chadecja—2. 

Okr. Nr. 39, Katowice: BB—2, 
Niemcy— 1, Chadecja—2. 

Okr. Nr. 40, Cieszyn: 
Niemcy —1,  Chadecja—3, 
niści —1. 

Okr. Nr. 41, Kraków, miasto 
BB—2, Centrolew—1, Żydzi—1. 

Okr. Nr. 42, Kraków, powiat: 
BB—6, Endecja—2. 

Okr. Nr. 43, Wadowice: BB—4, 
Centrolew—3. 

Qkr. Nr. 44, Nowy Sącz: BB—6 
Okr. Nr. 45, Tarnów: BB--3, 

Endecja—4. 
Okr. Nr. 46, Jasło: BB—3, Cen- 

trolew—3. 
Okr. Nr. 47, 

Endecja—2. 

BB 

BB—2 
Komu 

Rzeszów: BB—5, 

Okr. Nr. 48, Przemyśl: BB—4, 
Centrolew—1, Ukr.-Biał.—1. 

Okr. Nr. 49, Sambor: BB—4, 
Ukr.-Białoruski—2. 

Qkr. Nr. 50, Lwów, miasto: 
BB—3, Żydzi— 1. 

Okr. Nr. 51, Lwów, powiat: 
BB—4, Ukr.-Biał —3, Żydzi 1. 

. Okr. Nr. 52, Stryj: BB—3, Ukr.- 
Biał. —2, Żydzi—1. 3 

Okr. Nr. 53, Stanisławów: 
BB—5, Ukr.-Biał. —3, Żydzi—1. 

Okr. Nr. 54, Tarnopol: BB—7, 
Ukraińsko-Biało ruski Blok—3. . 

СКг. Nr. 55, Złoczów: BB—6, 
Ukr.-Biał.—3. 

Okr. Nr. 56, Kowel: BB--5. 
Okr. Nr. 57, Łuck: BB—5, Ukr.- 

Biał. —1. 

Okr. Nr. 58, 
BB—5. 

Okr. Nr. 59, Brześć Litewski: 
BB—5. 

Okr. Nr. 60, Pińsk: BB—5. 

Krzemieniec: 

Okr. Nr. 61, Nowogródek: 
BB—6. 

Okr. Nr. 62, Lida: BB—7. 

Okr. Nr. 63, Wilno: BB—4, En-. 
decja—1. 

Okr. Nr, 64, Święciany: BB — 6. 

WILNO 
LISTA NR. 1 BLOK BEZPARTYJNY WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM 

LISTA NR. 4 STRONNICTWO NARODOWE 

LISTA NR. 7 CENTROLEW 

LISTA NR. 17 SJONIŚCI - ŻYDZI 

oddano głosów ilość mandatów 

77.445 4 
20.831 ; 1 
18.519 
15.496 

Wobec tego posłami z okręgu wileńskiego są czionkowie BB.: Minister 
Aleksander Prystor, dr. Stefan Brokowski, pułk. Bronisiaw Wędziagolski i 
hrabia Jan Tyszkiewicz; ze stronnictwa Narodowego prof. Wacława Komar- 
nicki. 

a 

ŚWIĘCIANY 
LISTA NR. 1 BLOK BEZPARTYJNY WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM 
LISTA NR. 4 STRONNICTWO NARODOWE 
LISTA NR. 11 BLOK UKRAIŃSKO - BIAŁORUSKI 

oddano głosów ilość mandatów 
94.744 6 
8.642 
5.246 

Wobec tego w Święcianach przechodzą wszyscy posłowie z Bloku Bez- 

partyjnego: Tadeusz Hołówko, Stanisław Mackiewicz,, Witoid Kwinto, Fry- 
deryk Krasicki, Borys Pimonow, Józef Polkowski. — Ponieważ wiadomem 
jest, że p. Hołówko przyjmie mandat z okręgu Nowogródzkiego, więc wej- 
dzie do Sejmu jeszcze pierwszy zastępca z listy BB p. Stanisław Stankiewicz. 

LIDA 
LISTA NR. 1 BLOK BEZPARTYJNY WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM 
LISTA NR. 7 CENTROŁEW 

LISTA NR. 19 KATOLICKI BLOK ŁUDOWY (chadecja i endecja) 

oddano głosów ilość mandatów 

155.916 7 
18.157 

13.166 

Wobec tego wszystkie mandaty przypadają BB. Wchodzą do Sejmu po- 
słowie tej listy: minister Witold Staniewicz, Ks. prof. Żongołłowicz, Włady- 
staw Kamiński, Stanisław Dobosz, Bazyli Kuc, Romuaid Tołpyho, Stanisław 
Siciński. 

NOWOGRÓDEK 
LISTĄ NR. 1 BLOK BEZPARTYJNY WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM 
LISTA NR. 7 CENTROLEW 
LISTA NR. 17 SJONIŚCI - ŻYDZI 

oddano głosów ilość mandatów 

145.741 6 
6.487 — 
8.349 — 

Wszystkie fi mandatów przypadły liście B.B. Wchodzą do Sejmu p.p.: 

Tadeusz Hołówko, hrabia Emeryk Czapski, Juljan Małynicz, Gendjusz Szy- 
manowski, Jerzy Gorzkowski, Stanisław Poźniak. 

ZDROWY GLOS OPINJI FRAN- 
KAM CUSKIE]. 

„. PAT. We wstępnym  artykuie 
podkreśla niedzietny wieczorny „Temps* wy- 
jąikowe znaczenie, jakie przedstawiają wy- 
very w Polsce wobec chmur, gromadzących 
się na horyzoncie europejskim. 

„Walka polityczaa w Polsce — zaznacza 
dzieunik — toczy sie zawsze w atmosierze 
systematycznej opozycji pewnych grup po- 
itycznych oraz rywalizacji poszczególnych 
osób, co uniemożliwia jakąkolwiek koncen- 

tracię Sił narodowych. Wszyscy Polacy, czy 
z prawicy, czy z lewicy, są jednomyślni w 
Sprawie obrony kraju przeciwko niebezp 
czeństwu, grożącemiu z zewnątrz. Nicsiety, 
stronnictwa polityczne,nie mogą dojść «o 
porozumienia w sprawie rewizji konstytucji 
i reorganizacji państwa. 

Jeden tylko człowiek potrafił zareagować 
swym autoryteter przeciwko rozgardjaszo- 
wi parlamentarnesiu. Człowiekiem tym jest 

Marszałek Piłsudski. Popularność jest stawia 
go poniekąd ponad walki partyjne. Ideały 
Marszałka Piłsudskiego są znane. Przedło- 
żył on je już niejednokrotnie w swych 
oswiadczeniach publicznych. Należy życzyć, 
ażeby obecne wybory wpłynety na rozjaš- 
nienie obecnej sytuacji politycznej w Polsce. 

Silna Polska, pewna siebie, jest niezbed- 
na dla utrzymania pokoju.w Europie. | 

KTO OTRZYMUJE MANDATY 
W okręgu brzeskim z listy Nr. I 

Antoni Wysłouch i |. Wawrzynowski. 
W okręgu warszawskim z listy Nr. 

1 pik. Walery Sławek, ks. prof. Żon- 
gołłowicz, prof. Makowski, dyr. War- 

stalski, dr. Gliński, adwokat Paschal- 
ski H. Wasniewska; z listy Nr. 4 Ry- 
barski Roman, Nowodworski Jan, Ma- 
ryański Franciszek; z listy Nr. 7 Nor- 
bert Barlicki. 

  

   

  

GRATULACIE Z ZA OCEANU 
WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek w 

godzinach południowych _ przedstawiciel 
„Dziennika Poiskiego* w Detroit (Stany 
Zjednoczone), połączywszy się z dyrektorem 
P.A.T. p. Starzyńskim, prosił go w imieniu 
prasy polsko-anierykańskiej o wyrażenie na 
ręce płk. Sławka gratulacyj z racji ER 
stwa, odniesionego w wyborach przez - 
partyjny Btok Współpracy z Rządem.
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Dzień 16-g0 listopada w Wilnie 
OBWÓD 1 (Jerozolimska) 

Padło głosów na Nr. 1 — 206. 
Na Nr. 4 — 204; 7 — 22; 17 — 

18 — 2. 
OBWÓD 2 (Wiłkomiierska) 

Padło głosów na Nr. 1 — 990. 
Na Nr. 4 — 295; 7 — 88; 17 — 58; 5 —2 

23 — 39. 
OBWÓD 3 (Wiłkomierska) 

Padło głosów na Nr. 1 — 678. 
Na Nr. 4 — 223; 5 — 3; 6 — 2; 7 — 57; 

17 — 382; 18 — 3; 23 — 11. 
OBWÓD 4 (Kalwaryjska) 

Padło głosów na Nr. 1 — 900. 
Na Nr. 4 — 62; 7 — 75; 17 — 40; 23 

— 35. 
OBWOD 5 (Antokol) 

Padło głosów na Nr. 1 — 1106. 
Na Nr. 4 — 301; 7 — 77; 17 — 175; 

— 14; 23 — 12. 
OBWÓD 6 (Antokot) 

Padło głosów na Nr. 1 — 889. 
Na Nr. 4 — 380; 7 — 35; 17 — 21; 

2123 T 
OBWÓD 7 (Łosiówka) 

Padło głosów na Nr. 1 — 934. 
Na Nr. 4 — 02; 7 — 125; 17 — 8; 

123923 5 48: 
OBWÓD 8 (Pioromont) 

Padło głosów na Nr. 1 — 902. 
Na Nr. 4 — 336; 5 — 8; 7 — 30; 11 

1, 17 — 162; 18 — 4; 23 — 11. 
OBWÓD 9 (Krakowska ul.) 

Padło głosów na Nr. 1 — 852. 
Na Nr. 4 — 273; 5 — 7;6— 2;7 

112: 17 — 147; 18 — 9; 23 — 19. 

OBWÓD 18 (Zwierzyniec). 
Padło głosów na Nr. 1 — 1065. 

Na Nr 4 — 170; 7 — 131; 11 — 7; : 
18. 

OBWÓD 11 ( Zwierzyniec) 
Padło głosów na Nr. 1. — 1107. 

Na Nr. 4 — 251;; 5 — 10; 7 — 86; 
— 5; 17 — 52; 23 — 8. 

OBWÓD 12 (Zwierzyniec) 
Padło głosów na Nr. 1 29, 

Na Nr. 4 — 325; 5 — 4; 7 — 51; 
— 2: 17 — 62; 23 -— 7. 

OBWÓD 13 (Szeptyckiego) 
Padło głosów na Nr. 1 — 1108. 

Na Nr. 4 — 375: 5 — 5; 7 — 90; 11 
1: 17 — 53; 18 — 10; 23 — 27. 

OBWÓD 14 (Mickiewicza) 
Padło głosów na Nr. 1 16. 

Na Nr. 4 — 332; 5 — 6; 6 — 1; 7 
24: 17 — 234; 18 — 8; 23 — 4. 

OBWÓD 15 (Pańska) 
Padio głosów na Nr. 1 — 751. 

Na Nr. 4 — 352; 7 — 72; 17 — 212. 
OBWÓD 15 (Mickiewicza) 

Padło głosów na Nr. 1 — 559. 
Na Nr. 4 — 144; 7 — 31; 17 — 34; 18 

— 3%; 23 — 21. 
OBWÓD 17 (Zawalna) 

Padło głosów na Nr. 1 — 554. 
Na Nr. 4 — 329; 5 — 6; 7 — 27; 11 — 

1; 17 — 477; 18 — 17; 23 — 14. 
OBWÓD 18 (Mostowa) 

Padło głosów na Nr. 1 — 751. 
Na Nr. 4 — 472; 5 — 2; 7 — 34; 1 

— 11: 17 — 163; 18 — 5; 23 — II. 
OBWÓD 19 (Mostowa) 

Padło głosów na Nr. 1 — 643. 
Na Nr. 4 — 342; 5 — 1; 6 — 2; 7 — 

‚ М — 1; 17 — 113; 18 — 2; 23 — 9. 
OBWÓD 20 (Królewska) 

Padło głosów na Nr. 1 — 489. 
Na Nr. 4 — 424: 5 — 4; 7 -— 20; 11 — 

it; 
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3; 17 — 52; 23 — 5. 
OBWÓD 21 (Połocka) 

Padło głosów na Nr. 1 — 657. 
Na Nr. 4 — 482; 5 — 19; 7 — 60; 11 > 

— T; 17 — 378; 18 — 14; 23 — 62. 
OBWÓD 22 (Połocka) 

Padło głosów na Nr. 1 — 592. 
Na Nr. 4 — 279; 5— 1; 7 — 50; 11 — 

11; 17 — 34; 23 — 23. 
OBWÓD 23 (Zarzecze) 

Padło głosów na Nr. 1 — 710. 
Na Nr. 4 — 225; 7 — 51; 11 — 6; 17 — 

8, 18 — 1; — 23— 21. 
OBWÓD 24 (Zarzecze) 

Padło głosów na Nr. 1 — 559. 
Na Nr. 4 — 144; 5 — 1; 7 — 31; 17 — 

34: 18 — 2; 23 — 21. 
OBWÓD 25 (wieś: Góry) 

Padło głosów na Nr. 1 — 388, 
Na Nr. 4 —299; 7 — 80; 11 — 16; 

23 — 1 
OBWÓD 26 (Witebska 

Padło głosów na Nr. 1 — 889. 
Na Nr. 4 — 227; 5 — 3; 7 — 126; !1 
2: 17 — 83; 23 — 29. 

OBWOD 27 (Bialostocka) 
Padło głosów na. Nr. 1 — 381. 
Na Nr. 4 — 132; 5 — 4; 6— 1 = 

i 

7558 28, 11 — 3; 17 — 43; 18 — 1; 23 
OBWÓD 26 (Zarzecze) 

Padło głosów na Nr. 1 — 407. 
Na Nr. 4 — 141; 5 — 14; 6 — 1; 7 — 

18; 17 — 539: 18 — 7; 23 — 57. 
е OBWÓD 29 (Królewska) 

Padło głosów na Nr. 1 — 445. 
Na Nr. 4 — 327; 5 — 21; 6 — 2; 7 — 

27; 17 — 490; 18 — 14; 23 — 33. 
OBWÓD 30 (Magistrat) 

Padło głosów na Nr. 1 — 665. 
Na Nr. 4 — 451; 5 — 10; 7 — 15; 11 — 

2, 17 — 242; 18 — 9; 23 — 18. 
OBWÓD 31 (Żeligowskiego) 

Padło głosów na Nr. 1 — 569, 
Na Nr. 4 — 763; 5 — 8; 6 — 1; 7 — 32; 

11 — 11; 17 — 209; 18 — 14; 23 — 6. 
OBWÓD 32 (Pohulanka) 

Padło głosów na Nr. 1 — 643. 
Na Nr. 4 — 388: 5 — 22; 6 — 1; 7 — 

Anegdoty sportowe 
KIEDYŻ PAN ZAKLNIE?! 

