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twania sprawy i przewleczenia okolo 
2-ch lat pilnej i ważnej ustawy. Zna- 

Wczoraj P. Prezydent Rzeczypo- 

spolitej podpisał dekret zwalniający 

p. A. Meysztowicza ze stanowiska 

ministra Sprawiedliwości, mianując 

jednocześnie jego następcą dotych- 

czasowego wicemin. p. Stan. Cara. 

Wiadomość ta nie jest całkiem 

nieoczekiwaną, ile że p. min. Mey- 

> $ztowicza — jak o tem krążyły wia- 

domości—od pewnego czasu trapiły 

rozdźwięki, które powstały pomię- 
zy nim a niektórymi kolegami z 

gabinetu na tle działalności ustawo- 

dawczej i politycznej rządu. Jeżeli 

zatem podanie o dymisję min. Mey- 

sztowicza, niejednokrotnie przez 

niego składane jako ostateczny 

środek przełamania czyjegoś oporu 

przeciwko jego stanowisku, zostało 

tym razem załatwione pozytywnie, 

świadczy ten fakt, że rozdźwięki te 

uzgodnić się lub wyrównać nie dały. 

Nie dziwimy się temu bynaj- 
mniej, gdyż wiadomem powszech- 

nie było jak dalece poglądy poli- 

tyczne p. Meysztowicza odbiegały 

6d poglądów wszystkich niemal jego 

kolegów w rządzie na szereg kwe- 

styj zasadniczego dla państwa zna- 

czenia. 

Dziwiliśmy się raczej, że stan 

tego dysonansu daje się tak długo 

utrzymać, zwłaszcza, że znamy p. 

Meysztowicza, jako człowieka mało 

elastycznego w dostosowywaniu się 

do cudzej choćby nawet zbiorowej 
woli. 

P. min. Meysztowicz poniósł w 
ostatnich czasach parę dotkliwych 

porażek, Długotrwały spór jego z 

min. Staniewiczem o treść ustawy 

© czynszównikach zakończył się 

intencjom nie dając 

prócz zagma- 
wbrew 

żadnej 
jego 

satysfakcji, 

czącą była nieobecność Ministra 

Sprawiedliwości w Sejmie i Senacie 

podczas obrad nad dotyczącym jego 

resortu przedewszystkiem wnioskiem 

opozycji o odroczenie unifikacji są- 

downictwa, kiedy na sali sejmowej 

obecną była większość członków 

rządu z Pręmjerem na czele. Nie 

z wpływu ma przyjęcie dymisji 

musiał też być konflikt p. Meyszto- 

„wicza z Min. Spraw Wewn. na tle 
słusznych i niezbędnych zamierzeń 

' politycznych tego ostatniego, doty- 
czących naszego terenu. 

Zbyt dużo nagromadziło się tych 

rozdźwięków, ażeby można było je 

dłużej znosić, tembardziej, że o p. min. 

| Meysztowicza z tytułu jego kompe- 

Ę tencji obijało się wiele spraw o szer- 

F szem niż jego resort, ogólno-polity- 

<znem znaczeniu. 

Dobór ludzi w gabinecie zarówno 

Marszałka Piłsudskiego jak i prof. 

Bartla opierał się nie na przedsta- 

+ Micielstwie tych czy innych grup, а 

na osobistem do nich zaufaniu obu 
szefów rządu. W ustąpieniu min. 

*Meysztowicza nie dopatrujemy się 

Jakiegoś osłabienia reprezentacji kół 

konserwatywnych w rządzie, ani też 

„Odejšcia tych kół od rządu z wła” 
* snej woli. Reprezentacji takiej w nor- 

malnie rozumianym sensie nigdy nie 

było, sami zaś konserwatyści od rzą- 

du nie odejdą, nie mają bowiem do- 

kąd pójść. Początkiem i końcem ich 

waloru politycznego w społeczeń- 

stwie jest trzymanie się rządu, nie 
mają więc żadnego powodu owego 

końca prowokować! Komentarz 

„Dnia Polskiego", który poniżej po- 
dajemy, jest raczej zwrotem reto- 

rycznym, należnym politycznemu 

przyjacielowi. 

Dymisja min. Meysztowicza nie 
jest mimo to bynajmniej wypadkiem 

bez większego znaczenia. Szczegól- 

nie z naszego wileńskiego stanowi- 

ska. Z rządu wychodzi człowiek o 

bardzo wyrażnej fizjognomji poli- 
tycznej, o mocnym i uporczywym 

charakterze, niemałej odwadze cy- 

wilnej i dużej energii w realizowa- 
niu swoich zamierzeń. Kiedy przed 
dwudziestu kilku laty szedł pod pom- 
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Dymisja min. Meysztowicza. 
tylko uparcie wierzył w pożytecz- 

ność tego kroku, ale potrafił za so- 

bą pociągnąć cały zastęp miejsco- 

wych notablów, z których większość 

szła za nim albo przez głupotę, albo 

przez oportunizm. Potępienie tej po” 

niżającej imprezy przez ogół społe- 

czeństwa wywołało u wielu z tych 

ludzi objawy nieraz wprost tragiko- 

micznej skruchy, podczas kiedy p. 
Meysztowicz i wówczas obstawał 

przy słuszności swego stanowiska. 

W okresie swoich niefortunnych 

rządów w Litwie Środkowej p. Mey- 

sztowicz dał kapitalne dowody swe- 

go uporu, oraz wykazał predylekcję 

do stosowania o pół wieku spóź- 

nionych metod politycznych. Wszedł 

w konflikt ze wszystkiem co go ota- 

czało i z czem musiał się liczyć i 

ustąpić przed czasem. 

