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4 w dniu 12-go grudnia 1928 roku o godz. 10-ej rano w Kaplicy Šw. Kazimierza Bazyliki Wileńskiej 

nabożeństwo żałobne za dusze Św. p. 

Jana Miekragza, Tadeusza Dobińiskiego 
i wszystkich tych Polaków, którzy zginęli na Litwie Kowieńskiej, w obronie swych praw narodowych, 

HELENA DOMAŃSKA 
DYPLOMOWANA ABSOLWENTKA 

„ECOLE PIGIER*" w PARYŻU 
Pracownia sukien i okryć damskich od 
najskromniejszych do najwykwintniej- 
szych. Artystyczne malowanie na tkani- 

nach. 3836 
WILNO, ui. TATARSKA 3 — 25, 

Pod powyższym tytułem uka- niejszy, lecz skuteczniejszy: scałko- 
zał się w Nr. 9 z r. b. miesię- wanie życia politycznego, wytworze- 
cznika „Droga“ podstawowo o- nie obozu, któryby na gruncie po- 
pracowany artykuł p. Bolesła- litycznym całemu zespołowi związ- 
wa Wścieklicy. Autor analizuje ków zawodowych odpowiadał. 
sprawę stosunków między pań- Druga į wielekroč trudniejsza je- 
stwem współczesnem, a związ- Szcze przeszkoda, to jednostronny 

      

Dzień polityczny. 
(Zel, od wł. kor. z Warszawy), | kami zawodowymi, omawia pol- charakter organizacyj, zarówno ro- w imię szczytnych tradycyj Jagiellońskich. W dniu wczorajszym p. premjer 

8 skie projekty reformy ustroju, botników, jak i pracodawców, które Zw. Pol. Z. Kow. į Bartel odbył szereg konferencyj z kryzys państwa współczesnego, U nas w większym stopniu, niż na Akadem. Koło Kownian. 4046 dygnitarzami państwowymi. W ро- 
sprawę izb gospodarczych, wre- 
szcie traktuje o rozjemstwie w 
zatargach o warunki pracy i o 
samorządzie zawodowym. Na 

zakończenie autor podaje 
wnioski, pod tytułem: „U pod- 

staw programu reformy". 7е 

względu na szczególną aktual- 

ność kwestyj poruszonych przez 

p. Wścieklicę podajemy niżej 

ostatnią część - artykułu w ca- 
łości. 

4. Współczesne przedstawiciel- 
stwo narodowe, które stwierdziło 

swą niekompetencję do rozwiązywa- 

nia skomplikowenych zagadnień e- 
V * konomicz 1ych, winno być zreformo- 

wane przez stworzenie reprezentacji 

interesów gospodarczych, mającej 
narówni z lzbą Polityczną udział w 
stanowieniu praw. Sknteczneść  ta- 

kiej reformy zależy od tego, czy 
przedstawiciele poszczególnych za- 
wodów posiadać będą wspólny cel, 
wspólny program, któremu  podpo- 

rządkowane byłyby ich dążenia par- 
tykularne, odśrodkowe, niedające się, 

oczywiście w zupełności wyelimino- 
wać. Tę jedność programu zapew- 

nić może tylko istnienie w społe- 
czeństwie prądu ideowego, któryby, 

ogarniając przynajmniej większą 

część przedstawicieli zawodów zdy- 
scyplinował ich, stwarzając trzon Iz- 

by, zdolny do pozytywnej pracy. 

B. Złagodzenie walk społecznych, 
tamujących w szczególności w chwi- 

lach kryzysów gospodarczych proces 
produkcji, da się osiągnąć nie drogą 
interwencji państwowej, lecz tylko 

drogą pozyskania mas dla ideologji 

współpracy. Jeśli w społeczeństwie, 
ośrodków zawodowych wyznających 
taką ideologję niema, to żadne 

"sztuczne środki, żadne reformy u- 

„ strojowe jej nie wytworzą. 
„* Obie tezy stanowią ściśle zam- 

kniętą całość. Powołanie do życia 
reprezentacji, dającej związkom za- 
wodowym istotny wpływ na bieg 
spraw państwowych, w szczególno- 

ści na politykę gospodarczą, i prze- 
miana psychiczna w łonie tych 0r- 

ganizacyj, wyrażająca się w wysu- 
nięciu interesów produkcji na czoło 
ich programów, stanowią wzajem u- 

zaleźnione warunki, bez których wy- 
pełnienia zagadnienie nie może być 

rozwiązane. 

\ Zdajemy sobie sprawę, že wadli- 
‚ жа organizacja współczesnego pań- 

stwa i zaostrzające się niemal stale 

| antagonizmy społeczne, zmniejszają 

sprawność gospodarstwa narodowe- 

go i nieuchronnie pchają państwo 
ku katastrofie. Przyczyny jednak 
dzisiejszego kryzysu państwowego 
tkwią nietylko w ustroju prawno 

j politycznym i dlatego nietylko dro- 
gą jego naprawy mogą być usunię- 

te. Droga do rozwiązania tak posta- 

wionego zagadnienia jest oczywiście 

_ trudną. Trzeba jednak uświadomić 
„Sobie, że mamy przed sobą dylemat: 

kapitulować przed trudnościami, go- 
dząc się na katastrofę społeczną, 

lub wypowiedzieć im walkę. Innego 
wyjścia niema. " 

- Przeszkodą, którą na wstępie 

spotkamy, jest opieka stronnictw po- 
_ litycznych nad ruchem zawodowym. 

Nie jest ona zresztą zjawiskiem spe- 

cyficznie polskiem, jakkolwiek u nas 
występuje w sposób szczególniej ja- 
skrawy. Życie polityczne rzuca na 

| ofganizacje gospodarcze pewien re- 
/ fleks,który nigdy całkowicie usunąć 

się nie da. Mogą więc być dwie dro- 

gi, bądź rozluznienie związków, łą- 
` ch je dziś ze stronnictwami 

nemi, bądź też środek 
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Zachodzie są organizacjami walczą- 

cemi o udział w dochodzie społecz- 
nym, a nie o wielkość produktu. 

Mamy więc w Polsce raczej organi- 
zacje pracodawców, niż przedsiębior- 

ców, organizatorów produkcji. Dba- 
ją one więcej o niski poziom płac i 
koncesje ze strony państwa, niż o 
racjonalizację techniczną, pozwalają- 

cą tym sarym wysiłkiem uzyskać 

więcej dóbr do podziału pomiędzy 
współzawodniczące klasy społeczne. 
Ta racjonalizacja techniczna, której 
wśród obcych służą liczne i b. sil- 
ne organizacje, u nas pozostawiona 
jest pojedyńczemu przedsiębiorcy. 
Ruch zawodowy robotniczy repre- 

zentuje klasyczną psychologję kon- 

sumenta*); nie ma on odczucia ście 

słego związku, jaki zachodzi między 

tą sumą dóbr, która składa się na 

dobrobyt jednostki, a samą wyłożo- 
nego na jej zdobycie wysiłku. Obcą 
mu jest psychologja producenta, któ- 
ry świadomie skierowuje swe wysił- 
ki ku zwiększeniu produktu społe- 

cznego. Wśród obeych przed Wielką 

Wojną wąskim zrazu strumykiem 

płynął ruch syndykalistyczny, który 

w imię wielkich haseł rewolucyjnych 

poczuwał się do odpowiedzialności 
za wynik procesu produkcyjnego. 

Ten dał początek jedynym dziś pró- 
bom konstrukcji nowego społeczeń- 
stwa na Zachodzie, zarażając w koń- 

cu nawet obce mu kierunki myślą, 

że zagadnienie produkcji i podziału 

stanowi jedną całość. U nas, repre- 
zentujący myśl syndykalistyczną St. 

Brzozowski, nie pozostawił głębszych 

śladów: był on obey Polsce. W la- 

tach pracy konspiracyjnej, piszący 

te słowa stykał się z młodymi so- 
cjalistami, którzy uważali się za wy- 
znawców St. Brzozowskiego. Dziś 

są matadorami socjalizmu parlamen- 

tarnego: rozpłynęli się w środowis- 
ku, które najbezwzględniej zwalczał 
ich mistrz i nauczyciel z lat górnej 

i chmurnej młodości.. Dopóki zwią- 

zki zawodowe nie przestaną być fi- 

Jjami stronnictw politycznych, zwią- 
zanemi z niemi wspólnością kierow- 

nictwa i podporządkowanemi ich do- 
raźnym celom, zmiennym, jak par- 

lamentarny kalejdoskop, dopóki nie 
staną się one siłą, świadomą swego 

znaczenia nietylko, jako czynnik 
odśrodkowy, ale jako organizacja 
twórcza, odpowiedzialna zą pomyśl- 

ny bieg życia gospodarczego, dotąd 

usunięcie sprzeczności rozsadzają- 

cych dzisiejsze państwo będzie nie- 

możliwe. Wszelkie próby reformy 
ustroju musiałyby być budowlami, 

wznoszonemi na lotnym piasku. 
Niema jednak głębokich prze- 

mian społecznych bez zmiany klasy 

rządzącej, bez wysunięcia na czoło 

nowych sił społecznych. Historja 
bowiem nie zna przykładu, by ja- 
kiekolwiek społeczeństwo pozbawio- 
ne było klasy dominującej bez wzglę- 

du na to, czy przewaga jej jest ja- 

wna lub ukryta, jak to ma miejsce 
w ustroju demokratycznym. Dzieje 

społeczeństw, to nieskończony sze- 

reg zmian klasy rządzącej. Vilfredo 

Pareto nazwał ten proces cyrkulacją 

elit. Jeśli chcemy związki zawodo- 

we uczynić organem współpracy 
klas, jeśli chcemy tchnąć w nie no- 

wego ducha izwiązać je z państwem, 

które jest dziś, jak okręt miotany 

sprzecznemi prądami, to pamiętać 

musimy, że one nie zrezygnują z 

narastającej swej siły, która niesie 

im rolę nie pasażera okrętu, lecz 
sternika. 

*) Terminów tych używamy za prof. Wł. 
Zawadzkim — („Teorja Produkcji“ — str. 
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Z państw ościennych. 
LITWA KOWIEŃSKA. 

Obrażeni sędziowie. 

Przed dwoma tygodniami w „Lie- 
tuvos Aidas* zostały umieszczone 
dwa artykuly—jak sądzą—pióra Pa- 
peczkisa, byłego ministra wojny w 
gabinecie Szlezewicjusa, a obecnie 
członka rady w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Artykuły te uza- 
sadniały konieczność — рггергома- 
dzenia reformy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Artykułami — ро- 
czuli się  obrażeni sędziowie li- 
tewscy i na posiedzeniu kowień- 
skiego sądu okręgowego zapadła 
uchwała pociągnięcia Papeczkisa do 
odpowiedzialności sądowej. Wskutek 
tego przewodniczący tego sądu za- 
żądał od redakcji „Lietuvos Aidas* 
podania mu nazwiska autora arty- 
kułu. Redakcja dziennika odmówiła 
jednak temu żądaniu, uważając, że 
jest ono bezpraprawne. 

ROSJA SOWIECKA. 

Żądania republik sowieckich. 
Prezydjum obecnej sesji Cent 

ralnego Komitetu Wykonawczego Z. 
S. R. R. otrzymało od kilku deleza- 
cyj republik, wchodzących w skład 
Związku Sowieckiego petycje, w 
których wyrażają życzenie usłysze- 
nia sprawozdania o sytuacji zagra. 
nicznej Z. S. R. R. 

Del gacja R. S. F. S. R. wskazu- 
je w swej petycji na częste infor- 
macje niepokojące, jakie ukazały się 
w ostatnich czasach w prasie w 
sprawie przegrupowania międzyna- 
rodowych s'ł wrogich Związkowi Se- 
sja Komitetu postanowiła jednomyśl- 
nie uzupełnić porządek dzienny spra- 
wozdaniem komisarjatu ludowego 
spraw zagranicznych. (Pat). 

RUMUNIA. 

Stosunki gospodarcze z Niemcami. 
Rumuński minister pracy Radu- 

canu powrócił z Berlina do Buka- 
resztu zakończywszy swą misję 
osiągnięciem porozumienia z rządem 
Rzeszy w sprawie ratyfikacji umo- 
wy niemiecko-rumuńskiej, jak rów- 
nież doprowadzeniem do skutku po- 
rozumienia z bankami niemieckiemi 
eo do przyznanej Rumunji w obec- 
nej umowie mobilizacji zobowiązań 
niemieckich jeszcze przed terminem 
ich płatności. (Pat). 