Hrabia Salim, znany z dowcipuzi 
niemej gry tenisista, ma zwyczaj 
szpetnie kląć, gdy spartoli łatwą piłkę. 
Ponieważ jest grand .seigneur, więc ja- 
koś mu to uchodzi. Na turnieju w Me- 
ranie trafił on w doublu, wraz ze 
swymi partnerem Gentien'em, na šwiet 
ną parę francuską Boussus— Du Plaix 
Ten ostatni znowu, nie może spędzić 
dnia bez zakładu —- wciąż z kimś, o 
coś robi zakłady. 

— Ile razy zaklnie pan na naszym 
meczu?, zapytał Du Płaix Salma. 

— Jak zechcę, to ani razu. 

— Niemożliwe! Choć raz, ale wyr- 
wie się panu — stoi zakład? 

Stanął. Hrabia zacisnął zęby i nic. 
żeby choć jedno słówko pisnął, widzo- 
wie myśleli, że oniemiał. Coprawda, to 
nie bardzo było czego, grał bowiem 
całkiem dobrze, dużo lepiej od Gen- 
žien'a. 

Pierwszego seta Boussus wygrał 
_ 6:3, w drugim było już 4:2, a Salm 

milczał jak zaklęty; Du Plaix zaczął 

  

38: ; 11 —- 2; 
24. 

17 —- 368: 18 — 11; 23 — 

OBWOGD 33 (Pohulanka) 
Padło głosów na Nr. 1 — 677. 
Na Nr. 4 324; 5 — 1; 7 — 31; 1 — 9; 

102560318 —= 3; 28 2-9. 
OBWÓD 34 (Pohulanka) 

Padło głosów na Nr. 1 — 694. 
Na Nr. 4 — 317; 7 — 54; 1] — 1; 17 — 

1705 18 EMS 2202010003 218] 
OBWÓD 35 ( Pohulanka) 

Padło głosów na Nr. I — 429. 
Na Nr. 4 —251; 5 —51; 6 —2; 7 

— 547; 18 — 23 — 45. 
OBWÓD 36 (Trocka) 

Padło głosów na Nr. 1 — 279. 
Na Nr. 4 —. 178; 5 — 55; 7 — 15; 17 

— 670; 18 — 5 —- 88. 
OBWÓD 37 (Ostrobramska) 

Padło głosów na Nr. 1 — 95. 
Na Nr. 4 — 45; 5 — 20; 6 — 1; 

8; 17 — 671; 18 — 51; 23 — 88. 
OBWÓD 38 (Lidzki zaułek) 

Padło głosów na Nr. 1 — 113. 
Na Nr. 4 —- 11; 5 — 52; 6 — 3; 7 — 
„17 — 818; 18 — 28; 23 — 119. 

OBWÓD 39 (Ostrobramska) 
Padło głosów na Nr. 1 — 376. 
Na Nr. 4 -— 172; 5 — 18; 6 — 1; 

21; 11 — 4; 17 — 443; — 18 — 20; 
83; 

OBWÓD 40 (Ostrobramska) 
Padło głosów na Nr. 1 — 373. 
Na Nr. 4 —- 206; 5 — 30; 6 — 2; 7 — 

29; 11 — 4; 17 —- 576; 18 — 31. 
OBWÓD 41 ( Zawalna) 

Padło głosów na Nr. I — 158. 
Na Nr. 4 —- 59; 5 —- 41; 7 — 7; 17 — 

926; 18 — 45; 23 — 45. / 
OBWÓD 42 ( Szeptyckiego 

Padto głosów na Nr. 1 — 126. 
Na Nr. 4 — 35 67; 6 — 1; 7 — 9; 

‚ 17 — 8 18 — 31; 23 — 100. 

OBWÓD 43 (Rynek Stefański) 

  

—34;    

      

ZR: 

   

  

Pa 

   

  

Padło głosów na Nr. 1 — 309. 
Na Na 4.128; 52 268 6. —:10777— 

56; 17 — 440, 18 - ; 23 — 88. 

  

OBWÓD 44 (zaułek Krupniczy) 
Padło głosów na Nr, 1 — 453. 
Na Nr. 4 — 1 5 — M; 7 — 48; 17    m    

  

— 475; 18 — 39; 23 — 40. 
OBWÓD 45 (Piłsudskiego) 

Padło głosów na Nr. 1 — 525. 
Na Nr. 4 — 114; 5 — 24; 6—1; 7 —- 

81; 11 — 1; 17 — 270; 18 — 13; 23 — 
62, 

OBW6GD 46 (Kurlandzka) 

Padło głosów na Nr. 1 — 3it, 
Na Nr. 4 —- 7; 5 —- 43; 7 — 68; 17 — 

201; 18 — 14; 23 — 50. 

OBWÓD 47 (Szeptyckiego) 

Padło głosów na Nr. 1 — 386. 
Na Nr. 4— 1141 5 — 2047 ТА 

18 — 53; 23 — 93, 

OBWÓD 48 (Rzeźnia miejska) 

Padło głosów na Nr. 1 — 659. 
Na Nr. 4 — 127: 5 — 5; 7 — 190; 11 — 

1; 17 — 217; 18 — 25; 23 —49. 

OBWÓD 49 (Szeptyckiego) 
Padło głosów na Nr. 1 — 1036. 
Na. Nr. 4 — 202; 7 — 245; (7 — 6; 23 

   

    o; 

OBWÓD 50 (Dobrej Rady) 
Padło głosów na Nr. 1 — 247. 
Na Nr. 4 — 59; 7 — 111; 17 — 18; 23 
2. 

OBWÓD 51 (Kurlandzka) 

Padło głosów na Nr. 1 — 383. 
Na Nr. 4 — 67; 7 — 125; 17 — 8; 23 
2 

OBWÓD 52 (Radunska) 
Padto głosów sa Nr. I — 1160. 
Na Nr. 4 — 127: 5 — 4; 7 — 270; 17-- 
18 — 3; 23 — 34. 

OBWÓD 53 (Szkaplerna) 

Padło głosów na Nr. 1 — 882. 
Na Nr. 4 —- 190; 7 — 171; 11 — 4; 17 
1; 18 — 1; 23 — 29. 

OBWÓD 54 (Raduńska) 

Padło głosów na Nr. 1 — 865. 
Na Nr. 4 — 123; 7 — 203; 11 —: 2; 17 

147;,.18 — 1; 23 —21. 

OBWÓD 55 (Beliny) 
Padło głosów na Nr. 1 — 625. 
Na Nr. 4 — 134; 5 — 1; 7 — 112; 11 — 

1; 17 — 19; 18 — 1; 23 — 29. 

OBWÓD 56 (Słowiańska) 
Padło głosów na Nr. 1 — 625. 
Na Nr. 4 — 187; 5 — 2; 6— 1; 7 — 55; 
— 6; 17 — 55; 22 — 1; 23 — II. 

OBWÓD 57 (Nowy Świat) 

81; 

Padło głosów na Nr. 1 — 676. 
Na Nr. 4 — 237; 5 —. 18; 6 — 1;.7 — 

92; 11 — 8; 17 — 253; — 18 — 7; 22 — 
1; 23 — 30. 

OBWÓD 48 (Słowiańska) 
Padło głosów na Nr. 1 — 614. 
Na Nr. 4 — 249; 5 — 3; 7 — 49; 17 — 

27: 22 — 2; 23 — 8. ) 

POWIAT WiLEŃSKO - TROCKI 
Uprawnionych — 102,772, głoso- 

wało — 67,345, Uniewažniono 
2,774, ważnych — 64.570. Nr. 1 — 
40.681; Nr. 4 — 6.797; Nr. 5 — 38; 
Nr. 7 — 14,503; Nr. 11 — 176; Nr. 17 
— 2.108; Nr. 18 — 199; Nr. 22 -— 
11; Nr. 23 — 63. 

się niepokoić. „Trzeba mu pomėc““ 
pomyślał i zaczął posyłać na hrabie- 
go leciutkie piłeczki, dziecinnie łatwe, 
ufając, że tamten jednak którąś przefu- 
jarzy i wtedy... 

Tymczaserm Salm wykańczał wszy- 
stko doskonale, walił po rogach i 
wkrótce było 4:4, Boussus był wściek- 
ły, nie mógł zrozumieć, co się stało je- 
go partnerowi, dlaczego ni stąd, ni,- 
zowąd gra jak noga. I w zdenerwowa- 
niu odbił serwis Gentien'a skandalicz- 
nie: wolniutki balonik — prosto na 
rakietę, stojącemu przy siatce Salmo- 
wi. Wielki zamach, trrrach — i hra- 
bia zasmeczował z pół kroku w siatkę: 
„psiakrew“!! 

Wygrałem, zawołał Du Plaix pod- 
skakując. z radości w górę. 

Narazie nikt nie zrozumiał o co 
chodzi, ale po 5 minutach wynik 
brzmiał już 6:4 dla Boussus'a i Du 
Plaix'a, który od tej chwili grał jak 
anioł. 

ŁINGWISTYKA TŁOCZYŃSKIEGO 

Jest taki głupi zwyczaj w tenisie, 
że gdy odbija się piłkę netem woła się: 
„Oh pardon“, choć w gruncie rzeczy 
jest się uradowanym z niespodzianej 

Wyniki w poszczególnych obwodach 
OKRĘG NR. 63 — WILNO 

(miasto i pow. Wileńsko Trocki) 
Uprawnionych do głosowania —- 

213,862, głosowało — 139.038, gło- 
sów ważnych — 136.112, unfewažnio- 
no głosów — 2.926. 

Na listę Nr. 1 Bezpartyjnego Blo- 
ku padło — 77.445; Nr. 4 Narodową — 
20.831; Nr. 5 Blok Lewicy Socjalistycz 
nej (Bund i Niezależna Partja Socjali- 
styczna) — 775; Nr. 6 Poalej Sijon — 
49; Nr. 7 Centrolew (P. P. S., Wyzwo 
lenie, Piast, Str. Chłopskie, N. P. R.) 
— 18.509; Nr. 11 Blok Ukraińsko - 
Białoruski — 317; Nr. 17 Blok Obrony 
Praw Żydowskich (sjoniści) — 15.494 
Nr. 18 Ogólno - żydowski Blok gospo 
darczy (ortodoksi) — 847; Nr. 22 
Lewica Robotniczo - Chłopska (komu- 
nizująca) — 21; Nr. 23 Jedność Ro- 
botniczo - Chłopska (komuniści) 
1.833. 

JAK BYŁO W ROKU 1928? 

Ciekawą ilustrację imponującego 
zwycięstwa jedynki stanowi porówna- 
nie wyników niedzielnego głosowania 
z wynikami wyborów w r. 1928. 

W Okręgu Wileńskim uprawnio- 
nych było 202.698, głosowało 135.887, 
głosów ważnych — 132.888, unieważ- 
nionych — 2.985, frekwencja 67,03 
proc. 

Na Blok Bezpartyjny padło głosów 
41.311, — mandatów 2; endecy —- 
20089 — mandatów 1; P. P. $., Wy- 
zwolenie (obecny Centrolew ) — 44.130 

mandatów 1,; Blok Mniejszości 
(Żydzi ,Białorusini) — 17.174. 

WoOkręgu Święciańskim uprawnio- 
nych było 248. głosowało 154.770 
ważnych 143.807, frekwencja — 62.30 

   

   

    

    

   

    

proc. 
Blok M ości -— 56.534, —- 

mandatów 'dynka — 37,749 — 
inandato „PLiS.—-24752 — 
mandatów . 

W Okręgu Lidzkim uprawnionych 

  

było 320.77 
ważnych — 
— 13.067. 

Białoruscy Włościanie i Rolnicy -—- 
35.076 — mandatów 2; Jedynka —- 
01.856 — mandatów 4; Chadecja —- 
(obecna 19) —18.315 — mandatów —- 
—1 

Impresje wyborcze 
Niedzielny dzień wyborów, trzeba 

to zaznaczyć na wstępie, przeszedł 
niezwykle cicho. 

W porównaniu z wyborami w ro- 
ku 1928 agitacja w „dniu krytycznym” 
była wprost znikoma. Nikt nigdzie nie 
nawoływał, nigdzie prawie nie rozda- 
wano numerków, nie zrywano plaka- 
tów. Trzeba przyznać, że „jedynka do 
minowała. 

Słowem cicho, składnie... 
Frekwencja naogół spora, zwła- 

szcza w godzinach rannych i poobied- 
nich. Zresztą w różnych obwodach —— 
różnie. 

Obserwujemy prace poszczególnych 
komisyj. 

Lokal szkoły przy ul. Królewskiej 
— Od samego rana ogonek. Sprawnie, 
posuwa się wąż wyborców. :« Prawie 
nikt nie rozmawia, — nastrój poważ- 
ny — tylko jakaś paniusia w staro- 
modnej mantylce na gwałt chce wyba- 
dać stojącego obok robotnika (może 
dozorca) na jaki numer głosuje. 

Ми 
korzyšci. Super -— gentlemani, na įa- 
kieš wspaniate zagranie przeciwnika, 
na jakąś piłkę nie do wzięcia wołają z 
odpowiednią  intonacją zachwytu: 
„g00d shot!“ 

W zeszłym roku, gdy Tłoczyński 
startował po raz pierwszy na turnieju, 
postanowił on naśladować we wszyst- 
kiem bywalców kortowych. Wypadło 
mu grać z Kożeluchem — mistrzem 
Czech, który oczywiście kiwał go bez 
wysiłku. W pewnej chwili Tłoczyński 
odbił arcytrudną piłkę — Kożeluch 
rzucił się do siatki, by ją skończyć — 
dziki net — i Czech nie trafił wcale w 
piłkę. 

Oh good shot, good shot!  jęknął 
tonem ubolewania Tłoczyński. I długo 

osowało —, 218.421, 
145.345, unieważnionych   

nie mógł się połapać czemu Kożeluch, s 
sędzia i publiczność pękają ze śmiechu. 

CO TRUDNIEJ: TAŃCZYĆ, CZY 
GRAĆ W PIŁKĘ? 

Nawrot i Martyna poszli do Wesołego 
Wieczoru na rewję. Kupili bilety, usied 
li (pod Martyną krzesełko trzeszczało, 
trzeszczało...) i wybałuszyli oczy na 
Parnella. 

Jak on tańczy! 

Poczciwina inilczy dugo, a następ- 
nie zwyciężony gadatliwością ciekaw- 
skiej, pokazuje spracowaną dłoń i la- 
konicznie zaspakaja jej ciekawość. 