Ktoś określił niedawno charak- 

ter p. Meysztowicza, jako połącze- 

nie litewskiego uporu z rosyjską 

chytrością. Pierwiastki psychiki ro- 
syjskiej — tej przedrewolucyjnej — 
bezsprzecznie p. Meysztowicz, jako 

polityk, posiada. Stołypin mógłby 

być dlań wzorem jako wyraz po- 

glądów na zagadnienia społeczne i 

narodowościowe. Od epoki stołypi- 

nowskiej dzieli nas jednak tak duży 

dystans, że poglądy te są obecnie 

rażącym anachronizmem. Atmosfera 

rosyjskiej Rady Państwa, w której 

p. Meysztowicz odbywał praktykę 

zawodu politycznego .nie daje się 

przenieść na grunt Polski dzisiejszej. 
W stosunku do wielu ważnych 

problemów polskiej polityki pań- 
stwowej, zwłaszcza wewnętrznej sta- 

lišmy z p. Meysztowiczem na dwóch 

przeciwnych biegunach. Pomimo, że 
jako członek gabinetów Marsz. Pił- 

sudskiego i prof. Bartla, nie mógł on 

dać w całej pełni folgi swoim po- 

glądom i dążeniom, ujemny jego 

wpływ na wiele aktualnych spraw 

naszego kraju dotyczących, odczu* 

waliśmy zawsze bardzo wyraźnie. Był 

to przeciwnik niebezpieczny, bo prze- 

zorny, twardy i czujny, trzymający w 

swem ręku to wszystko, co w za- 

kresie jego wpływu miało związek 

z naszym krajem i jego sprawami. 
Nie opuścił i nie zaniedbał niczego, 
coby jego punkt widzenia przepro- 
wadzić mogło. 

Ustąpienie tego bezkompromiso- 

wego przeciwnika politycznego jest 

dla całej demokracji polskiej, szcze-, 

gólnie zaś dla nas, demokratów wi- 

leńskich, najbardziej cennym i przy- 

jemnym ž podarunkėw gwiazdko- 

wych, jakie mogliśmy dziś oczeki- 
wać. Testis, 

* 
* 

WARSZAWA, 22.XII (Pat). Pre- 
zydent Rzeczypospolitej podpisał 
dziś następujące dwa dekrety: 

„Do Pana Aleksandra Meyszfowicza, 
Ministra Sprawiedliwości 

w Warszawie. 
Przychylając się do przedsta- 

wionej mi prośby, zwalniam Pana 
z urzędu ministra sprawiedliw ości. 

Warszawa, dn. 22 grudnia 1928 r' 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(—) Ignacy Mošcieki 

Prezes Rady Ministrów 
(—) Kazimierz Bartel". 

„Do Pana Słanisława Cara, pod- 
sekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości w Warszawie. 

Mianuję Pana ministrem 
wiedliwości. 

Warszawa, dn. 22 grudnia 1928 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(—) Ignacy Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 
(—) Kazimierz Bartel". 

UNO aka BA Li 

Już się ukazał 

Wileński Kalendarz Informacyjny 
(księga adresowa m. Wilna) 

na 1929 r. 
Cena 2 zł. 

JANBULHAK 
ARTYSTA - FOTOGRAF, 

spra- 
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Z państw ościennych. 
FINLANDIA. 

Skład nowego gabinetu. 
HELSINGFORS,22.XII (Pat.) Skład 

utworzonego wczoraj nowego gabi- 
netu koalicyjnego dr. Mantere jest 
następujący: Mantere—premijer, Pro- 
ope — sprawy zagraniczne, Kivi- 

maki — sprawy wewnętrzne, Re- 
lander (bezpartyjny, Szwed) — finan- 
se, Kotąnen — sprawiedliwość, Ca- 
jander — obrona krajowa, Ingman— 
oświata, Zinna — rolnictwo, Ku- 
stren — komunikacja, Jarvinen — 
handel i przemysł, Mannio—sprawy 
społeczne. — Jak można wywnio- 
skować z głosów prasy, społeczeń- 
stwo nie uważa nowego rządu za 
gabinet koalicyjny, lecz za rząd 
autorytetów, zastrzegając sobie rze- 
czowe ustosunkowanie się do niego. 

RUMUASJA. 
Otwarcia parle mentu. 

BUKARESZT, 22.XII (Pat.) Dziś 
popołudniu nastąpiło tu otwarcie 
parlamentu. Odbyło się uroczyste 
wspólne posiedżenie członków obu 
izb. Trybuny były” przepełnione. 
Obecny był cały korpus dyploma- 
tyczny oraz królewski dom wojsko- 
wy. Wchodzących członków regen- 
cji zgromadzenie witalo dlugotrwa- 
łemi oklaskami i okrzykami: „Niech 
żyje król, niech żyje regencja"! 
Książę regent Mikołaj odczytał 
orędzie, otwierające parlament. 

LITWA 
W Litwie niema Żydów! 