Nieudana manifestacja komu- 
nistyczna, 

Blok robotniczo-włościańskich or 
ganizacyj о charakterze komuni- 
stycznym w Bukareszcie urządził 
wczoraj wieczorem zebranie pubiicz- 
ne pomimo zakazu władz, które 0- 
bawiały się zakłócenia spokoju. O- 
koło 100 osobników, zatrzymanych 
przed lokalem, gdzie odbywało się 
zebranie, próbowało urządzić mani- 
festację, którą jednak policja z ła- 
twością zlikwidowała. 6 agitatorów 
aresztowano za wystąpienia prze- 
ciwko policji. (Pat) 

  

Rozruchy w Kolumbji. 
WIEDEN, 7.XII. (Pat), Dzienniki 

donoszą z Nowego Jorku: W pro- 
wincji Maddalena republiki Kolum- 
bja wybuchły niepokoje, 

Około 30 tys. robotników, zatrud- 
nionych na plantacjach rozpoczęło 
strajk. 

Poprzecinano druty telegraficzne 
i pozrywano tory kolejowe w celu 
przeszkodzenia transportom wojsko- 
wym. Doszło do starć z wojskami, 
stącjonowanemi w powiecie Madda- 
lena. Strajkującymi kierują komu- 
niści. 

Gubernator ogłosił stan wojenny. 
Według doniesicń: biura: Reutera 
strajkujący robotnicy obsadzili stoli- 
cę prowiucji Santa Marta, jąko tęż       
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Tylko zł. 

kosztuje para damskich 

śniegowców. 

„PEPEGE“ 
z aksamitnemi wyłogami. 

Jersey czarny, fason niski. 

  

  

  

  

  

  

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE TYLKO WYROBOW 

„PEPEGE 

niai, M 

  

  

  

Ze względu na rocznicę 15-to lecia pułku, przypadającą w 
roku 1929 — Dowódca i Korpus Oficerski 5 p. p. Leg. w Wil- 
nie zawiadamia, że Święto pułkowe w roku bieżącym obcho- 
dzone będzie tylko w ramach święta dorocznego. 

(Podpis) Dowódca i Korpus Ofiosrski d p. p. Leg. 
  

świątecznego. 

rek szarpnięciem sznurka, 
nieobliczalny w skutkach 
masy wybuchowej. 

wieczorem do Lugano. 
kowie delegacji niemieckiej, 

    
   

Zamachy bombowe na redakcje 
są aktem demonstracji ze strony terrorystów 

ukraińskich. 
Zamach na „II. Kurjer Codzienny* w. Krakowie. 

(Tel. od własnego Korespondenta z Warszawy). 

gdaj około godz. 11.30 do administracji „Ilustrowanego Kurjera 
Codziennego" w Krakowie zgłosił się posłaniec, 
prosząc o wręczenie jej dyrektorowi wydawnictwa, P. 
Dobiji. Przystąpiono do otwierania przesyłki, 

Była to politurowana kasetka 
brzegu znajdował się czarny djabełek, 

do wnętrza kasetki. 
odsunięcia djabełka i 
się wskutek tego podejrzaną. 3 

Zawiadomiono władze, które zbadawszy przesyłkę przy pomocy 
ekspertów stwierdziły, iż proszek, którym była wypełniona 
jest masą ekrazytową, pomiędzy którą znajdują się włoskowate rurki 
szklane, zawierające nitroglicerynę. Przełamanie bodaj jedaej z tych ru- 

i przymocowanym do djabełka spowodowałoby 
wybuch, gdyż przesyłka zawierała | i pół klg. 

* . 

Zamachy bombowe, dokonane na redakcję „ 
Lwowie i „Zlustrowanego Kurjera Codziennego* 
zumiałe zaniepokojenie w stolicy i całym kraju. 

Korespondent nasz dowiaduje się ze sfer urzędowych, że nieudane 
zamachy są aktem demonstracji ze stron 
stycznej. Po zajściach lwowskich organ 
przez policję i większość jej członków osadzona w więzieniu. Niektórym 
członkom udało się przedostać zagranicę. Po wypadkach lwowskich 
otworzono centralę organizacji terorystycznej w Berlinie i Pradze czeskiej, 
która przed paru dniami wysłała do Polski nowych emisarjuszów dla za- 
dokumentowania swej egzystencji. W tym celu postanowiono dokonać 
demonstracyjnego zamachu bombowego. Władze bezpieczeństwa prowa- 
dzą w tej sprawie dalsze energiczne śledztwo. 
osób i osadzono w więzieniu do rozporządzenia władz śledczych. 

Pogłoska zamieszczona w niektórych pismach, jakoby sprawcami 
zamachów były czynniki, związane ż partją narodowej demokracji jest 
fałszywa, nie mająca żadnego sensu logicznego i dlatego należy ją całko- 
wicie odrzucić. Faktem niezbitym jest, iż zamachów dokonali członkowie 
ukraińskiej organizacji wojskowej. 

  

Przed sesją Rady Ligi Narodów. 
Wyjazd Stresemanna do Londynu. 

yjechał o godz. 8.20 
W towarzystwie min. Stresemanna zn 

7. XII. (Pat). Minister Stresemann w. 

      

, który doręczył paczkę, 
Mieczysławowi 

która miała wygląd podarku 
ze złotą rózgą na wierzchu. 

od którego wiódł sznurek biały 
Kasetki nie można było otworzyć bez gwałtownego 
zerwania sznurków. Dyr. Dobiji przesyłka wydała 

Słowa Polskiego" 
w Krakowie wywołały zro- 

y ukraińskiej organizacji terory- 
izacja ta została zlikwidowana 

Aresztowano kilkanaście 

sekretarz stanu von Schube 

  

ładnie p. premjer przyjął adjutanta 
Marszałka Piłsudskiego i jego naj- 
bliższego współpracownika płk. Pry- 
Stora, poczem udał się do Belwede- 
ru, gdzie zabawił 20 min. Po po- 
wrocie do prezydjam Rady Ministrów 
premjer Bartel przyjął gen. Dańca, 
szefa departamentu sprawiedliwości 
w.M. S. Wojsk, gen. Krzemińskiego 
prezesa Najwyższego Sądu Wojsko- 
wego i gen. Szpakowskiego członka 
Sądu Wojsk. Następnie p. premjer 
odbył konferencję z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych gen. Składkowskim, 

Musimy zanotować z obowiązka | 
dziennikarskiego pogłoski kursujące 
w kołach politycznych, że konfe- 
rencje te stoją w ścisłym związku z 
prowadzonem energicznie przez wła- 
dze wojskowe i cywilne śledztwem 
w sprawie strzałów i zabójstwa w 
rog okalającym pałac Belweder- 
ski, 

Wczoraj wieczorem wyjechał do 
Lugano na sesję grudniową Rady 
Ligi Narodów Minister Spraw Za- 
granicznych p. Zaleski wraz z dele- 
gacją polską, Minister Zaleski zaba- 
wi w Lugano około 10 dni i około 
17-g0 grudnia powrócido Warszawy, | 

«Zespół delegacji polskiej składa 
się z naczelnika wydziału ustrojów 
międzynarodowych p. Twardowskie- 
go, radcy do spraw mnuiejszošcio- 
wych M. S. Z. p. Dębickiego, szefa 
gabinetu M. S. Z. p. Szumlakowskiego 
oraz p; Perkowskiego z wydziału © 
wschodniego M. S. Z., który spra- 
wował funkcje sekretarza delegacji 
polskiej na konferencji królewieckiej. 3 

* 

W związku z uchwalonym wczo- 
raj przez Radę Ministrów projektem 
'nowej pożyczki wewnętrznej na ce- 
le budowlane dowiadujemy się, że 
stoi ona w związku z koniecznością Z 
wynalezienia nowych źródeł finan- 
sowych na dalszą kampanię budo- 
wlaną w roku 1929. Zakres akcji fi- 
nansowej w kierunku rozwoju bu- 
downictwa w Polsce został zamknię- 
ty | października 1928 roku stwier- 
dzeniem, że począwszy od 20 maja | 
1925 roku wydano na ten cel prze-. 
szło 270 tys. zł. Według opinji kom- 
petentnych czynników kampanja bu- 

"dowlana na rok 1929 kosztować ma 
najmniej około 100 tys. zł, które 
właśnie mają być uzyskane drogą | 
nowej pożyczki wewnętrznej. 

Ministerstwo Skarbu, uzasadnia- | kę, 
jąc projekt pożyczki, stwierdiło, że 
emisja 40/, premjowanej pożyczki | 
wewnętrznej niedawno wypuszczo- 
nej na rynki krajowe, miała prze- 
bieg bardzo pomyślny i wykazała 
zwiększenie pojemności rynku na 
papiery państwowe. Kapitał i od- 
setki pożyczki wewnętrznej będą 
zabezpieczone całym ruchomym 
i nieruchomym majątkiem państwo- 
wym, a kupony od obligacyj wolne 
będą od wszelkiego podatku. 

Korespondent nasz dowiaduje 
się, że w najbliższych dniach rząd 
wniesie projekt nowej pożyczki we- 
wnętrznej do Sejmu, który ze wzglę- 
du na konieczność jak najszybszego 
ożywienia ruchu budowlanego za- 
łatwi sprawę tę w tempie przyśpie” 
szonem. 

* 
Wczoraj szef Sztabu Generalne- 

go gen. Piskor wraz z małżonką | 
wydali przyjęcie dla 700 zaprąszo- - 
nych gości. W salonach generałos- 
twa  Piskorostwa, obecni byli na 
przyjęciu przedstawiciele najwyż- 
szych władz, członkowie ciała dy- 
plomatycznego, wszyscy zagraniczni 
attaches wojskowi oraz l czne gro- 
no oficerów sztabu generalnego. 

Na przyjęcie przybył także Mar- 
szałek Piłsudski z małżonką Marszał- 
kową Piłsudską. Marszałek owacyjnie 
Witany był przez zebranych gości i 
zabawił na przyjęciu u generałostwa 
Piskorostwa przez czas dłuższy, 

* 

, Między rządem polskim i grec- 
kim toczą się wstępne rokowania o 
rewizję traktatu handlowego. 

* 

Jeszcze w ciągu grudnia udać 
się mają do Madrytu delegaci rzą- 
du polskiego celem przeprow. 
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NA GWIAZDKĘ! 
  

  

  

Znaczny wybór towarów 

we wszystkich. działach. 

Wielka 
  

  

  

    
i resztek gwiazdkowych. 

ilość kuponów 

  
  

  

"CENY na wszystkie artykuły na gwiazdkę znacznie ZNIŻONE. * 

BRACIA JABŁROWSŚCY $P.fkc. 

Zwracamy uwagę na wystawy w oknach magazynu. 

MICKIEWICZA 18. 
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SE 
Z Komisyj 

Komisja budżetowa, 

wczorajszego po- Na wstępie 
j komisji budże- 

- towej pos. Czapźński zapytał prze- 

*7 

Z
E
R
 

| tylko zmianą, 

wodniczącego o ustalenie programu 

prac na parę dni naprzód. Prze- 

wodniczący pos. 

że zamierza załatwić budżet Mini- 

sterstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

Dalszy ciąg obrad odbyłby się ewen- 

tualnie w poniedziałek rano. Dokon- 

czonoby budžet Ministerstwa Re- 

form Rolnych. Po poludniu w po- 

niedziałek — budżet Ministerstwa 

' Rolnictwa, we wtorek Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych i Poczty, a 

dn. 12 lub 13 b. m. — budżet Mini- 

-sterstwa Przemysłu i Handlu. 

Zkolei pos. Bitner (Ch. D) zre- 

ferował budżet Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. Dochody przewidziane są 

w wysokości 275.160 zł., a wydatki 

w wysokości 3.802.600 zł. Dochody 

zwiększyły się o 55 tys., a wydatki 

o 475 tys. w porównaniu z rokiem 

ubiegłym. Uposażenie Prezydenta 

wynosi 240.000. Mówca omawia po- 

szczególne pozycje budżetu i uwa” 

ża, że przedłożony preliminarz nie 

jest wygórowany. Wszystkie po- 

zycje są uzasadnione i dlatego pro” 

ponuje przyjęcie. budżetu z jedną 
mianowicie zmianą 

nazwy: „Fundusz dyspożycyjny Pa” 

na Prezydenta Rzeczypospolitej" (w 

sumie 60 tys. zł.) na „Fundusz do 

rozporządzenia Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej"; gdyż uważa, że 

poprzednia nazwa ma charakter w 
innych resortach polityczny. 