-— Taka czarna ręka na kogo może 
głosować?.. 

W lokalu Magistratu ogonek zawija 
się przez korytarz i schody. Trochę po 
dziesiątej przybywa p. wojewoda Ra- 
czkiewicz. Przechodzi obok ogonka 
składa głos i wychodzi. Trwa to kil- 
ka minut. W godzinach obiadowych 
ilość głosujących zmniejsza się lecz już 
© godz. 3 ogonek wydłuża się znowu. 
Obserwujemy charakterystyczne sceny. 
Oto dwaj tragarze wnoszą na krzeseł- 
ku Staruszkę. Nikt w ogonku nie opo- 
nuje więc krzesełko traiia bez kolejki 
do stołu komisji. Do urny wpada nu- 
mer... mniejsza z tem, trochę podob- 
nych wpadło gdy sznureczkiem sunęły 
zakonnice i pensjonarjusze T-wa Do- 
broczynności... Wrażenie walnego zwy 
cięstwa czwórki na terenie tego ob- 
wodu znika za chwilę po wyjściu za- 
konnic i „dobroczynnych“ babulek. Su 
nie grono inteligencji, trochę robotni- 
ków. Niosą jedynki, mniej ostentacyj- 
nie, ale widoczne dla wszystkich. 

Gdnosi to dobry skutek, bo oto ja- 
kiś stary żyd rwie siedemnastkę i zwra 
cając się do stojącego obok kolejarza 
prosi: daj mi pan jedynkę, widziałem, 
że ma pan kilka. 

Daje to jakiemuś panu asumpt do 
zadania żartobliwego pytania pod a- 
dresem sąsiada — żyda, inteligenta: 

— Na kogo pan głosuje? 

— Interpelowany uśmiecha się i 
odpowiada: jedynka da nam gwarancję 
mocarstwowości Polski i ładu wew- 
nętrznego, siódemka zapewni nam u- 
trzymanie wszystkich zdobyczy socjal- 
nych, wobec tego ja głosuję na... sie- 
deminastkę. ; 

Audytorjum śmieje się, lecz za chwi- 
lę każdy myśli już o czem innem, zresz 
tą kolej zbliża się. 

Na Pohulance jakaś babina kręci 
się z czwórką, wspomina coś o maso- 
nerj;, która... i t. 4, а м momen- 
cie decydującym (przy wkładaniu nu- 
merka do koperty) wyjmuje z książecz 
ki do nabożeństwa jedynkę i lokuje ją 
w kopercie. 

Rozmówki w obwodach na przed- 
mieściach mają charakter inny. 

Na Raduńskiej ogonek długi. Gawe 
dzą, pokpiwają jeden z drugiego, nie 
śpieszą się do urny. Niedziela, mają 
czas. 

Jakiś młody robociarz z zawadjac- 
ką miną wetknał w klapę świątecznej 
marynarki kartkę z nr. 23 i głośno roz- 
mawia z jakim żydkiem. 

— Pachoły, psia ich nędza, jedyn- 
karze, na hrabiów i kanoników gło- 
sują, faszyzmu im się zachciewa i pań- 
szczyzny... niefortunny komunard milk 
nie i trwożliwie spogląda na posterun- 
kowego, obserwującego go zdaleka. 
Widać znany ptaszek. 

Nieco dalej denerwuje się jakiś gru- 
bas. Przestępuje z nogi na nogę i klnie. 

— Czekamy już dwie godziny, co 
jest! Chodź Kaziuk, zwraca się do są- 
siada, pójdziemy do innej komisji, mo- 
że tam prędzej będzie! 

I rzeczywiście, za chwilę odchodzą. 
Tak to mniej więcej było wczoraj... 
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Nadzwyczajne, niesłychane, feno- TRZY BRAMKI ZA 200 ZŁOTYCH 
menalne! 

Patrz, co za piruety. Jak on 
robi? 

Rzeczywiście Parnell dokazuje cu- 
dów: skacze, pada plackiem, odbija 
się od Ściany, fika koziołki, pyrga na 
jednej nodze, wali hołubce, zawijasy, 
przysiady — sprężyna nie człowiek, 
guma nie mięśnie. : 

Podczas antraktu dwaj przyjaciele 
nie mogli ochłonąć z podziwu. Wresz- 
cie Nawrot rzucił pytanie: 

— Jak myślisz, co większa sztuka, 
tańczyć jak Parnell czy grać w foot- 
ball jak ty i ja? 

Wielokilowy Martyna szybki jest 
tylko na boisku, w intelektualnych za- 
gadnieniach nie uznaje pośpiechu. To 

to 

też dopiero po godzinie, na wychod- 
nem szturchnął Nawrota: — „wiesz, 
rzekł, myślę, że dla nas trudniej by- 
łoby zatańczyć tak, jak on, ale jemu 
nie łatwiej przyszłoby zagrać, jak któ- 
ryś z nas — no, a dla byle kogo, to 
hasać jak Parnell czy prztykać jak 
Nawrot musi być jednakowo djabelną, 
niedościgłą sztuką. 

Sokrates lepieiby 
wał panie Martyna. 

nie wykalkulo- 

Pożyczka zagraniczna dla Polski | 
WARSZAWA. 17.XI (tel. wł. „Słowa”). Dziś wieczor 

zgodnie z naszemi doniesieniami z przed trzech dni min. 
Matuszewski podpisał umowę ze szwedzkim konsorcjum 
zapałczanem, udzielającą Polsce pożyczki na sumę 32 
miljonów 400 tysięcy dolarów, oprocentowanych po 6i 
pół proc. rocznie. 

Kurs emisyjny obligacyj wynosi 93. Termin spłaty 
pożyczki w roku 1965. Do tego czasu zostaje przedłużo- 
na umowa o dzierżawie przez konsorcjum szwedzkie mo- 
nopolu zapałczanego. 

Umowa pożyczkowa wejdzie w życie po zatwierdze-. 
niu jej przez Sejm. 

  

Raport wyborczy u Marszałka Piłsudskiego * 
WARSZAWA. 17-XI (tei. wł. „Słowa*). Pierwsze wyniki wyborów 

przedłożono Marszałkowi Piłsudskiemu dziś rano a o godzinie 2-ej po poł. 
Dyr. Departamentu politycznego M.S.W. płk. Stamirowski złożył Marszał-* 
kowi Piłsudskiemu szczegółowy raport wyborczy. 

Głosy prasy zagranicznej 0 wyborach 
WIEDEŃ. PAT. — Prasa wiedeńska ograńicza się do podania rezulta 

tu wyborów w Polsce, przyczem jednak stwierdza, że wybory miały przebieg 
zupełnie spokojny i zakończyły się ogromnem zwycięstwem  Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z rządem. 

„Neue Freie Presse' podkreśla. że po raz pierwszy od odrodzenia pań- 
stwa polskiego, rozporządza Marszałek Piłsudski absolutną większością 
głosów w Sejmie. Walka między rządem a parlamentem, która od roku 1921 
dominowała w polityce połskiej, została w bieżącym roku rozstrzygnięta na 
korzyść rządu. 

ж * ® 

PRAGA. PAT. — Prasa czeska zdradza ogromne zainteresowanie wy- 
nikami wyborów do Sejmu polskiego. Urzędowy organ ministra spraw zaś 
granicznych „Prager Presse* wysłał na czas wyborów do Warszawy spe- 
cjalnego korespondenta, który po za licznemi sprawozdaniami telegraticzne- 
ini nadsyłał redakcji wyczerpujące artykuły o sytuacji wyborczej w Polsce. 

Prasa podkreśla zwycięstwo bloku rządowego i dotkliwą porażkę 
mniejszości niemieckiej, co przypisuje narodowej Konsolidacji w Polsce 
i przemożnemu autorytetowi Marszałka Piisudskiego, który okazał się czyn- 
imikiem decydującym przy wypowiedzeniu się społeczeństwa. 

* ® * 

LONDYN. PAT. — Prasa londynūska obszernie pisze o wynik:Zh wy- 
borów w Polsce. „Dailły Mail'* w artykule specjalnego korespondenta, wy- 
słanego do Polski na czas wyborów, stwierdza, że naród polski w obecnych 
wyborach zdał egzamin dojrzałości politycznej, bo. chociaż Mar szałek Pil- 
sudski rządzi żelazną ręką, to jest to ręką Polaka, który ratuje Polskę # 
iządem obcej ręki. & 

Szczęśliwa, bogata Polska pod stałym rządem jest głównym szańcem 
obronnym Europy przed boiszewizniem. Wiele posłów i osób świata 
parlamentarnego daje wyraz zadowoleniu, że wyniki wyborów ułatwią Mar- 
szaikowi Piłsudskiemu stabilizacje stosunków politycznych i gospodarczych 
w Poisce. ) 

* * * 

BERLIN. PAT. — Ogłaszając wynik wyborów w Polsce cała dzisiej- 
Sza prasa, bez względu na zabarwienie polityczne, stwierdza niewątpliwie 
zwycięstwo bloku rządowego oraz zaznacza, że w Sejmie rozporządzać on, 
będzie napewno bezwzględną większością. ” 

Dzienniki powątpiewają jednak, czy rząd Marszaika Piłsudskiego uzy- 
ska kwalifikowaną większość, potrzebną do zmiany konstytucji. Wiele dzien 
ników, jak ,„Boersen Coutier*, Germania", Boersen Ztg.*), uskarżają się na 
*zekome ograniczenie swobody mniejszości niemieckiej w czasie wyborów. 

  

  

B. posłowie osadzeni w więzieniach 
„nie zostaną zwolnieni 

WARSZAWA. 17.XI (tel. wł. „Słowa”). Jak się dowiadujemy 
b. posłowie, znajdujący się w więzieniu w Brześciu iuk Innych 
więzieniach, wybrani obecnie, nie zostaną zwolnieni automatycz- 
nie, ponieważ potrzebna jest dla zwolnienia uchwała Sejmu. 

Pos. Jaremicz osamotniony 
WARSZAWA. 17.X1 (tel. wł. „Słowa*). Do Sejmu obecnego wejdzie tylko 

jeden Białorusin, a mianowicie pos. Fabjan Jaremicz, który o rzymuje mandat 
z listy państwowej bloku ukralńsko-blałoruskiego Nr. 11. 

  

Wyniki wyborów w Gdańsku 
GDAŃSK. PAT. Ostateczne wyniki wyborów w Gdańsku przedstawiają 

slę w świetle liczb następująco. Socjaliści uzyskali 19 mandatów (stracili na- 
ogół około 13 tysięcy głosów w porównaniu z poprzedniemi wyborami), na- 

cjonaiiści 10 mandatów (stracili zgórą 10 tys. głosów), hitlerowcy 12 manda- 

tów (uzyskali około 29.500 głosów), komuniści 7 mandatów (uzyskali zgórą © 

tysięcy głosów), centrum katolickie—11 mandatów (uzyskało około 3 tysięcy 

głosów), niemiecko-gdańska partja gospodarcza—3 mandaty (straciła około 2 

tys. głosów), nacjonalni liberali-dwa mandaty, partja niemieckich libera- 

łów—jeden mandat, zjednoczenie pracy—2 mandaty, lista zjednoczenia ko- 

iejowców | pracowników portowych — 1 mandat oraz  niemiecko-ludowe 

zjednoczenie (lista wiejska) 2 mandaty, wreszcie Polacy otrzymali 2 mandaty, 

uzyskując około 450 głosów. 

(RAZER EEA SET DRS KOR NTT TINKA 

E PUR SI MUOVE 
Niezrównany Weismiiller został za- 

wodowcem i jako taki był trenerem re- 
prezentacji pływackiej Francji. Po kil- 
komiesięcznym pobycie skwaszony 
wrócił do Ameryki — jako amatorowi 
powodziło mu się finansowo znacznie 
lepiej. Oczywiście oblegli go dzienni- 
karze wypytując o Taris'a młodego te- 

Na meczu Polska — Łotwa, który 
jak wiadomo zakończył się walnem na- 
szem zwycięstwem 6:0, wszyscy mogli 
zauważyć, że Nawrot po strzeleniu 
czwartej bramki, która była jego trze- 
cią, popadł formalnie w szał radości: 
podnosząc obie ręce w górę obiegał 
partnerów — całował ich, ściskał... 

nikami zbliża się bardzo do rekordów 

| 

nomena francuskiego, który swemi wy- 

Przyczyna tego wesela wyjaśniła 

się wkrótce: zwinny, rudy łącznik Le- 

gji założył się z pewnym majorem, że 

sam strzeli trzy bramki — założyli 
się o 200 zł. Istotnie zakład niebywa- 
ły. Na meczu międzypaństwowym za- 
ładować 3 gole, to wyczyn nienotowa- 
ny u nas — skąd ten chytry Nawrot 

wiedział, że Łotysze grają tak źle, cze- 

mu był tak pewien swojej kapitalnej 

formy? 

Czy zgnębiony major, najsmutniej- 
szy z polskich widzów tego meczu, do- 
płacił Nawrotowi 66 zł. z groszami za 
4-tą bramkę, którą ten wsunął prawie, 
że w ostatniej minucie gry — niewia- 
domo. W każdyn: razie Nawrot i bary z 
Nowego Świata dobrze wyszli na tym 
zakładzie. 

światowych Weismiillera. 
Nic nie rozumiem z jego  styłu, 

-— oświadczył mistrz —-- robi wszystko 
nieprawidłowo, akurat odwrotnie niż 
ja: np. ręce zamiast zanurzać głęboko 
i blizko ciała, kladzie płytko i daleko 
od siebie -- coś niby wiosła, tak samo? 
jego praca nóg różni się wielce z tem, 
co zawsze uważałem za ideał... 

— A jednak się posuwa, zauważył 
któryś z dziennikarzy. | 

— Posuwa się i to żwawo nawet, 
potwierdził Wezsmiiller, jeśli w tem 
tempie bedzie robił postępy, odbierze 
mi wszystkie moje rekordy. : 

Co świadczy, że w pływaniu, jak 
w każdym sporcie, jak w każdej rzeczy 

na świecie niema reguł niezmiennych. 
Karol. 
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Praca inwestycyjna samorządu terytorjaln. 
Nakładem Ministerstwa Spraw We- 

wnętrznych ukazało się ostatnio w dru 
ku wydawnictwo, obrazujące pracę 
inwestycyjną samorządu terytorjalnego 
w ciągu dziesięciolecia: 1919 —- 1929 
rokn Е 

Dziesięciolecie zostało podzielone 
w tem wydawnictwie na dwa okresy: 

„od 1919 da 1926 r. i trzechlecie 1926 
— 1929 r. 