KOWNO, 22. VII. (Ze/, wł.). Cha- 
rakterystyczny dla stosunków na 
Litwie wypadek zaszedł w Kibartach, 
Przed kilku laty podczas wydawa- 
nia dowodów osobistych urzędy po- 
licyjne litewskie wszystkich Żydów 
zapisały jako Litwinów, W tych 
dniach Żydzi kibartowscy uchwalili 
założenie szkoły żydowskiej w Ki- 
bartach. Gdy jednak delegacja ży- 
dowska udała się do władz, dowie- 
działa się, że pozwolenia na szkołę 
nie otrzyma, gdyż niema dla kogo 
jej zakładać, ponieważ w Kibartach... 
niema Żydów! 

Podobno Żydzi postanowili zwró- 
cić się z tem do Woldemarasa. 

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 
Elevtryfikacja pogranicza Sow. 

MIŃSK, 22. XII. (kor. wł.) Rząd 
Białorusi sow. zamierza zainstalować 
światło elektryczne w szeregu mia- 
steczek i wsi pogranicza polsko- 
SOW. 

W pierwszym rzędzie mają być 
elektryfikowane miasteczka: ' Ple- 
szczenica, Zastawl, Kopyl i szereg 
wsi w ich rejonie. 

Przyśpieszone tempo meljoracji 
na terenie B. S. R. R. 

MIŃSK, 322. XII. (kor. wł.) Rada 
komisarzy ludowych B S.R.R. pos'a- 
nowiła zwrócić specjalną uwagę ną 
przeprowadzenie meljoracji terenów 
republiki, a zwłaszcza terenów przy- 
granicznych. W-g przyjętego projek- 
tu wszystkie czynn(ści meljoracyj- 
ne mają być zmechanizowane, W 
tym celu do już pracujących 22 trak- 
torów dodaje się nowych 20. 

Na terenie Białejrusi Sow. ma 
powstać szereg nowych kółek mel- 
joracyjnych, liczba których razem 
z już istniejącemi wynosi 1000. 
Na prace w tym kierunku asygno- 
wano 2 mil. rubli. 

ROSJA SOWIECKA. 
Komuniści—akadem kami sow. 
MOSKWA, 22. XII. (7el. wł.). Kil- 

ka dni temu w Moskwie odbyły się 
wybory członków do wszechzwiąz- 
kowej akademji umiejętności. Mię- 
dzy 18 nowo-obranymi „nieśmiertel- 
nymi* znajdują się Bucharin, Krzy- 
żanowski i jeszcze kilku wybitnych 
działaczy komunistycznych. W/g oś- 
wiadczenia prezesa akademji, nowi 
członkowie mają podnieść poziom 
s DY 2 WYŻ zaj sau ins ec D SZe LU 

  

Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe 
(k a ucjono wan e) 

ZAŁATWIA: : 
Pożyczki, lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje 
Kupno i sprzedaż domów, majątków ziemskich, folwarków, ośrodków 
Dzierżawy majątków ziemskich i młynów 
Ogłoszenia i reklamy do wszystkich pism 
Fachowe pisanie podań i przepisywanie na maszynach 
Szacowanie domów i majątków w/g obecnych cen rynkowych 
BIURO NASZE nie pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia 
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Do dzisiejszego n-ru dołączamy dodatek bezpłatny Ne 4 „Przeglądu 
epodarcwięo Ziem b. W, Ks. Litowskiego* p. ti =" 

Przemysł drzewny. 
  

Zmiana na stanowisku ministra 
Sprawiedliwości. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Od niejakiego czasu w kołach politycznych mówiono o bliskiem 
ustąpieniu ministra Sprawiedliwości Aleksandra Meysztowieza, Po ostatniem 
posiedzeniu komisji budżetowej, na którem rozważano budżet Minister- 
stwa Sprawiedliwości, pogłoski te znowu się wzmogły. 

Podobno p. minister od dłuższego czasu nosił się z zamiarem ustą- 
pienia z gabinetu ze względu na swe nadwyrężone zdrowie. Wreszcie na 
ostatniem posiedzeniu Rady Ministrów w czwartek zapadła ostateczna 
decyzja co do ustąpienia p. min. Meysztowicza, W piątek popołudniu 
min. Meyszłowicz wręczył p. premjerowi prośbę o dymisję, poczem udał 
się na Zamek i został przyjęty przez Pana Prezydenta Rzplitej. Wczoraj 
o godz. 10 rano premier Bartel udał się na Zamek i został przyjęty przez 
Pana Prezydenta na audjencji, która trwała trzy kwadranse. 

W czasie audjencji p. prem. Bartel przedstawił Panu Prezydentowi 
prośbę p. min. Meysztowicza, Pan Prezydent 
tychmiast podpisał dwa dekrety: dekret 

prośbę przyjął, poczem na- 
ymisyjny min. Meysztowieża i 

ekret nominacyjny ministra Sprawiedliwości Stanisława Cara, 
„O zodz. 12 w południe nowomianowany min, Stanisław Car złożył 

przysięgę na ręce Pana Prezydenta Rzplitej na Zamku, poczem udał się 
do gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie przejął urzędowanie od 
swego poprzednika. 

Następnie przybył do Sejmu por. Zaćwilichowski z pismami prezesa 
Rady Ministrów do marszałka Sejmu i marszałka Senatu, zawiadamiają- 
cemi o zmianie na stanowisku ministra Sprawiedliwości. 

* 

Min. Car urodził się w Warszawie w 
roku 1882. Ukończył szkołę średnią i roz- 
począł studja na wydziale prawnym. W 
chwili wybuchu strajku szkolnego w roku 
1905 po zamknięciu uniwersytetu warszaw- 
skiego p. Car przeniósł się do Odesy, gdzie 
zakończył studja na wydziale prawnym tam- 
tejszego uniwersytetu. Następnie zajmował 
się praktyką adwokacką w Warszawie oraz 
pracował na polu naukowem w dziedzinie 
prawa. 