Pos. Kwapiński (PPS) zaznacza, 

że nie ma zastrzeżeń przeciwko 

przyjęciu tego budżetu. 

* Po przemówieniu pos. Woźnickie- 

go, preliminarz budżetowy Pana Pre- 

zydenta przyjęto bez zmian, z jedną 

tylko poprawką, t. j. zmianą arty-. 

kułu: „Fundusz dyspozycyjny" na: 

„Fundusz do rozporządzenia Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej". - 

Na tem posiedzenie przerwano 
do godz. 14-ej. 

WSSE 

Przedmiotem obrad komisji praw” 

niczej był projekt ustawy o umo- 

wach sprzedaży lub przyrzeczenia 

sprzedaży nieruchomości ziemskich 

-——   

ai kyla, prany I jo 
piółęrów ty tte. мт НОО ЛЕМОН 

Sprzętów kuchennych, 

T. ODYNIEC i S-ka | File 
Serwisy stołowe od 16.50. Garnitury na umywalnie od 10.50. Serwisy dziecinne od 2.75. 

Byrka odpowiada, 

Wil.-Nowogr. Grupa Regjonalna 

NAJPRAKTYCZNIEJSZE 4053| 
ŚWIĄTECZNE ZE 

(Stołowizna 

i galanterja) 

amp w sklepie 

J M. 
Sejmowych. 
na terenic sądów apelacyjnych War- 
szawa, Lublin i Wilno. 

Projekt przygotowany przez wy- 

brany specjalnie w tym celu pod- 

komitet, przyjęty został w drugiem 

i trzeciem czytaniu. Drugi punkt 

orządku dziennego stanowił wnio* 

sek klubu PPS. w sprawie wstrzy- 

mania wzrostu stawek procentowych 

komornego za jednopokojowe mie- 

szkanie na okres czasu od | stycz” 

nia 1928 r. do 30 czerwca 1930 r. 

Po bardzo ożywionej dyskusji ko- 

misja oświadczyła się za odrzuce- 

niem tego projektu, a sprawozdanie 

przedstawi Sejmowi wybrany przez 

komisję sprawozdawca pos. Podoski, 

Na posiedzeniu popołudniowem 
sejmowa komisja budżetowa przy- 

%tąpiła do omawiania budżetu Mini 

sterstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

Pos. Zieliński (BB) zaznacza, że 

w budżecie tego roku zaszła zmiana 

o tyle, że utworzono dwa nowe 

działy: ekspozytura Urzędu Emigra- 

cyjnego i Urząd dla spraw inwa- 

lidzkich. 
Zkolei referent przeszedł do o- 

mówienia poszczególnych pozycyj 

budżetowych i zaproponował obni- 

żenie sumy na Naukowy Instytut 

Pracy o 50 tys. zł. oraz zmniejsze- 

nie o ll tysięcy złotych podróży 

służbowych i przesiedleń, a uzyska- 

ną z obu tych pożycyj sumę 6l tys. 

zł. przeznaczyć dodatkową na opie- 

kę nad młodzieżą i dziećmi. 

W dyskusji zabierali pozatem 

głos posłowie Jankowski, Rozmarin, 

Celewicz i Roja. Ten ostatni uwa- 

ża, że budżet Ministerstwa jest o- 

burzająco niski w porównaniu z 

budżetami innych resortów. Zarzu- 

ca brak inicjatywy i zbyt małą ak- 

tywność Urzędu Emigracyjnego i 

i Urzędów Pośrednictwa Pracy. 
Pos. Pragier (PPS) oświadcza, 

że tempo wzrostu tego budżetu jest 

wolniejsze, niż w innych resortach. 

Na tem dyskusję przerwano. 

Następne posiedzenie odbędzie się 

w poniedziałek. Przed południem 

komisja dokończy dyskusję nad 

budżetem Ministerstwa Reform Rol: 

nych, po południu zaś odbędzie się 

dalsza dyskusja nad budżetem Mi- 

nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

— 

Jedynki w sprawie mieurodzaju. 

Wczora, popołudniu przewodni- 

czący Grupy Regjonalnej Wileń- 

sko-Nowogródzkiej posłów i senato- 

rów Bezp. Bloku  Współpr. z Rzą- 

dem, pos. Jam Piłsudski złożył p. 

prezesowi Rady Min., prof. Bartlowi 

w imieniu Grupy Regjon. memorjał 

® następującej treści: 

„Od kilku lat wzmiankowane Wo- 

jewództwa, zwłaszcza powiaty pół- 

nocno - wschodnie nawiedzane są 

| przez nieurodzaj płodów rolnych. W 

   

roku bieżącym  nieurodzaj przybrał 

rozmiary katastrofalne. Klęska dot- 

knęła najmocniej powiaty: brasław- 

ski, postawski, dziśnieński i świę- 

ciański z woj. wileńskiego, gdzie 

zdoża, okopowe i pasze zebrano w 

minimalnej ilości, nie wystarczającej 

na wyżywienie ludności i inwentarzy, 

ale i w innych powiatach obydwu 

województw katastrofa daje się w 

skutkach już teraz dotkliwie odczu- 

wać. W najlepszych stosunkowo wa- 

runkach, przy okazaniu špiesznej i 

wydatnej pomocy, jednak okolo 20 

proc. inwentarza Z tych terenów 

musi być zbyte. 

Już obecnie ceny na bydło przy 

minimalnym popycie spadły do 

25 —- 30°/о wartości z przed 5-ciu 

_ miesięcy. Ludności grozi głód. Z.dol- 

płatnicza w niektórych powia- 

spadła 'do zera, wobec czego 
       

danin i rat pożyczkowych jest 

obecnie nierealne. Wobec rozmia- 

rów tegorocznej: klęski „musi być 

okazana wydatna pomoc kredytowa. 

Grupa parlamentarna wileńsko- 

nowogródzka B.B. W.R. miała moż- 

ność bezpośredniego zbadania roz- 

miarów klęski i po wymianie zdań 

i dokładnem omówieniu sprawy po- 

mocy z władzami ll-ej instancji, 

zwraca się do Pana Prezesa Rady 

Ministrów z prośbą o udzielenie 

rzez rząd natychmiastowej pomocy 

Piszóć terenów _nieurodzajnyc 

w formie: . 
1) Odroczenia splat wszelkich 

kredytów, zaciągniętych w Państwo- 

wym Banku Rolnym i w Banku 

Gospodarstwa Krajowego bezpo- 

średnio i przez organizacje spół- 

dzielcze i komunalne: dla woj. wi- 

leńskiego w 50"/o do 31.XIL1929 r., 

w 50/5 do 31.XII.1930 r.; dla woj. 

nowogródzkiego: w 25"[o do.Ill. 1929 r., 

w 309/, do 31.XIL1929 r., i w 450/6 

do 31.XII.1930 r. 
2) Odroczenia raty jesiennej 1928 

roku podatków gruntowego;(państwo- 

wego i samorządowego), dochodo- 

wego i majątkowego w powiatach: 

brasławskim, dziśnieńskim postaw- 

skim i święciańskim — w 100 proc. 

do jesieni 1929 r., zaś raty jesien- 

nej 1929 r. również w 100 próc. do 
I а в pozosta 

       
   

  

      

Il MIĘDZYNARODOWY SALOM 
FOTOGRAFJI ARTYSTYCZNEJ 

ZOSTAŁ OTWARTY DNIA 7 GRUDNIA R. B. 

w PAŁACU REPREZENTACYJNYM **- 

Ww 1 L ECM SZKL 

KUNUENENZNNSCASACZZNENNENZEM 

Prawda 0 Rosji Sowieckiej, 

Lwa Trockiego 
wkrótce opuści prasę. 

Cena zł. 15. — Do 15 grudnia 

cena subskrypcyjna zł. 12. 

Zamówienia kierować: 

Polska Fjencja Wydawnicza, 
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E Warszawa, Krucza 42. Tel. 334-64. 

  

  

    

| Taksówka 142 
jest wygodna i elegancka. Zamówienia 

| na dalsze podróże przyjmuje telefon 375, 
2 

                

I 1 

UNIWERSYTECKA, 
codziennie 3 7, w świąteczne dnie 12—7. 
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Sprawa rokowań handlowych 

polsko-niemieckich. 

Konferencja w Prezydjum Rady Ministrów. 

(Telefonem od własnego korespondenta ż Warszawy). 

W dniu wczorajszym wieczorem w Prezydjum Rady 

Bartla odbyła się konferencja w 

tycznych, w której wzięli udział ministrowie Składkowski, 
przewodnictwem prem. 

Ministrów pod 
sprawach poli- 
Czechowicz, Sta- 

miewicz oraz wiceminister spraw zagranicznych Wysocki. Konferencja ta 

poświęcona była sprawie rokowań handlowych polsko-niemieckich, albo- 

wiem — jak wiadomo — delegacja polska zwróciła się do rządu po no- 

we instrukcje wobec nieustępliwości pełnomocnika rządu niemieckiego 

min. Hermesa, który wszelkimi środkami 

handlowych polsko-niemieckich. 

Wczoraj wieczorem po kilku 

zdąża do odroczenia rokowań 

rozmowach, odbytych z pełnomocnikiem 

polskim p. Twardowskim w czasie swego krótkiego pobytu w Warszawie, 

p. min. Hermes 
zjazd rolników. 

wyjechał przez Berlin do Paryża na międzynarodowy 

Min. Hermes wróci prawdopodobnie do Warszawy koło 16 grudnia, 

by wznowić rozmowy z p. min. Twardowskim. Nałeży przypuszczać, 

otrzyma nowe instrukcje od rządu pol- 
do tego czasu min. Twardowski 

skiego. 
w 

Warszawie jest traktowana z dużą dozą pesymizmu. 

za wskazane w przeddzień 

wystąpić z niezrozumiałym atakiem na traktat, 
niemieckiego uważał 

Polską, co nie mogło wywołać 

politycznych. Propozycje p. 

uważane są za wprost komiczne. 

Hermesa, 
Ponadto p. Hermes obciążył sprawę 

że 

zainteresowanych kołach polskich -misja obecna p. Hermesa w 
Pełnomocnik rządu 

wyjazdu do Warszawy 
o który sam rokuje Z 

dodatniego wrażenia w polskich kołach 

dotyczące wwozu świń do Niemiec 

rokowań polsko-niemieckich żądaniem pewnych wyjaśnień, których sto- 

sunek do układu handlowego jest zupełnie iluzoryczny, to też ostatni po- 

byt p. Hermesa w Warszawie jest raczej 
” 

traktowany ujemnie, niż dodatnio. 

Likwidacja organizacyj wywrotowych na terenie 

województw wschodnich. 

Władze bezpieczeństwa po przeprowadzeniu ścisłych dochodzeń 

przystąpiły do likwidacji organizacyj wywrotowych, działających na te- 

renie trzech sąsiadujących z sobą województw wschodnich. Likwidacja 

trwa w całej pełni, w ręce władz wpadła  znaczniejsza 

wywrotowców. 

ilość wybitnych 

Ze względu na toczące się śledztwo, szczegóły całej likwidacji trzy- 

mane są narazie w tajemnicy. 

L r 

wiatów woj. wileńskiego i nowo- 

gródzkiego — odroczenia w 50 proc. 

raty jesiennej b. r. wymienionych 

podatków do jesieni 1929 r. i 50 

proc. raty wiosennej 1929 r. do je- 

sieni 1930 r. 
3) Natychmiastowego zatrzyma” 

nia egzekucji podatków gruntowego, 

dochodowego i majątkowego.. 

4) Udzielenia ulgowych kredytów 

konsumcyjnych, siewnych i na za- 

kup paszy w wysokości: na woj. wi” 

leńskie 4.500.000 zł. na_ woj. nowo” 

gródzkie 3.000.000 zł. Pomoc kon- 

sumcyjną i siewną udzielić w natu- 

rze z państwowej rezerwy zbożowej, 

zwrotną również w naturze. Pomocą 

siewną objąć takoż i dostarczenie 

ludności wiosną 1929 r. nasion ko- 

niczyny, która skutkiem nieurodzaju 

wyginęła prawie całkowicie. | 

5) Wprowadzenia taryf ulgowych, 

obniżonych o 75 proc. na przewóz 

siana, słomy, otrąb, makuchów, łu- 

binu, wytlokėw  buraczanych, plat- 

ków ziemniaczanych, pulpy suszo- 

nej i malasy—dla celów pastewnych 

ze wszystkich stacyj załadowania Р 

K.P. do stacyj, położonych na te- 

renie obydwu województw. 