Rozwój insiytycyj komunalnych w 
dych okresach był następujący: 
Rodzej inwestycyj 1919 1926 1929 

Elektrowrie 93 139 214 
Rene 372 409 429 
Hale targ. i targow. 305 476 493 
Wodociągi i . 
i kanalizacje 183 201 230 
Izby szkolne 25033 28611 31388 
Km. linij tramw. 329 379 430 
Km. dróg bitych 30371 31713 33802 
Łóżka szpitalne 25662 30966 34659 
Przychodnie dla 

ludności — 133 579 

Tempo rozwoju inwestycyj samo- 
rządu terytotjalnego w okresie trzyle- 
са 1926 — 1929 było znacznie szyb- 
sze, niž takiež tempo w okresie 1919 

    

      

  

--1926 r., jak to widać z poniższej ta- 
beli 

Zbud, i rozbud. 
objektów 1919/26 1919/26 

Elektrownie 46 75 
Rzežnie < 37 20 
Wodociągi i ka cje _18 29 
izby szkolne 3578 2777 
Linje tramwajowe km. 50 51 

gi bite km. 1342 2089 
k SZf 5304 3693 
Przychodnie i ampułans> 133 446 

Ogółem biorąc, wartość inwestycyj 
kon:unalnych, wykończonych i odda- 
nych do użytku w okresie 1926 -— 
1929 r., wynosi przeszło 510 miljonów 
złotych. Ponadto efekt finansowy in- 
westycyj, z'czętych, a jeszcze nie wy- 
kończonych w grudniu 1929 roku, wy- 
raža się kwotą około 236.5 miljonów 
zł., — w czem zaczęto 52 elektrownie, 
29 rzeźni, 12 hal targowych i targo- 
wisk, 29 wodociągów i kanalizacyj, 11 
cegielni i betoniarni, 439.710 m. ulic, 
921 km. dróg i mostów, 3.456 izb 
szkolnych, 3190 łóżek szpitalnych i 
t. p. 

Jeżeli chodzi o województwa pół- 
nocno - wschodnie, t. j. w-wo Wieleń- 
skie i Nowogródzkie, — to na tym te- 
renie efekt pracy samorządów w dzie- 
dzinie inwestycynej był następujący 
(w jednostkach przyrostu): 

W-wo W-wo 
Wil. _ Nowogr. 

Rodzaj instytucyj. 

Elektrownie — 3 — 2 
Rzeźnie komunalne 3 — 1 — 
Wodociagi — — — — 

Kanalizacje — 1 — — 
Izby szkolne 58 79 53 94 
Drogi bite — 6 3 206 

A więc i w odniesieniu do woje- 
wództw północno - wschodnich, jak w 
odniesieniu do całej Polski, należy 
stwierdzić większe tempo prac inwesty 
cyjrych samorządu w ciągu ostatniego 
trzylecia, niż ża okres siedmiu lat 
1919 — 1920. h. 

  

  

  

  

    

   

   

WTOREK 

18 Aziś dontce 6 g. 6 m. 56 

Odona 
jutro „ słunco o pada. $ m. 45 

Elżbiety    
SPUSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LoGj: U. S. B. W WILNIE, 

©» dula 17. XL 1980 r. 
Cišnienta šie 750 

Temyporatrnia średnia -l 1 

+ 1 

112823 -|- 2 

w puma 

  

Tewperutara najwyższa 

  

Few peraiwra 

Chad w milimetrach: 5,5 

© Wiatr 
pr."ważający 

Tenóeucja: Lekki spadek. 
<w ag: pochmurno, śnieg. 

URZĘDOWA 
— Urzędowy cennik apteczny. Z dniem 

jutrzejszym wejdzie w życie  rozpo- 
rządzenie Min. Spr. Wewn. o określeniu cen 
aptekarskich. : 

Do rozporządzenia tego dołączona jest 
taksa aptekarska, która będzie obowiązy- 
wać wszystkie apteki uprawnione do sprze- 
daży lekarstw. Apteki nie będą mogły po- 
bierać wyższych cen od wymienionych w 
taksie. 

Przekroczenie cen wskazanych w taksie 
karane będzie surowo. 

WOJSKOWA 
— Oiicer łącznikowy przy aeroklubie 

akademickim. Departament aeronautyki M. 
S. Wojskowych wyznaczył na rok 1930 — 31 
oficerów łącznikowych przy akademickich 
klubach lotniczych. и ; i 

Aeroklubem akademickim w Wilnie opie 
kować się będzie por. pilot Leszczyński. 
5 p. lotn. Por Leszczyński były oficer 6 p.p. 
Leg. znany jest dobrze w Wilnie jako 
wszechstronny sportowiec. 

, POCZTOWA 
— Wyjaśnienie Dyr. Poczt i Telegratów. 

Wil. Dyrekcja Poczt i Telegrafów wyjaśni- 
ła, że za pośrednictwem publicznych auto- 
matów telefonicznych dopuszczone są Toz- 
mowy miejscowe tylko w jednym kierunku 
do abonentów t. z., że z automatu nie moż- 
na telefonować do automatu, ani też z au- 

atu do rozmównicy, z prośbą o zawez- 
nie potrzebnej usoby. 

+ + 16 
Niektórzy abonenci skrytek pocztowych u- 
skarżają się na doręczanie im korespondencji 
ze znacznem opóźnieniem. zł 

celu uniknięcia na przyszłość podob- 
lego rodzaju wypadków Dyrekcja Poczt i 
Telegrafów zwraca się do abonentów skry- 
tek z prośbą, aby podawali dla swych nadaw 
ców listów nie tviko dokładny adres, lecz 
także numer skrytki. Urząd Pocztowy Wilno 
1 mając uwidoczniony numer na kopercie na- 
tychmiast ten list włoży do odpowiedniej 
skrytki przez co uniknie się opóźnienia w do- 
ręczaniu korespondencji. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Posiedzenie naukowe Wil. Towaczy- 

Stwą Ginekologicznego odbędzie się dnia 
2 b. m. o godz. 20 w lokalu Kliniki Położn. 

Ginekolog. U.S.B. (Bogusławska 3) z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Pokazy preparatów ze szpitala 
iekóba i Klin Položn.-Ginekolog. U. S. B. 

2) Dr. Zaleski — Wpływ sympatectomji 
na zmiany cykliczne przeszczepionej  ślu- 
zowki macicy, 

3) Dr. Zaleski — Kilka uwag w sprawie 
warunków pracy naukowej w. Strassburgu. 

— Walne zebranie Okr. Zw. Bokserskie- 
go. Z powodu braku quorum w dn. 30. 10. 

1 południowo-zachodni 
\ 

Św. 

  

  

"+ Żaparcie 
i obstruktcję 
chroniczną 

*suwa się, zażywając 
за Karposal. 

Cena Zł. 4.00. 

Sposób użycia 
załączony, 

KARPOSA 
w pińskiego: 

    
   

      

    

    

kr. termin rocznego walnego zebrania człon- go 
ków Wileńskiego Okręgowego Związku Bo- 
kserskiego został przesunięty na dzień 19 
XI. 30 r. godz. 18 i odbędzie bez wzgłę- 
du na ilość delegatów z poszczególnych sto- 
warzyszonych klubów w lokalu Ośrodka WF 
przy ul. Ludwisarskiej 4. 

Porządek obrad jak w dn. 30. X. 30 r. 

SĄDOWA 
— Z życia Wit. Koła Zrzeszenia Sędziów 

i Prokuratorów. Zarząd, Koła Wilenskiego 
Zrzeszenia Sędziów i Prókuratorów Rzeczy 
pospolitej Polskiej podaje do wiadomości 
członków, że na posiedzeniu w dniu 7 listo- 
pada 1930 roku rozważano sprawy: ożywie- 
nia stosunków towarzyskich wśród członków 
koia ofaz otwarcia przy kole w najbliższym 
czasie Kasy Oszczędnościewo - Pożyczko- 
wej. 

W myśl uchwały ostatniego Zgromadze 
nia Koła należenie do tej Kasy będzie do- 
browolne. 

Jednocześnie uchwalono: przekazać z sum 
Koła na fundusz budowy łodzi podwodnej 
„Odpowiedź Trewiranusowi* 200 złotych. 

RÓŻNE 
— Nowy lokal konserwatorjum muzycz- 

ńego. Min. W. R. i O. P. udzieliło konserwa- 
torjum muzycznemu subwencję na przepro- 
wadzenie remontu nowego lokalu. Nowy 10- 
kał konserwatorjum mieścić się będzie przy 
ul. Końskiej (b. lokal teatru „Palace''). 

Konserwatorjum będzie miało teraz włas 
ny lokal, co pozwoli na urządzanie imprez. 

— „Dom W. F. i P. W." powstanie w 
Wilnie. Na ostatniem posiedzeniu miejskiego 
komitetu W. F. i P. W. powzięto uchwa- 
łę w sprawie budowy „Domu W. F. i P. W. 
w. Wilnie. 

Dom ten gromadzić bedzie wszystkie or- 
ganizacje tego typu. 

. Ponadto ustalony zostai definitywnie ter- 
min dorocznego „Tygodnia W. F. i P. W.“ 
Tydzień ten odbędzie się od 1—8 lutego 

1931 roku. Wybrano trzy sekcje. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, gra- 

na będzie w dalszym ciągu subtelna komedja 
Surguczewa „Skrzypce jesienne". Wszystkie 
bilety zostały wysprzedane. 

--„Noc listopadowa". Przygotowania 
do wystawienia „Nocy listopadowej" S. 
Wyspiańskiego w całej pełni. Codziennie od- 
bywają się pod kierownictwem F. Ruszczy- 
ca i reżyserją R. Wasilewskiego próby z te- 
go arcydzieła, ujętego w 10 malowniczych 
obrazów scenicznych. „Noc listopadowa uka- 
że się w 100-na rocznicę powstania listopa- 
dowego. 

— „Cuda w Lourdes“, 
o godz. 8 wiecz. wystąpi w teatrze na Po- 
hularce znakomita powieściopisarka, autor- 
ka: „Będziesz maleńką", Wielki cham“, 
„Józikowa niedziela* i inn. z rewelacyjnym 
wieczorem p. t. „Cuda w Lourdes". Rewela- 
cje autorki z osobistego pobytu w grocie 
cudownych uzdrowień. Niesłychanie ciekawe 
fakty i oświetlenie sławnych cudów w Lour 
des, oryginalny i sugestywny sposób ich opo 
Wiadania, zyskały wieczorowi olbrzymie za- 
interesowanie publiczności tak w Warszawie, 
jak i na prowincji. Niewatpliwie, iż w Wil- 
nie „Cuda w Lourdes" zyskają niebywały 
rczgłos, a sala Teatru Wielkiego na Pohui- 
lance zapełni się po brzegi tak wytworną 
publicznością, jak i najszerszemi warstwami 
społeczeństwa. 

Biłety wcześniej do nabycia w kasie za- 
mawiań w teatrze „Lutnia” od godz. 11 

     

   

    

Jutro, we środę 

do 9 wiecz. — 

— Teatr Miejski w „Lutni”, Ciesząca się 
nadzwyczajnem powodzeniem — lekka ko- 
medja S. Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj mnie 
madame* wypełni repertuar dni najbliższych. 

Dziś — „Nie rzucaj mnie madame*. 

CO GRAJĄ W KINACH 
Heljos — Niebezpieczny romans. 
Hollywood — Niebezpieczny romans. 
Światowid — Pat i Patachon jako gaze- 

ciarze, 

Stylowy — Dzika orchidea. 
Mimoza — Diana. 
Kino Miejskie —- Prezydent. 
Wanda — Skrzydlata flota. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Za czas od i5 

do 17 b. m. zanotowano wypadków 43, w 
tem kradzieży 8, opilstwa 15, przekroczeń administracyjnych 6. 

> ao w = W lesie odnale- 
le zmarłego mieszkańca wsi Inklaryszki, 

gm. Rudziskiej, Janczewskiego Marcina; któ” ry zmarł nagle z powodu choroby serca. 
= radzieże w Instytucie Śniadeckich, W dniu 15 b. m. Epsztejn 

SEO W O 

B. posłowie białoruscy dziś 
staną przed sądem 

W dniu dzisiejszym przed Sądem Okręgowym w Wilnie rozpocznie się proces prze- 
ciwko uczestnikom spisku komunistycznego, na którego czele stali b. posłowie sejmo- 
wi Gawryluk, Dworczanin, Kryńczuk i Wołyniec oraz ich uajbliżsi współpracownicy,j 
funkcjonarjusze t. zw. sekretarjatu centralnego Białoruskiego włościańsko-robotniczego 

klubu poselskiego, jako też kierownicy sekretarjatów powiatowych, tegoż klubu. 
Prócz wymienionych 4 b. posłów zasiądzie na ławie oskarżonych 6 współobwinio- 

nych. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że istotna działalność organizacji bynajmniej nie 
odpowiadała firmowej nazwie Białorusko-Włościańskiego Klubu Poselskiego, gdyż se- 

kretarjaty tegoż Klubu idziałały po za terenem sejmowym, a riazwa „B. W. R. Klubu 
Poselskiego* stwarzała pozory legalności, a nawet nietykalności dla członków tej orga 
nizacji. Oskarżeni odpowiadać będą z art. 

munistycznego, którego ogniwami były m. 

i powiatowe. Rozprawie przewodniczyć będzie wiceprezes Kaduszkiewicz. 

wnosić będzie wiceprokurator Zdanowicz. 

102 cz. I K.K., t. į. o zawiązanie spisku ko- 

in. wymienione wyżej sekretarjaty, centralny 

Qskarżeniet 

Sierżanta KOP. zamordowano podFilipowem 
Na pograniczu poisko-litewskiem w 

sichu znaleziono nagie zwłoki sierżanta K.0.P. Andrzeja Porulskiego, 

lesie w pobliżu Filipowa pod grubą warstwą 

który został 
zamordowany w nieznanych okolicznościach. 

Zachodzi jedynie podejrzenie, że na Porulskiego dokonali napadu przemytnicy. 

Ujęcie mordercy osadnika 
Przed dwoma dniami notowaliśmy morderstwo dokonane ua osobie osadnika woj- 

skowego Stanisława Beniszewskiego, mieszkańca folwarku 

skiej, pow. oszmiańskiego. 
Budziniszki, gminy krew- 

Zamordowno go podstępnie po powrocie z Wilna, gdzie uzyskał kilka tys. zło- 
tych pożyczki. Sprawcą zabójstwa był parobek Alfred Hening, który zaraz potem zbiegł 
i którego, jak się dowiadujemy, ujęto w sobotę wieczorem, w chwili gdy wpobliżu 

Stołpców usiłowai uciec do Rosji Sowieckiej 

  

  

CHWILE NA BACZNOŚĆ 
nyślcie Państwo, że to jest komenda 

To tylko ze słownika wojskowe- 
ały się do języka cywilnego, pewne 

i terminy, krórych każdy z nas na 
1 „odcinku* nżywa. Otóż, stańcie na 

ność wohec życia! W energicznej, bojo-- 
postawie t ie „iron ycia, front 

v, wysiłków, zabiegów. Życie jest także 
swego rodzaju wojną z wieloma przeciw- 

ami. W Ice życiowej trzeba sto- 
owni oistą strategję, aby nie 

zepchnąć z bronione- 
ka. aby nie ulec panice! 