W niepodległej Polsce p. St. Car zo- 
stał powołany przez Radę Regencyjną do 
Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie był jed- 
nym z współtwórców polskiego odrodzone- 
zo sądownictwa. Powołanie jego na stano- 
wisko ministra Sprawiedliwości spotkało się 
w kołach politycznych i prawniczych w sto- 

* 

licy z dużem uznaniem. P. (ar, którego do- 
brze wszyscy pamiętają z jego działalności, 
jako szefa kancelarji cywilnej Naczelnika 
Państwa Marszałka Piłsudskiego, a potem 
pierwszego Prezydenta Narutowicza, uchodzi 
za jednego z bliższych współpracowników 
Marszałka Piłsudskiego. Z. wielką teź ener- 
gją i poświęceniem p. min. Car od dwóch 
przeszło lat pracuje nad reorganizacją pol- 
skiego sądownictwa i unifikacją prawodaw- 
stwa polskiego. 

Min. Car potrafił w ostatnich dwóch 
latach przeprowadzić cały szereg ważnych 
zagadnień na terenie parlamentarnym i z 
wielką umiejętnością bronił tez rządowych, 
dlatego też i w kołach parlamentarnych no- 
minacja ta spotkać się musi z uznaniem. 

Komentarz „Onia Polskiego“. 
„Dzień Polski*, organ konserwatystów w Warszawie, zamieścił wezo- 

raj pod wiadomością o zmianie na stanowisku ministra spra- 
wiedliwości następujący echarakterystyczny komentarz: 

„Opuszczenie gabinetu przez tak wytrawnego polityka, jakim jest min. 
Meysstowicz przyjąć należy z wielkim żalem, gdyż ubywa z prśród człon- 
ków rządu siła wybitna, człowiek o wielkiem politycznem wyrobieniu i 
rozwadze, doskonały znawca szeregu zasadniczych problematów państwo- 
wych, przyczem min. Meysztowicz był mężem zaufania sfer zachowaw- 
czych w rządzie. Wiadomo nam, że min. Meysztowicz już od dłuższego 
czasu nosił się z zamiarem ustąpienia w związku z dość często zarysowu- 
jącą się różnicą poglądów pomiędzy nim, a prem, Bartlem i niektóry- 
mi innymi członkami rządu w szeregu spraw, tak zasadniczych, jak i 
taktyki politycznej. 

Min. Meysztowicz wraca do Wilna. 
Dowiadujemy się ze sfer miarodajnych, iż nstępującemu min. Meyszto- 

wiczowż zaproponowano do wyboru kilka wybitnych stanowisk, a miano- 
wicie lukratywne stanowisko rejenta w Warszawie. Min. Meyszfowicz żad- 
nej z propozycyj nie przyjął i przenosi się na stałe z powrotem do Wilna. 

Sprawa mianowania nowego podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości dotychczas nie została zdecydowana i pozostawiono ją 
całkowicie do uznania min. Cara, 

Prasa niemiecka 0 ustąpieniu min. Meysztowicza. 
BERLIN, 22. XII. Pat. Dwa dzienniki, wychodzące późnym  wieczo- 

rem „Berliner Tageblatt* i „Vossische Ztg.* w depeszach z Warszawy do- 
noszą o dymisji min. Meysztowicza, omawiając fakt ten w komentarzach. - 
Korespondent warszawski „Berliner Tageblatt* wskazuje, że min. Mey- 
szłowicz od dłuższego czasu był już zwalczany przez lezjonistów, grupują- 
cych się około „Głosu Prawdy* i że ustąpienie min. Meysztowicza uważa- 
ne jest, jako dowód osłabienia prawego skrzydła w obozie. rządowym. 
Korespondent podnosi, jako hipotezę, mającą największe szanse prawdo- 
podobieństwa przypuszczenie, iż rząd niezwłocznie po ferjach śŚwiątecz- 
nych wystąpi w Sejmie z projektem zmiany konstytucji. Min. Meyszto- 
wiez w kierowniczych kołach rządowych uważany miał być — według 
tej hipotezy — za osobistość najmniej nadającą się do przeprowadzenia 
projektu rządowego w Sejmie. 

Korespondent „Vossische Ztg.* wskazuje, że nowy minister spra- 
wiedliwości p. Car należy do grona osobistości najbardziej zbliżonych do 
Marszałka Piłsudskiego i że jest właściwym autorem dekretu o nowym 
ustroju sądownietwa, Rząd polski przed powołaniem p. Cara na stanowis- 
ko ministra sprawiedliwości miał — jak zaznacza korespondent — pod- 
kreślić wyraźnie zamiar 
ze strony Sejmu. 

przeprowadzenia tego dekretu, mimo sprzeciwu 

    

„ dzielę rano. 

Cena 20 groszy. 
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Nr. 294 (1341) 

„Dzien polityczny. 
(Tel, wł), Wczoraj Marszałek Pił. 

sudski przyjął ministra Spraw Zagra- 
nicznych Zaleskiego, który złożył mu 
szczegółowe i obszerne sprawozdanie 
z przebiegu i wyników ostatniej sesji 
Rady Ligi Narodów w Lugano. 