6) Wprowadzenia prohibicyjnych 

ceł wywozowych na pasze treściwe. 

7) Uruchomieńia na wiosnę 1929 

roku na terenach wzmiankowanych 

województw robót we wzmożonem 

tempie przy budowie kolei żelaz- 

nych i dróg kołowych z funduszów 

Min. Robót Publicznych oraz robót 

meljoracyjnych i regulacyjnych. 

8) Zniesienia na 1929 r. opłat 

komasacyjnych 
9) Natychmiastowego zorganizo- 

wania skupu inwentarza na miejscu 

dla celów aprowizacji armji i miast 

i uruchomienia rzežni w Wołko- 

wysku“. / 
y * * 

* 

Z uznaniem witamy ten krok, 

ponieważ sądzimy, że przyniesie on 

większe skutki niż dotychczasowe 

starania w poszczególnych resortach. 

Sytuacja wielu powiatów naszych. 

dwóch województw wymaga zarzą” 

dzeń radykalnych i skoordynowa” 

nych ze sobą. Mamy nadzieję, że 

p. premjer zapewni i przyśpieszy 

wykonanie poczynionych w kilku 

ministerstwach obietnic co do oka” 

zania pomocy ludności dotkniętej 

nieurodzajem. : 
—— 
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Rodzice! 
Czy chcecie w dniu wigilijnym 

widzieć rozjaśnione szczęściem 

twarzyczki Waszych dzieci? 

Aby spełnić ich marzenia wy- 

l starczy postawić pod choinką 
najmilszy podarek 

kinematograf domowy 

  

Wypożyczalnia filmów za mi- 
nimalną opłatą. 

Bogata kolekcja filmów niepal- 

nych: naukowych, humorystycz- E 

nych, komedjąwych, dramatycz- 
nych. E] 

£ ALEKSINNER KOCE 4.0. 
Warszawa, Sienkiewicza 2. 

Kazimierz, GREGER Poznań, 27 Grud- 

nia 20. Jan BUJAK Lwów, Kopernika 
14 Jan WYK, Katowice, Św. Jana 13, 
„POLFOT“, Wilno, Mickiewicza 23. 
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| OBUWIE wzsxie: 
wielki wybór 

ŚNIEGOWCE! 
Ceny konkurencyjne. 

Jan WOKULSKI i $-ka, 
WILNO 9. Tel. 182. | 
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Gietda warszawska 2 dn. 7. XII. b. m. 

WALUTY iDEWIZY: 
Dolary 8,881/,—8.86!/, 

Belaja 123,96—123,65 
Londyn „ 43,253 /,—43,14 

Nowy York а 8,90 -8,88 

Paryż | . 34,841/,—34,76 
Szwajcarja 171,80—172,23 
Wiedeń .125,40—125,04 

  

    

  

  Dziś: Niep. P. N. M. P. 

  

Sobota 
У Jutro: Walerja i Leok. 

8 Wschód słońca—g. 7 m. 15. 
grudnia | Zachód й g. 14 m. 59.     

METEOROLO6'CZNA 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteo- 
rologicznego U. $. B. z dnia 7 b. m. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 

762. Temperatura średnia -- 0,1° 

Cels. Opady w mm. Wiatr przewa- 
żający południowy. 

Uwagi: Pochmurno. Mgła. Mini- 

mum + 10 Cels. Maksimum «- 2° 

Cels. Tendencja barometryczna spa- 
dek ciśnienia. 

KOŚCIELNA 

— Doroczne Roraty Wileńskich 

Sodalicyj Marjańskich odbędą się 

dn. 9. XII., w niedzielę, o g. 6i 

r. w kościele Ostrobramskim. 

dalisi i sodaliski proszeni są o jak 

najliczniejsze przybycie w odzna- 

kach sodalizacyjnych. 

— Zarząd Związku Niższych Fun- 

kcjonarjuszów i Pracowników Pań- 

stwowych Rzeczypospolitej Polskiej 

Koło w Wilnie, zawiadamia swych 

członków, iż roraty odbędą się dn. 

8 b. m. o godz 6 r. w kościele św. 

Anny, na które prosi o liczny u- 

dział. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Nowe maksymalne ceny na 

mąkę żytnią. W starostwie grodzkiem 

pod przewodnictwem referenta p. 

p. Szczepowskiego odbyło się po- 

siedzenie sekcji mącznej do badania 

cen w składzie przedstawicieli od- 

nośnych gałęzi przemysłu i handlu, 

spółdzieli spożywczych i związków 

zawodowych robotniczych, na któ- 

rem uchwalono następujące ceny na 

mąkę żytnią: 
Mąka żytnia 70 proc. — 54 gr. 

za klgr. mąka żytnia razowa 98 

proc, — 44 gr. za klg. W hurcie. Ce- 

ny powyższe zostały już zatwierdzo- 

ne przez starostę grodzkiego pana 

Iszorę. 
Przekroczenie wyżej wskazanych 

cen maksymalnych karane będzie w 

drodze administracyjnej grzywną do 

3000 zł. oraz aresztem do6 tygodni. 

— 26 protokółów za fatszowa- 

nie mleka. Wczoraj specjalna Ko- 

misja Sanitarna przeprowadziła lu- 

strację rynków, badając stan sprze- 

dawanego mleka. W wyniku lustracji 

sporządzono 26 protokółów karnych 

na nieuczciwe mleczarki za fałszo- 
wanie mleka. 

MIEJSKA. 

— Pożyczki na drobne remonty 

domów. W celu wykorzystania resztek 

kontyngentu budowlanego na rok 

bieżący i rozpatrzenia podań peten- 

tów starających się o pożyczki na 

drobne remonty domów — we wto- 

rek 11 bm. w lokalu Magistratu od- 

będzie się posiedzenie Komitetu Roz- 

budowy m. Wilna. 

— Walka z plagą żebractwa. W 

ubiegły czwartek w sali posiedzeń 

Rady Miejskiej odbyło się posiedze- 

nie Wojewódzkiego Komitetu Pomo- 

cy Biednym oraz walki z żebractwem 

i włóczęgostwem. Przewodniczył na- 

czelnik Woj. Wydz. Opiek. Społecz. 

p. Jocz. Po zagajeniu posiedzenia 

wice-prezes Komitetu ks. Kulesza 

złożył sprawozdanie z wyniku do- 

tychczasowych prac. Jak wynika 

ze sprawozdania w celu ułatwienia 

walki z żebractwem, miasto zostało 

podzielone na 19 okręgów. Na zdo- 

bycie potrzebnych funduszów Ko- 

mitet zamierza sprzedawać swym 

członkom specjalne tablice w cenie 

1 zł. Składki członkowskie wynosić 

będą od 1 do 10 zł. Zostały już 

również wykonane specjalne bony 

wartości 5 i 10 groszy, które żebrak 

po otrzymaniu będzie mógł realizo- 

wać w lokalu Komitetu przy ul. 

Metropolitalnej 1. # 
W toku dalszych obrad uchwalo- 

no ścisłą współpracę Komitetu z U- 

rzędem Wojewódzkim, Magistratem 

i organami P. P. Na posiedzeniu 

czwartkowem zapadła również de- 

cyzja wysiedlenia wszystkich żebra- 

ków nienależących do gminy m. Wil- 

na. Zkolei dokonana wyborów człon- 

ków nowego zarządu. Prezydjum 

ukonstytuje się na najbliższem po- 

siedzeniu Komitetu w dniu 10 bm. 

SAMORZĄDOWA. 

— Doroczny zjazd przedstawicieli 

pow. zw. samorządowych. Na zjazd 

przedstawicieli powiatowych samo- 

rządów, który ma się odbyć w dn. 

9, 10 i Il b. m. wyjeżdżają dzisiaj 

przedstawiciele każdego Sejmiku 

wojew. wileńskiego. 
W liczbie delegatów między 

innemi znajdują się przewodniczą- 

cy wydz. powiatowych starostowie; 

Mydlarz ze Święcian, Niedźwiedzki 

z Postaw i Januszkiewicz z Brasła- 

wia. 
Na zjeździe tym omawiane będą: 

stosunek samorządu terytorjalnego 

do prac rolniczych, wzajemny sto- 

sunek zw. samorządowych i władz 

nadzorczych oraz wnioski wobec 

ustawodawstwa normującego ustrój 

i działalność samorządu. Prócz tego 

odbędą się wybory uzupełniające 

do Rady Zjazdu Samorządu Ziem- 

skiego, między in. w kołach wojew. 

wileńskiego i nowogródzkiego. 

Bo. 
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KRONIKA 
OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Subsydja dla instytucyj dobro- 
czynnych. Magistrat m. Wilna wy- 
asygnował w miesiącu ubiegłym na 
rzecz instytucyj dobroczynnych w 
Wilnie sumę 49080 zł., jako zapo- 
mogę. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zebranie Koła Poionistów. Dnia 

9. XII. b. r. odbędzie się w lokalu 

Seminarjum Polonistycznego (Zam- .. 

kowa 11) o godz. 11 m. 15, wspól- 

ne zebranie koła romanistów i sek- 

cji historyczno literackiej Koła Polo- 
nistów. 

WOJSKOWA. |, 

— Kto staje do zebrań kontrol- 

nych. Dziś i jutro z racji święta ko- 
misje kontrolne nie pracują. 

W poniedziałek zaś do zebrań 

kontrolnych stają szeregowi rezerwy 

i pospolitego ruszenia z bronią kat. 

А С urodzeni w roku 1901 którzy 

w l. 1925, 26, 27 z jakichkolwiek 
przyczyn obowiązku tego dotych- 

czas nie wykonali. (x) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 

— U strzelców. W dniu 8-go 

grudnia o godz. 20-tej, odbędzie się 

w lokalu Oddziału Zw. Strzeleckie- 
go przy ulicy Dominikańskiej 13 
przedstawienie amatorskie. 

Na program złoży się 1-dno a- 

któwka i aktualne kuplety. 
— Zarząd Wileńskiego T-wa Opie- 

ki nad Dziećmi zawiadamia swych 

członków, że zwyczajne doroczne 

walne zebranie towarzystwa odbę- 

dzie się w dniu 11 grudnia b. r. © 

g. 18 ej, w lokalu własnym przy u- 

licy M. Pohulanka Nr. 8.. W razie 

niedojścia zgromadzenia do skutku 

w oznaczonym terminie, następne 

odbędzie się w tymże lokalu, tegoż 

dnia, o godzinie 10-ej i będzie pra- 

womocne niezależnie od ilości przy- 

byłych członków. 
Osobne zaproszenia 

nie będą. 
— „abawa dziecinna — św. Mi- 

kołaj. Staraniem Towarzystwa Wy- 

chowania Przedszkolnego w dniu 9 

b. m., w niedzielę, o g. 4-ej pop. w 

sali gimnazjum im. Słowackiego 0d- 

będzie się wielka zabawa. dzie- 

cinna. : 

W programie zbiorowe gry, Za- 

bawy i liczne niespodzianki, T-wo 
Wych. Przedszk. zaprasza niniej- 

szem dzieci i Rodziców. Wstęp 1 zł. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

, — Zebranie Zw. Młodz. Demakr. 
odbędzie się jutro o g. 11-ej m. 15 

z referatem senjora związku p. Ja- 

nusza Ostrowskiego. t 

Lokal: Zw.  Młodz. Wiejskiej, 

przy ul. Jagiellońskiej Nr. 5. 

RÓZNE. 

— Zarząd Opieki Rodzicielskiej 

przy gimn. im. E. Orzeszkowej, 

składa za naszem pośrednictwem 

najserdeczniejsze podziękowanie za 

bezinteresowny udział w koncercie 

dn. 2 grudnia b. r. wykonawcom 

programu: p. Bronisławie Lutomier- 

skiej - Mianowskiej, p. Biszewskiej, 

p. Malinowskiemu i art. red. p. Ki- 

sielewiczowi, oraz za akompanvjament: 

p. Swiedzińskiej i p. Lubowiczównie. 

Na wileńskim bruku. 

