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Cena 20 groszy 

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. Rokl V.Ź 2 7», 

D RKT OPER TIR 

Iiesięcioęcie Wielkiej Ramunji 
Dzień 1-go grudnia jest 10-tą roczni- 

cą zjednoczenia ze Starą Rumuają innych 
ziem rumuńskich, pozostających przedtem 

w granicach państw sąsiednich. 1-go grud 

nia 1918 r. król Ferdynand wkroczył na 

czele amji rumuńskiej do Bukaresztu, opu- 

Szczonego przez okupacyjne wojska nie- 

miecko-austrjackie. Tegoż dnia nastąpiło 

proklamowanie w Alba Jalia przez Rumu- 

nów siedmiogrodzkich przyłączenia Sied- 

miogrodu do państwa rumuńskiego. Oba 

te wydarzenia stanowią zakończenie proce- 

su tworzenia się dzisiejszej Rumunii i 
wskutek tego dzień, kiedy one nastąpiły, 
obchodzą Rumuni jako swoje święto pań- 

stwowe. ; 

Zrywsjąc sojusz, lączący ją z Ausiro- 

Węgierską monarchją i wstępując w wojnę 

z nią, Rumunja działała z jednej strony 

pod wpływem nacisku Eatenty, z drugiej— 

pod wpływem dążenia do zjednoczenia ze 
sebą ziem siedmiogrodzkich, etnograficznie 

w znacznej części rumuńskich. Decyzja ta 

nie przyszła łatwo. Król Karol I na począt- 
ku wojny wystąpił za wypełnieniem zobo- 

wiązań sojuszniczych wobec Austrji i czyn- 

nego jej poparcia, lecz spotkał się ze sta- 

"nowczym sprzeciwem Rady Koronnej. 

' Niedługo potem król zmarł (10-X 1914), 
a bratanęk i następca jego Ferdynaad 1 

po dlugich wahaniach zdecydował się 

pchnąć politykę rumuńską w przeciwnym 

kierunku i 27 sierpnia 1916 reku ogłosił 

wojnę Austro-Węgrom. Chwila wydawała 
się bardzo odpowiednią. Niemcy wyczer- 
pane niepowodzeniem pod Verdun, Austrja 
zajęta odpieraniem szóstej efenzywy włos- 

kiej nad Isonzo, zwycięski atak Brusiłowa 
na Wołyniu i Bukowinie — wszystko to 
otwierało przed Rumunją wielkie możli- 

_ wości. Nadzieje jednak na łatwe  zwycię- 

stwo srodze zawiodły. Armja, a szczególnie 
dowództwo rumuńskie wykazało zupełnie 
niedostateczne przygotowanie do poważnej 

akcji wojennej. 

Dano czas armjom niemieckim i 
austrjackim do przegrupowania się i w cią- 

gu 3-ch tygodni po trzech przegranych 
bitwach utracono zajęty niemal bez walki 

_ Siedmiogród. Nastąpiła koncentryczna о- 

fenzywa armji Falkenhayna i Mackenzena, 

zakończona okupacją całej Wołoszczyzny 

wraz ze stolicą królestwa Rumuńskiego — 

Bukaresztem. Król Ferdynand z resztkami 
armji wycofał się do nieokupowanej części 

Multan i przebywał w Jassach aż do póź- 
nej jesieni 1918 r. 7 maja 1918 r. zawarła 

Rumunja niezmiernie ciężki pokój z рай- 

stwami centralnemi w Bukareszcie, zała- 

manie się jednak ich w półroku później i 

' ogólna zmiana sytuacji wojskowej i poli- 

tycznej uczymiła warunki tego pokoju bez- 

' przedmiotowemi. Sytuacja złożyła się dla 
| Rumuoji aiezwykie pomyślnie. Przeciwnicy 

byli rozgromieni na głównych frontach i 

nie byli w stanie ekazač Rumunom po- 

ważniejszego oporu. Wypadki potoczyły się 

w tempie bardzo szybkiem, gdyż na tery- 

torjum dzisiejszej Rumunji nie okazało się 

wówczas żadnej siły, zdolnej de przeciw- 
stawienia się aspiracjom rumuńskim. W 

dniu 1 grudnia 1918 r. cała dzisiejsza Ru- 

munja była we władzy rządu bukaresztań- 

skiego. Zdobycz wojenna była tak wielka, 

o jakiej nikt chyba w Rumuaji na początku 
wojny nie' marzył. 

W ciągu pierwszego dziesięciolecia 
swego istnienia wielka Rumunja dokonała 
ogromnej pracy wewnętrznej. jej mężowie 

stanu wykazali wielkie zrozumienie ko- 
nieczności państwowych Oraz wielką bez- 

względność przy ich załatwianiu w stosun- 
ku do interesów poszczególnych klas lub 
grup społecznych. Przy końca wojny sto- 

| sunki społeczne wymagały radykalnej re. 

formy. Rumunja była krajem, w którym 
1/g proc. ogólnej ilości właścicieli ziemskich   

fe 
posiadało przeszło 50 proc. obszaru rol- 
nego. Zaburzenia chłopskie na tle agrar- 
nem w roku 1907 i ciągły ferment wśród 
bezrolnych i małorolnych mas, groziły 
powtórzeniem się w daleko większych roz- 

miarach, zwłaszcza, że przykład Besarabji, 
dokąd już zdążyły przeniknąć ideje bolsze-   Środkowej wykorzystać, aby zdobyć z po-   

  

| 
wickie z Rosji, znajdywał oddźwięk w in-| 
nych częściach państwa. ! 

Rząd rumuński ocenił w całej pełni | 

zagrażające stąd niebezpieczeństwo i z wiel- | 

ką energją przeprowadził radykalną woj 

mę rolną. W ciągu kilku lat wywłaszczono | 

w Rumunji około 6 miljonów hektarów 
większej i państwowej własności i utwozzo- 
no z tego około półtora miljona nowych 

drobnych gospodarstw. Stan posiadania dro” 

bnej własności zismskiej podniósł się z 

niespełna 12-tu miljonów ha w r. 1916 do 

18-tu miljonów ha przy kofńicu roku 1924. 

W tym radykalizmie reformy odegrały 

pewną rolę względy polityczne. Wielka wła- 
sność ziemska w nowonabytych prowincjach 

znajdowała się przeważnie w rękach osób 

narodowości nierumuń skiej — Węgrów, Niem- 

ców, Rosjan. Przez znaczne obcięcie ich 

majątków podcięto polityczne wpływy tych 
osób i wzmocniono stanowisko ludności 
rumuńskiej. 

Troska o Szybsze i ściślejsze zespole- 
nie się wszystkich mowych terytorjów ze 
Starą Rumunją zrodziła również silny prąd 

centralistyczny, którego wyrazem była po- 

lityka partji liberalnej, reprezentowana przez 

obu braci Bratianu. 

Z centralizmem szedł w parze nacje- 
malizm rumuński, zmierzający do nadania 

państwu jaknajbardziej narodowo-rumuń- 
skiego charakteru. Rumuni nie bez racji 
przypuszczali, że mniejszości narodowe, z 

wyjątkiem może Polaków i Niemców, skłon- 
ne będą—przynajmniej narazie—do ulega- 
nia tendencjom odśrodkowym. Stąd wew» 
nętrzna polityka Rumunji nacechowana by- 
ła — zwłaszcza w okresie rządów partji - 
beralnej — silnym nacjomalizmem i nietole- 
rancją względem innych narodowości. 

Niezmiernie niski poziom ludności 
wiejskiej i centralistyczno-biurokratyczny sy- 
stem administracji, nie przebierającej w środ- 

kach działania, wytworzyły w Rumunji 

specyficzne stosunki, w których podczas 

wszelkich wyborów, odnosiła druzgocące 
zwycięstwo ta partja, w której rękach znaj- 

dowała się w chwili wyborów władz. Wy- 
bory w czerwcu 1920 roku dały rządzącej 
wówczas partji ludowej gen. Averescu 215 

mandatów, zaś liberałom braci Bratianu 

tylko 8. W niespełaa 2 lata późaiej w mar- 

cu 1922 r. wybory przeprowadzał rząd J. 

Bratianu i uzyskał 250 mandatów, podczas 

kiedy partja Averescu tylko 10. 

Powiększenie więcej niż w dwójnasób 
terytorjum państwa rumuńskiego odbyło się 

kosztem wszystkich niemal sąsiądów. Musia- 

ły wskutek tego wszystkie rządy rumuńskie 
zwracać baczną uwagę na kwestję zabez- 

pieczenia swego nowego stanu posiadania 
przed tendencjami odwetowemi tych sąsia- 

dów. Środkiem ku temu miały być liczne 
sojusze, przedewszystkiem z Pelską i Fran- 

cją. Od strony najmniej z poniesionemi 
stratami pogodzonych Węgier zabezpieczał 

Rumunję udział w t. zw. Małej Entencie, 
czyli porozumieniu trzech państw sukce- 

syjnych co de wzajemnego zabezpieczenia 

się przed ewentualnemi dążeniami do re- 

stauracji monarchji habsburskiej w tej czy 

innej tormie. Rumunja, która jakiś czas wa- 
hała się przystąpić do tego porozumienia, 

zdecydowała się na ten krok pod wpływem 

próby ex-cesarza Karola na wiosnę 1921 

roku przywrócenia sobie korony węgier- 

skiej. Naogół ostrze Małej Ententy zwró- 
cone jest przeciwko Węgrom, ponieważ po- 

wojenna Austrja zrezygnowała z wszelkich 

szerszych aspiracyj, kontentując się dąże* 
niem do stania się jednem więcej państ- 
wem w Rzeszy Niemieckiej. 

Największe jednak niebezpieczeństwo 

zagraża Rumunji ze strony Rosji, która, po- 
mimo licznych prób, dotąd straty Besszra- 

bji nie uznała. Nieobliczalny kolos rosy|- 

ski, nie związany żadnemi zobowiązaniam 

międzynarodowemi i nie będący członkiem 

Ligi Narodów zechce zapewne każdą Коп- 

flagrację na Bałkanach lub w Euiopie 

wrotem utraconą prewincję. 

Zniewala to rząd rumuński do wiel- 

  

Niniejszem podajemy do wiadomości naszych Szanownych 
Prenumeratorów i Czytelników, że począwszy od dnia 
3-go b.m. „KURJER WILEŃSKI* w zwiększonym formacie 
drukowany będzie w drukarni „Znicz* przy ul. Św. Jań- 
skiej 1, która to drukarnia z. dniem 1 b. m. przeszła pod 

osobisty zarząd naszego Wydawnictwa. 
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STANISŁAW FRĄCKIEWICZ 
Starszy Asesor Oddziału Eksploatacyjnego. Członek Zarządu Z.U.K. Koła 

Wilno-osob. zmarł dnia 1 grudnia 1928 r. w wieku lat 35. 