Tymczasem, o cywile, zadługo trwacie 
w pozycji „spocznij”! Owszem, jest to bar- 

o wygodna pozycja, ale to tylko krótka 
przerwa, pomiędzy szeregiem wysiłków, w 
czasie których winniśmy być na „baczno- 
ści”! 

Łatwo się domyślicie, że taką bacznością 
wż jest trwały wysiłek, praca przyspa- 
izająca nam dóbr materjalnych, poczem 
owoce pracy, obiiie żniwo wysiłków.. To 
żniwo, te rezultat w postaci zaoszczędzo- 
nych, nie skonsumowanych, ale odłożonych 
ча pas plonów pracy. 

Że mówi się tutaj i ma się na myśli: pra- 
cę, zarobek, pieniądze i oszczędności, skła- 
dane wytrwale do P.K.O. — znowu każdy 
łatwo się dorozumie, bo świadomy strategji 
życiowej bojownix wie dobrze, że walka 
życiowa wymaga koniecznie amunicji w po- 
staci pieniądza, złożonego niby w arsenale 
— w P.K.O. Kto o tem nie wie i w P.K.O. 
srebrnych, pięcioziotowych kul nie posiada 
-— przegra kampanję, musi skapitulować, 
wywiesic białą flagę i poddać się zdobyw= 
com a są nimi: Bieda, Brak, Udręka, Kłapot 
Iługi, Nędza, Choroba — wszystkie zła i klę 
ski z puszki Pandory. 
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Ofiarą naszych 
czasów 

jest ten biedny człowiek, 
Ciągłe troski i kłopoty 

sprawiają mu często bóle 
głowy. Z tego powodu 

ma on zawsze pod ręką 
oryginalne tabletki Aspi- 

riny, które łagodzą te 
"nieznośne bóle. 

istnieje tylko jedna 

ОУ 
Każde opakowanie i każda tabletka ROR 
nalnej Aspiriny opatrzone są znakiem BA 

  

Chainowi skradziono z szatni Instytutu Śnia- 
deckich płaszcz zimowy czarny z kołnierzem 
szalowym wartości 300 złotych. 

— Kradzież garderoby. dniu 16 b. m. 
Goldberg Michel, Zarzecze 25, zameldował 
policji o kradzieży z jego mieszkania różnej 
garderoby męskiej oraz gotówki na ogólną 
sumę 250 zł. 

—Zuchwała kradzież na 
ulicy. W dniu 15 b. m. Gutkim Liza, 
Słowackiego 4, zameldowała, iż na 
ulicy Szeptyckiego wyrwano jej toreb- 
kę z zawartością 80 zł. Dochodzeniem 
ustalono, iż kradzieży tej dokonał za- 
wodowy złodziej Jakowlew Jerzy, Ros- 
sa 19, którego zatrzymano. 
— Robotnik spadł z II piętra. Wczo 

raj w dzień, podczas odnawiania po- 
sesji Nr. 3 przy il. Mostowej spadł z 
rusztowania z wysokości II piętra ro- 
botnik Józet Nowiński (Obozowa 3) 
doznając b. ciężkich uszkodzeń całego 
ciała. W stanie budzącym poważne 
obawy ulokowano go w szpitalu św. 
Jakóba. Wypadek nastąpił z powodu 
stracenia równowagi przez Nowiń- 
skiego. 

-- Kradzież sukni. Bukszteiskiemu Szoło- 
inie, Szklana 1i, skradziono z mieszkania 1 
suknię wełnianą wartości 50 zł. przez Fui 
Minę, (Św. Mikołaja Nr. 5) którą zatrzyma- 
no. Sukni narazie nie odnaleziono. 

— Rewolwer niewiadomego pochodze- 
nia. W czasie rewizji u Anusewicza Jana, 
Mostowa 19 odnaleziono pistolet dużego roz- 
miaru, co do którego zachodzi podejrzenie, 
iż rewolwer pochodzi z kradzieży. 

— Zamach samobójczy. W dniu 16 b. :v. 
Szaniewicz Teofil, Moniuszki 13 wypił esen- 
cji octowej. Pogotowie Ratunkowe odwio- 
zło desperata do szpitala żydowskiego. 

— Awantury rodzinne wRym 
szanach. W m. Rymszanach (pow. bra- 
sławski) na Arona Mendla napadli krewni je- 
go Aron Mowsza i Ejngarn Lejzer, którzy 
pobiwszy Arona Mendla odebrali mu 150 zi. 
Sprawców napadu zatrzymano i przyprowa- 
dzono do policji. Wówczas do posterunku 
wtargnęli bracia zatrzymanych Feła Satnuel 
i Josel Aronowicz, którzy usiławli zatrzyma- 
rych odbić. W rezwitacie i tych napastników 
aresztowano. 

   

  

IX „TydzieńAkadem. ' 
W dniu. 13-tego b. m. w Urzędzie Wo- 

jewódzkim odbyło się posiedzenie Komitetu 
Wykonawczego IX „Tygodnia Akademika”, 
który w bieżącyni roku odbędzie się w dn. 
od 27 listopada do 4-tego grudnia. 

Skład Komitetu Wykonawczego jest na- 
stępujący: przewodniczący — wojewoda wi 
leński Władysław Raczkiewicz, członkowie: 
nacz. K. Jocz, prot. dr. WŁ Jakowicki, dyr. 
Wł. Szmidt, prezes inż. K. Żuchowicz, inż. 
St. Mazurowski, dyr. M. Szydłowski, radca 
St. Zdanowicz, M. Kowalski, R. Puchalski, 
i Wł. Babicki. 

Na posiedzeniu pod przewodnictwem wi- 
ceprezesa Komitetu nacz. K. Jocza omówio- 
ne zostały szczegóły programu „Tygodnia 
Akademika". , 

Prace Komitetu prowadzone będą w czte 
rech sekcjach: Propagandy i Prasy pod 
przewodnictwem p. dyr. Szydłowskiego, Im- 
Frez — pod przewodnictwem M. Kowalskie 
go, Zbiórek — pod przewodnictwem p. prez. 
inż Zuchowicza i Prowincji — pod przewod 
nictwem p. radcy Zdanowicza. 

Projektowane jest urządzenie „Czarnej 
Kawy' w dniu 29 listopada w salonach Ka- 
syna Oficerskiego; pochodu propagandowe- 
go młodzieży akademickiej, w dniu 30 listo- 
pada; rewji akademickiej, jak również czy- 
nione są starania o wykupienie przedstawień 
teatralnych. 

Zbiórki będą się odbywały przy pomocy 
znaczków i nalepek, których sprzedażą zaj- 
mą się poszczególne instytucje państwowe, 
samorządowe i społeczne. Jednocześnie od- 
będzie się zbiórka na listy ofiar, jak również 
będzie przeprawadzona akcja zjednywania 
członków Wil. Woj. Kom. Pomocy Polskiej 
Młodzieży Akademickiej. : 

ldentyczna akcja zbiórkowa i propagan- 
dowa będzie -prowadzona za pośrednictwem 
Komitetów Powiatowych na prowincji. 

Pozatem Komitet będzie dążyć do naj- 
szerszej współpracy z Komitetami Wojew: 
dzkiemi Pomocy Folskiej Młodzieży Akade- 
muckiej w Nowogródku i Białymstoku. 

2 ramienia _ młodzieży akademickiej 
współpracują z Komitetem i kierują czynno- 
sciami technicznemi: p. Stanisław Janicki, 
— referat propagandy: Feliks Jaguczański 
— referat prasy, Apolinary Jurewicz — re- 
$erat imprez; Jadwiga Korzonówna — refe- 
jat list ofiar; Wilhelm Albrecht — referat 
znaczków i nalepek; Witalis Maliszewski —- 
referat zjednywania członków, i Jerzy Die- 
trych — referat prowincji. 

  

Nowości Wydawnicze 

— Prawo cywilne, obowiązujące na 
Ziemiach Wschodnich Rz ej, w 
dwóch tomach, toru I-szy, z języka rosyj- 
skiego na polski przetłumaczyli: ]. Kozłow 

ski, kas, Sądu Okręgowego w Wil- 
nie i W. Szawłowski, sędzia Sądu Okręgowe 
go w Wilnie. Wilno, 1930 r. Skład gi y 
w księgarni K. Rutskiego. 

W ostatnich dniach wyszedł z druku 
przekład z języka rosyjskiego na polski pra- 
wą cywilnego, obowiązującego na Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (tom X Zwodu pr. ros.) w opracowaniu wicepre- 
zesa ‹ ądu Okręgowego w Wilnie J. Koz- łowskiego i sędziepo okręgowego w Wilnie 
W. Szawłowskiego. 

‚ Praca ta jest bardzo na czasie, gdyż 
jedyny dotychczas przekład t. X prawa cy- 
wilnego ros. dokonany przez Aleksandra 
Mogilnickiego, zastał w sprzedaży wyczef- 
pany. Zreszta przekład ten jako znacznie 
wcześniejszy, bo aokonany w 1920 r., nie 
'nógł obejmować przepisów prawnych, obec 
nie obowiązujących, a wprowadzonych 
przez tłumaczy do obecnego wydania, jak 
np. prawo hipoteczne, autorskie, prawo 0 
spółkach akcyjnych, o wywłaszczeniu  etc., 
zostały przytoczone również w tem wydaniu 
przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące opie 
ki i kurateli, 

Pierwszy tom zawiera 544 strony. za- 
powiedziane jest wydanie tomu drugiego, 
który ma zawierać tezy do artykułów t. X. eraz ustawy związkowe. 

„ — Czterdziesty szósty zeszyt „Świata”. 
Bieżący numer „Świata* przynosi bardzo 
urozmaicony materjał. Począwszy od omó- 
wienia zagadnień międzynarodowych w ar- 
tykule wstępnym M. Szerera „Kwestjono- 
wanie granic” i rozważań na temat ostatnich 
wydarzeń w pol zagranicznej. „Na wid- 
nokregu“, pop) żywą i urozmaiconą ru- 
bryke „Tydzie ata" spotykamy artyku- 
ły o sztuce, teatrze, nowościach wydawni- 
czych, nowelę |. Wilatowskiego p. t. „Li- 
sowczyk u Rembrandta", feljeton M. Samo- 
zwaniec „Dzisiejsza Warszawa” i wiele in- 
nego ciekawego materjału. 

Dział humoru przynosi 
py tygodnia. 

Zeszyt ten jest bogato ilustrowany. W 
dziale belėtrystycznym „Šwiat“ drukuje po- 
wieść A. Struga p. t. „Żółty krzyż”. 

OO 
POPIERAJCIE L.0.P.P. 
(J) 
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DOMINIKA z ARNDTÓW 

ZAGRODZKA 
żona urzędnika Dyrekcji Robót Publicznych 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 ódbędzie się dn. 18 listopada r. b. o godz. 4p.p. Nabożeń- 
stwo żałcbne odprawione zostanie w tymże kościele dn. 19 listopada o godz. 
*8.80 rano, poczem nastąpi pogrzeb na Cmentarz Św. Św. Piotra i Pawła, 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i zna- 

MĄŻ i RODZINA 
jomych pogrążeni w smutku 

    

8-ej rano, 

o czem zawiadamia 

Rady Cioci Tesi 

SEZON TEATRALNY 
W CAŁEJ PEŁNI 

Przed fronton „Reduty”* i „Lutni* 

gim szdregiem zjeżdżają pojazdy, 

dorożki. 

W świelle łamp zamigotają na chwilę 

sylwetki kobiet, pięknych jak zjawy i czarne 

syłwety mężczyzn. 

Na chwilę zawiśnie w powietrzu zapach 
quelques fleurs, pomieszany z dymem ben- 

zyny aut i 

cienie znika- 

ją w przed- 

" sionkach te- 
atrów. 

Ponieważ 

dyrekcje te- 

atrów na- 

szych, zdoby- 

ły się 

szczyt dobo- 

ru progra- 
mów, oraz 

produkują 

wystawę każ- 

dej z sztuk, 

jakżeżby 

piękna Pani 
nie miała być 

przygotowa - 

ną z wystawą 

strojów, któ- 

dłu- 
auta, i 

  

reby promie- 

niowały z za- 
cisznej loży. 

Oto prze- 
demną — па}- 

? nowszy nu- 
mer „La femme chic“, nadesłany mi z 

Paryża. 

Jako strój teatralny pani dominuje ko- 

łor czarny. 

Płaszcze z sutego czarnego jedwabiu 

(ciepłe), fantazyjnie ułożone,  bramowanne 

Srebrnym lisem na 

kołnierzu, rękawach 

i spodach. 

Dwa modele, re- 

produkowane w 

moim  poradniczku, 
dają nam wzór cie- 

kawego kroju i 

„ułożenia płaszczy- 
ka“. Dodač należy, 

że jeden z modeli 
był dostarczony 
księżnie Yorku przez 
firmę „Yvette Geor- 
ge" jako strój wie- 

czorowy. 

Nie mogłam się 
oprzeć pokusie, by 

nie  reprodukować 

prześlicznego — то- 

delu sukienki wie- 
czorowej. 

Czarny jedwab, 

w biodrach wachla- 

rzowo i kondygna- 
cyjnie ułożony. 

Kołnierzyk fan- 

tazyjny. Sukienka 
bez rękawów. 

Należy zwrócić uwagę moich Szanow- 
nych Czytelniczek, że model sukni stanowi 
klasyczny wzór mody dzisiejszej. 

Sylwetka zaś reprodukowanego modelu 
stanowi tak bardzo klasyczny typ kobiety 
mody dzisiejszej. 

Zechcą moje Czytelniczki zwrócić uwa- 
gę na uczesanie modelu — piękne — modne 

i skromne. 

Życzę moim Czytelniczkom miłego spot- 
kania i porównania stroju wieczorowego w 
teatrze. 

  

We wtorek 18 listopada w dziewiątą rocznicę śmierci 

& fr 
PROFESORA 

Ludwika Janowskiego 
w kaplicy Bożego Ciała w kościele Św. Jana odbędzie się Msza Św. o godz. 

na | 

  

   
   

    

      

  
     

RODZINA 

    

     Celem uczczenia pamięci 
nieodżałowanego 

ы 8.4 p. 

| Leona Gieczewicza 
zamiast wieńca na jego mogiłę, Komi 
tetowi Obchodu Dziesięciolecia Zwy* 
cięskiego Odparcis Najazdu Bolsze- 
wickiego w Wilejce Pow. złożył p. 