(Tel. wł,). Wczoraj p. premj. Bar- 
tel konferował z prezesem klubu B.B. 
płk. Sławkiem, poczem udał się o 
godz. 11 m. 80 do Belwederu, gdzie 
odbył konferencję z Marszałkiem Pił. 
sudskim, 

Wieczorem p. premj. Bartel wy- 
jechał do Małopolski , Wschodniej, 
gdzie spędzi świętą u swjch znajo- 
mych. na wsi. Pana premjera Zustę- 
powač będzie do dnia 27 b. m. p. minister Robót Publicznych Mora- 
= a od dnia 27 do końca ur- opu p. minister Spraw We - 

nych Sžtadkowski, у a : * ; 
(Tel. wł,), Dowiadujemy się, że 

nowy minister spraw edliwości po- 
stanowił wprowadzić prawo o ustro- 
ju sądów z dnem 1 stycznia. Rząd 
stoi na stanowisku, że obowiązuje go brzmieńie dekretu Prezydenta 
zeczy pospolitej, przewidujące wpro- 

wadzenie w życie prawa © ustroju sądów z dniem i stycznia 1929 r. | „Prawo o ustroju sądów może 
być uchylone „jedynie przez nowelę Sejmową, zmieniającą odnośny de- 
kret Prezydenta Rzeczypospolitej, 
Narazie nie wyjaśniona Jeszcze z03- 
stała sprawa przenoszenia do sądow- 
nictwa cywilnego sędziów wojsko- 
wych. 

* 

(Tel. wł,), Wczoraj po załatwieniu 
Zmiany na stanowisku ministra spra- 
wiedliwości rozporzęły się ferje w rządzie. Oprócz prem. Bartla wyje- 
chało poza Warszawę na święta sze- 
reg ministrów, 

* 

Podług informacyj ze źródeł mia- redajnych obecny / wojewoda nowo- 
gródzki, p. Zygmunt Beczkowicz ma w najblższym czasie objąć stano- wisko dyrestora departamentu samo- rządowego w Minist Spraw Wew. 
nętrznych, Funkcje te pełnił dotąd p. wicem. Jaroszyński, który chciałby. obecnie poświęcić się wyłącznie pracom związanym z jego stano- 
wiskiem wiceministra, zwłaszcza w 
zakresie reorganizacji i usprawn'enia administracji, Wicemin. Jaroszyński 
jest zastępcą przewodniczącego w specjalnej Komisji w tym celu przez. Radę Ministrów powołanej, | + 

ё : 

— (Tel. wł), W dniu 22 wi į nister Pracy i Opieki Śpołólznaj g. Stanislaw Jurkiewiez wyjechał na wypoczynek świąteczny do Zakopą- nego. В 

  

Kardynał Hlond w Wiedniu. 
W drodze powrotnej z Rz: m przybył wczoraj do Wiednia ko 

dynał prymas Hlond, Na dworcu oczekiwał ks. prymasa poseł polski 
Bader z personelem poselstwa. | W godzinach przedpołudniowych 
ks. kard. Hlond złożył kilka wizyt, 
poczem dokonał poświęcenia no- 
wego gmachu poselstwa. Po tej 
ceremonji odbyło się w poselstwie - polskiem śniadanie, w którem ucze- 
stniczyli prócz ks. prymasa między | 
innemi prezydent republiki austrja- | 
ckiej Miklas, kardynał Piffl, kanc- | 
lerz Seipel, nuncjusz apostolski Si- | bilja. Pociągiem popołudniowym | wyjechał ks. prymas Hlond did | znania, dokąd przybędzie w nie-_ 

  

  

Kronika telegraficzna. : 
= W stanio zdrowia króla Jerzego nie | zaszły żadne zmiany. Król spędził noc zu- | pełnie dobrze. z M 
— W celu zaprotestowania przeciwko mo- 

żliwości odwiedzin Hoovera w Meksyku do biur redakcyjnych wielu dzienników wtarg- | 
mężczyzn i kobiet. 

że należą do ligi wałki | 

nęła wczoraj grupa 
Osoby te wyjaśniły, 
z imperjalizmem. 

= Ruch reakcyjny, skierowany przeciwko. 
rządowi republikańskiemu wykryły władze | w Konstantynopolu. W związku z tem skon- 
fiskowano szereg dokumentów kompromitų- я 
jących oraz aresztowano 14 osób, podejrza- 
nych o przygotowanie ucieczki szeregu 
więźniów. н MG 

= Wybuchł pożar, w nowobudującym się | 
kościele anabaptystów w Nowym Jorku, | 
który « zniszczył wewnętrzne drawerje oraz zewnętrzne rusztowania. Chodzi tu o kościół, — 
budowa którego ma kosztować 2 miljony dolarów, ofiarowanych w całości przez Roc- kefelera młodego. Straty obliczane są na 
miljon funtów szterlingów. Е 

= Nastąpił wybuch w składzie fajerwer- ków w Meksyku przeznaczonych na uroczy- | stości świąt Bożego Narodzenia. Budynek _ 
runął w gruzy, zabijając 6 osób i raniąc 10. 

== Na żądanie rządu węgierskiego aresz- $ 
owano_w Brukseli bylego miojstra wedi 

       



Życie gospodarcze. 
KRONIKA KRAJOWA. 

— W sprawie eksportu drzewa 
do Niemiec. Układ prowizoryczny, 
dotyczący wywozu drzewa tartego 
do Niemiec wygasł z dniem 4 grud- 
nia b. r. Wobec tego Ministerstwo 
Komunikacji wydało ostatnio okól- 
nik, normujący tę sprawę. W myśl 
tego okólnika dalsze przyjmowanie 
wywozu do iemiec i rus 
Wschodnich w kierunku przez lą- 
dowe stacje graniczne może być 
dokonywane tylko pod warunkiem 
umieszczenie w liście przewozowym 
oświadczenia nadawcy, że posiada 
pozwolenie władz niemieckich do 
importu danej partii. 