Eksportacja zwłok ze szpitala Kolejowego na Wilczej Łapie na cmentarz 
Rosa odbędzie się w dniu 3 grudnia 1928 r. 

O czem zawiadamia składając wyrazy Czci Zmarłemu 
ZARZĄD KOŁA. 

LS SARS 

Przed grudniową sesją Rady Ligi Narodów. 
Stara piosenka urzędówki litewskiej. 

KOWNO, 1. XII. (Pat.) „Lietuvos Aidas* w związku z nadchodzącą sesją Rady 
Ligi Narodów zamieszcza artykuł wstępny, dotyczący konfliktu polsko-litewskiego. 

Pismo wypowiąda opinję, że wileński węzeł polityczny nie może być rozcięty 
przez Ligę Narodów, dopóki Polska nie uzna praw Litwy. Istnieją przewidywania, że 
tym razem Chamberlain w Lugano wystąpi przeciwko Litwie niemniej surowo, niż 
uczynił to ostatnio w Genewie. Podtrzymywać go będzie także przedstawiciel Francji. 
Pesymistyczne perspektywy rysują ci, którzy mówią o organizowaniu przez Amglję 
bloku antysowieckiego z Polską i Rumunją na czele. Chamberlain—sądzą oni—będzie 
wywierał nacisk na Litwę, ażeby ta szła na rękę Polsce i aby w ten sposób można 
było wzmocnić blok antysowiecki. я 

My nie wierzymy — pisze dziennik — ażeby Ów blok był czemś realnem w 
kombinacjach zachodnio europejskich polityków. Nie wierzymy również, ażeby w o- 
becnych warunkach politycznych cokolwiek mogło zmusić Litwę do zrzeczenia się przez 
nią swych praw. Jak pisaliśmy w swoim czasie, Rada Ligi Narodów powinna, pe 
wysłuchaniu sprawozdania o sporze litewsko-polskim orzec, że Litwa spełniła swój o- 
bowiązek jako strażniczka pekoju i że niebezpieczeństwo wojenne w tym zakątku Eu- 
ropy w chwili obecnej nie istnieje, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że Litwini nie 

3939 

  

zamierzają i nie mogą napaść na Polskę i że z drugiej strony sami Polacy podpisali | 
pakt Kelloga i dali obietnicę nienapadania na Litwę. 

Dalej obydwu państwom należałoby dać możność, ażeby z czasem drogą pokojo- 
wą ułożyły swe stosunki. Nie byłoby te trudne do uskutecznienia, jeśli się uwzględni, 
że Litwa nie wyrzeka się prowadzenia pertraktacyj z Polską i że w przyszłości szukać 
będzie dróg dla uregalowania przedewszystkiem stosunków gospodarczych między obu 
państwami, —które de facto już istnieją.—Tą drogą Rada Ligi Narodów mogłaby najle- 
piej dowieść swego objektywizmu. 

Woliemara zwleka 2 podpisaniem protokółu ostatniej konieroncji królewieckij, 
KOWNO, 1.XII. (Pat). Sekretarz de- j litewskiej na protokóle konferencji króle- 

legacji pelskiej na konferencji w Królewcu | wieckiej, w dalszym ciągu przebywa w Ko- 
p. Perkowski, który przyjechał do Kowna | wnie, ponieważ protokół dotychczas nie 
w celu otrzymania podpisów od, delegacji | został pedpisany. 

  

Upadek marynarki francuskiej. 
PARYŻ, 1. XII. (Pat.) Na posiedzeniu komisji Spraw Zagranicznych Izby Ley gnes 

wykazał, że od roku 1918 marynarka francuska upadła z 850 tys. tonn do 400 tys. t. 
Do roku 1922 Francja wybudowała jednostek morskich zaledwie 28 tys. t, podczas 
gdy Włochy wybudowały 89 tys., Japonja 465 tys., Stany Zjednoczone 870 tys., Wielka 
Brytanja jeden miljon 170 tys. tonn. Budowa marynarki francuskiej na rok 1929 jest 
niższa o 26 proc., od budowy z roku 1914, podczas gdy budowa Stanów Zjednocz0- 
nych wzrosła o 165 proc. Japonji o 120 proc., Włoch o 15 proc. 

W W — 52 

ińska, zwartą masą zamieszkująca północ ,nistrem spraw zagranicznych. W Polsce na 

  

ną Bessarabję, zdradza żywe sympatje al- 

bo do sowieckiej republiki ukraińskiej, al- 
bo wogóle do niepodległościowych dążeń na- 

rodu ukraińskiego. 

Sojusz polsko-rumuński, zawarty w 

Bukareszcie 3-go marca 1921 roku ma па 

celu wspólną obronę granic tych państw 

przed agresją rosyjską. 

Król Ferdynand I był pierwszym z 

pośród głów innych państw, który złożył 

oficjalną wizytę Naczelnikowi Państwa Pel- 

skiego na wiosnę 1923 r. 

W opinii polskiej daje się zauważyć 
pewien pesymizm co do efektywnej war” 

toś.i dla Polski sejyszu z Rumunją. Przy- 

czyną tego dość dziwnego zjawiska nie jest 

bynajmniej brak sympatyj do naszego sprzy- 
mierzeńca. Można tylko stwierdzić, że te 

sympatje nie miały sposobności rozwinąć 

się i nazewnątrz ujawnić. Ze wszystkich 
naszych bezpośrednich sąsiadów Rumunja 
jsst w Polsce najmniej znawa. Brak po- 

między nami szerszej wymiany ludzi i dóbr 

kulturalnych z wyjątkiem jedynej konfe- 
rencji prasowej polsko-rumuńskiej w Gala- 

cu nie przypominamy ani jednej wycieczki 
rumuńskiej w Polsce lub polskiej w Ru- 
munji. Literatura rumuńska jest u nas zu* 
pełnie nieznane. W Sejmie polskim znaleść 

można gazety i czasopisma ze wszystkich 
stron Europy — z wyjątkiem Rumunii. 
Zapewne to samo dzieje się w Bukareszcie. 

Z wybitnych polityków i uczonych ru- 
muńskich odwiedzili Polskę zdaje się tylko   kiej czujności, zwłaszcza, że ludność ukra- prof, Iorga i Take-lonzscu, kiedy był mi- 

palcach można policzyć ludzi, którzy choć 
cokolwiek znają Rumunję poza Bskaresz- 

tem, Constanzą i limanami morza Czerne- 

go. Należałoby życzyć, aby polscy uczeni, | m 

politycy i turyści poszli w ślady Marszał- 

ka Piłsudskiego i choć część swych waka- 
cyj poświęcali na zapoznanie się z naszym 
sprzymierzeńcem. Tego samego mamy pra- 

wo oczekiwać i ze strony Rumunów. 

Jeżeli świadomość konieczności po- 
znania się wzajemnego i zbliżenia nie za- 
panuje w obu społeczeństwach, trudno Ocze- 

kiwać wzrostu obustronnych sympatyj, któ- 
rej nie stworzy ani nakaz rządów, ani ist- 
niejące między niemi przymiefza. 

Doceniając całkowicie potrzebę tego 
przymierza i składając narodowi rumuń- 
skiemu serdeczne gratulacje zpowodu 10 ej 
rocznicy ziszczenia jego ideałów narodo- 
wych, chcemy wyrazić życzenie, aby na- 
stępne dziesięciolecie stało się początkiem 

istotnego zbliżenia i współpracy obu spo- 
leczefistw. W naszej bowiem epoce zabez- 
pieczyć i utrwalić zawierane przez rządy 
przymierza najskuteczniej potrafią zaintere- 
sowane społeczeństwa przez poznanie się, 
zrozumienie i zadzierzgnięcie węzłów sympa- 
tji we współpracy kulturalnej i gospodar- 

czej. Testis. 
* * * 

BUKARESZT, 1. XII. (Pat). 10-ta rocznica 
zjednoczenia wszystkich dzielnic Rumunji obeho- 
dzona była dziś wielce uroczyście w całym kraju. 
Patrjarcha odprawił uroczyste nabożeństwo, na 
którem byli obecni królowa Marja, księżna matka,   regenci i książę Mikołaj. 

Nr. 277 (1324) 

g=== OD WYDAWNICTWA. ====x Dzień polityczny. 
Wczcraj Pan Prezydent Rzeczypospo= 

litej przyjął na audjencji węgierskiego min. 

Valko w towarzystwie pos. Belitski. Po 

audjencji Pan Prezydent wydał Śniadanie 

na cześć gości, w którem wzięli udział о- 

prócz Pana Prezydenta, min. Valko i pos. 

Belitski, Marszałek Piłsudski, mie. Zaleski, 

kardynał Kakowski, marszałek Senatu Szy- 

mański i marszałek Sejmu Daszyński. 
* 

W dniu wczorajszym p. premjer 
„Bartel przyjął bawiącego w Warszawie 
węgierskiego ministra spraw zagranicz- 
nych p. Valko i posła węgierskiego w 
Warszawie p. Belitskę. P. min. Valko ude- 
korował prem. Bartla wielką wstęgą 6r- 
deru Zasługi (Pour le mórite). 

* 

Na sesję grudniową Rady Ligi Naro- 
dów, która tym razem odbędzie się w Lu- 

gano, udaje się delegacja polska w nastę- 

pującym składzie: min. Zaleski przewodni- 

czący delegacji, delegat polski przy Lidze 
Narodów min. Sokał, naczelnik wydziału 
ustrojów międzynarodowych p. Tarnowski, 
naczelnik wydziału wschodniego p. Hołów- 
ko, dyrektor gabinetu ministra p. Sumla- 
kowski. 5 

Dla bawiącego w Warszawie od kilku 
dni cenzora Związku Narodowego Polskie- 
go w Ameryce p. Sypniewskiago Oraz wy- 
dawcy „Wiadomości Codziennych* p. Kur- 
dziela i wydawcy „Dziennika dla wszyst- 
kich* p. Ruszkiewicza w dniu wczorajszym 
wydał przyjęcie Syndykat Dziennikarzy 
Warszawskich. Po pewitaniu gości przez 
prezesa Syndykatu Dzien. p. Giołżyńskie- 
go, cenzor Sypniewski scharakteryzował 
stosunki panujące wśród wychodźtwa pol- 
skiego w Stanach Zjednoczonych oraz ro- 
lę ich w życiu publicznem Stanów. 