— Epidemja samobójstw. W _mie- 

siącu ubiegłym na terenie Wilna 

zanotowano 27 zamachów samobój- 

czych, czego 11 dało wynik śmier- 

telny. 

rozsyłane 

  

-— Ohybiony zamiar. Wczoraj wie- | 

czorem, gdy Zofja Gamarska (Rud- 

nicka 36) wróciła do domu zauwa- 

żyła, że z pod łóżka stojącego W SY- 

pialnym pokoju wystają nogi kobie- 

ty. Gamarska wybiegła na podwór- 

ko i poczęła wsywać pomocy. Ten 

moment wykorzystała ukryta i usi- 

łowała zbiec. Zatrzymano ją jednak- 

że i oddano w ręce policji, która u- 

staliła, że jest to niejaka Korzeniew- 

ska (Rudnicka 76). 

— Wypadki samochodowe nie u- 

stają. Dziś znowu notujemy dwa 

wypadki spowodowane nieostrożno- 

ścią szoferów. Na ulicy Wileńskiej 

autobus uderzył . przechodzącego 

przez jezdnię Chaima Ginieltarba, 

który doznał obrażeń głowy. 

Na ulicy Kalwaryjskiej taksów- 

ka wpadła na 70-letnią Jadwigę Kór- 

sak, która uległa dotkliwym  potłu- 

czeniom rąk i nóg. (30. 

— Nagła utrata wzroku. Wceżoraj 

wieczorem w kawiarni przy ul. Wiel- 
kiej róg 
padek, który wywarł na obecnych 

wstrząsające wrażenie. Przy jednym 

ze stolików spożywał kolację w to- 

warzystwie kolegi 28-letni Józef Żu- 

kowski (Wiwulskiego 12) z zawodu 

skrzypek. W chwili gdy Żukótw- 
ski sięgał go talerz nastąpił paraliż 

nerwów ocznych co spowodowało 

nagle utracenie wzroku i to tak 

kompletne, że pomimo prób z latarką 

elektryczną źrenice nieszczęśliwego 

wcale nie zareagowały. Rozpacz 

Żukowskiego nie miała granic bo 

wszak zawód skrzypka w  pierw- 

szym rzędzie wymaga zdrowego 

wzroku. (x). 

ka
ja
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Do pp. Sołtysów. 
Dn. 15 listopada r. b. wyszła z 

domu brata swego Marcina Daszkie- 
wieza ze wsi Kojrany, gm. mickuń- 
skiej, w stronę Szumska i dotych- 
czas nie powróciła Julja Czarkow- 
ska (z domu Daszkiewicz) zamiesz- 
kała stale w Wilnie ul. Równe Pole 
22—1, lat 73. Rysopis: wzrost średni, 
ubrana w szarą marynarkę i spódni- 
cę bordową, obuta w stare podarte 
kamasze. Umysłowo niezupełnie zdro- 
wa. Ktoby wiedział o pobycie tako- 
wej, uprasza się ozatrzymanie u sie- 
bie lub w gminie oraz o łaskawe 
powiadomienie pod adresem: Wilno, 
Równe Pole 12 — 1, lub brata jej 
Marcina Daszkiewicza, zam. we wsi 
Kojrany, gm. mickuńskiej. Wszelkie 
poniesione koszta będą łaskawemu 
informatorowi zwrócone. 8991. 

  
    

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Występy Marji Malickiej i Al. Węgierki. 
Dziś w sobotę, dn. 8 b. m. i jutro w nie- 
dzielę, du. 9 b. m. o godz. 20-ej — „Świt, 
dzień i noc*, słoneczna, pełna humoru ko- 
medja Nicodemiego z udziałem Marji Ma- 
lickiej i Aleksandra Węgierko, grana będzie 
po raz ostatni. 

— „Świt, dzień i noc popołudniu. Celem 
uprzystępnienia jaknajszerszym  warstwom 
wileńskiej publiczności ujrzenia świetnej ko- 
medji Nicodemiego „Świt, dzień i noc" z 
udziałem Marji Malickiej i Aleksandra Wę- 
gierko — jutro o godz. 3-ej p. p. odbędzie 
się przedstawienie po cenach zniżonych od 
50 gr. do 5 zł. Zapowiedź powyższej popo- 
łudniówki wzbudziła wielkie zainteresowanie, 

Bilety sprzedaje biuro „Orbis* od godz. 
12.30 i od godz, 13-ej kasa teatru. 

REDUTA (na prowincji). 

TEATR POLSKI (sala7, Lutnia"). 

— Dziś „Czarodziej* (Beverley). 
— Jutro „Czarodziej* grany będzie o 

g. 8 m. 30 w. po raz ostatni przed gościną 
Teatru Narodowego. 

W poniedziałek „Pan Jowialski* w wyk. 
artystów Teatru Narodowego. 

— „Ogniem i mieczem* o g. 3-ej p.p. Dziś 
i jutro punktualnie o g. 3-ej grana będzie 
przeróbka z powieści H. Sienkiewicza „Og- 
niem i mieczem*, dla młodzieży szkolnej 
oraz szerokich warstw publiczności. Ceny od 
20 gr. 

"R Popołudniówki © 5 m. 30 p. p. 
— Dziś o g. 5 m. 30 p. p. grana będzie 

najnowsza komedja St. Kiedrzyńskiego „Po- 
wrót do grzechu*, 

— W niedzielę zaś o g. 5 m. 30 p. p.— 
po raz ostatni w sezonie — krotochwila 
„Co on robi w nocy*. Ceny miejsc od 20 gr. 

— Drugi poransk taneczny Lidji Winogra- 
dzkiej. Lidja Winogradzka daje w Teatrze 
Polskim w niedzielę o g. 12 m. 30 p.p. dru- 
gi i ostatni poranek taneczny o zupełnie 
nowym programie. 

TEATR REWJA (Klub Kolejowców). 

— W sobotę i niedzielę ostatnie przed- 
stawienie rewjowe z udziałem wybitnych sił 
teatru Morskie Oko w Warszawie: Welly 
Herten, Stanisławy Nowickiej, Adama Leli- 
wy, Zygmunta Wilczkowskiego i innych. W 
sobotę i niedzielę dwa przedstawienia pierw- 
sze 7.15 i 'drugie 9.30 wiecz. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz 
ne w Reducie na Pohułance. 

— Irena Dubiska znakomita skrzy- 
paczka wystąpi raz tylko na symfonicznym 
koncercie Tow. Filh. w niedzielę o godz. 5 
pop. i odegra z towarzyszeniem orkiestry prze- 
piękny koncert M. Karłowicza. Ponadto or- 
kiestra wykona szereg nowości dotątd Wilnu 
nieznanych, jak Roussela „Pour une fete de 
printemps*, Smetany uwerturę z op. „Sprze- 
dana narzeczona* wreszcie suitę wileńskiego 
kompozytora T. Szeligowskiego p. t. „Kaziu- 
ki*, osnutą na tematach Ziemi Wileńskiej. 
Bilety są już do nabycia w „Orbisie*, ulica 
Mickiewicza 11. 

UR J BR 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

Sobota, dn. 8 grudnia 1928 r. 

12.10—14.00. Transmisja poranku sym- 
fonicznego z Filharmonji Warszawskiej. Wyk. 
orkiestra Filhar. pod dyr. J. Ozimińskiego. 
140—14.20. „Pielęgnowanie roślin pokojo- 
wych w jesieni i zimie* odczyt z działu 
„Rolnictwo* wygł. dyr. Państw. Szkoły Og- 
rodniczej w Wilnie Roman Kraus. (Trans- 
misja na inne stacje). 14.20 — 14.40. Trans- 
misja odczytu rolniczego z Katowic. 14.40 — 
15.00. Transmisja odczytu rolniczego z War- 
szawy. 15.15 -- 17.20. Transmisja koncertu 
orator. z Filharmonji Warsz. Wyk. ork. Fil- 
harm. i Katowicki chór Oratoryjny im. Me- 
istera. 1720 — 17.45. Transmisja z Warsza- 
wy. „Z dziejów i przeżyć narodu* wygł. prof. 
H. Mościcki. 17.55 — 18.00. Odczytanie pro- 
gramu dziennego i chwilka litewska. 18.00— 
19.00. Transmisja z Warszawy. Audycja dla 
dzieci i młodzieży „Pan Twardowski* (baj- 
ka) w wyk. H. Nowocieniowej. 19.00 — 19.25. 
Kącik dla pań wygł. Ela Bunclerowa. 19.25— 
1950 Kukułka wileńska. 19.50—2000. Od- 
czytanie programu na niedzielę, komunika- 

ty i sygnał czasu z Warszawy: 2000—20.25. 
Transmisja z Warszawy. Radjokronika wygł. 
dr. M. Stępowski. 20.30 — 2200. Transmisja 
z Warszawy Operetka „Krysia Leśniczanka* 
Jerzego Jarmo. Wyk. orkiestra P. R. pod 
dyr. W. Elszyka, M. Makowiecka, A, Wasiel 
i inni. 22.00—23.30. Transmisja z Warszawy. 
Komunikaty: P. A. T., policyjny, sportowy 
i inne, oraz muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, dn. 9 grudnia 1928 r. 

11.10 — 12.45. Transmisja nabożeństwa 
z Katedry Wileńskiej na wszystkie polskie 
stacje. 11.56 — 12.00. Transmisja z War: 
szawy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjac- 
kiej w Krakowie, komunikaty. 12:10 — 14,00. 
Transmisja poranku muzycznego z Filhar- 
monji Warszawskiej. 14.00—1420. „Pielęg- 
nowanie zaniedbanych sadów* odczyt z 
działu „Rolnictwo*. 14.20—14 40. Transmisja 
z Warszawy. „Najważniejsze wiad. i wskaza- 
nia rolnicze* odczyt z działu „Rolnictwo“. 
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DOM-willa 
parterowy, murowany, skanalizowany, 

ziemi pół dzies., do sprzedania, 
Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus. 

   

17.20. Transmisja koncertu symfonicznego z 
Filhnarmonji Warszawskiej. Wyk. orkiestra 
Filharmoniczna. 17.20 — 17.35. Odczytanie 
programu na poniedziałek i komunikaty. 
17 35—18.00. Rudycja dla dzieci. Bajki opo- 
wie Zofja Tokarczykowa. 1800—19.00. Kon- 
cert popołudniowy. 19.00 — 19.56 „Audycja 
litewska. 19.56 — 20.00 Transmisja sygnału 
czasu z Warszawy. 2000—22 00. Transmisja 
z Gdańska. Koncert org. przez Br. Pomoc 
Zrz. Stud. Polaków Politechniki Gdańskiej. 
2200—23 30. Transmisja z Warszawy. Komu- 
nikaty: P. A. T., policyjny, sportowy i inne, 
oraz muzyka taneczna z Restauracji „Oaza* 
w Warszawie, 

PONIEDZIAŁEK dn. 10 grudnia 1928 r. 

11,56—12.10. Transmisja ż Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
16.10—1630. Odczytanie programu _dzien- 
nego i chwilka litewska. 16.30—16.45. Ko- 
munikat LOPP. 16.45—17.10. „Klasycy* (Mo- 
zart i Haydn) odczyt 11-sty z cyklu „Histo- 
rja muzyki w przykładach*, wygł. dr, Tade- 
usz Szeligowski. 17.10—17.25, Koncert orkie- 
stry Rozgłośni Wileńskiej pod kier. Zygmun- 
ta Dołęgi. W programie utwory Mozarta i 
Haydna. 17.35—18.00. Gościnny występ ar- 
tystki dramatycznej Marji Malickiej i Ale- 
ksandra Węgierki. 18.00—19.00—Koncert w 
w wykonaniu ork. Rozgł. Wil. 19.00—19.25. 
Audycja smutna „Klara“, zradjofonizowana 
nowela Kuprina. 1925 -1945. Muzyka z plyt 
gramofonowych.  19.45— 20.00. Odczytanie 
programu dziennego na wtorek i sygnał 
czasu z Warszawy, oraz komunikaty. 20 00— 
20.25. „List wojskowego lekarza*, pogadan- 
ka VI z cyklu „Gawędy o wojnie", wygłosi 
Walerjan Charkiewicz. 20 30—23.00. Trans- 
misja koncertu międzynarodowego z Wied- 
nia. 2200—23.30. Transmisja z Warszawy. 