Można przyjmować bez ograni- 
czeń drzewo tarte do portów nie- 
mieckich oraz drzewo nieobrobione. 
7а materjał tarty uważa się rów- 
nież podkłady przetarte z dwóch 
stron. Wywóz drzewa przez Gdańsk 
i Gdynię ograniczeniom nie podlega. 

Z CAŁEJ POLSKI. 

— Gdańsk, rynek drzewny. Na 
gdańskim rynku drzewnym panuje 
w tej chwili zastój spowodowany 
przedewszystkiem brakiem wywozu 
do Anglji. Wywóz do Francji rów- 
nież znacznie się zmniejszył, W Il 
kwartale 1927 roku wywóz przez 
Gdańsk wynosił 614.000 m.* podczas 

y w r. b. spadł na 223.000 m*. 
lipcu wywóz wynosił 60 tys. m.* 

w sierpniu 75, we wrześniu 67 i w 
październiku 63 tys. Pewne ożywie- 
mnie panuje obecnie na rynku pod- 
kładów, których Polska posiada w 

“tej chwili pewien nadmiar. Dość 
znaczny jest wywóz twardego drew- 
na tartego do Anglji, Belgji i Ho- 
landji. Niewielkie ilości, wywieziono 
do Finlandji. Poważne zainteresowa- 
nie drewnem polskiem panuje obec- 
nie w  Holandji.  Naogół jednak 

małe są nadzieje na szybką popra- 
wę sytuacji w Gdańsku, która zale- 
żeć będzie od zawarcia polsko-nie- 
mieckiego prowizorjum drzewnego, 
w razie uiedojścia jego do skutku 
spodziewane jest w zimie ożywie- 
nie eksportu do Anglji. Wobec po- 
wyższego gdańskie sfery gospodar- 
cze odnoszą się niechętnie do pro- 
wizorjum. (P. I. Ei. : 

Z ZAGRANICY. 

— Zwyžka cel na drzewo suro- 
we w Niemczech. W tych dniach 
ma być podpisane rozporządzenie 
© podwyżce ceł na drzewo surowe 
wywożone do Niemiec do 4 zł. za 
kwintal. 
  

Giełda warszawska 2 dn. 22,XIl. b. m. 
DEWIZY: 

Belgja  .- . 124,12—12381 
Holandja . . 358,62'/4—357 56'/+ 
Londyn —. . 43 29—43.18'/, 
Nowy York = 8,98 8.88 
Paryž 34.91 —34,82 
Praga ° 26.42!/,—26,36 

Szwajcarja 171.02/,—171,58 
Stokholm 239,06—238 44 
Wiedeń 125 66—125,35 
Włochy RC -46,72'/,—46,61 

Papiery procentowe: 8% L. Z. Banku 
Gospodarstwa Krajowego i Banku Rol- 
nego obligacje Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego 94. 5% pożyczka konwers,yjna 67. 5% 
kolejowa 60.. 7% stabilizacyjna 92. 10% 
kolejowa 102.50. 4% inwestycyjna 108. 5% 
premjowa 106 -106,50—106. 4'/,% listy zast. 
ziemskie 48,25 —47,75—48 25. 4%!/, warszaw- 
skie 47,50. 5% warszawskie 53,25. 8% 
warszawskie 68,75. 8% Łodzi 62,50 — 62,25— 
62,50° 

Akcje: Bank Dyskontowy 134.50. Mało- 
polski w Krakowie 27. Polski 185 — 184. 
Przemysłowców polskich 20. Spółek Zarobk. 
w Poznaniu 82. Leszczyński 19,50  Spiess 
230. Elektrownia w Dąbrowie 90. Siła i 
Światło II em. 110. Chodorów 230. Łazy 6.25. 
Węgiel 98.50. Modrzejów 33,50—33,75 Stara- 
chowice 38,25 —38,50, Ursus 7,50. warsz. Tow. 
Pożyczkowe na zast, ruch. 160. 

mm 
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Т Nowość! 
В | Hel, Romer. Wilja u Państwa 

- Mickiewiczów. 
: Wilno, 1929. Druk i naklad 
| Ludwika Chomińskiego. 

Kupujcie na Święta! We = 
| | wszystkich księgarniach. 5 
3 1 E ių Ž 

AA 141 4 

EREEAOEGOCMEC a AACEGEEGABEEG 

NA GWIAZDKĘ 
JEDYNY PODARUNEK TO 

z. AR DJ 

4505-2 
ZEOEEGTE A BAACABADAGEG| 

Założenie księgowości według naj- 
: nowszego systemu 

| „Sanreco“ (sexo 
wlasnego nakladu, dającego zawsze 
gotowy bilans i daty statystyczno- 
kalkulacyjne. Prospekty na żądanie. 

DRUKI WŁASNE. 4660 

— й watoln уе МОО 
° 1 40 kri 

| (Wrażenia z pobytu w Łodzi). 