P. Kurdziel zobrazowal warunki pra- 
cy dziennikarskiej w prasie polsko-amery- 
kańskiej. W końcu p. Pankiewicz mówił o 
współdziałaniu między emigracją polską a 
krajem, co będzie miało swój wyraz na 
wystawie powszechnej w Poznaniu. pola 

W połowie grudnia odbędzie się w 
Ministerstwie Przem. i Handlu zjazd rad- 
ców handlowych przy polskich poselstwach 
zagranicznych. Na zjazd ten przybędą wszy- 
scy radcowie handlowi. Obradować oni bę- 
dą nad sprawą ewentualnego rozszerzenia 
naszych rynków zbytu i usprawnieniem na- 
szzgo obrotu towarowego z zagranicą. 
Obrady potrwają kilka dni. 

* 

Dowiadujemy się, že w najbližszym 
czasie wojewoda krakowski Darowski zo- 
stanie przeniesiony w stan spoczynku. Na 
jego miejsce prawdopodobnie powołany 
będzie obecny wojewoda tarnopolski Kwaś- 
niewski, zaś urząd wojewódzki w Tarnopolu 
obejmie jeden ze starostów powiatu pół- 
tocno-wschodniego. > 

W dniu 1 b. m. pod przewodnictwem 
"p. prezesa Rady Ministrów prof. Bartla od- 
było się posiedzenie komitetu ekonomicz- 
nego ministrów, na którem zalatwiono 
szereg spraw bieżących. 

m A A нн ке 
Aby dać możność Sz. Publiczności oglądać 

wielkie arcydzieło 
„RAMONA“ „BIALY | 

  

ORZEŁ*, 
| Dyrekcja kina „POLONJA* urządza w s0- 

botę i w niedzielę od godz.12 do 4-j. 

Poranki © *"* , zonyck. | 
—н w p wą wy 

Zankaigcie obrad kowtereacji kolejowej. 
a 

Jak donesi P.A.T. w sali posiedzeń magistratu 
krakowskiego nastąpiło zamknięcie obrad 
konterencji kolejowej. Delegaci państw prze- 
dłożyli wnioski co do ruchu pociągów cię- 
żarowych. Między innemi zgłoszono ze 
strony Polski wniosek, aby konferencja w 
sprawie ruchu pociągów towarowych ©4- 
była się w dwa tygodnie po europejskiej 
konferencji w sprawie ruchu pociągów o- 
sobowych, wówczas bowiem będzie się 
miało dane, na podstawie których układać 
można rozkład ruchu pociągów towaro- 
wych. 

Dalej omawiano sprawy przesyłek to- 
warów i zabezpieczenia ich od uszkodze- 
mia. Wreszcie omówiono cały szereg spraw 
czysto technicznych, które rozpatrzone bę- 
dą szczegółowo na następnej konferencji, 
mającej się odbyć 5-go kwietnia 1929 ro- 
ku w Splicie (Jugosławja). Przewodniczący 
podziękował reprezentantom polskich ko- 
lei państwowych za przyjęcie oraz za to, 
że konferencja niniejsza przyniosła cenne 
wytyczne dla dalszej pracy i porozumienia 
między państwami. W końcu żegnał ucze- 
stników konferencji prezes dyrekcji kolejo-   wej w Krakowie p. Barwicz. 

> ›



    

   
      

Konfekcja męska 

Bielizna 
Trykotaże 

Palta 
Sniegowce 

Koce 

Nowy rząd łotewski. 

P. Balodis nadal min. spraw zagranicznych. 

RYGA. 1. 12. (Ate). Skład nowego rządu koalicji centrowo-prawicowej jest na” 

stępujący: premier 
(związek chłopski), 
sprawy zagraniczne 

* tyczne), oświata 
ska demokratyczna parija 

nister rolnictwa z prawem głosu Inbuls 

Celmin (związek chłopski), 

wojsko Ozols (blok narodowy), 

Balodis (blok centrum), komunikacja Ozolinsz (centrum demokra- 

Zemels (partja nowych gospodarzy), 
chłopskz), sprawiedliwość 

(latgalska chrześcijańska partja chłopska). 

minister spraw wewnętrznych Lsjminsz 

skarb Peirewitz (blok narodowy), 

opieka społeczna Rubuls (latgal- 
bar. Diistorloh (Niemcy), wicemi- 

Frakcja polska zatrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko wiceministra spraw we- 

wnętrznych, na którem pozostaje nadal poseł Wierzbicki. Dziś rano premjer Celmin 

złożył prezydentowi listę rządu do zatwierdzenia. Na popołudniowem posiedzeniu sej- 

mu rząd przedstawił się Sejmowi, poczem Lsjminsz odczytał deklarację rządową. 

RYGA. i. XIi. (Pat). 
ufania dla nowego rządu. 

Parlament uchwalił 54 głosami przeciwko 40 votum za- 

Wytyczne polityki nowego rządu. 

RYGA, 1-XII. (Pat). Deklaracja rządu 

Celminsza, odczytana na wczorajszem po- 
siedzeniu Sejmu, zawiera następujący pro- 

gram nowego rządu: 

W dziedzinie polityki zagranicznej 

rząd zamierza rozwinąć międzynarodowe 

stosunki Łotwy, zawierać nowe trzktaty 

handlowe, podtrzymywać pokojowe tenden- 

cje w Europie Wschodniej i czynnie współ- 

pracować z Ligą Narodów. Rząd będzie 
dążył do zachowania i rozszerzenia poli- 

tycznego związku estońsko-łotewskiego na 

podstawie bliskiej ekonomicznej i kultu- 

ralnej współpracy, a także do pogłębienia 

stesunków z wszystkiemi innemi państwa" 
mi bałtyckiemi. 

W dziedzinie * polityki wewnętrznej 

program zapowiada wzmocnienie władzy 

administracyjnej, podtrzymanie spokoju, po-   

rządku i bezpieczeństwa obywateli oraz 

bezwględną walkę z elementami antypań- 

stwowemi. W dziedzinie gospodarki rolnej 

rząd będzie dążył do definitywnego wpro- 

wadzenia w życie reformy rolnej, prze- 

strzegając jednak zasady własności pry” 

watnej, tak co do nowych, jak i dawnych 

rolników. 3 
Dalej rząd obiecuje rozszerzenie sieci 

kolejowej. W dziedzinie kultury i oświaty 

program rządowy zapowiada rozszerzenie 

sieci szkół zawodowych rolniczych i rze- 

mieślniczych, przyczem odpowiednie fun- 

dusze będą przeznaczone także na takie 

szkoły i domy ludowe mniejszości narodo- 

wych. Ustawodawstwo, dotyczące Szkół 

mniejszościowych nie będzie zawierało nic 
p» coby prawa tych szkół zmniej- 

szało. 

Powszechne rozbrojenie a Ameryka. 
WASZYNGTON, 1. XII. (Pat.) Sekretarz Stanu w 

raporcie dla Prezydenta Coolidge'a 

armji, z punktu widzenia jej udziału w wojnie, 
rocznym 

środków technicznych. 

Departamencie - wojny w do- 

oświadcza, że najważniejszemi potrzebami 

są rozwój i ulepszenie broni oraz 

W celach osiągnięcia większej ruchliwości armji badany jest obecnie szczegółowo 

problemat zastosowania motorów i środków mechanicznych. Raport zaznacza, że obec- 

ny stan armji Stanów Zjednoczonych, obejmujących terytorium 3 milj. mil* ze 120 

miljonami ludności, wynosi zaledwie 66.105 żołnierzy. Wobec tego Departament wojny 

zastanawia się z wielką troską nad sprawą nowego ograniczenia sił zbrojnych. 

Niespokojny przebieg święta państwowego 
w Zagrzebiu. 

WIEDEŃ, 1.XII. (Pat.) Dzienniki donoszą z Zagrzebia: Dzisiejsze święto państwo- 

we miało w Zagrzebiu przebieg niespokojny. Koalicja chłopsko-demekratyczna wezwa- 

ła ludność do biernego oporu. 
Rano odbyły się we wszystkich szkoła 

siejszego. Słuchacze uniwersytetu wtargnęli 

Trzej nieznani sprawcy wywiesili na katedrze w Zagrzebiu trzy 

chorągwie i aresztowała sprawców, Policja skonfiskowała 

ch wykłady na temat znaczenia dnia dzi- 

do sal szkolnych i przeszkodzili wykładom. 
chorągwie czarne. 
których następnie tłum 

usiłował odbić. W czasie strzelaniny, jaka się wywiązała, cztery osoby zostały zranione, 

z których dwie ciężko. 

Francja broni się przed występami 

zbrodniarzy cudzoziemskich. 
PARYŻ, 1.XII. (Pat.) Wobec stale powtarzających się wypadków zbrodni, popełnia- 

mych przez cudzoziemców na terytorium Francji, Rada Ministrów na dzisiejszem ran: 

nem posiedzeniu przyjęła całokształt postanowień, mających na celu wzmocnienie na- 

dzoru nad tego rodzaju niedopuszczalnem n. dużywaniem gościnności francuskiej. 

Szczególny sposób zwracania na siebie uwagi. 
WIEDEŃ, 1.XII. 

menfu i zrzucił stamtąd 6 kamieni w 

nędzy 
mie kanclerza nie było. 

  

Teatr „Rewja* 
Sala Klubu Kolejowców 

(Dąbrowskiego 5). 

Dziś! otwarcie sezonu 

„Servus Wilno*. 
Na czele zespołu słynne artystki warsz. 

teatru „Morskie Oko* Nelly 
Herten, St. Nowicki, Z. Wilcz- 
kowski, Ad. Leliwa, Hel. Halinicz i in. 
Codzien. 2 przedstaw. o 7.30 i 9.30 w. 
Bilety od zł. 1.10 do zł. 5.10 od g. 6-eį 

w kasie teatru. 3955.       
Przy otyłości, artretyzmie i chorobie cu- 
krowej, naturalna woda gorzka „Franciszka- Jó- 
zefa” wzmacnia czynności żołądka i kiszek oraz 

ułatwia trawienie. Badacze chorób przemiany ma- 

terji stwierdzają świetne wyniki, otrzymane przy 

stosowaniu wody Franciszka-Józefa. Żądać w apt. 

  

Strzeżcie się przeziębienia. 
Zbliża się zima z jej srogiem powietrzem 

i każdy musi zaopatrzyć się w kalosze i śnie- 
gowce, dla pań zaś, które dbzją także o Ele- 

ję śniegowców, wskazanem jest, by przy 
upnie żądały wszędzie okazania wyrobów 

„Quadrat* i przy porównaniu z innemi z łat- 
wością dojdą do przekonania, iż suiegowce 
„Qasdrat" są naprzwdę najbardziej eleganckie- 
mi, najtrwalszemi, najcieplejszemi w porówna- 
miu z innemi. Jakość gwzrantowana. — 3957 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FO TO GRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6 370 
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Pat. Dziś przed południem wdrapał się pewien mężczyzna na parapet parla- 

Okna salonu kanclerza Seipla, powoduj 

Osobnika tęgo aresztowano. Powiedział On, że jest szoferem bez zajęcia 

i że w ten sposób chciał zwrócić na siebie uwagę. Na szczęście nikogo w tym 

c rozbicie 4 szyb. 
i żyje w największej 

czasie w salo- 

Ł Rosji Sowieckiej. 
Wojenne przygotowania Ros. Sow. 