[_ Sądów. 
Proces komunistów mołodeczań- 
skich. 22 podsądnych skazano 

na ciężkie w ęzienie. 

Wczoraj w drugim dniu procesu 
przeciwko organizacji P. K. B. Z. 
działającej na terenie pow. mołode- 
czańskiego, oszmiańskiego i wołko- 
<wyskiego, przewodniczący sędzia 
p. Al. Jodziewicz udzielił głosu oskar- 
życielowi publicznemu, podprokura- 
torowi p. Kałapskiemu, który w tre- 
ściwem przemówieniu wykazał 
zbrodnicze dla państwa tendencje 
organizacji oraz udawadniał winę 
każdego z podsądnych. W konkluzji 
domagał się surowego wymiaru 
sprawiedliwości. 

Następnie zabrała głos obrona 
w osobach adw.: Mikołaja Riza-Tar- 
nawjota, Dąbrowskiego,  Stuczyń- 
skiego i Czernihowa. 

Po krótkiej replice prokuratora 
i duplikach obrońcow, sąd wysłu- 
chał ostatnich słów. oskarżonych 
oraz odczytał pytania, które posłużą 
do zreferowania wyroku. 

Narada trwała zgórą dwie go- 
dziny. Wreszcie około g. 4-ej pp. 
na salę wychodzi sąd, a przewodni- 
czący odczytuje sentencję wyroku. 

Na zasadzie art. 54, 102 cz. | k. k. 
i innych za udział w pierwszej po- 
łowie 1927 r. w Partji Kom. Białej- 
rusi Zach: z wiedzą, iż organizacja 
ta jest spiskiem zawiązanym celem 
obalenia w drodze rewolucji ustalo- 
nego w Polsce ustroju państwowe- 
go i społecznego skazano na osa- 

  

— Dziś w Krzemieńcu komedja J. Sza- pt 14.40 — 15.00. „Uprawa ziemi i nawożenie Komunikaty: P. A. T., policyjny, sportowy i dzenie w ciežkiem wiezieniu: Anto- niawskiego — „Ptak“. sadow“ odczyt z działu „Rolnictwo*. 15.15— inne, oraz muzyka taneczna. niego Mičkę, Jana Matusewicza, 
— o———— ———————— mu "zmuszam 
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JUŽ OPUŠCIE PRASĘ 

„Wykład Chenji Organicznej: 
L. SZPERLA 

CZĘŠĖ I CENA ZŁ. 19 

Do nabycia w księgarniach 
lub wprost u wydawcy: 

Mra Fr. Herods, Warszawa, Długa 16. 
@— į 
ее н 

Józefa Świrydę i Bazyla Bożkę przez 
7 lat; Pawła Karpowicza, Włodzi- 
mierza Korsaka, Jana Lisa, Stefana 
Bobjora i Andrzeja Sabiłę przez 
6 lat, Maurycego Szteinberga przez 
5 lat oraz Michała Karpowicza, Ma- 
cieja Gabrukowicza, Kozła Szymo- 
na, Bazyla Monita, Cyryla Sabiłę, 
Juljana Stracha, Jerzego i Justyna 
Żukowskich, Macieja Sidorowicza, 
Antoniego  Kulba, Izydora Kor- 
saka i Jana Ciurowicza przez 4 lata. 

Pozostałych podsądnych, a mia- 
nowicie: Jana Szymana, Pawła Lisa, 
Filipa Kozurę, Grzegorza Tukajłę, 
odpowiadających z wolnej , stopy 
oraz Rubina Lewina — z więzienia 
sąd uniewinnił. з 

Wszystkim skazanym sąd zali- 
czył na poczet wymierzonej kary 
odbyty areszt prewencyjny od 13 
do 17 miesięcy, natomiast nikomu, 
prócz uznanemu za nieletniego Je- 
rzemu Žukowskiemu, któremu da- 
rowano połowę kary, dobrodziejstw 
amnestji nie zastosowano. 

Skazani wyrok przyjęli spokojnie. 
Ка-—ет. 

  

        

      
————-—- 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
LOSOWANIE 

8'/o-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego 
emitowanych w złotych w złocie 

(wedle dawnego parytetu). 
W myśl $ 16, statutu przeprowadzono w dniu 30 listopada 

1928 r. VII losowanie 8/,-wych listów zastawnych Banku Gospo- 
darstwa Krajowego opiewających na złote w złocie wedle da- 

VII 

wnego parytetu. 

Wylosowane zostały następujące odcinki: 

  

  

PRO 

Zała 

i ws 

Kore:   

państw. i komunalnych, instytucjach finansowych 

rady, informacje we wszelkich sprawach. Windy- 

„Pomoc prawno -handlowa* 
Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź. 

WINCJA! WYJAZD do Warszawy zbyteczny! 
twiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach 

zystkich innych. Interwencje, zastępstwa, po- 

kacje weksli i należności. Wywiady. 

BIURO 

Warszawa, Nowy Świat 28. 

spondenci w całej Polsce poszukiwani. 3967     

000. A. po 50 złotych w złocie 
w obecnej równowartości a i, 72 po 86 złotych w złocie. 

388 944 1320 1525 1793 1963 2002 2329 2408 2484 2727 2957 3334 
3730 4301 

ODC. B po 100 złotych w złocie 
w obecnej równowartości a |, 72 

345 452 730 1163 1559 1647 1914 2018 2524 2643 2994 2998 3413 
3428 4108 5197 5282 5743 5948 6482 7692 7949 8041 
9021 9202 9755 10201 10388 10546 10725 10898 11209 11216 

00С. С. po 500 złotych w złocie 
„w obecnej równowartości a |, 72 po 850 złotych w złocie 

855 1042 1127 1227 1776 1816 2404 2666 3120 3219 3377 

ODC. D. po 1.000 złotych w złocie 
w obecnej równowartości a I, 72 po 1.720 złotych w złocie 

90 769 1077 1282 1542 1985 2370 2616 2988 3126 3396 3668 4876 
5490 6056 362 6401 7254 7655 7786 

ODC. E. po 5.000 złotych w złocie IA 
w obecnej równowartości a I, 72 po 8.600 złotych w złocie 

863 1214 1228 1748 2394 2448 2580 2628 2919 3912 4236 4281 4697 
Wypłata należności za wylosowane listy zastawne w pełnej 

wartości nominalnej oraz za kupony płatne dnia 31 grudnia 1928 r. 
tak od wylosowanych jak i w obiegu będących listów zastaw- 
nych, odbywać się będzie w Centrali Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego w Warszawie oraz w oddziałach Banku, począwszy od 
dnia 3! grudnia 1928 r., po kursie 1,72 za jednego złotego w zło- 
cie—za przedłożeniem odnośnych odcinków względnie kuponów. 

. © 

  

   

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonarjuszy 
Towarzystwa browaru „Szopen* w Wilnie, Sp. Akc 

      

ii] M. GORDON' 
ul. Niemiecka 26. 

WIELKA DOROCZNA 

  

odbędzie się w dniu 30 grudnia 1928 r. o godz. 19 
w lokalu Zarządu T-wa w Wilnie przy ulicy Siera- 
kowskiego 18. 

po 172 złotych w złocie 

8672 8921 

Porządek obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwierdze- 
nie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 
oper. 1927-28. 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilan- 
su brutto na dz. 1 lipca 1928 r., 
w myśl Rozp. Prezydenta z dn.22/III-28 r. oraz wyni- 
kających z tego zmian $ 7 statutu Towarzystwa. 3) 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku strat 
i zysków oraz podziału zysku za rok oper. 1927-28. 
4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie preliminarza na-rok 
oper. 1928-29. (lpoważnienie dla Zarządu. 6) Wy- 
bory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 7) 

przerachowanego 

Wolne 

WYPRZEDAŻ RESZTEK 
i wysortowanego towaru. 

MATERJAŁY damskie i męskie, zimowe i letnie 

kamgarny, szewioty, wełna, jedwab. 
CENY WYJĄTKOWO. NISKIE. 

  

llstn. od r. 

1848 

    

. 

wnioski. 
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Sklep sukna, jedwabiów i 
  

Egz. od 

r. 1898       

  

Callel Noz. 
Wilno, ul. Niemiecka Nr. 19. Telef. 890. 

Willi: wyprzedaż jj fin 
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r. 1898       
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Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 

1 szą farbą do bielizny, 
wapna i celów malar- 
skich. Oznaczona na 
wystawach w Brukse-     

« 2 ” © R 1 ans 88 wszelkich towarów 
+ © i ® 0 0 ‘ ® ° KALOSZE i SNIEGOWCE с В # гаБает о4 15% do 25', 
m" © & Na przysły tydzień został przyszyk i = « ® a przyszły tydzień został przyszykowany duży wybór 
8 „R W A D R A T ® resztek i wysortowanego materjału. 
2 

5 Baczność! Firma nie posiada w Wilnie żadnych filij. 4066 
| o ОНЕр Ś PADIERZA OZI EAEO SIS S BREMA Ь ch 

e } Э rand-Pri e 
X 6 i Od r. 1843 istnieje 

= Bialystok 1928. 2 АЧ Wilenkin 
8 @® ul. TATARSKA 20. © i ® „8 ,| Vielki medel złoty ® 

12 Ś 5 Wilno 1928. Ś 

"LŽ ® Les 
* o JAKOŚĆ e ы —Ё 520Ь!1у, :піу: :‹аі;‹:': i ta. | 2 GWARAMOWM  Ś DUSZNOSCH 5 Wykwintne, oc 
Lė ® - Na dogodnych wa- 

® : ® _ runkach i na raty. 
M :$ GRAND-PRIX Riga 1928. $ NOWOWYBUDOWANY i 

| © sa ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 65 į Hotel — Pensjonat „Lwigród* Dwa Domy 2% ь KLAD 5 mieszkaniach z pla- ,8 meew M, ZŁATIN Ši  wkRYNICY fo mazi zk 
Т^ ©® WILNO, Niemiecka 28, telef. 13-21. © urządzony z największym komfortem, ŁO. S 4 © NAME 7 . - _ 4663 © ż otwarty cały rok, 200 pokoi na 300 osób, a RK AADNETAS | $0009000000096009000000 OŚ I pata ra žmon sem pokoj | pat: | Lilu ali { ——— — - Ł Jek i šcielą, ać otrzymać | ka Pol Dat of aS FABER ną 

Z popa 
>| Kursy Kierowców Samochodowych 

STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH w WILNIE 
ul. Ponarska 55, tel. 13—30. 4011-2 

ha 
Radjo w každym pokoju, sala balowa, 

le, czytelnia, stala orkiestra.į 
Na žądanie prospekty, fotografje i     

  
Stowarzyszenia Techników) częściowo przy. ul. Poparskiej 55 w godzi- 

nach wieczorowych. 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów ccdziennie 

od godz. 1 O
T
W
 

© 

  

  
  

          

szybko i fachowo 
Wileńskie Biuro Komiso-| J“ 

    

Mickiewicza 21, tel. 152 

ы wszelkie informacje, odwrotną pocztą prze- 
syla. Zarząd. Grupa XXVII (amatorska) 

kandydatów na kierowców niezawodowych rozpocznie zajęcia dnia 12 ь . grudnia r. b. Kurs 6-cio tygodniowy dla Pań i Panów. Wykłady tec- Przepisujemy Rutynowana retyczne będą odbywać się ezęściowo przy ul. Wileńskiej 33 (lokal na maszynach tanio, | Piuralistka, maszynistka, 
korespondentka poszuku- 

posady. Referencje 
pierwszorzędne. Oferty 

Wo-Handlewe, sub. „Rutynowana“ do 

  

   

Musisz ukończyć kursy 
fachowe korespondencyj- 
ne prof. Sekułowicza. 
Warszawa, Żórawia 42. 
Kursy wyuczają listow- 
nie: buchalterji, rachun- 
kowości kupieckiej, ko- 
respondencji handlowej, 
stenografji, nauki handlu. 
prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaro- 
znawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckie- 
go, pisowni oraz grama- 
tyki polskiej. Po ukoń- 
czeniu świadectwo. Ż.     

li, Medjolanie i Pary- 
żu złotymi medalami, 
Biuro Fabryki Ch. 
Perlmuttera, Lwów, 

Słoneczna 26. 
Wszędzie do nabycia.       