Łódź poznane. powierzchownie 
bi zawsze na każdym, nieżyjącem 
życiem wewnętrznem. wrażenie 

ęcz przygnębiające: 
Miasto miljonerów, a zarazem 

skrajnej nędzy ludzkiej — nawet 
niebo nad sobą ma inne, dziwnie 
jakieś brudne i smutne. . Niebo to 

$ Keipo, jest do plachty, zawieszo- 

  

j pod sklepieniem kuchni wypeł- 
onej dymem i parą. 
— ©, Бо Łódź naprawdę podobne 

jest do wielkiej kuchni, ziejącej pa- 
i dymem kuchni, gdzie wre ży- 
w stanie gorączkowym mono" 

  

| tonnym i żmudnym. 
Łodzianie zarówno 

b ci, kupcy, jak owe zmecha- 
ei bogaci, fa- 

ry LOLO A 
  

|Na święta polecamy P | W 

  
    

telefon 5-44, 14-95 
4568—2       

   
           

  

Poleca w wielkim 
wyborze 
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Taksówka 142 
jest wygodna i elegancka, Zamówienia 
na dalsze podróże przyjmuje telefon 375, 

rzy, z których bije przedziwna za” 
ciętość ... i wytrwałość. 

Są to ludzie zrodzeni, wychowa- 
mi i żyjący w nieustannej walce, o 
której zdaje się nawet we śnie nie 
zapominają. 

Jakżeż to inny świat od Wilna. 
Ten, kto zżył się z miejscową atmo- 
sferą leniwej ciszy, kto ma wiecz- 
nie przed oczyma urok przyrody, 
mozaikowe tło wzgórz nadwileńskich 
— i harmonje linji starych, przygar- 
bionych, patyną wieków pokrytych 
— sędziwych domków i kościołów 
— znalazłszy się w Łodzi czuje się 
nieswojo i żle. 

Gdy danem mu jest przyjrzeć 
się bliżej wewnętrznemu życiu tego 
miasta, wtłoczonemu w mury gma- 
chów fabrycznych jest narazie oszo- 
łomiony i słów nie znajduje na o- 
kreślenie swych wrażeń, widzi się 
laikiem, przybyłym z bardzo, a for” 
dzo odległej prowincji, gdzie twa- 

          
  

    

RKRURYTER 

Z całej Polski. 
Pani Marszałkowa Piłsudska nie 

wyjeżdża do Krynicy. 
WARSZAWA, 22.XII. (Tel. wł,) 

Dowiadujemy się, że p. Marszałko- 
wa Piłsudska, która zamierzała spę- 
dzić święta Bożego Narodzenia w 
Krynicy, pozostaje w Warszawie z 
powodu przeziębienia się córki Ja- 
gódki. 

Blok Bezpartyjny na pomnik 
Z ednoczenia. 

WARSZAWA, 22.XII. (Pat.) Sej- 
mowy klub Bezpartyjnego Bloku, z 
inicjatywy swego prezesa p. płk. 
Walerego Sławka złożył 1690 zł. na 
budowę pomnika Zjednoczenia Ziem 
Polskich w Gdyni. 

Latarg między posłami Birken- 
mayerem a Komarnickim. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że zatarg słow- 
ny pomiędzy pos. bBirkenmayerem ® 
klubu B. B. i pos, pr.f. Aomarnic- 
kim z Klubu Narodowego, jaki miał 
miejsce na posiedzeniu Sejmu dnia 
18 grudnia podczas debaty nad od- 
roczeniem wejścia w życie dekretu 
Prezydenta pas L o u- 
stroju sądów powszechnych, 208- 
tał skierowany na drogę honorową. 
Jak się dowiadujemy, szczegóły 
przedstawiają się następująco: 

Pos. Bźrkenmay”r, ponieważ pos. 
Komarnicki nie reagował na jego 
słowa „tchórz i łgarz*, wystosował 
do p. prof. Komarnickiego list, w 
którym ponownie użył tych słów 
pod adresem p. Komarnickiego. Wo- 
bec tego pos. Komarnicki wysłał do 
pos. Burkenmayera swych sekundan- 
tów. Pos. Birkenmayer sekundantów 
przyjął i ze swej strony wyznaczył 
dwóch świadsów. 

Obecnie pomiędzy przedstawicie- 
lami obu stron toczy się dyskusja, 
w jakiej formie ma nas'ąpić zadość- 
uczynienie i która ze stron powinna 
to zadośćuczynienie otrzymać. Nie 
jest wykluczone, iż zatarg zlikwido- 
wany będzie z bronią w ręku. 

Jednolity typ dowodów osobistych. 
WARSZAWA, 22.XIL. (Pat), W 

związku z rozporządzeniem 0 dowo- 
dach osobistych, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, mając na względzie 
jednolitość dowodów osobistych, za- 
mierza spowodować wykonanie tych 
druków specjalnemi czcionkami i na 
specjalnie do tego celu wytworzo- 
nym papierze. W tym celu Minister- 
stwo Spraw Wewnętrznych weszło 
w porozumienie z Państwowemi Za- 
kładami Graficznemi w Warszawie, 

Aby uniknąć wydawania przez 
poszczególne gminy dowodów .oso- 
bistych o różnym wyglądzie ze- 
wnętrznym, Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych zwróciło się do wszyst- 
kich pp. wojewodów oraz komisarza 
rządu na m. stoł, Warszawę z psle- 
ceniem powiadomienia o powyższym 
zamiarze urzędów gm nnych i zale- 
cenia im zarazem powstrzymania się 
od samodzielnego zmieniania wspo- 
mnianych druków. 