MOSKWA, 30. XI. (Kor. własna). 

Rada Komisarzy Ludowych ZSRR wydała 

dekret O wprowadzeniu przymusowego 

przysposobienia wojskowego w wyższych 

uczelniach sow. W-g tego projektu cały 
kurs przysposobienia ma wynosić 180 go- 

dzin. Czas ten jest podzielony następująco: 
w ciągu pierwszych 3 lat po 52 godz. (2 

= tyg.) i w ciągu ostatniego roku — 24 

go 
W okresie wakacyjnym od '/3 do "/4 

ogólnej ilości akademików, przeznaczonych 

do piechoty, kawalerji i artylerji, ma od- 

bywać kilku tygodniowe ćwiczenia wojsko- 

we w obozach letnich. Akademicy prze- 

znaczeni do służby w wojskach  technicz- 

nych, specjalnych, odbywają praktykę w 

różnych wojskowych fabrykach i przedsię- 

biorstwach. Po 9 miesięcznej służbie w 

szeregach i po zdaniu odpowiednich egza- 

minów już w piątym roku otrzymują przy- 

sposobieńcy tytuł dowódcy rezerwy. 

Ochrona macierzyństwa w Ros. 
Sow. 

MOSKWA, 30. XI. (Kor. własna). 
Rząd ZSRR wprowadza tytułem próby w 
kiiku gubernjach nowe instytucje ubezpie- 
czeniowe dla matek. 

Prawo korzystania z premii przysłu- 
giwać będzie tylko osobom, stale zamiesz- 
kującym na wsi. Za opłatą 10 kop. mie- 
sięcznie, mają otrzymywać włościanki le- 
karską i pieniężną pomoc podczas ciąży i 

porodu. 
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Wojskowe Zjednoczenie 
Spożywcze 

Znaczny wybór towarów 
we wszystkich działach. 

CENY 
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Wielki: epos morza! 

Niedawno p. min. Moraczewski na 
zjeździe Frakcji Rewolucyjnej P.P.S. w Ka- 

towicach opowiedział pewne wydarzenie, 

które wydaje się. zupełnie nieprawdopo* 

dobnem,a jednak jest prawdziwe. 
W 1918 r., gdy rozpadała się Austrja, 

P. O. W. dowiedziała się o przygotowują” 

cym się napadzie pułków ukraińskich z 

armji austrjackiej na Lwów i szykowała się 

do jego odparcia, lecz nie posiadała broni. 

Broń posiadała narodowa ,demokracja. 

Głąbińskiego i do p. Mączyńskiego, lecz 

obaj odmówili. Dlaczego to zrobili Bóg je- 

den raczy wiedzieć. Ludzie, objektywnie 

patrzący muszą stwierdzić, że p.;p. Głąbiń- 

skl i Mączyński zrobili to z powodów par- 

ltyjnych. W ten sposób uniemożliwiono 

odparcie napadu i przyczyniono się do 

wytworzenia się kilkudniowej walki krwa- 

wej na ulicach Lwowa. 

"W „Głosie Prawdy* z dnia 11 listo- 

pada br. opowiada znowu płk. Wieniawa" 

Długoszowski, jak się to stało (w r. 1918), 

że brygadjer JÓzef Haller objął naczelne 

dowództwo nad wszystkiemi wojskami, 

które miało się organizować poza terenem 

objętym przez Niemców i Austrjaków, a 

więc w sferze wpływów koalicji. 

Z listu otwartego, ogłoszonego : już 

przed kilku laty przez szereg oficerów II 

Brygady, wiadomo, że brygadjer Haller nie 

miał wcale ochoty brać udziału w bohater- 

skiem postanowieniu Il Brygady przebicia 

się przez front austriacki na Ukrainę i, że 

pod Rarańczą uprowadzili go oficerowie 

przemocą. Nie odebrano mu jednak z tego 

powodu dowództwa i gen. Haller stał wów- 

czas pod Kaniowem, gdy dotarł danego 

pułku, wówczas podporucznik Wieniawa- 

Długoszewski z listami od komendanta 

Р. О. W., wówczas pułkownika Rydza- 

Śmigłego. 
Gen. Haller był pełen optymizmu i z 

tupetem wyjaśniał, jak stoją ugrupowani 

Niemcy, jak rozłożone są wojska, jak to 

on niezaprzeczenie atak niemiecki uprzedzi 

i, uderzywszy na nich w kierunku poład- 

niowym, rozbije w puch, a skręciwszy po- 

tem ku północy, rozpędzi wszystko, co mu 

stoi na drodze i pomaszeruje na połącze” 

nie się z korpusem gen. Dowbora-Muśni- 

ckiego. 
Lekkomyślcy optymizm się zemścił 

ipo wsze czasy pamiętna bitwa, bohater- 

ska bitwa pod Kaniowem, zakończyła się 

klęską żołnierza polskiego. P.O.W. zajęła 

się wówczas organizowaniem rozbitków,   i chronieniem ich przed niewolą bolszewi- 

cką i niemiecką i wysyłaniem ich na Mur- 

"man i wtedy właśnie delegaci P. O. W. 

na wszystkie artykuły 

Nowootworzony 

DZIAŁ OBUWIA MĘSKIEGO 

Bracia Jabłkowscy SP.Akc. 
Wilno, Mickiewicza 18. 

P.O.W. zwróciła się kolejno o broń do p.| 

  

Micki 

Sprzedaż 
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Rozpoczynamy z dn. 3-cim grudnia r. b. 

SPRZEDAŻ GWIAZDKOWĄ 
kuponów 

BRACIA JABLKOWSCY s» nic 
Mickiewicza 18. 

  

   

         

      
      

CENY NISKIE. 

  
Bobaterskie walki z korsarzani! 

„MEZWYGIĘŻONA FREGATA" 
Dramat w 14 aktach. 

tędzie wyświetlany jum w kinie Miejskiem 
Eamon EA TEIDE SKIRTA 

Rewelacyjne wspomnienia. 

  

p.p. Dlugos:owski i Schatzel, zetknęli się 

poraz drugi z gen. Hallerem, ktėry po bit- 

wie ksniowskiej tak się ukrył, że w żaden 

sposób nie można go było odnaleść. 
W rozmowie ze Schatzlem i Długo- 

szowskim gen. Haller przyznał się, iż te- 

raz dopiero pojmuje w całej pełni słusz- 

ność postępowania Komendanta Piłsud- 

skiego, nakazującego bezwzględnie organi- 
zowanie na terenie przez okupantów za- 

kospirowanych sił, zdolnych do walki z 
przeciwnikiem w danym momencie, i że 
wobec tego postanawia pracować z P.O.W. 

najzupełniej solidarnie za przedstawiciela 

uwięzionego Komendanta uważając płk. 

Smigłego,i z którego polecenia on, brygadjer 

Haller, obejmuje dowództwo nad wszyst- 

kiemi wojskami polskiemi, które się uda 

zorganizować poza terenem, objętym przez 
Niemców i Austrjaków, a więc w sferze 
wpływów koalicji. Zaznaczył ponadto, że 

absolutnie niedopuści, ażeby wojska tam 

organizowane były użyte dla jakichkol- 

wiek celów miejscowych, jak np. walki z 

bolszewikami, że między innemi przeć bę- 

dzie przedewszystkiem do tego, by oddzia- 

ły polskie, koncentrowane we Włoszech, u- 

żyte zostały przedewszystkiem do uderze- 

nia na chwiejącą słę już i zdemoralizowa- 

ną Austrję, jak również akcentował, że 

pertraktować będzie przy organizowaniu 

armji polskiej z jeńców i ochotników 

bezpośrednio i tylko z przedstawicielstwem 

naczelnego dowództwa koalicji, wystrze- 

gając się jakiegokolwiek bądź pośrednictwa 

takich czy ianych politycznych polskich 
czynników. 

Te wspomnienia płk. Długoszowskie- 

go, opowiadające rzeczy, znane tylko bio- 

rącym bezpośrednio udział w akcji, mają 

wielką historyczną doniosłość, bo wykazują, 

jak przez 10 lat narodowa demokracja sta- 

ra się fałszować historję. Gen. Haller prze” 
dostał się później do Francji, niedotrzy” 

mał zobowiązań, powziętych  w Kijo- 

wie i zmienił zasadniczo stanowisko, ale 

nie chodzi o niego. To, co było poczęte z 

inicjatywy i najwyższego wyniku P. O. W. 

przedstawia się jako dzieło paryskiego Ko* 
mitetu Narodowego. 

I nie umiano, a z partyjnych powo- 

dów też nie chciano utrzymać linji, jedy* 

nie słusznej, nakreślonej przez P. O. W. 
Pierwszy korpus, którego dowódcę gen. 

Dowbór-Muśniekiego narodowa demokracja 
okrzyknęła naczelnym wodzem wojsk pol- 

skich, musiano właśnie użyć do celów 
miejscowych walki z bolszewikami. Już 
były wydane rozkazy marszu na Mohylew, 

na pomoc głównej kwaterze rosyjskiej 

przeciw bolszewikom, lecz na szczęście О° 

w ciągu sprzedaży gwiazdkowej znacznie zniżone 

Nr. 277 (1324) 

    

  

ewicza 13. 3932 

  

dla wszystkich. 

Wielka ilość 

i resztek gwiazdkowych. 
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13:12 bolerja Pali 
> StWOWA na cele do- 

broczynne. 

Ciągnienie 21 grudnia | 
| 1928 r. 
16.000 wygranych na ogólną sumę 

188.000 złotych. 

Główna wygrana 30.000 zł. 
imniejsze wygrane 15.000 zł., 5.000 zł. i td. 

Wygrane wypłaca się bez potrącenia. 

(ona tałogo lost 6 2ł., połówki 4 Il. 
Łosy są do nabycia w kelekturach, Kasach 

Skarbowych, sklepach tytoniowych iw Kan- 

celarji Generalnej Dyrekcji Loterji Państwo- 

wej, Warszawa, Nalewki 2, konto w P.K.O. 