S: Gurwicz, zł. 50. 

         
    
     
                 

List do Redakcji - 
  

Warszawa, 12. XI. 30. 

Sanowny Panie Redaktorze! 
W tekście przemówienia gen. Żeligow- 

skiego na Z zie b. uczestników walk o 
Wilno, zamieszczonem w N-rze 259 „Słowa”, 

mylnie wydrukowano: 
zamiast: „z Perkowiczem“ 
Pan generał miał niewąt- 
ppułk, Perkowicza, któ- 

jak to wynika z ma= 
', ogłoszonych przez „Słowo” w N-rze 

dn. 9 października, szefem sztabu ar- 
mji gen. Żeligowskiego. 

Byłbym Panu Redaktorowi wdzięczny za 
Sprostowanie tej pomyłki, gdyż nie chciał- 
bym aby podobieństwo nazwisk dało po- 
wód do przypisywania mnie niezasłużenie - 
wybitnej, się zdaje, roli p. pułk. Perko- 

wicza w akcji wojsk gen. Żeligowskiego, w 
której nie brałem udziału. 

Łączę wyrazy głębokiego szaćunku 
Tadeusz Perkowski 

   

  

  

   

    z 11 listopada r. b.. 
„Z Perkowskim“ 

    

    
     
   

  

  

ZSĄDÓW 
B. ZAWIADOWCA STACJI DRUJA 

PRZED SĄDEM. 
Zawiadowca stacji Druja Stanisław 

Snarski stosował metody, znane dobrze 
wszystkim klijentom z okresu  przedwojen- 
nego. Od każdego wagonu podanego do na- 
ładunku pobierał „podatek* bądź to w go- 
tówce. bądź w naturze. 

Interesanci zdając sobie doskonale spra- 
wę, że taki stan rzeczy panował dawniej na 
wszystkich stacjach, a niestety i dziś jeszcze 
praktykowany jest w wielu miejscach, cier- 
pliwie płacili przez długi czas. 

Brak oporu wzmógł apetyt pana naczel- 
nika, kiedy jednak stał się on zanadto wy- 
magzjącym złożono przeciwko niemu skargę. 

W wyniku śledztwa Snarski trafił na ia- 
wę oskarżonych. 

Sąd okręgowy skazał go na trzy miesią- 
ce więzienia darowując karę na mocy 
amnestji. skazany spróbował zaapelować 
licząc na możliwość rehabilitacji, lecz Sąd 
Apelacyjny wyrok pierwszej 
zostawił w mocy. 
sądy. 

instancji po- 

CZCIJ OJCA TWEGO... 

Jan Bakałan, miody rolnik ze wsi Miżaj- 
ny, nie pamiętał -— widać — przykazań Bo- 
skich, skoro pozwolił sobie podnieść rękę . 
na swego ojca. 

Co tam wyszło między ojcem i synem, 
— trudno ustalić, dość, że podczas jednej z 
wielu sprzeczek krewki synalek złapał kij 
+ wygrzmocił nim ojca. 

Starowiną zaopickował się lekarz, a sy- 
nem — policjant. 

Wynikła z teyG wielka nieprzyjemność 
w postaci procesu karnego. 

Sąd Okręgowy uznał, że kara 6 miesię- 
cy więzienia będzie zupełnie odpowiednią 
za to przewinienie. 

Sąd Apelacyjny, do którego odwołał się 
skazany, wziął pod uwagę, jako okoliczność 
łagodząca, silne podenerwowanie, i złago- 
dził karę do trzech miesięcy, przyczem wy- 
xonanie jej zawiesił na okres dwuletni. 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 

Z dnia 17 listopada 1930 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8.024 8.94,1/2 — 8.90,1/2. Belgja 

124,42 — 124.73 — 124.11 Holandja 358.90 
—. 359.80. Kapenhaga* 238.57 — 239.17 — 
257.97. Londyn 43. — 43.44 — 43.22. No- 
wy York 8.915 — 8.935 — 8.805. Nowy 
York kabel 8.924 8.944 — 8.904. Paryż 
35.04 — 35.13 — 5. Praga 26.45 — 26.51 
— 26.39. Stokholm 239.45 -— 240,5 — 238.85. 
Szwajcarja 172.87 — 173.30 — 172,44. Wie- 
deń 125.60 — 125.91 — 125.29. Berlin w 
obr. prywatnych 212.58. 

  

   

   

  

UWAGA!!! 
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Z rabatem GEJ”, 

Wynrzedać przetówiątęczna 
RESZTEK JEDWABI, WEŁEN, POŃCZOCH, 

BIELIZNY DAMSKIEJ i MĘSKIEJ 

IėxEr KaonEcCI 
ZAMKOWA, Nr. 17 (obok Kościoła Św. Jana) Tel. 928. 

| 
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RADJO WILENSKIE 

WTOREK, DNIA 18 LISTOPADA 1930 r. 

11.58: Czas: 
12.5: „Tańce dawniejsze”. 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.50: „Rozwój ruchu zawodowego pra- 

ceowników umysłowych w Polsce", odczyt. 
16.25: Program dzienny. 
16.30: — Kabaret. 
17.15: „Cztery tysiące lat temu w. Azji 

Mniejszej" odczyt. 
17.45: Koncert. 
18.45: Kom. Akadem. Aeroklubu. 
19: Program na środę i rozmaitości. 
19.10: Komunikat rolniczy. 
19.25: Muzyka z płyt. 
19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
10.50: Opera. Podczas 1-go antraktu „Ty 

godnik artystyczny”. Po operze komunikaty. 

  

    

+ 

Miliony! 
Miljony! 
Miljonył 

Lichtensteini 
Lichtensteini 

Lichtenstein! 

Słychać ostatnio tu i tam 
A to czemu? 

BO JUŻ DZIŚ 
rozpoczyna się 

ciągnienie 
1 klasy 22-ej Lot. Państw. 

CENA: 
z] 1|2 zł. 20 
  

14 zł. 10 It zł. 40 | 
          

to też każdy 

"kto chce być w posiadaniu 

MILJONA ZŁOTYCH 
niech bezwzględnie kupi los w Jednej 

najstarszej, największej i najszczęśłiw- 

szej kolekturze w Polsce 

E. Lichtensteini 5ка 
Wilno, Wielka 44 

Centrala kolektury: 

Warszawa, Marszałkowska 146 

Konto P. K. O. 81051 

Firma egzystuje od 1835 roku. 
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" UWAGA! 

  

„QUADRA 
Ostatnie nowości 

Tylko z kwadratową marką fabryczną 
z datą 1924 r. według poniższego wzoru 

  

SĄ ZNANE PRAWDZIWE RYSKIE 

KALGS$ZE ; $NIEGOWCE 

Żądać wszędzie 

Przedstawiciel E. TUWIM, 

  

IK QIÓWO Dziśł zę rei 
Stare —- leżałe — mocne 

PiO LE CA 

WYTWÓRNIA 

A. (jsmołowski 
WILNO 

Žadač wszędzie! 

© 666600008 

- SIWYM WŁOSOM 
przywraca pod gwarancją pierwotny 

kolor apt. J. GADEBUSCHA 

„Axela Regenerator" 
hut. zł. 3 

FARBA 
WNA ŁOSY „REWAX“ 
Trwale farbuje na kolor blond, chatain, 

brun i czarny. 

Pudełko zł. 5. 

  

Do nabycia w składach aptecznych: ATZ PALETOWE PAN REKE SZT 
J. Prużan ul. Mickiewicza 15 £ = 2 
„i. B. Segal“ ul. Tocka 7 MATKI! UWAGAI Е 

„ Narbut ul. Š-to Jańska 11 
„Arx“ ul. Mickiewicza 5 

I. Frydland ul. Wileńska 30 
„Poldrog* róg Rudnickiej i Zawalnej 
E. Kudrewicz i S-ka ul. Mickiewicza 26 
B-cia Armanowscy ul. Rudnicka 12 
„Farma* ul. Zamkowa 26 
I. Bielic ul. Zamkowa 15 
H. Dąbrowska — ul. Wileńska 18 
$. Załb. ul. Mickiewicza 42 

08063088832388 

przedam okazyjnie 

amochód „Buick” 
typ master 6 cylindrowy w bardzo 
dobrym stanie. Wiadomość: ul. Nie- 

miecka 2. Skład obuwia „Lera*. 

28 iii iii EE 

ŻĄDAJCIE | 
wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA = 
OOOO A 

  

  

= 
Е 
= 

  

  

T“ (KWADRAT) 
sezonu 1930—31 : 

  

Warszawa, 

REPARACJA 

Auta 
na wyjazdy zamiejskie. (karmazyny) 5-miesię= 
Zamówienia przyjmuje czne sprzedam а 7 zł. 
telefon 6-87. 
  

  

IU 

klasy 22-ej Polskiej 
Loterji Państwowej 

zł. 1.000.000 
23 premie 

1-e 
Główna 

wygrana 

i wiele innych wielkich sum możecie 
wygrać nabywając szczęśliwy 
w istotnie najszczęśliwszej L $ 

kolekturze 

В. МАНЕ 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17 

P. K. O. 80928. 

Centrala: Warszawa, Nalewki 

Oddział w Lidzie: 

CENA: 1|4 losu zł. 10. 1Į2 losu zł. 20 
3]4 losu zł. 30. 1|1 losu zł. 40 

Co drugi los musi wygraćł 

  

40 

Suwalska 28 

ЫПЧАЧАНАЫА АНА НАНА АУНАЧА 

Dawajcie DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIASECKII 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

Żądajcie wszędzie! 

  

T I 
  

ZAMIENIĘ 
sztucer „mauser“ w dobrym sta- 
nie na dubeltówkę kapiszonówkę 

zdatną do użytku. 

Oferty w „Słowie* pod 
szonówka*. 

„kapi-       

  

Kanarki harceńskie 
przeszło 100 sztuk śpiewające w dzień 
i wieczorem przy świetle przejazdem 
przez Wilno, sprzedaję od 30 do 
60 zł. za sztukę. Oglądać można bez 

przymusu kupna. 

Wilno, ul. Zawalna 27 m. 20 

    

Zgubiony 
dowód osobisty wy- 
dany na imię Żusiela 
Lubeckiego, zam. w 
m-ku Werenów, pow. 
lidzkiego, wydany wr. 
1923 przez Starostwo 

RÓŻNE 

    

  

    

  

   

  

  

maszyn Lidzki iewažnia 
do:szycia ie «0552 

made ы :і‹а›\к!а‹іпа 28“…0"& KAGŻRĘ 

wojskową, wydaną 
Zygmunt przez P. K. U. Wilno 
N dzki rocznik 1908 na imię 
agrodzki | witoida Agustynowi- 

cza zamieszkałego w 
m. Sołach unieważnia 
się. 

Koguty 
Rhode - isiande 

Zawalna Nr. 11-a 
Skład maszyn.    

  

sztuka. Kolonja Wileń- 
ska. Aleksander Kwiat- 
kowski. 

KING 
MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. | 

„BREZYDENT:* 
Od dnia 14 do 18 listopada 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. 

Emocjonujący dramat w 10 aktach. W rolach głównych: 
SUZY VERNON I IWAN MOZZUCHIN. Wspaniała treść. 

Bogata wystawa. Wytrawna reżyserja. Świetna gra. Nad program: „Pietrek na okręcie" Komedja w 1 akcie. 
Początek seansów od g. 4-ej. 

  
Dźwiękowy | 
no-Teatr „HOLLYW 

Pierwszy Polsko - Europejski Film 

000 e a a a 

BTRAKCJA SEZONU! 

Dźwiękowy 
Kino-Teatr „HELIOS“ 

Dźwiękowo - śpiewny i mėwiony! 

Niebezpieczny romans 
według znanej powieści A. Struga. Rekordowa obsada: 
Ulub. publ. Zuła Pogorzelska, Eug. Bo 
Orkiestra Jazzbandowa H. Goida.W celu dania 

Słynna gwiazda 
do, Kaz. Krukowski, 

Europejska 

możności obejrzenia tego przeboju 

Betty Amann, 
Ad. Dymsza i inni. 

najszerszym 
on dziś jednocześnie w kinach „„HELIOS* i „KOLLYWOOD“ 

T с Mistrz Bogusław Samborski, 
Piosenki chóralne w wyk. chóru Dana. 

warstwom publiczności, wyświetla się 

Pomimo znacznych kosztów, związanych z wyświetl. tego filmu ceny miejsc Normalne. Na pierwszy sean: Balkon 80 gr. Parter 1 zł. Seansy o godz. 4, 6,8 i 10.15. Honorowe bilety nieważne. 

  

KINO 

Mickiewicza $. acje. Nieustanne salwy śmiechu. 

Dziś! Najweselsze arcydzieło sezonu! Bezwarunkowo najlepszy film królów humoru p. t. 

„Świarowio" | Pat i Patachon i» gazeciarze w filmie tym nasi ulubieńcy poskramiają złoczyńców 
i sami się wzbogacają. Nadzwyczajnie zabawne sytu- 

Dla młodcieży dozwolone. 
  
  

  

  

  

Kino- i eatr Dziś! Najwspanialszy film zmysło- R A й й (Odwieczny trój. „STYLOWY“ | wo-bosk ej GRETY GARBO p. t. ED. 110 ECE DEŲ db kąt małżeński) 
WIELKA 36. _ | Potężny dramst zmysłów, pożądań i zdrady w 12 akt. w rol. gł Greta Garbo, Niis Asther i Lewis Stone 

KINO-TEATR Dziś! o godz. 4 po południu. Wyświetlany będzie film w 10 aktach. Arcydzieło Sztuki filmowej! 
г Niezwykty przepych dekoracyj! Z Olgą Czechową w roli tyt. Przygod jpięk- „MIMOZA o k Ś% m niejszej kobiety Paryża podczas odwrotu wielkiej: arraji Nagoleodakiej, = 

ul. Wielka 25 Moskwy ; 
  

      

CHCE PANI MIEĆ POW 
Tylko, ELIZABETH ARDEN kosmetyki 

Old Boud Street 25, mogą dać Pani 
i ładny wygląd. 