3909 

Dwa domy 
murowany i drewnia- 
ny z ładnym placem 
sprzedamy niedrogo. 
„Wileńskie Biuro Komi- 

Sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, te!.152 

3947-0 

mieć Kto chce аоаг 
opłatnego lokatora nie- 
chaj natychmiast zgłosi 
swój lokal lub mieszka- = 
nie Zamkowa 3 Kresowy 

   

  

     

  

Wielki medal złoty. wiLNo 1928 
— ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE — 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

moLówyB-Cia TROCCY ea. ::. 
m 

Wykwintne. Mocne. i i i i 

bleen 
energicznych Panów 
w celu rozpowszech- 
niania pożytecznej 
nowości wśród zie- 
miaństwa poszukuje 

się. Oferty pod 

„Kresys 
do Kurjera. 1 

  

Państwowa Szkoła 
Rzemieślniczo - Prze- 
mysłowa w Lidzie po- 
szukuje sekretarza (ki). 
Oferty proszę skierowy- 
wać do kancelarji Szko- 
ły. Znajomość praktycz- 
na buchalterji i pisania 
na maszynie wymagana. 
Płaca w razie odpowied- 
nich kwalifikacyj według 
IX st. sł. Posada narazie 
kontraktowa. Okres prób- 

  

„KONTINENTS 

ŚNIEGOWCE 
i KALOSZE 
TRWALE i ELEGANCKIE 

Grand Prix Paris 1927 
Gold medal Paris 1927 
Grand Prix 88 "7 

Libawa 1926, 1927 
Grand Prix Mitawa 1927 
Gold medal Riga 1928 

   

— 

Telef. 625. 

kartę mob. i 
Skradz, książ. wojsk., 
wydane przez P. K.U. 
Lida na imię Kazimierza 
Ballina, unieważnia się. 

    

  

Lokatę Tapitałów 
na oprocentowanie za 

łatwia solidnie || 
Dom H.-K. „ZACHĘTA*, | 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 ec I 

Oszczędności 
w każdej sumie loku- 
jemy na absolutnie pe- 
wne zabezpieczenie i 
na dogodnych warun- 
kach. 3945 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21 tel. 152. LTD E 

LEKARZ-DENTYSTA 
JULJA 

Bilinnas - Maijoscjtis 
Przyjmuje 12—2i3—5 

ul. Jagiellońska 
9 — 3. 3685 

Damskie futro 
do sprzedania eleganckie 

Ignacego 5 m. 6. 
i ks. woj. wyd. 

Zgubioną przez WU. 
więciany na im. Igna- 

cego Łowejki z r. 1:02, 
zam. fol. Cegilnia, gm. 
Pliskiej, unieważnia się. 

książk. wojsk. 
Zgub. wydaną'przez 
P. K. U. Sokėlka na imię 
Adama Dyezewskiego, 

rocznik 1892, uniewažnia 
się. 4044 
= 

legitymację, 
Zgub. wydaną „ak 
Kasę Chorych w Lidzie 
na imię Marjam Binimo- 

wiez, unieważnia się, 

  

    

  

ks, woj. Zgubioną ан 
przez P. K. U. Wilno pó- 
wiat na imię Kazimierzą 

  

ADMINISTRACJA 

4043  Szymanela unieważnia 
się 4041 

| LJ u NEBUEEUZE 

s 
a | OGŁOSZENIA | 

Š| do „KURIBRA WILEŃSKIEGO" | 
E| PRZYJMUJE š E NA NAJBARDZIEJ в 

DOGODNYCH š 
WARUNKACH ję 

Е „Kurjera Wileiskiego“ 
   

ul. Jagielioūska 3. | 

* 

        



              

DUONA 

‚ айу 

„LUX 

   
JĄ Niezbędny podczas 

  

4 
K--U-R-FE-R 

"LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 

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

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. Choroby wewnętrzne od 11—2 chirurgiczne od 1—2; kobiece od 11—1; oczu 12—2; uszu, nosa 

      

i gardła od Il—1 popoł. zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—2'/;; nerwowe 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. Iarcowa lampa: Solox 
ginekologiczny 

fotografowanie, 

Kwarcowa lampa. Solux. Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne. 

WOPSD CEN SK 1 

  

    

1-2; dziecięce od 11—12 i od2—2!/5 

prześwietlanie. Diatermia. 

  

Kino NIEJSNIE Od dnia 8 do 13 grudnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany monumentalny film: 

GARBUSEK (NOC TRWOGI). Dramat historyczny z dziejów Francji w 12 akt. 

kulturalno- oświat. Tajemnica zamku Caylus. W rolach głównych: Klaudja 

SALA MIEJSKA France i Paweł Feval. Kasa czynna od: g. 3 m.30. Początek seansów od g. 4ej. 

Ostrobramska 5. Następny program: „Trzgedja łodzi podwodnej”. 

Najcudowniejszy film świata! Film, który zadumie! „Eratca a. Z EWC Porywa! 

a 2 ° = „Zraju bolszewickiego *. otężny dramat 

Cierpienia miło ŚCi mekiego serca Polki Matki i Polki. Ko- 
chanki. W roli głównej najsubteln. artystka świata OLGA CZECHOWA. W filmie biorą 

udział PUŁKI POLSKICH UŁANÓW, SZWOLRŻEKÓW oraz ARTYLERJI. Całe miasto 

nasze będzie pod wpływem tego wielkiego arcydzieła. To obraz tak wielki, jak samo 

życiel Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początki seansów 0 godz, 4, 6,8i10.15. 

W sobotę i niedzielę © gi dz. 2 ej. 

KINO-TEATR 

ЛУ 
Wileńska 38. 

KINO Dziś 3-ei film ze złotej serji „grupy wielkich gwiazd ekranu*. Potężny dramat ojcow- 

podług powieści „KA PITAN SORELL 

skiego serca i i-JE3O SYN* W rolach głównych: H. 

p. t 0... B WARNER (Słynny odtwórca roli Chry- 

stusa w filmie Król Królów), LUIS 

Mickiewicza 22 | WOLHEIM (Bulba z filmu „Burza'*) 1 MARY HOLAN (Imogena Robertson). Pocz. 0 g. 4, ost. 10.25. 

KINO Poraz pierwszy w Wilnie dłu- wielki dramat dzie- . B 6 

gooczekiwana urocza premjera! „Ostatni carowie jowy w 12 akt, p-g 

powieści Emila Volobrega. Reżyserji: Michał Liński. W rolach główmych: znana pięk- 

ność Helena Lunda i bokater Maciste. Film wykonany na podstawie tajnych archiwów 

Ochrony carskiej. Przygody miłosne cara Wszechrosji... Tragiczne dzieje ostatnich ca- 

rów! Gehenna więźniów politycznych! Ponure tajemniee kazamatów rosyjskich! Sceny 

o niebywałem napięciu. Początek O godz. 3-ej. W sobotę i niedzielę pocz. o g. 2-6). 

X-cio lecie Niepodległości Polski. 

  ieika 42. 

Dziś wspaniały, pełny olśniewających momentów film. Zupełna nowa kopja. 

p. t. Dama w wagonie sypialnym 
podiug powieści MAURYCEGO DEKOBRY. W rolarh głównych CLAUDE FRANCE i OLAP 

FIORD. Wyjątkowo urozmaicona akcja rozgrywająca się w Londynie, Berlinie na Ka- 

ukazie i w bolszewickiej Rosji. Niesamowite przygody arystokraty w Raju Bolszewie- 

kim, w kazamatach czrezwyczajki. Metody postępowania emisarjuszy bolszewickich. 

KINO 

Mickiewicza 11. 

  
Honorowe bilety nieważne. 

WE 

KINO a OCZ Symfonja wrażeń, przeżyć i uczuć, 

odług dzieła WIKTORA HUGO 

twórcy „Cud Wilków* i „Nędznicy* Kr ól Henryk 1 (HUGENOCI) 

monumentalne arcydzieło historyczne. W rolach głównych wszyscywybitni artyści znani z 

„Cud Wilków* i „Nędznicy* Sandra Milowanow, Gabryjel Gabrio | Romuald Joube. 

Wielka 0. Uwaga: Dla uczącej się młodzieży dozwolone. Bilety honorowe nieważne 

  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca 
kolejowego). 

SIT E TEAM RITA, 

SPÓŁKI AKCYJNE w POLSCE 
pierwsze i jedyne tego rodzaju wydawnictwo, 

obejmujące wszystkie Spółki Akcyjne Rzeczypospolitej Polskiej 

W TYCH DNIACH UKAZAŁ SIĘ ZDAWNA OCZEKIWANY 

ROCZNIK TRZECI 1928 

zawierający według najnowszych źródeł urzędowych: Siedzibę, Oddziaty, 

Rok założenia, Cel, Kapitał, Dywidendy, Kursy, Bilanse, ilość 

pracowników, Skład Rady Nadzorczej i Skład Zarządu, jest więc 

nieodzownym podręcznikiem dla tych wszystkich, którzy interesują się žyciem @ 

gospodarczem w Polsce. 

Najlepsza książka adresowa na cela ogólne. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach lub wprost u wydawcy 

Daiś i dni następnych! 

Wielki film produkcji francuskiej. Podszepty Demona 

Wstrząsający dramat krwawej nocy w 12 aktach. W rolach głównych: ANDRZEJ 

NOX, TERESA BERONAT i SAN JUANA. Wspaniałe widoki Hiszpanji. Bajeczna 

gra artystów. Początek seansów 0 Е. 5-ej pop., W niedziele i święta o g 4-0j.   
   

3898-0 

pi POLSKA: AGENCJA REKLAMY FRANCISZEK-KRAJNA 

CENTRALA: Poznań, Aleje Marcinkowskiego 11. 

ODDZIAŁY: w Bydgoszczy; Katowicach, Krakowie, Lwowie, 

i Warszawie. 

Towarzystwo kredytowe miasta Wilna 

podaje do ogólnej wiadomości, iż zgodnie z zatwierdzonym reskryptem Ministra Skarbu 

z dnia 31.X 1927 roku planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa 

wycofanie z obiegu listów zastawnych, podlegających umorzeniu w 2-giem półroczu 

1928 roku, będzie uskutecznione przez wypłatę gotówką pełnej należności za końcówki, 

powstające przy zamianie przedwojennych listów zastawnych rublowych na konwersyjne 

złotowe, a mianowicie: 

Poznaniu, Toruniu 

  

  

W. ь z + . będą wydane listy konwersyjne |i dopłacono 

zamian listu zastawnego nominalnej SOmĘAlNie| wartości: złotych: gotówką 

wartości rubli. 38 | 30] 250] na sumę ZŁ. 

Rb. 100 zwaloryzowanego na ZK. :77,50 1 1 — 21: 25 2,50 

„ 500 ь 5 38250 1 2 1 KB 12,50 

„ 1000 s аУОУ 11— | 3 2112 —           
  

/ Zamiana dawnych listów zastawnych rublowych na konwersyjne złotowe w po- 

wyższej relacji oraz wypłata należności za pierwszy kupon od listów konwersyjnyci 

w wysokości 3*/49/, płatny w dniu | lipca 1928 roku, odbywa się w lokalu. Towarzy” 

stwa w Wilnie przy ulicy Portowej 4—4 w dnie urzędowe od godz. 9-ej do | pp. 

Listy zastawne rublowe należy złożyć do zamiany w biurze Towarzystwa przy dekla- 

racji, blankiet których są do otrzymania tamże. 
406 

  

OLEK 
musze |3000 lub 5.000 

dolarów poszukuje- 

2 
my do ulokowania na 

mocne zabezpieczenie 

ca ł 
hipoteczne. 3946 

kszy, 
Wileńskie Biuro 

e a —   3683, J 
Komisowo-Handlowe 

sepia Mickiewicza 21, tel. 152 
Najprzedniejszy 

Tran _ Bergeński 
Zioła Lecznicze. Dr. fil. 

Oskara Wojnowskiego. 

Poleca Polski Skład 

Apteezno-Perfumeryjny 

E. Kudrewicza i S-ki 
Mickiewicza 26, tel. 710. 

Zamiejscowym wysyłamy 
pocztą. 4051 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe- 

racja i strojenie. Ul. 

Mickiewicza 24 — 9. 

Estko. 2203 

SMACZNY i WZMACNIAJĄCY 

odłączania: od piersi i 

w okresach rośnięcia. — Ułatwia ząbkowa- 

nie i zapewnia prawidłowy rozwój kości. — 

Niezastąpiona odżywka dla mamek, matek 

i rekonwalescentów. 