Nr. 32.000. 3858.5971-1 

Zamówienie wyciąć i przesłać: 

Kancelarja Generalnej Dyrekcji Loterji 

Państwawej, Nalewki 2. Upraszam o przy- 

słanie mi........... sztuk losów Loterji Dobro- 

czynnej. Równocześnie wpłacam na konto © 

P.K O. Nr. 32.000 zł   
  

pór żołnierza do tego nie dopuścił, a póź” 

niej gen. Dowbór złożył przed Niemcami 
broń bez jednego wystrzału, gdy pod Ka- | 

niowem Il korpus w krwawej bitwie oca- 

lił honor polskiego sztandaru. 
| armji, utworzonej we Francji i 

Włoszech starano się nadać polityczno-par- 

tyjny charakter. Gdy w 1919 r. żołnierz R 

polski, organizowany przez Komendanta) 
Piłsudskiego od miesięcy już krwawi 

wzdłuż całej ściany wschodniej, gdy woj- 

ska z Francji udały się do kraju i do bo 
ju, miesiącami jeszcze trzymano je na ob 

czyźnie z powodów, których dotąd publicz 
nie nie wyjaśnili ci, którzy je spowedowa” 

li, ale miały wyłącznie charakter partyjno 

polityczny. 
Powoli wszystko się wyjaśnia. Dłu 

fałszować historji i tumanić opinji nie bę 

dzie można. Leży przecież w interes 

powszechnym, by najzupełniejsze wyjaśni. 

nie wydarzeń z czasów powstania Państw 

Polskiego nsstąpiło jsknajprędzej, bo t 

więcej, niż cokolwiek, przyczyni się do Uu“, 

zdrowienia stosunków u nas, 
Stefan Żalski. 

  

p. Dewey 6 rozwoju ekonomicznym Polskij 
GDAŃSK, 1.XII. (Pat). Deradca fl 

nansowy p. Dzvey ogłasza dzisiaj w „Bal! | 

tische Presse* artykuł, omawiający gospoj | 

darcze horoskopy Polski. Omówiwszy ro! | 

zwój gospodarczego życia Polski w poBz | 

czególnych dziedzinach oraz rozwój finan 
sów polskich, p. Devey pisze m. in: Każ 
dy, kto żył w Polsce chociażby przez krót 

ki czas, pozostaje pod wrażeniem natural 

nych bogactw i możliwości rozwoju niektó”| | 

rych gsłę:i przemysłu polskiego. Obecnie) 

brak jednak Polsce kapitałów, a tatże 044 

powlednieį organizacji.. Czy obecny potęžn: 

rozwój będzie trwały, © tem zadecyduj 
sam naród polski. 

W dalszym ciągu p. Devey przytac 

szereg liczb, ilustrujących wzrost wkłade! 

oszczędnościowych w Polsce, który dow. 

dzi równocześnie wzmagania się zaufaniń 

do stabilizacji złotego. P. Devey kończ 

następującemi słowami: Pragnąłbym zwró” 

cić uwagę na wzrastające znaczenie Polsk 

w handlu międzynarodowym. 

Kronika telegraficzna. 
« Nowe manifestacje w związku z wyr 

kiem, wydanym w sprawie Dimodugno, mordercy 

wicekossula Nardiniago urządzili studenci faszy” | 

stowscy w Turynie, Padwie i Trjeście. — Do żf 
dnych zajść nie doszło. 

— Punkcjonarjusze 
; lefonu w Wiedniu uchwali 
| godz. 24 rozpoczęcie biernego Oporu. — > 

zacje pocztowe motywują swą decyzję Odmi 

miem im ze strony rządu podwyżki płac, 

  ty, telegrafu i tej 
z dniem 2 grudnia 4
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KRONIKA. 
  

      

D-iš: Bibjany. Г 
Niedziela | Jutro: Francisz. Ksaw. 

` Wschód słońca—g. 7 m. 15 
fgrudnia. | Zachód „  g. 14 m. 59 

METEOROLOGICZKA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 1.XII. b, r. Ciśnienie 
średnie 756. Temperatura średnia -|- 1 stop. C., 0- 
pady — wiatr przeważający południowy. 

Uwagi: pochmurno, minimum na dobę +- 0 
stop. C., maksimum 4-2 stop. C. 4 

Tendeacja barometryczna: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA. 

— Posiedzenie wydziału wojewódzkiego. 
Jutro 3 grudnia odbędzie się drugie zkolei pc- 
siedzenie wydziału wojewódzkiego, Na porządku 
dziennym znajduje się Ż] spraw w większości o 
umorzenie podatków miejskich i zatwierdzenie 
podstkowych budżetów powiatowych. 

— Zjazd starostów woj. wileńskiego. W 
dniach 6 i 7 b. m. odbędzie się w Wilnie zjazd 
starostów województwa wileńskiego. Obecnie 
Urząd Wojewódzki opracowuje referaty jakie ma- 
ją być wygłoszone na zjeździe. Ze względów 
zrozumiałych sprawy gospodarcze w pierwszym 
rzędzie będą tematem obrad. 

— Konferencja w sprawie gospodarki ryb- 
nej. W sprawie racjonalnej Zgospodarki rybnej 
w województwie wileńskiem odbył konferencję z 
p. wojewodą, dyrektor Lasów Państwowych p. 
Szemiot. (x). 

SPRAWY PRASOWE. 

— Niefortunny początek. W dniu wczo- 
rajszym na mocy zarządzenia odnośnych władz 
administracyjnych organa policyjne przeprowa- 
dziły konfisxatę Nr 1 czasopisma białoruskiego „Do 
Pracy*, za wydrukowanie kilku artykułów, treść, 
których zawierała cechy przestępstwo przewidziane 
w $ 129 K. K.i art. 1 Rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzplitej o prawie prasowem. 

Z UNIWERSYTETU, 

— Wykł:dy Powszechne Uniwersytackie. 
Dnia 2 grudnia b. r. o godz. 7-ej wieczorem w 
sali Śniadeckich Uniwersytetu (ul. Ś-to Jańska 10) 
odbędzie się Wykład Powszechny prof. dr-a Mie- 
czysława Limanowskiego p. t. „Co to jest regjo- 
nalizm?*. Wstęp—50 gr, dla młodzieży — 20 gr. 

WOJSKOWA. 

— Dokumenty b.żołnierzy austrjackich — 
obywateli polskich. Ministerstwo Obrony Naro- 
dowej w Pradze nadsyła obecnie do archiwum 
wojskowego w Warszawie dokumenty byłych żoł- 
nierzy austrjackich-obywateli polskich. — Doku- 
menty te po oo obi zostaną przesłane 
do powiatowych Komend Uzupełnień według 
miejsca przynależności tych żołnierzy w czasie 
służby w byłej armji austrjacko-węgierskiej. — 
Praca ta zostanie ukończona w styczniu. — Ce- 
lem więc wydostania tych dokumentów zaintere- 
sowani winni zwracać się nie do władz czesko- 
słowackich, ani do poselstwa polskiego w Pradze, 
lecz do tej P. K. U. na której terenie petent 
miał przynależność do gminy w czssie służby w 
byłej armji austrjackc-węgierskiej. 

Z POLICJI. 

|. — lospekcja pólicji powiatowej W dniach 
najbliższych inspektor główny Policji Państwo- 
wej Wróblewski udaje się na inspekcję policji w 
poszczególnych powiatach województwa wileń- 
skiego. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY. 

— W T-wie im. J. Łaskiego. Dziś w nie- 
dzielę o godz. 7 i pół w Tow. im. Jana Łaskiego 
(Zawalna 1) referat p. Wacława Gizberta Studnic- 
kiego O protestantach francuskich. Wstęp wolny. 
Goście mile widziani. 

— Akadamja Przeciwgruźlicza. Staraniem 
Wileńskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego, z 
okazji Tygodnia Policyjnego Domu Zdrowia dla 
walki z gruźiicą odbędzie się dnia 2 grudnia r. b. 
© godzinie 12-ej w sali kinoteatru Heljos, ul. Wi- 
leńska 38, Akademja Przeciwgruźlicza, na którą   

złożą się: Zagajenie — p. dr. A. Borowski, wi- 
ceprezes Wil. Tow. Przeciwgruźliczego, 2) O isto- 
cie gruźlicy — p. dr. F. Pawłowicz, 3) Zwalczanie 
gružiicy — p. poseł na Sejm dr. S. Brokowski, 
4) Wyświetlenie filmu „Policyjny Dom Zdrowia”. 

Wstęp dla wszystkich wolny. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Karty rzemieślnicze. Jak się dowiaduje- 
my, karty rzemieślnicze będą wydawane w Wy- 
dziale Przemysłowym Magistratu wyłącznie do 
dnia 15 grudnia b. r. Po tym terminie na opie- 
szałych rzemieślników nakładane będą kary pie- 
niężne. Do chwili obecnej w Wydziale Przemysło- 
wym nie zostało odebranych blisko 2 tys. kart 
rzemieślniczych. 

Z KASY CHORYCH 

— Kasa Chorych m. Wilna niniejszem po- 
daje do wiadomości ogółu ubezpieczonych, że 
ambulatorjum dentystyczne, mieszczące się przy 
ul. Dominikańskiej 15, z dniem 3 grudnia b. r. 
zostaje przeniesione do nowego lokalu przy ul. 
W. Pohulanka 18 (parter) m. Nr27 i w tymże 
dniu rozpocznie przyjmowanie chorych w nastę- 
pujących godzinach: od 9.30 do 11.30, od 12 do 
2-ej i do 5 do 7.30 wieczór. 

NADESŁANE. 

— Wydawnictwo Gutenberga przystąpiło 
do wydania Wielkiej Powszechnej Encyklopedji, 
największego dzieła w swoim rodzaju jakie kie- 
dykolwiek okazało się Polsce, z olbrzymią treścią 
4 miljonów słów i 10 tysięcy różnych ilustracyj, 

Encyklopedja stanowi niezbędną potrzebę 
każdego kulturalnego człowieka i powinna się ona 
znajdować w każdym domu. Encyklopedja infor- 
muje wszystkich o wszystkiem I można 
się z niej nauczyć więcej, niż z każdej innej 

książki. . 
Do dzisiaj mogli sobie na takie dzieło po- 

zwolić tylko bogacze, ale warunki Wydawnictwa 
Gutenberga, znane w całej Europie umożliwiają 
każdemu stać się właścicielem Eacyklopedji. 

We własnym interesie musi każdy przeczy- 
tać ogłoszenie, zamieszczone w dzisiejszym nu. 
merze tego pisma. „ 3958 

— Sprostowanie. W ogłoszeniu wydruko- 
wanem w dniu wczorajszym Od personelu Firmy 
Philips z wyrazami współczucia p. inżynierowi 
Brinkierowi z powodu zgonu jego brata wkradł 
się błąd, a mianowicie wydrukowano p. Briukiero- 
wi, gdy winno być: p. Brinkierowi. 

Teatr i muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). 

Dziś popołudniu przedstawienie popularne 
dramatu Mereżkowskiego „Car Paweł I“. Postać 
tytułową odtworzy J. Karbowski. 

Początek o godz. 15-ej (3-0j). 
Bilety w cenie od 50 gr. wcześniej są do 

nabycia w „Orbisie* i od godziny 13-ej w kasie 
teatru. 