Wyłączna Agentura w Wilnie: 

„WRS URIRIRERURLFURERLRLRURERURERURUF 

(DZENIE? 
świeżą, 

np (Poważna 

|| | 

| [LEKARZE 
Dr. medycyny 

"RA. Cymbler 
| Choroby weneryczne, 

skórne i narządu mo- 
czowego, Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 i pół 
wiecz. Tel. 15-64, 

Dr. Bolesiaw 
fianusawicz 
Zamkowa 7—1 

Cheroby skórne 
i weneryczne 

  

idealnie spreparo- 
wane w Londynie, 

młodą cerę 

  

@ przyjmuje od 6—7 

merja J p a U A M ak mei a Z Zeldowicz 
а vis-a-vis Hot. Georges Egz.od | chor. skórne,  wene- 

ui. Mickiewicza 15 telef. 482 JS a naci oo, 

MiRRARAN AA 

6006060660608666 

Jedyna na Kresach Wschodnich Pol 
PAPIERU i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„PAPIER“ Sp. Akcyjna 
WILNO, ZAWALNA 13. 

PO LECA: Kalendarze ścienne, 
na rok 19831. 

Ozdoby choinkowe na nade 
Własna wytwórnia zeszyt 
wyrobów introligatorskich. 

i rąk czer- 
  

  

    

  

ZNAKOMITE UZNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄDAJCIE 

 WÓDĘRE, LIKIERY 1 WINA 
Е. ‘теп\н G a ad 3 Ėė. A & Šu SP. AKC. w WARSZAWIE 

i Jlosa' =: 
zmarszczki, wągry, bro- 

j dawki i kurzajki usuwa 
Gabinet * 
Kosmetyki 
LRLS Cedi6 

52 /. Hryniewiczowej, 
E ul. WIELKA Je 18 mA 

(4 Przyj.wg. 10-1i 4-7 
SR W. Z. P. M 28, 

   
    

  

  

- W. VILLIAMS. 

Mortimer 
ROZDZIAŁ I. 

Zastępca. 

Artur Macwayt wszedł cicho do ja- 
dłalni i siadł przy stole. Zawsze starał 
się jaknajmniej zwracać na siebie uwa- 
gi, a pełne pokory spojrzenie zdawa- 
ło się mówić: „ Wybaczcie, że tu je- 
stem, ale to nie moja wina, proszę nie 
zwracać na mnie uwagi i zapomnieć o 
mej obecności''. ; 

Przez całe życie był cichym i skrom 
nym człowiekiem, o gołębiej duszy, peł 

nei poświęcenia i spokoju. 

Tylko raz na tydzień przypominał o 
sobie ludziom dając zawsze te same о- 
głoszenie w tej samćj gazecie: 

„Macwayt i jego znakomite skecze, 
jakaż różnorodność pomysłów, co za 
talent dramatyczny wysokiej klasy! 

Jest to najlepszy londyński imita- 
tor. 23 Laylhaem, Willa „Siedmiu Kró- 
li", dalej był podany numer telefonu. 

Macwayt nie zdobył się nigdy na 
inny sposób reklamy. Jednak ciągła 
walka o byt nie pozostawiła żadnych 
śladów na jego dobrotliwej, ogolonej 
twarzy, pokrytej siecią drobnych zmar- 

szczek: rozumne szare oczy  patrzały 
uczciwie i pogodnie na ludzi, a małe 
usta były wykrojone delikatnie, jak u 
kobiety. 

Córka jego Barbara, siedziała już 
przy stole i nalewała herbatę. Macwayt 
patrzał zawsze na swą piękną, smukłą 
i uroczą córkę, jak na cud swego życia. 
Ujrzawszy ją dzisiaj w zwykłym gra- 
natowym kostjumie, w którym chodzi- 
ła codziennie do swego biura w mini- 

sterstwie wojny, pomyślał sobie, że 
jest urocza i piękna. 

— Czy udało ci się coś znaleźć oj- 
cze? — zapytała dziewczyna, stawia- 
jac przed ojcem filiżankę herbaty. 

— Widzisz, moja droga, mój ro- 
dzaj występów nie jest teraz modny. 
Prawdziwa sztuka nie ina teraz powo- 
dzenia. Murzyński hałas i -nagość 
wypchnęły nas ze sceny. Zgadnij, kogo 
spotkałem dziś rano u Harrisa? Bar- 
ney'a, mego dawnego kolegę. Przez ca 
łe życie zarabiał regularnie dziesięć fun 
tów na tydzień, a teraz znalazł się, tak 
samo jak ja, bez posady. Biedak jest 
strasznie przygnębiony. 

Barbara podniosła głowę i spoj- 
rzała na ojca badawczo: 

— Jestem pewna, ojcze, że poży- 
czyłeś mu pieniędzy? 

Macwayt zmieszał się: 

— Drobiazg, kochanie, kilka szyl- 
lingów, całego państwa. Kilka szyllin- 
gów — tyle tylko ile trzeba, aby mógł 
dożyć do końca tygodnia. Potem do- 
stanie napewno posadę i odda mi wszy 
stko, jestem tego pewien. 

° -— Ach, ojcze, bardzo meopatrznie 
postąpiłeś, —- oburzyła się córka, — 
dałam ci dziesięć szyllingów, żebyś 
kupił sobie butelkę whisky. A teraz 
nie będziesz miał za co kupić, bo on 
nie odda napewno! Nie mam zaufania 
do tego Barney'a. 

"7" Ludziom, trudniącym się tem, 
czem ja się trudnię, ciężko jest żyć: 
starzy artyści nie są nikomu potrzebni! 

-— Ach, ojcze, wiesz, jak ja nie lu 
bie słuchać takich zdań. Przecież nie- 
dawno skończył się twój ostatni kon- 
trakt z teatrem. 

-— Tak, ale trwał on tylko cztery 
tygodnie, a dawniej zawierałem kon- 

trakty na dziesięć miesięcy. Nie, 
stanowczo jestem za stary. Ale nie nie- 
pokoi mnie mój własny los, tylko cie- 
bie mi żal! 

go: Barbara położyła słuchawkę 
biurku, klasnęła w dłonnie i krzyknęła 
z tryumiem i wzruszeniem w głosie: 

już 

Barbara wstała i ucałowała ojca 
serdecznie: 

— Nie pozwolę ci o tem myśleć, 
ojcze! Pracowałeś ciężko całe życie, a 
teraz na mnie Kolej. Przed wojną mę 
żczyźni musieli pracować dla nas, 
teraz my staniemy na ich miejscu! Za 
kilka miesięcy, kiedy podniosą mi pen- 
się, nie pozwolę ci wogóle pracować. 

a 

W kącie skromnie umeblowanego 
pokoju, w którym znajdował się oj- 
ciec z córką, na starem biurku, zadzwo 
nił telefon. Barbara podeszła do apara- 
fu i zdjęła słuchawkę. „Zdumiewają- 
ca piękna i elegancka panna!“ — po- 
myśleł ojciec, patrząc na nią z zachwy 
tem i wzruszeniem. 

Nagle stało się coś nieoczekiwane- 
na 

—Ojcze, to dyrektor „Palace“ wzy 
wa cię do teatru. Ach, ojcze, jestem pe 
wna. że chcą ciebie zaangażować do 
tego teatru! 

Macwayt wstał niepewnie. Blade je 
go policzki pokrył rumieniec wzrusze- 
nia. 

— To niemożliwe, kochanie. Mamy 
ósmą godzinę, dyrektor teatru jest zbyt 

zajęty o tej porze, aby miał myśleć o 
angażowaniu nowych artystów. 

Podszedł do aparatu i podniósł do 
ucha słuchawkę. 

-— Jestem przy telefonie — rzekł 
nieśmfało. 

Po drucie płynęły słowa, dyrektor 
teatru mówił dużo i prędko. 

-— Macwayt? Bardzo się cieszę, że 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

zastałem pana w domu. Hikki zacho- 
rował i prosi pana o zastępstwo. Wy- 
stęp pana wypada o godzinie 9 minut 
40. Teraz mamy kwadrans po ósmej. 
Za pół godziny przyjedzie po pana sa- 
mochód. Niech pan nie zapomni 0 nu- 
tach. Ma pan bardzo mało czasu, pro- 
szę się śpieszyć. Dowidzenia. 

— „Palace“ chce żebym zastąpił 
chorego Hikki, — rzekł stary artysta, 
wieszając drżącą ręką słuchawkę. —. 
Mój występ o godzinie 9 min. 40... Ale 
to spadło tak nieoczekiwanie... 

Barbara skoczyła ku niemu, objęła 
go za szyję i ucałowała: 

— Cudownie, ojcze, cudownie! Ni 
gdy jeszcze nie miałeś tak wspaniałej 
propozycji, przecież „Palace“ to naj- 
większy music - hall w Londynie! 

— Ale to tylko na jeden wieczór! 
-— protestował skromnie wzruszony 

arty sta. 
— Ale, jeżeli podobasz się publi-"Szybko, w czasie swego występu. Nad 

czności, jeżeli uda ci się numer, ojcze 
drogi... Co wybierasz na dzisiaj, ojcze? 

Macwayt zamyślił się: 
—- To najwspanialszy teatr, trzeba 

wziąć coś bardzo poważnego i... naj- 
nowszego. 

— Nie, nie, musisz wziąć najlepsze 
numery z twego repertuaru, ojcze. Pa- 
miętaj, że masz do czynienia z mie- 
szkańcami Londynu, którzy kochają 
bardzo swe miasto. Pokaż im kondukto 
ra omnibusu i wędrownego handłarza, 
sprzedającego pieczone kartofle! 

-— Dobrze. Jestem pewien, że ty 
wiesz lepiej ode mnie który z moich 
skeczów wychodzi najlepiej. Trudno mi 
będzie jednak obyć się bez pomocy sta 
rej Potter, która przygotowywała mi 
ubrania, boję się że tam, w tym te- 
atrze poplączą :ni moje peruki i ko- 
stjumy. 

biurkowe 

Kiniški: 

660665 
sia Hurtownia 

czowych, od 9—do 1, 
5—8 wiecz 
  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Jeltuwiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDUW 

D.W MOCZOW. 
od 12—2i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 

Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczoplciowe 
Wileńska 7, od 9—1 
4—8 w. tel. 10-67. 

© © Dr. Kenigsberg 
———- choroby skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
t.el. 1.90. 

Od 9—12 i 4—8 

DOKTOR 

  

Tel. 501. 
i kieszonkowe 

hodzące święta. 
ów, bruljonów i in. 

Stenografji 
listownie, szybkó, jak- 
najdokładniej wyucza- 
my — gwarancja: In- 
stytut  Stenegraliczny 
— Warszawa, Krucza 
26. Znającym stenogra- 

iję AE miesięcz- Szyrwindt 
nik „Stenograf* (ste- choroby weneryczne, 
ongramy — tłumacze- skórne i moczopłciowe 
nia). RT” 19, od 9—1i 

  

  

— Ja sama pomogę ci, ojcze! 
-— Ale gdzież tam, gdzież tam! 

Pracujesz w ministerstwie wojny, je- 
steś urzędniczką państwową, nie wy- 
pada, żebyś wchodziła za kulisy mu- 
sic - hallu. Nie, to niemożliwe! 

— Drobiazg! Gdzie są te wszyst 
kie rzeczy? Chodźmy prędzej pakować 
ie. Musimy się śpieszyć! 

Barbara pobiegła do sąsiedniego 
pokoju i zaczęła obu rękami wyrzucać 
z kosza peruki i najrozmaitsze kostju- 
my. Szybko wybrała wszystko, czego 
potrzebował do swych występów ojcec 

Wkrótce pod oknami rozległo się 
trąbienie. Samochód teatralny czekał... 

U wpół do dziesiątej. Barbara 
stała obok, ojca za kulisami w pobli- 
żu sceny teatru „Palace. Obok na sto 
liku rozłożone były peruki i kostjumy, 
które Macwayt miał zmieniać bardzo 

stołem wisiało lustro, oświecone z 
dwóch stron silnemi żarówkami. Sta- 
ry artysta był przebrany za kondukto- 
ra omnibusu: kostjum ten służył mu 
już od dwudziestu pięciu lat, t.j. od 
dnia pierwszego występu w tej roli, któ 
ra miała ogromne powodzenie na pro- 
wincii. Staruszek był zbyt wytrawnym 
artystą,"aby móc odczuwać jakąkoi- 
wiek tremę, przed wyjściem na scenę, 
to też rozmawiał z reżyserem. 

Sala music - hallu była przepełnio- 
na. Barbara odczuwała atmosferę pod 
niecenia, która panowała zarówno na 
scenie, za kulisami, jak i na sali. Ser- 
ce jej biło mocniej.zą każdą nową falą 
oklasków, dolatujących za kulisy gdzie 
panowała dziwna cisza. Artyści i robot 
nicy teatralni poruszali się cicho i szyb 
ko, zajęci swą pracą i przygotowania- 
mi. Wszędzie panował wzorowy ład, 

i w charakterze zastępców do sprzedaży poważnego 
artykułu. Fachowość zbyteczna. — Wynagrodzenie 
następnie po miesiącu stała pensja. Dla jednostek inteligentnych 
i zdolnych okazja osiągnięcia stałej i popłatnej pracy 

Zgłoszenia przyjmuje nasz kierownik p. Karol Tremski w 
lekaiu biura ogłoszeń $. łutana, ul. Niemiecka 4, codziennie 

skórne i moczopłciowe 

tel. 921, od9—1i3—9 

  

Choroby skórne, 

    

     

zaangażuje kilku 

PANÓW i PAŃ 
i pokupnego 
prowizyjne 

instytucja 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 

  

Pokój “ 
do wynajęcia 

ze wszelkiemi wygoda- 
mi. Portowa 14—1. 

—2 

Pokój 
umeblowany do | wy- 

we- najęcia ze wszystkie- 
neryczne i moczopłcio- mi wygodami dla sa- 
we. Wileńska 3, od motuego od zaraz. 

WIELKA 21 

W Z. P. 26. 

Dr Ginsberg 

8 — 114 — 8. Tel. Krakowska 51 m. 2 na 
567. parterze. 

     

  

JR dm) Pokój 
Akuszerkiį pt o": 

AKUSZERKA | Kondycji 
ŚMIAŁOWSKA na wyjazd na wieś po- 

szukuje maturzystka sias Oabinet Kosme- Gimnazjum  Państwo- 
wego Przygtowywać 
może do klas niższych. 
Posiada referencje. Ła- 
skawe zgłoszenia przyj- 

tyczny, usnwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mie- 
iewicza 46. 

    

muje Adm.  „Słowa* 
I pod C. M. 