ŻĄDAJCIE SŁYNNEJ MARKI FRANCUSKIEJ 

Fasfatyna Faliera 
Wystrzegać się naśladownietw. 

Paryż 6 rue de la Tacharie. 

Co 2. 

Popieraj (8 Ligę Morską i Rzeczną! 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 
muje od 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

katy—1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. za wyraz. 

ei, zamiejscowe—25*/o drożej. Dla poszukujących pracy 50%/ zniżki. Za numer dowodow, 

  
Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Do tych cen dolicza się: Z 

y—20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-mio łamowy. 

„Kurier Wileński" 

  

          

NO 

STROPPING 
      

Pensjonat „Lwi- 
gród* komfort, 
42 pokoi na 60 
osób, własne 
garaże na auta.     

  

Przez cały rok otwarte pensjonaty. 

SEZON ZIMOWY-—$SEZON JESIENNY 
| | Trzy pierwszorzęd- 

UE 
78 pokoi. na osób 106. 

aa. 
E R a 

Węgiel i koks 
WADONOWO Orai (ODNOWO "sc wozach” 

M.Deulv Wilnie 

ne pensjonaty, po- 

wsze* i „Konstantynówka*. Własny park. 

3574-1 

JAGIELLOŃSKA 3-6, tel. 811. 

  

    

KNOWN THE WORLD OVER 

zaledwie kilka chwil — 

nocześnie delikatną skórę. 

Nożyki w opakowaniu po 39, 10 i 5 sztuk są do 

nabycia we wszystkich odnośnych skiepach. 

Prawdziwy 

     

    
     

  

NO 

HONING 

Nr 282 (1329) 

Gillette uleczy Cię od 
wstrętu do golenia 

Wszystkim, którzy dotąd niechętnie *Odra- 

biali” 
prawdziwe nożyki Gillette. 

Cienkie ostrze Gillette usuwa z niezwykłąlek- 

kością najtwardszy zarost. Kiedy się bardzo 

śpieszymy — oceniamy należycie wygodę 

tych niezwykłych nożyków, albowiem 

ogolenie się przy pomocy ''Gillette'" zabiera 

chroniąc rów- 

Broszury "Właściwe golenie” bezpłatnie. 

              
  

CS 

KNOWN THE 

U S.A. 

LL 

WORLO OVER 

codzienne golenie się — polecamy 

nożyk 

  
  

SKŁAD: Polski Lloyd, Słowackiego 27, sA 2 R = TR.SA-BETK REKE OOOO 8 

i] Owoinalne nożyki GILLEETE importowane hozpośrednia 2 Ameryki 

Bank Gospodarstwa Krajowego. | „Eg эсек а тае „ | П ЛЕКАВ2Е A 
| LOSOWANIE 

7/»wych Listów Zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego 

emitowanych w złotych w złocie 
(wedle nowego parytetu). 

W myśl $ 16 statutu, przeprowadzono w dniu 30 listopada 1928 roku 

I losowanie 7%-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego opie- 

wających na złote w złocie wedle nowego parytetu względnie równowartość we 

frankach szwajcarskich, dolarach amerykańskich, funtach szterlingach i gulde- 

nach holenderskich. 

WYLOSOWANE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE ODCINKI: 

Odcinki A. po złotych 100 w złocie 

w równowartości: 1122 Dolarów St. Z Am. w złocie lub 2,6, I Funtów Szterlin- 

gów lub 27.9 Guldenów Holenderskich w złocie lub 58.14 Franków Szwajcarskich. 

4 41 103 207 290 400 814 881 1093 1121 1486 1646 1648 2131 

2190 2204 2229 2359 3184 3272 4130 4193 4370 4382 

Odcinki B. po złotych 1.000 w złocie 

w równówartości. 112.18 Dolarów St. Z. Am, w złocie lub 23,1 Funtów Szterlin- 

gów lub 279.09 Guldenów HeleDIeZA A T złocie lub 581,40 Franków Szwaj- 

carskicn. 

58 371 594 926 1059 1180 1667 2089 2131 2349 2524 2607 2686 

2978 3421 3631 3841 3966 4079 4185 4387 4597 5382 5510 5777 

5803 6019 6118 

Odcinki C. po złotych 5.000 w złocie 

w równowartości: 560.91 Dolarów St. Z. Am. w złocie lub 1155,2 Funtów Szter- 

lingów lub 1.395,44 Guldenów Holenderskich w złocie lub 2.906,98 Franków 

Szwajcarskich. 

104 283 460 858 

Odcinki D. po złotych 10.000 w złocie 

w równowartości: 1.121,82 Dolarów St. Z. Am. w złocie lub 230.10,4 Funtów 

Szterlingów lub 2.790,88 Guldenów Holenderskich w złocie lub 5.813,95 Franków 

Szwajcarskich. 

4 510 623 

Odcinki E. po złotych 8.914 w złocie 

w równowartości: 1.000 Dolarów St. Z. Am. w złocie lub %,487.81 Guldenów 

Holenderskich w złocie lub 205 9,8 Funtów Szterlingów lub 5.182,62 Franków 

Szwajcarskich. 

407 425 

Odcinki F. po złotych 4.838 w złocie 

w równowartości: 100 Funtów Szterlingów lub 486,66 Dolarów St. Z. Hm. w złocie 

lub 1.210,71 Guldenów SERRA lub 2.522,16 Franków Szwajcarskich. 

81 

Wypłata należności za wylosowane listy zastawne w pełnej wartości no- 

minalnej oraz za kupony płatne 31 grudnia 1928 r. tak od wylosowanych jak 

i w obiegu będących listów nastąpi począwszy od dnia 31 grudnia 1928 r. za 

przedłożeniem odnośnych odcinków względnie kuponów w Centrali Banku Go- 

spodarstwa Krajowego w Warszawie i jego Oddziałach — w złotych w złocie, 

w Szwajcarji: w Societe de Banque Suisse w Bazylei, Zurychu i Genewie — we 

frankach szwajcarskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki: w The Chase Na- 

tional Bank of the City of New-York — w dolarach St. Zjedn. Am. Północn. 

w złocie, w Wielkiej Brytanji: w Lloyds Bank Limited oraz w Suisse Bank Cor- 

poration w Londynie — funtach szterlinaach, w Holandji: w Rotterdamsche 

Bank Vereeniging w Amsterdamie — we florenach holenderskich w złocie. 4047 

AOAM HABDANK 
„PAMIĄTKA TUŁACZKI NASZEJ*. 

Autor pięknym rymem zobrazował tułaczkę ludu pol- 

skiego po różnych kątach, Rosji od roku 1914 do 1918, pod- 

czas wojny światowej. W rzewnym wierszu uwydatniona jest 

tęsknota wygnańców do Ziemi Ojczystej. 

Natchniony wiersz Habdanka przyozdobiony obrazkami 

dwóch świątyń naszych Częstochowską i Ostrobramską, pod 

skzydłami Orła Białego, jest MO pamiątką gwiazd- 

kową dla każdego byłego wygnańca Polaka, 

  

  Cena egz. 1 zł. Do nabycia u autora; Widze, pow. brasławski i w 

księgarniach wileńskich, 
40313 

  

Drzewnicy ! Waszym jedynym organem jest | 

  

Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drzewnej w Polsce. 

PRENUMERUJCIE! OGŁASZAJCIE SIĘ! Kwartalnie zł. 12. 

Nr Nr okazowe gratis. 3966 

     

się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80. 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr., 

S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz“ ul. Ś-to Jańska I, tel. 3-40. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki. 

Ё (750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3—40. 
w tekście I, Il str-—30 gr., 

a ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—500/, drożej, Z zastrzeżeniem miejsca—25/, drożej, w numerach V 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 

powietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA VA- 

RENNE (Seine). Stenografja, handlowość 
i język francuski. 3682. 

Ministerstwo Spraw Wojskowych De- 

partament Artylerjij Wydział Zaopatrzenia 

ogłasza konkurs z nagrodami w łącznej 

kwocie 15.000 zł. na model taczanki t. j. 

pojazdu do przewożenia ciężkiego karabi- 

nu maszynowego. Bliższe szczegóły w Ne 4 

(6) czasopisma „Wynalazki i Odkrycia” 

Warszawa, ul. Wspólna 26. Termin zgło” 
szeń 5 stycznia 1929 roku. 

Szef Departamentu Artylerii 
(—) Przedrzymirski-Krukowicz 

Pułkownik S$. G. 

  

  

4048—2 
  

Pierwszorzędny 
zakład krawiecki L. Kulkowskiego 

b. krojczy pierwsz. firm warszawskich, 

Wilno, ul. Wielka 13. 

Wykonuje ubrania męskie, palta jesienne i zi- 

mowe. Wielki wybór materjałów i gotaw. ubrań. 

Na święta poleca: smokingi, fraki, żakiety wy- 

konane przez najlepsze siły fachowe. Ceny 

przystępne. Za gotówkę ina raty. Przy sklepie 

pracownia ubrań damskich. Wykonuje wszelkie 

roboty podług najnowszych fasonów. 
3852 13 |   

Fabryka czekolady i cukrów 
oddą zastępstwo swoich wyrobów na woje- 

wództwo wileńskie. Reflektanci mogąc 

złożyć odpowiednią gwarancję zechcą 2 

żyć ofertę do Biura Ogłoszeń S$. FUCHS 
w Łodzi, Piotrkowska 50, 

dla „Fabryki Czekolady". 4057 

    

  

Banu sus aus aus Ona suo ses ans unansasnnanuvus we ENn ja 

a = 

; Skórki futrzane; 
8 wszelkiego rodzaju, a mianowicie: i 

: BARANKI, LISY, KOZY, WYDRY, KRÓLIKI, s 

į TCHÓRZE, TOMAKI oraz wszelkie inne 5 
. » . z 

į garbujemy i farbujemy į 
i w pierwszorzędnym gatunku podług wy- za 

z próbowanego systemu LIPSK IEGO SZ 

s  P._- HURTOWOi DRTALICZNIE ——  o8 

i Fabryka nasza istnieje od 1911 roku. i 

= 

i KEILICH i GOLDA: 
: ŁÓDŹ, ul. Wólczańska 257. Tel. 30-01. i 

s Przesyłki uskutecznia się pocztą za zaliczeniem. s 
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FABRYKA WYROBOW DRZEWNYCH 

TEOFIL NOWACKI, 
Łódź, ul. Juljusza 13, 

wyrabia masowo wszelkiego rodzaju przedmioty 

toczone z drzewa _do_16 mm. średn. 4058 

URU EE BRERA 
Pensjonat „„Ruozaj““ Zakopane 
nowy, murowany, komfortowo urządzony 

w centrum willowem, poleca fpokoje sło- 

neczne, jasne Z wykwintnem utrzyma- 

niem Ceny przystępne. ; 4021-38 

HLA 

IM, IV, V, VI-35 gr 

Redaktor odpowiedzialny 

М.О ЗО 
Choroby ucha, 
gardła i nosa. 

Przyjmuje w Leczni- 
cy Litewskiej (ul. Wi- 
leńska 28). Od 1!— 
| po poł. 3913 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

wielka 21. 
0d 9 — 1 1 в — 6. 
(Telef. 921). 2436 

  

DOKTOR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 

  

filis, narzą ów moczo- 
wych, od 9—1, ой 5 — 8 

wiecz. 

Kobieta-Lekarz | 

Di. Zeliówizowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. 0d 12—2 

i od 4 — 6 
ul. Mickiewicza 24, tel. 

277. W. Zdr. Nr 152. 
5908 

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 3584 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 i 5—7. 
z 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WRNERYCZ- 
NE, SKÓRNE i analizy le- 
karskie. AEO 9-12 

-8 

Mickiewicza 4 
tel. 1990. W. Z. P. 78. 

2906 

Dr. KAPŁAŃ 
Choroby weneryczne 

i skórne 
WILENSKA 11, 

tel. 640. 
Od 10— 1 i 4—7 wieca. 

  

ĘSUSNSENEME JEJ 

Akuszarki 
HOAESEAEAODERECE 

Akuszerka 

  

aja Brzezia - 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 

wicza 30 m. 4. W. Zdr. 
Nr. 3098. 3924 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wyd. przyj- 

za tekstem—15 gr., kronika rekl.-komuni- 

h niedzielnych i świąteczn.—25'/, drożej, zagraniczne—100/, dro | 

Oddział w Grodnie: Bankowa 15. 

Józei Jurkiewicz. 
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