Wieczorem 0 godz. 20-ej po raz trzeci 
„Kordjan* w premjerowej obsadzie z Juljuszem 
Osterwą w postaci tytułowej. ы 

' Jutro, w poniedziałek. dn. 3 bm.—„Kordjan*. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 
— Dziś po raz drugi ostatnia nowość re- 

pertuaru, świetna komedja St. Kiedrzyńskiego 
„Powrót do Grzechu”. 2 

— Dzisiejsze przedstawienie szkolne. Dziś 
o £. 3 pp. specjalnie dla młodzieży grana będzie 
„a: komedja J. Korzeniewskiego „Stary Ka- 
waler", 

Przedstawienie popołudniowe. Jako 
druga popołudniówka, grana będzie przezabawna 
krotocheila „Co on robi w nocy?*. Początek o 
# 5 m. 30. 

Drugi pożegnalny koncert Sergjusza 
Benori. Dziś o g. 12 m. 30 pp. odbędzie się w 
Teatrze Polskim drugi i nieodwołalnie ostatni po- 
żegnalny koncert: poranek Sergjusza Bezoni. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

NIEDZIELA, dn. 2 grudnia 1928 r. 

10.15—11.45. Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Poznańskiej. 11.56 — 12.10. Transmisja z 
Warszawy: Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjac- 
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L. Kulikowskiego 
b. krojczy pierwsz. fiim Warszawskich. 

Pierwszorzędny 
zakład krawiecki 

Wilno, ul. Wielka 13. 
Wykonuje ubrania męskie, palta jesienne i zimowe. 
Wielki wybór materjałów i gotowych ubrań. 
= smokingi, fraki, żakiety wykonane przez mi 

lepsze siły fachowe. Ceny przystępne. Za gotówkę i nar; 
raty. Przy sklepie pracownia ubrań damskich. 

wszelkie roboty podług najnowszych fasonów. 
ООО ООО РОСТ DX PKO 

KOŁDRY 
1 rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

wyrabia i sprzedaje znana firma 

B-cia Chanutinė 

    

  

Wilno, Niemiecka 23, 
firma egz. od r. 1890. 

Sprzedaż również na RATY. 

> Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

00000000060:00600600606 
korespondent - stenogrefisia, 
oraz praktykanci--tki biurowi. Potrzebni 

    

murowany z ta- 
Dom kąż oficyną o 3 
mieszk. po 4 pokoje, w sta- 
nie dobrym. Placu około 
120 sąż. kw. sprzedamy za- 

raz dogodnie. 

Bom H.-H. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, telef. 9-05, 

L 1911 

Jest do odstąpienia ndział 
w kooperatywie budującego się 

60000 domu mieszkalnego. Zgłosze- 
© nia osobiste ul, Dobra Nr 1, 

mieszkanie inżyniera Adolpha 
codzień od godziny 4.ej do 7-€j 
popoł. 3928-0 

Na święta 

Wykonuje 8 ® 

750150 

  

Przepiscjemy 
na maszynach tanio, szybko 

i fachowo 

| Wileńskie Biuro Komi- 
sewo Handlowe. 

Mickiewicza 21, tel. 152, 

3948 

3000 lub 5.000 dolarów 
poszukujemy do ulokowania 
na mocne zabezpieczenie hi- 

3953 
  

  

  

        
poteczne 

Zgłaszać sie: „Polski LLOYD“, Slowackiego 27. 3944 Wileńskie Biuro 

książkę Komisowo-Handlowe 
i 000—10 000 dolarów Zgubiono wosk, Mickiewicza 21, tel. 152 

. wydaną przez P. K. U. Šwię- 
poszukuję zaraz. p sa rocz. 1898 na imię Micha- z 

a utna. Interes najbar- | ła Kumiszcza zam. w Koncinię- otrzyma: 
dzi dechodowy. Oferty | tach gminy Szemieto 
za, i pisemne składać do suėda SĘ. anas Chcesz posadę ? 

Domu H.-K. „ZACHĘTA“   

      naj 

   

     

driecinne sprzedam. 

szą i datnie) 
4 do bielizny, mk 

i celów malarskich. 
Odznaczona na sta- 

jolanie | Paryżu złotymi $ Jolanie i Paryżu zło! 
medalami. > 8 

Biuro Fabryki Ch. Perl- 

Musisz ukończyć kursy facho- 
— we korespondencyjne prof. Se- 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. Perlmattera Ultramaryna kułowicza. Warszawa, Zórawia 
dla „Dobry interes". 3941 jest bezwzględnie najlep- | 42. Kursy wyuczają listownie: 

buchalterji, rachunkowości ku- 
pieckiej, NE han-, 
dlowej, stenografji, nai han- 
dlu, prawa, kaligrafji, pisania 
na nach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, pisowni oraz 
gramatyki polskiej. Po, ukoń-   Kasztanowa 5—7. muttera, mz Słone- manau „Syladaciuo, jcie 

SE czna 26. rospektów. 3572 5—6 po poł. 3927 dalo do nabośla. o: 
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Zagadkowy strzał do emigrantki litewskiej. 
Wczoraj w schronisku dla emigrantów litewskich przy ulicy Antokolskiej 54-a miał miejsce 

wysoce zagadkowy wypadek. Około godziny 9 wiecz. do schroniska zgłosił się jakiś nieznajomy 
który poprosił jedną z emigrantek 19 letnią Marję Gregorowiczutównę o chwilkę rozmowy. 

Gdy Gregorowiczutówna wyszła przed dom nieznajomy wydobył nagle z kieszeni rewolwer 
i celując w wystraszoną dziewczynę—strzelił, Poza powierzchownem zerwaniu naskórka na twarzy 
Gregorowiczutówna nie odniosła żadnych obrażeń. Sprawca strzałów zdołał zbiec. Powiadomiona 
policja wszczęła energiczne śledztwo. (x) 

| 0 p ААар ОущОаЦисосолсчеЕАНН)   

kiej w Krakowie, oraz komunikat meteorologicz- 
ny. 12.10—14. Transmisja poranku symfoniczne- 

lo z Filharmonji Warszawskiej. Wyk.: |Orkiestra 
ilhm. pod dyr. Józefa Ozimińskiego, M. Bresla- 

nerówna (fort.) i S. Nilsen (śpiew). W programie 
utwory B. Wagnera i Fr. Liszta. 14.00 — 15.00. 
Transmisja odczytów rolniczych z Warszawy. 
15.15 — 17.20. Transmisja z Filharmonji Warszaw- 
skiej. Recital skrzypcowy Vasy Priheda. W pro- 
ramie R. Strauss, Czajkowski, J. Bzch 1 inni. 
1.20—17.45. Transmisja z Warszawy: „Idea boha- 

terstwa narodowego w litersturze polskiej" odczyt 
wygł. Z. Niemojewska- Gruszczyńska. 17.45—18.00. 
Transmisja z Warszawy: Aktualja — wygł. prezes 
Bielecki. 18.00 — 19.00. Transmisja koncertu po- 
pularnego z Warszawy. W programie utwory j. 
Straussa w wyk. orkiestry P. R. pod dyr. Józefa 
Ozimińskiego, orsz p. T. Bocheński (recytacje). 
19.00-19.20. Odczyt w języku litewskim wygł. Jozef 
Kraunajtis, 19.20—19.45, Tranzmisja z Warszawy. 
Z wędrówki po Słowaczyźnie* odczyt wygł. KiŻ. 

Kintopiowa. 19.45 — 20.00. Odczyt programu na 
poniedzizłek, komunikat i sygnał czasu z War- 
szawy. 20.00 — 20.25. Transmisja z Warszawy. 
„Rozrywki umysłowe"  wygł. С. Jabłonowski. 
20.30 — 22.00. Transmisja koncertu poświęconego 
twórczości J. Rossiniego z Warsz. Wyk. orkiestra 
P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego, ). Zapolska 
tea) i prof. L. Urstein (akomp.). 22.00—23,30. 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty: P.A.T., po- 
licyjny, sportowy i inne oraz muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 3 grudnia 1928. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy: Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, о- 
rsz komunikaty. 16.10—16.30: Odczytanie progra- 
mu dziennego i chwilka litewska. 16.30 — 16.45: 
Komunikaty L. O. P. P. 16.45— 17.10: Odczyt z 
okazji „Tygodnia Policjanta* wygł. komisarz P.P. 
Stefan Basiński. 17.10 — 17.35: Legendę historycz- 
mą O św. Mikołaju opowie młodzieży Marja Kwo-   

lekówna. 17.33—18.00: „Początek klasycyzmu* od- 
czyt X-ty z cyklu „Historja muzyki w przykła- 
dach" wygł. prof. Michał Józetowicz. 18.00—19 00: 
Koncert popołudniowy. Wyk. Orkiestra Rozgłośni 
Wileńskiej pod Kier. Zygmunta Dołęgi, nadkantor 
Synagogi Chóralnej w Wilnie, Jakób Goldstein 
(tenor) i R. Kursteinówna (akomp.) w Il-części 
koncertu nadkantor Jakób Goldstein odśpiewa: 
1) Rotman: ;Ono towo Lfonocho, 2) Gnessin: 
Osziro no Lididi, 3) Kadisch (pieśń ludowa), 4) 
Rosenbłatt Szomer izrael, 5) Reskin: Jeruschol- 
nin, 6) Medwiedew: Ner to mid, 7) Rosenblstt: 
Ad szla Nocarti. 19.00 — 19.25: „Feljeton wesoły* 
wygłosi art. Teatru Polskiego Ksro Wyrwicz-Wi- 
chrowsk*. 19.25 — 19,50: „Autor, aktor i widz* po- 
gadanka djalogowa z działu „Kultura teatru" wygł. 
Witold Małkowski. 19.50: Odczytanie programu aa 
wtorek, sygnał czasu z Warszawy i komunikaty. 
20.30—22.00: Transmisja koncertu wieczornego z 
Poznania. Wyk. M. Dąbrowska (sopran), N. Pad- 
lewska (tort.), dr. W. Roesslerówna (mezzo-so- 
pran), E. Giżewski (skrzypce) i Z. Wojciechaw- 
ski (akomp.). W programie. Czajkowski, Tartini, 
Verdi i inni, 22.00—23.30: Transmisja z Warszawy: 
komunikaty: P. A. T., policyjny, sportowy i inne 
oraz podróż detektorowa po Europie. 

Na wileńskim bruku. 
‚ — Ujawnienie sprawców kradzieży weksli. 