KOSMETYKA POSADY 

GABINET Poszukuję 
Racjonalnej Kosme- Nauczyciela-ki 

tyki Leczniczej. stenografji 
Wilno, Micsiewicza 31 Adr, kier. do Biura 

4. Ogł. S. Jutana, Nie- 
kobiecą  miecka 4, tel. 222. 

Urode Oonserwu- = 

Ё. Służąca je, doskonali, odświe- 

wszystkiego z do- 
Ża, usuwa lej skszy 4, 

brak, | Masa prom gotowaniem po- 
siada dobre  świade- 

twarzy i ciała (panie) 
Szinczne opalenie <e- ctwaz BOGIFAIEŚRE 1 
ry. Wypadanie włosów 
1 łivież,  Najnows © 
zdobycze kosmetyki rz- 

cionalnej, 
Codzieunie od g, 10—8, 

W. Z. P. 48. 

LOKALE 
Odstąpię 

6 pokojowe mieszkanie 
z wygodami w centrum 
miasta. Wiadomość: 
Biuro Reklamowe S. 
Grabowskiego, Garbar- 
ska 1, g. 4—5 pp. 

u dozorcy. 

     

      

    

    

Za 13.006 złotych 
sprzedamy 2 domy 
drewniane o 3 mie- 
szkaniach, placu 300 
sążni kw. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 
сга 1, tel. 9-05.          

  

każdy wiedział, co do niego należy i 
spokojnie, choć szybka pełnił swe o- 
bowiązki. 

Artur Macwayt zwracał uwagę 
wszystkich: każdy starał się powie- 
dzieć mu coś miłego, przypomniano so* 
bie jego dawne występy. Reżyser roz- 
mawiał z nim tonem uprzejmym i peł- 
nym uszanowania. 

— Dałem panu bardzo dobre miej 
sce w dzisiejszym programie — rzekł 
reżyser. — Wystąpi pan ostatni przed 
Noo - el - Dine. 

—- Noor - e! - Dine? — powtórzył 
Macwayt. — Któż to jest? Jakiś na- 
wy komik? 

— 0, Boże! Drogi panie, gdzie pan . 
się podziewał? Jakże można nie wie- 
dzieć, że Noor - el -- Dine jest najzna- 
komitszą artystką ostatnich czasów. 
Komik!... Ładny komik... Nadzwyczaj- 
na tancerka Zdaje się z pochodzenia 
jest Hiszpanką, ale zna wszystkie języ- 
ki! Ubiera się olśniewająca, a biżuter- 
jal.. I we śnie się takich cudów nie 
widuje! 

—Tak, widzę, że starzeję i już nie 
moge nadążyć za biegiem życia, — u- 
šmiechną! się nieśmiało starzec. —.. 

Czy dawno już występuje w Londynie 
ta tancerka? 

Dzisiaj pierwszy raz. Dotąd wystę-. . 
powała w Paryżu, w całej Europie i nie 
dawno wróciła z Ameryki. Sława jej 
wyprzedziłą ją. łest to prawdziwy wiel 
ki, talent, takie artystki rodzą się raz 
na sto lat. 

-— Ale charakterek! Takiego nie- 
znośnego charakteru nie spotkałem je- 
szcze nigdy. Żadna repetycja nie obe'- 
szła się bez skandalu. Wiecznie się 
peźni, plącze wszystko. Powiedziałeśt 
„ej... Ale, już czas na pana... ° je 

i 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“, Zamkowa 2. 
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WYDANIE NADZWYCZAJNE 

WO 
WILNO, Poniedziałek 17 listopada 1930 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od g. 9 do 4. Teleiony: Redakcji 1782, Administr. 228 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu luh 
przesyłką pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 20259, W sorzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr 

WILNO 
1 BLOK BEZPARTYJNY WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM LISTA NR. 

LISTA NR. 

LISTA NR. 

LISTA NR. 6 POALE - SJON 

LISTA NR. 7 CENTROLEW 

4 STRONNICTWO NARODOWE 

z Opłata pocztowa uiszczona ryczaitem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

5 BLOK LEWICY SOCJAL. (Bund i N. P. Socjal.) 

LISTA NR. 11 BLOK UKRAIŃSKO - BIAŁORUSKI 

LISTA NR. 17 SJONIŚCI - ŻYDZI 

LISTA NR. 18 OGÓLNO - ŻYD. BLOK GOSPODARCZY (ortodoksi) 

LISTA NR. 22 LEWICA ROBOTNICZO-CHŁOPSKA (komunizująca) 

LISTA NR. 23 JEDNOŚĆ RUBOTNICZO-CHŁOPSKA (komuniści) 

oddano głosów 

77.445 

20.831 

775 

40 

18.519 

317 

15.496 

847 

21 

1.833 

ё Wobec tego posłami z okręgu wileńskiego są członkowie BB.: Minister 

Aleksander Prystor, dr. Stefan Brokowski, pułk. Bronisław Wędziagolski i 

hrabia Jan Tyszkiewicz; ze stronnictwa Narodowego prof. Wacława Komar- 

ŚWIĘCIANY 
LISTA NR. 1 BLOK BEZPARTYJNY WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM 

nicki. 

LISTA NR. 4 STRONNICTWO NARODOWE 

LISTA NR. 5 BLOK LEWICY SOCJAL. (Bund i N. P. Socjal.) 

LISTA NR. 11 BLOK UKRAIŃSKO - BIAŁORUSKI 

LISTA NR. 17 SJONIŚCI - ŻYDZI 

LISTA NR. 22 BIAŁORUSKI CENTROSOJUSZ (prawica b. Hramady) 

LISTA NR. 23 NIEZALEŻNE STRON. CHŁOPSKIE (Hałko) 

LISTA NR. 24 NIEZALEŻNI BIAŁ. RADYKALI (lewica b. Hramady) 

LISTA NR. 25 LISTA CHŁOPÓW ŚWIĘCIAŃSKICH. 

oddano głosów 

94.744 

8.642 

180 

5.246 

3.781 

5.207 

6.865 

1.960 

364 

Wobec tego w Święcianach przechodzą wszyscy posłowie z Bloku Bez- 
partyjnego: Tadeusz Hołówko, Stanisław Mackiewicz, Witold Kwinto, Fry- 
deryk Krasicki, Borys Pimonow, Józet Polkowski. — Ponieważ wiadomem 
jest, że p. Hołówko przyjmie mandat z okręgu Nowogródzkiego, więc wej- 

dzie do Sejmu jeszcze pierwszy zastępca z listy BB p. Stanisław Stankiewicz. 
W święcianach unieważniono dużo głosów mianowicie 15425, przeważnie 
oddaną na unieważnioną poprzednio liste centrolewu. 

6 

Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

ilość mandatów 

ilość mandatów 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE -— Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Baiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep Tyioniowy S$. Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jednošė“. 
LiDA — ui. Suwalska 13 — S, Mateski, WARSZAWA — T-wo Х 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszeni 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK -— Kiosk, St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY -— Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — kKsięga:nia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

K. Smarzyński. 

„ W numerach 
a cyfrowe i tabelaryczhe o „U prov. 

  

STOŁPCE — Księgarnia 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. PCE 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

T-wa „Ruch“. 

Ksieg. Kol. „Ruch“. 

zr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz ° 
tcznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
żej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

STATECZNE 

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU 
ABSOLUTNA WIĘKSZOŚĆ JEDYNKI 

NOWOGRÓDEK 

LISTA NR. 

          
    

LISTA NR. 

LISTA NR. 7 CENTROLEW 

1 BLOK BEZPARTYJNY WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM 

a 5 
5 BUND I NIEZALEŻNI SOCJAL. 

LISTA NR. 11 BŁOK UKRAIŃSKO - BIAŁORUSKI 
tt? ARR 

Ч 
LISTA NR. 17 SJONIŚCI - ZYDZI 

LISTA NR. 22 BIAŁORUSKI CEN FTROSOJUSZ (prawica b. Hramady) 

  

oddano głosów ilość mandatów 

145.741 6 

1.587 — 

6.487 — 

1.769 i 

8.349 "m 

3.657 — 

Wszystkie 6 mandatów przypadły liście B.B. Wchodzą do Sejmu p.p.: 

Tadeusz Hołówko, hrabia Emeryk Czapski, Juljan Małynicz, Gendjusz Szy- 

manowski, Jerzy Gorzkowski, Stanisław Poźniak. 

LIDA 
LISTA NR. 

LISTA NR. 7 CENTROLEW 

1 BLOK BEZPARTYJNY WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM 

LISTA NR. 19 KATOLICKI BLOK LUDOWY (chadecja i endecja) 

oddano głosów ilość mandatów 

155.916 7 

18.157 — 

13.166 — 

Wobec tego wszystkie mandaty przypadają BB. Wchodzą do Sejmu po- 

słowie tej listy: minister Witold Staniewicz, Ks. prof. Żongołłowicz, Włady- 

sław Kamiński, Stanisław Dobosz, Bazyli Kuc, Romuald ołpyho, Stanisław 

Siciński. 

ŻADNYCH POWAŻNIEJSZYCH 
ZAJŚĆ NIE BYŁO. 

Na terenie Wilna dzień wczorajszy 
przeszedł we względnym spokoju. Rano 

koła lokali wyborczych zatrzymano 8 
osobników, którzy rozdawali numerki 
tuż przy wejściu. 

Ponadto aresztowano 5 agitatorów 
listy nr. 17, którzy rozrzucali ulotki w 
lokalach wyborczych. | 

Na Antokolu, Szkaplernej i Ponar- 
skiej kilku osobników wszczęło bójki, 
zlikwidowane szybko przez policję. 

W śŚwięcianach sekretarz komitetu 
czwórki Wojtkiewicz, pobił strażnika 
na tle nieporozumień przy rozlepianiu 
odezw Również w Święcianach członek 
PPS [Jasiński wywołał zajście w lokalu 

  

. komisji agitując za unieważnioną listą 
„Centrolewu*. Aresztowano go. 

KOMUNIŚCI W DNIU WYBORÓW. 

W dniu wczorajszym jako w dzień 
głosowania komuniści mieli urządzić 
demonstracyjne wystąpienia. Mimo to 
poza rozrzuceniem na peryferjach i ko- 
ło urzędu wojewódzkiego większej 
ilości numerków listy 23, nie zdołali u- 
jawnić żadnej działalności. 

W. powiatach dziśnieńskim, postaw 

skim i wilejskim komuniści rozrzucili 
odezwy KPZB wzywające do głosowa- 

nia na listę „Zmahanje”. ! 

Jednego agitatora niejakiego Bura- 
czonka zatrzymano. 

Również w N. Wilejce ujęto 2 ko- 
munistów uprawiających agitację. 

INCYDENT Z KSIĘDZEM MIA- 
NOWSKIM. 

Wikary oszmiański ks. Mianowski, 
będąc w Polanach agitował głośno w 
lokalu wyborczym. W związku z tem 
policja musiała interwenjować, a gdy 
ks. Mianowski nie opuścił lokalu, mu 
siała spisać protokuł. 

ŻYDZI GŁOSOWALI NA JEDYNKĘ. 

W okręgach wileńskim, święciań- 
skim, lidzkim i nowogródzkim, więk- 
szość inteligentów i kupców żydow- 
skich głosowała jawnie na jedynkę. 

WYNIKI WYBORÓW W CAŁEJ POLSCE 
(telegram własny) 

Z DOTYCHCZASOWYCH WIADOMOŚCI WYNIKA, ŻE PRZYPU- 

SIĘ NASTĘPU JĄCO. 

* SZCZALNY WYNIK WYBORÓW w CAŁEM PAŃSTWIE PRZEDSTAWIA 

BLOK BEZPARTYJNY 

STRONNICTWO NARODOWE 

CHADECJA 

CENTROLEW 

UKRAIŃCY I BIAŁORUSINI 

ŻYDZI ORTODOKSI 

NIEMCY 

KOMUNIŚCI 

ŻYDZI SJONIŚCI 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

200 

53 

13 

66 

20 

ilość mandatów 

WARSZAWA - MIASTO — BB. 7 

mandatów, Endecja 3, Centrolew 1, ży- 
dzi 1, żydzi ortodoksi 1, komuniści 1. 

WARSZAWA - POWIAT — BB 3, 

End. 1, Centrolew 1. 

KRAKÓW - MIASTO — BB 2, 
Centr. 1, Żydzi 1, 

LWÓW - MIASTO — BB 3, ży- 
dzi 1. 

SZAMOTUŁY — ВВ1, 
Centrolew 1, Niemcy 1. 

TORUN — BB 1, Endecja 2, Cen- 
trolew 2. 

BĘDZIN — BB4, Endecja 1  Cen- 
trolew 1. 

CZĘSTOCHOWA — BB 3, Chade- 

cja 1, Centrolew 2. 

WŁOCŁAWEK—BB 2, end. 1, cen- 
trolew 2, 

GRUDZIADZ — BB 1, End. 1, 
Centrolew 2. 

TCZEW —BB 1, Endecja 3, Centro 
lew 1. 

KRZEMIENIEC — BB 5. 

End. 2, 

KOWEL — BB 5. 

ŁUCK — BB. 5, Ukraińcy 1. 

SANDOMIERZ — BB 2, Centro- 
lew 3. < 

ŁUKÓW — BB 3, Chadecja 2, ko- 

muniści 1. Е 
ZAMOŚĆ — BB 2, Centr. 3 

IŁŻA — BB 3, centrolew 3. 

GRODZISK -— BB 3, End. 1 Cen- 

trolew 2. 
ŁÓDŹ - WIEŚ — BB 3, End. 1. 

Centr. 2. 
PŁOCK — BB 2, Centrolew 3. 

PIOTRKÓW — BB 2, End. 1 Cen- 

trolew 2. 

KRASNY STAW — BB 2, Komu- 

niści 3. 

ŁÓDŹ-MIASTO — BB. 4, Żydzi 1. 
Komuniści 2. 

KONIN — BB 2, Endecja 1, Cen- 

trolew 3. 

KALISZ — BB 3, Endecja 4. 

KIELCE — BB 2, Endecja 1, Cen- 
trolew 2. 

WILNO — BB 4, End. 1. 
ŚWIĘCIANY — BB 6. 
LIDA — BB. 7. 
NOWOGRÓDEK —- BB. 6. 
BRZEŚĆ LITEWSKI — BB 5. 
PIŃSK — BB 3, Żydzi 
RZESZÓW —- BB 5, Endecja 2. 
SIEDLCE — BB 2, endecja 2. 
LUBLIN —- BB 5, endecja 1. 
GRODNO — BB 3, Chadecja 1. 

  

NIECH ŻYJE MARSZAŁEK 
PIŁSUDSKI 

Powyżej przedstawione cyfry są 
jedynie rezultatem okręgów bez listy 
państwowej i dają w sumie 366, pod- 
czas gdy z okręgów wychodzi 372 po- 
słów. To też możliwe są jeszcze drob- 
ne zmiany w podsumowaniach. Pew- 
nem jednak jest, że jedynka otrzyma z 
okręgów i listy państwowej od 245 do 
250 mandatów, czyli zyska absolutną 
większość w Sejmie. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowe”, Zamkowa 2. 
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