Dnia 29 z, m. w firmie ekspedycyjnej „Konkuren- 
cja Warszawska” przy ul. Kwiatowej Nr 7 doko- 
nano kradzieży weksli na sumę 14.500 zł. Władze 
śledcze wykryły sprawców kradzieży w osobach 
Aleksandra Dowbora i Jana Matejewicza, zamiesz- 
kałych w tym samym domu przy ul. Kwiatowej 
Nr 7. Weksle odnaleziono i zwrócono właścicie- 
lowi, zaś obu sprawców oddano do dyspozycji 
Sędziego Śledczego I-go Okręgu. (x) 

— Pierwszy krok w walce z żebractwem. 
Wczoraj organa policyjne zarządziły obławę na 

WNICTWA 

3 

wałęsających się po mieście żebraków, Zatrzymano 
23 osoby. (x) 

— Zdarto maskę z oczudefraudanta. Do- 
nosiliśmy, że władzom śledczym m. Wilna udało 
się przyaresztować wožnego jednego z urzędów 
pocztowych w Warszawie Andrukiewicza, który 
sprzeniewierzył 10.000 złotych. Dalsze dochodzenie 
wykazało, że Andrukiewicz ukrywał się pod fał- 
szywem nazwiskiem Wiktora Adamskiego, a me- 
trykę na nazwisko Adamskiego sfałszował i sprze- 
dał Andrukiewiczowi Jakob Załkind, (Ponarska 
18) znany już włsdzom z tego rodzaju fałszerstw. 
Załkinda aresztowano i przekazano władzom są- 
dowym. (x) 

Iniany W sądownictwie. 
, Członek Sądu Okręgowego, p. sędzia A n- 

toni Borejko mianowany został sędzią sled- 
czym do spraw wyjątkowego znaczenia w okręgu 
wileńskiego Sądu ok. 

.. Sędzia Sądu Okręgowego p. Adam Jun- 
dziłi przeszedł na stanowisko sędziego Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie, 

Dotychczasowy sędzia Sądu Okręgowego 
p. Juljusz Janicki zamianowany wice-preze- 
sem i otrzymał funkcję pomocnika prezesa Sądu 
dla spraw administracyjnych i gospodarczych. 

Sędziego śledczego zaproszonego z Grodna 
p. Stanisława Kuszłejkę przeniesiono 
na takież stanowisko do Wilna 

B. starosta dziśnieński E Michał Stani- 
szewski otrzymał stanowisko sędziego pokoju 
w Miadziole pow, postawskiego. 

Z powodu nominowania członków Sądu 
Okręgowego p. Borejkę i Jundziłła grono sędziów 
i prokuratorów żegnało ustępujących bankietem. 

Prezesa Sądu Okręgowego zastępował wi- 
ceprezes wydz. karnego p. Ant. Owsianko 
zaś prokuratora przy tymże sądzie reprezentował 
podprokurator kameralny, p. Kryczyński. 

W czasie bankietu wygłoszono cały szereg 
M. w których podkreślano zasługi i za- 

lety obu wstępujących kolegów. 
Chory kierownik wydziału karno-skarbowe- 

go sędzia Hauryłkiewicz Oraz wicepre- 
zes Pietkiewicz zajęty wtym czasie służ- 
bowo nadesłali listy pożegnalne, które w cza- 
sie biesiady odczytał p. sędzia Kont owtt.   Śród miłego nastroju bankiet przeciągnął 

| się kilka Goda“ : + e" 

GUTENBERGA 
W ośmiu krajach europejskich pracuje Wydaw- 

nictwo Gutenberga nad rozpowszechnianiem dzieł 
wszechświatowej literatury, i praca „naszą wydała 
wspaniałe wyniki, Miliony ludzi;znajdiije się dzięki 

* 
nam w posiadaniu wartošciowych bibljotek domo- “E 
wych, będących radością każdego kulturalnego | 
człowieka. | 

Dziś przystępujemy 
naszego dzieła 

$ WIELKIEJ POWSZECHNEJ 

ENCYKLOPEDJI 

do wydania największego 
$ 

A. 

WYDAWNICTWA GUTENBERGA 
Do dzisiaj posiadanie tak wspaniałego dzieła 

było udziałem bogaczy, ale dzisiaj każdy może 

stać się właściciełem 
+ 

* WIELKIEJ ENCYKLOPEDJI 
gdyż my dajemy każdemu czytelnikowi tego pisma 
całkowite wydanie bezpłatnie, o ile natychmiast 

nadeśle niżej załączony kupon pod adresem naszej 
'cenfrali w Krakowie, ą światowa marka naszej firmy 

śwarantuje czytelnikowi, że dotrzymamy naszych 
przyrzeczeń. 

ENCYKLOPEDJA 
WYDAWNICTWA GUTENBERGA 

ukaże się w dużym formacie, w 150 zeszytach, 
w których blisko 4.000.0G0 słów i 10.000 róż- 

nych ilustracyj złożą się na potężne dzieło, infor- 

mujące wszystkich o wszystkiem. W każdej ro- 
dzinie powinna się znajdować nasza Encyklopedja, 
z której każdy może czerpać niesłychane bogactwa. 
+ Tylko opakowanie i koszta reklamy wymagają 
(zwrotu kosztów w wysokości 35 groszy od zeszytu. 
Każdy ma również okazję otrzymać Encyklopedję 
w oprawie po ba 

wyczerpujące 

nie niskiej cenie, na co otrzyma 
nienia w naszym prospekcie. 

« - Prosimy nie przesyłać zgóry żadnych pienię- 
dzy wzgl. znaczków. Zamówienia są ważne tylko 
dla kuponów, offzymanych w ciągu 10 dni. 

WYDAWAICTWO GUTEKBERGA 
Kraków, Wolska 19a 

че * 

Niżej podpisany życzy sobie otrzymać bezpłatnie 
Powszechną Encyklopedję Wydawnictwa Gutenberga 

  Imię i nazwisko: й 

  Dokładny adres: 

   



KUR JE R УВа КИ 

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarne 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 1] — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i 

zębów 10-11; skórne i weneryczne od 2—21/a; nerwowe 1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—21/, 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. "7616 Pronieriani EE 

. > 4 

prześwietlanie. Diatermia. 
Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, 

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

gardła od 11—1 popoł. 

Kwarcowa lampa. Solux. 5 
3912 

  

Od dnia 28 listopada do dnia 2 grudnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

ksz s..6% Farsa w 10akt. W roli głów- 
„Pan dyktator to ja nej HAROLD LLOYD 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-8]. 

Nastepny program: „NIEZWYCIĘŻONA FREGATA". 

Miejski Kinematogrsf 

Kaltaralao - Oświatowy 
SALA MIEJSKA 
(Ostrobramska 5) 

  

  

KINO TEATR Dziśl Hołd Francji dla geniusza Polski! Nieśmiert. dramat wielkich uczuć wielkiego człowieka p. t. 

‘ najpiękniejsze epokowe arcydzieło miłości i tę- 

| ‚ "БЬ'"8 ‘ MIŁOŚĆ i ŁZY SZOPENĄ sknoty. 2 pu o Pirre e : 

rystokracja polska i francuska, podczas seansów od g. 6 z udziałem znanej śpiewacz i 

TI śska 38 Powstańcy, żołnierze rosyjscy etc. Ko ncert p. Zubowicz, która wykona utwory Fr. SZOPENA. 

€S<KA > Dla młodzieży dozwolone. Seansy o godz. 4, 6, 8_i 10.15. 

KINO 8 a dawno wią lea film doby obecnej, ze złotej serji „grupy wielkich gwiazd ry bia wytsórni 

=— „United »rtists“. Przepiękny poe- 6“6 eżyserja 

POLONIĄ” a e mat ec i poświęc p 5 „RAMONA (Biały Orzeł) EDYINA AM 

a gtwórcy „Zmostwychwstaniz”. W roli głównej Rzecz dzieje się w Ka- 

bė: TK = Unasza ulubienica, nzjpięknejsza artystka świata Dolores Del Rio lifornji. Przepiękna sie- 

Micziewicza 22 | lenka miłosna na tle cudnych krajobrazów Argentyńskich. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 
  

  

  

: : 3 
KINO Ostatnia nowość ° > > Smutne zda- 

` 1928 r. Tragedja upadlej kobiety rzenie z žycia 

. Gd | a ulicy ma Z sllens i sutener w szatański sposób "ma aj R Ši 
rami. osujący dramat w akt. według rolsch głów- 

WISLKA 42 słynnego dramatu WILHELMA BRAUNA p. t. Tragedja ulicznic nych dawno nie- 

: widziana ASTA NILSEN i HERMAN PICHA. 

: KINO 5 Dzisl Najwieksza sensacja ekranów zagranicznych! Niebywale urozmaicona i emocjonująca akcja roz- 

i «| zEułoemielszych zakakó Książe Seli Sojatś MAURYCEGO DEKOBRY. 2 Scudownieiszych zakątków Świata ' 

: LUX mg Europy i Ameryki, p. t. siążę e imen w rolach głównych Olaf Fiord, 
„ ® ° Аппеёа Вепзоп i Choura Milena. Czar i urok pięknej Wenecji, Riever i Florydy. Palarnie opium 

Mickiewicza 11.|2 w dzielnicy Chińskiej w New-Jorku. Olśniewający przepych wystawy. Zawrotne tempo akcji. 

| KINO Dziś! Najnowsze arcydzieło! 4, dramat wy- 
‚ Zwyclęstwo milošci! Kobieta na Torturach rafinowanej 

! kusicielki w 12 akt. Oraz tragedja niesłusznych podejrzeń odbierających cześć najszlachet- Jakość tych opon 

| niejszej kobiety. W rol. gł. czarująca piękna LILI DAMITA, bożyszcze kobiet WŁODZI- | szych ARINKIGIRE 
Wielka 30. MIERZ GAJDAROW i yrocza Vivian Gibson. 
  

Dziś i dni następnychl 
Porywający 10 aktowy dramat WALKA NAMIĘTNOSCI (Wychowanie lsięcia) 

przepiękny film o nadzwyczajnie bogatej wystawie i niezwykle zajmującej treści na tle miłości jednego 

z królów do baletnicy. Całkowity dochód iedzie- 

W rolsch Zównych = Liny Puryiance į Piotr Baczew. lę 2:XII "na, fundusz. „Bygodaia Poli 

cjanta”. Początek o godz. 5-tej pop. Ceny miejsc zwykłe. W niedzielę i święta o godz. 4-ej. 

„M. GORDON” 
ul. Niemiecka 26. 

‘ Kino Kolejowe 

Ognisko 
(obok dworca ko- 

lejowego). 

iJeżeli was interesuje ekon 

    
      

    

    
    

      

        

    

   
   

     

  

Istn. Od r. 

1040 
Istn. Od r. 

1040 
    

e 

{   
Wielka doroczna 

WYPRZEDAŻ RESZTEK 
i wysortowanego towaru. 

męskie, 
MATERJAŁY As zimowe i letnie 

kamgarny, szewioty, wełne, jedwab. 

Ceny wyjątkowo niskie. 

rozpoczyna wykłady 6. XII. 

KAPELUSZE 
SKIE i MĘSKIE 

ny przerabiam, 

LLAM 
WIŁNO, 

wagonowo Wegiel >: 
w zaplombowaa; ch wozach 

M. Deull, w Wilnie 
Jagiellońska 3-6, tel. 811. 

Ssład: Polski Lloyd, Słowackiego 27, tel. 279 
3954 

KONKURS. 
Wydział Powiatowy Sejmiku Wileńsko-Trockiego 

ogłasza konkurs na stanewisko Naczelnego Jekarze 

Sejmiku+ z siedzibą w Wiłnie. 
Uposażenie p/g VI st sł. plus 15%/o dodatku ko- 

munalnego. Djety za wyjazdy. 
Podania z załączeniem życiorysów oraz Odpiżów 

dyplomów i referencji z poprzedniej pracy społeczno: 

łekarskiej należy kierować do dnia 20 grudnia b. r. do 

Wydziała Powiatowego w Wilnie, ul. Wileńska 12. 

Przewodoiczący Wydziału Powiatowego 
Starosta Wileńsko-Trocki 

3850-0 (—) ]. Radwański. 

OCKDRKDWEOKOCKZ KIA CZAI WNE QAZO DKA) 

SKÓRKI FUTRZANE 
wszelkiego rodzaju, a mianowicie: 

BARANKI, LISY, KOZY, WYDRY, KRÓLIKI, 
TCHÓRZE, TOMAKI oraz wszelkie inne 

garbujemy i farbujemy 
w pierwszorzędnym g tunku 

Podług wypróbowanego systemu Lipskiego 
HURTOWO i DETALICZNIE. 

Fabryka nasza istnieje od 1911 roku. 

KEILICH i GOLDA 
ŁÓDŹ, ul. Wólczańska 257, tel. 30-01. 8 

Przesyłki uskutecznia się pocztą za zaliczeniem. 8 

IDOTDOTDEADCTDHCABSTBHSTBECTA X 

iKOKS 

  

  

KONTINENTS | 
ka 

  

      
ŚNIEGOWCE 
i KALOSZE 
TRWALE TELEGANCKIE 

    

  

  
Crand PrixfżjPsris 1927] 
В 

Gold mcdalĘ Faiis 1927 

Grand Prix 
Libawa 1926, 1927 

Grand Prix Mitawa 1927 

Gold medal B Ryga 127 
T 

KAA 

“ Wielki medal zžoty wiNo 1928 
ŽĄDAJCIE WSZĘDZIE 

3949 Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

„B-cia TROCCY:;:::* us la В Na 
KASCERZEEDRZBÓCO EOKA 

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać 

się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim. 

    

| 
i 

  

godz. 9—3 ppoł, Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 

i 2 Ł Ogłoszenia przyjmują się od 9—3 i 7—9 wiecz. 
Administrator przyjmuje cd 9—2 ppo głoszenia u FS OCENA OGŁOSZEŃ: 

| GENA PRENUMERATY: miesięcznie z cdńoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. 

EE łab ian va eis eo DS paai a ie tk Snaco jeczn.—25%0 drożej, zagraniczne—100%/e drożej, zamięjscowe—25%0 drożej. poszukujących pra a - — 

| Oddział w Grodnie — Bankowa 15. zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Wydawca „Kurjer Wilenski“ S-ka  ogr. cdp. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Te!. 99. Czynne od Kolis ceskolrė AK O 

gr. 

W AP   

Żadne inne OPONY nie służą tak pewnie, jak 

OPONY 
GOOD YEAR 

dostosowanych do użycia w najtrudniej- 
użyczona im została przez specjalnie ela- 

styczną i niezwykle trwałą tkaninę z materjału „SUPERT. 

WIST“. Oponv te posiadzją wyjątkową siłę pociągową dzięki 

protektorowi o znanym profilu „All Weather“, zezwalającemu 

na pełną szybkość przy bezwzględnem bezpieczeństwie. 

sosie Q PONY 
GOOBFYEAR 

$ Przedstawiciel J. WŁODAWSKI, Wilno, 
Ui. Wielka 29, tel. 631. 

KURS SPOŁECZNY 
organizowany przez Towarzystwo 

„Służba Obywatelska" 
r. b. Zapisy codziennie od a 

10—1 p. p. w szkole Przemysłowo Handlowej (Кгб- 
Jewska 4). 

  

filcowe, 
szowe DAM- 

rych na najnowsze fas0- 

i farbuję tylko w specjal- 
nym naszym zakładzie. 

WIELKA 52/54 (wejście z bramy) 

poł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 
80.750. 

omiczna w użyciu opona   
lu- 

   
   

ze sta- 

      

     

      K 
czyszczę (ep 

iSYN 
3559 0 

Szkoła pisania 
na maszynach 
o nowych metodzch nauki, 

został: otwarta przy G=re- 

ralnem Biurze „ADMINI 
STRACJA“ Wielka 42. 

Zgłosze ia przyjmują się 
codziennie od 12 —2 

I od 5—7. 3914 1 
  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, | gabine- 

joły, $18- towe, kredensy, St 
ty, łóżka i t. d. 

Wykwintne - Mocne 
Niedrogo. 

na dogodnych warun- 
kach | na ratę. 1564 

SPRZEDAM willę | 

Druskieniki, Jasna 4 (nad 
„Kotniczanką“) 8 pokojo- 
wa, Światło elektryczne, 
plac 2165 metr. kw. naj- 
więcej dającemu. Oferty: 
Wronki poznańskie Dr. 

Kapliūski. 3841 

ВУ 

    

  

wspólniczkę z ma- 
łym kapitałem do 

prowadzenia mleczarni, pi- 
wiarai i jadlodajni i prak- 
tyczną ekspedjentkę, lub od- 

     
   

Załatwiamy wszelkie zlecenia 

|) Interwencje, zastępstwa, 

PROWINCJA! WYJAZD do Warszawy ZBYTECLNI! 

Y sprawach. Windykacje weksli i należności. 

BIURO 

w sądach, urzędach państw, i 
2 komunalnych, instytucjach finansowych i wszystkich innych. 

porady, informacje we wszelkich 
Wywiady. 

„Pomoc prawno - handlowa" 
Warszawa, Nowy-Świat 28. 

Prosimy załączać znaczki 
Korespondenci w całej Polsce 

pocztowe na odpowiedź 
poszukiwani 3628-4 

  

  

   

  

3935 V 

$SKŁAD 
„Fabryczny   

  

QUADRAT 
GRAND-PRIX Riga 1928. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 

M. ZŁATIN 
WILNO, Niemiecka 28, 

Trwałe i eleganckie 

KALOSZE I ŚNIEKÓWCE| 
„KWADRAT“ 

Grand.Prių 
Bislystok 1928." 

Wielki modal ; 
dot 

Wiino 1928. 

JAKOŚĆ 
GWARANTO- 
WANA. 

telef. 13-21. 
3952     

i iwiazdkęlI! 
) abawki, lalki, ozdeby 

rei 

dorosłych. 

2 Kalendarzanajrozmalsze, 
) wia wybór, ceny b. 

przysięga, 

"A. Krka 
Mickiewicza 5. 
Teleton 372. 

Filja Św. Jańska. 
Telefon 72 

  

DLCZĘDKOŚCI 
w każdej sumie lokujemy na 
absolutnie pewne zabezpie- 
czenie i na dogodnych wa- 

runkach 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21 tel. 152. 

3945 

Eunusnanunusunununu 

Akuszerki š 

Akuszerk> 

та ВАИ 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 

ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

W. Zdr. Nr. 3093. 3924 

      

Z LEKARZE-OENTYŚCI š 
NANZUNERUNNCZDONUNNE 

LEKARZ - DENTYSTKA 
JULJA 

Biliunas-Matjostajtis 
Przyjm. 12—2 i 3—5, 

ul. Jagiellońska 9—3. 
3685 

e Informator grožinis $ 
abiegi KOSMETYCZNE, nie twa. 
rzy, ścienianie nóg, masaże elek- 
tryczne w gabinecie dyplomo- 
wanej specjalistki Wandy Cze- 

stąbię lokal. O warunkach: czott przy Iryzierci Zalewskie- 
Kalwaryjska 20. (Mleczarnia) go w 

3895 ska 

|. Drukarnia — ul. św. Jgn 

Układ ogłoszeń 5-cio łamewy, 

Tow. Wyd, „Pogoń”, Druk. „Pax“, ul, $w. Ignacego 5, tel, 893. 

acego 5. 
Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr., w tekście I, II str.—30 gr., 

tabeleryczne—50%/ drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25* 
na str. IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo 

Grodnie, ul. Dominikań- 
22. 3649-0 

Tel. 893. 

/o drożej, w 

. 0. ПЪОЛ 
Choroby ucha, 
gardla i nosa. 
Przyjmuje w Leczaicy Li- 
tewskiej (ul. Wileńska 28). 
Od 11—1 popoł. 3913 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GTMRLGŃ 
(horoby weneryczne | skórne, 
Elektroterapja, Diatermia“ 
Słońce górskie, Sollux. 

Mickiewicza12 
róg Tatarskiel. 

Przvimuie 9—2 | 5—7 3584 

Dr. Rernsztejn 
chor. skórne, weneryczne, 

syfilis i moczopłciowe. 

Mickiewicza 28 m. 5. 
Przyjmuje od 9—1 1 z 
  

DOKTÓR 

BLUKGEICZ 
chorobyweneryczne, Syfilis 

skórce. i 

Wielka 21. 
Od9—1 i3—8. (Telef. 921). 

Dr. Kaplan 
Choroby weneryczne | skórne. 
Wileńska 11, tel. 640. 
Oi 10—1 i 4—7 wiecr. | 

r. denigsheró ; 
CHOROBY WENERYCZ 

61
LE
 

NE i SKORNE. Przyjmuic 
9—12 1 48% 

Mickiewicza 4 
2004 tel. 1090. __w.Z.P. 39 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, syfilis, na- 

| rządów moczowych, od 9—1, 
04 5--8 wiecz. 
  

Kobieta - Lekarz 

M. ZeldoWiCZOWa 
KOBIECE, „WENERYCZNE, 
NARZĄDÓW MOCZOW. 

cd 12—2 i od 4—6 
ul, Mickiewicza 24, tel. 277. 

W. Zde. Nr. 152. 3905 

lodz. 6 do 7 więcz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

III, IV, V, VI —35 gr., za tekstem — 15 gr., 
numerach niedzielnych i Swią- 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

ч
е
р
 

* 
| 

( 

  

PR 
N
E
N
A
 
W
E
Z
 | 
LI

 

| 

Hu
do
 

a 
E
A
 

= 

l 
2 
c 

°