Braterskie życzenia dla współro- 
daków na Litw.e Kowieńskiej. 
Zarząd Związku Polaków, pocho” 

dzących z Ziemi Kowieńskiej zwró- 
cił się do Dyrekcji Radjostacji w 

Warszawie i w Wilnie z prośbą o 

nadanie komunikatu trešci następu- 

jącej: Związek Polaków pochodzą- 

cych z Ziemi Kowieńskiej, a zamie- 
szkałych w Polsce przesyła w dniu 

Narodzenia Pańskiego swym roda- 

kom na Litwie oraz wszystkim jej 

obywatelom bez różnicy narodo- 

wości i przekonań najserdeczniejsze 
życzenia, przedewszystkiem zaś, aby 

wspólnie tęsknoty i gorące pragnie- 

nia, zmierzające do umożliwienia 

wzajemnych porozumień i nawiąza” 

nia normalnych stosunków urzeczy” 
wistniły się w _ następującym No” 
wym 1929 Roku. Prezydjum Związku 

prof. Stanisław Władyczko, Adolj Ba- 

biański i Marja Krasowska, Wilno, dn. 
25 grudnia 1928 r. (x). 

mnie, gdy w licznem gronie kole- 
gów po piórze z całej Polski zwie- 

ilišmy wnętrza największych fa- 
bryk łódzkich, oszołomieni warko- 
tem tysięcy mechanicznych wrze- 
cion, stukiem tysięcy krosien i wi- 
rem wśród nich mężczyzn i kobiet 
o gołych żylastych rękach, bezbar- 
wnych obliczach i matowych oczach. 
pracujących niczem precyzyjne auto- 
maty. 

Zwiedzanie Łodzi, a raczej naj- 
większej w tem mieście i w Polsce 
fabryki wyrobów bawełnianych Szei- 
blera Gromana — przypadło na 
dzień mglisty i dźdżysty. Było nas 
chyba około 40 zwiedzających fab- 
ryki bywalcy z „sżerokiego świata”, 
znani z śmiałości i rezonerstwa, a 
nikt prawie nie umiał mówić, tak. 
iż podobni byliśmy do cieni prze- 
mykających przez huczące hale pra- 
oz maszyn i automatów ludz- 
ich. 
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nych 

nigdzie niespotykane   

„Fortuna“ fabryka cukrow i cžekolady 
Wilno, uł Metropolitalna Na 5 

której wyroby odniosły wielki sukces na Wystawie— Targach Północ- 
w Wilnie i odznaczone zostały ZŁOTYM MEDALEM, ma zaszczyt 

zawiadomić, iż pragnąc udostępnić Sz. Publiczności bliższe poznanie 
wyrobów, otworzyła we własnym domu fabrycznym 

specjalny POKÓJ WYSTAWOWY, 
gdzie będą codziennie prezentowane najświeższe: 

czexolad<i, 

Przy sposobności podajemy do łaskawej wiadomości, iż zwycza- 
jem lat ubiegłych przygotowaliśmy specjalne ozdoby choinkowe i inne 

dotąd nowości świąteczne. 
Prosimy o łaskawe odwiedzanie WYSTAWY i wypróbowywanie 

o niedošcignionej jakości wyrobów naszej fabryki. 

(Łotoczek, obok hotelu Niszkowskiego), 

cuxry, słodycze i inne łakocie. 

4672-1   
  

Przed rewizją 
BERLIN, 22.XII (Pat). Cala dzi- 

siejsza prasa popołudniowa podaje 
na naczelnem miejscu oficjalny ko- 
munikat o osiągniętem porozumie- 
niu między rządem Rzeszy a rząda- 
mi 6-u mocarstw reparacyjnych w 
sprawie utworzenia komitetu rzeczo- 
znawców dla przeprowadzenia rewi- 
zji planu Dawesa. 

„Berlin. Ztg* w komentarzu, po- 
wołującym się na informacje Wil- 
helmstrasse, podnosi. że w urzędzie 
Spraw Zagr. panuje zupełne zado- 
wolenie z osiągniętego porozumie- 
nia. 

Oficjalne koła niemieckie uważać 
mają, iż udało się Niemcom uchylić 
żądanie strony przeciwnej, zmierza- 
jące do związania rzeczoznawców 
istniejącemi traktatami oraz instruk- 
cjami ich rządów. 

„Berlin. Tag." zaznacza, że rząd 
Rzeszy w rokowaniach obecnych 
mógł się ograniczyć do uniemożli- 
wienia odstąpienia od uchwał ge- 
newskich. Dziennik podkreśla, że 
dla osiągnięcia tego wyniku potrze- 
ba było długotrwałych rozmów i wy- 
miany not. Ze strony niemieckiej, 
jako kandydatów na członków ko- 
mitetu rzeczoznawców wymieniają 
prezesa Banku Rzeszy dr Schachta 
i bankiera hamburskiego Melchiora. 

BERLIN 22.XII. (Pat). Londyński 
korespondent „Voss. Ztg.* donosi, 
że w angielskich kołach politycznych 
oczekują zebrania się komisji dla 
rewizji planu Dawesa mn.w. z koń- 
cem stycznia przyszł. roku w Pary- 
żu. Pierwszem zadaniem tej komisji 
ma być według informacyj dzienni- 
ka ustalenie ph pracy oraz miej- 
sca obrad. równocześnie zaś pow- 

zięcie decyzji, «w jakich warunkach 
iwjakim celu komisja ma przenieść 
się chwilowo do Berlina. Londyńskie 
koła polityczne—jak twierdzi kores- 
pondent „Vossische Ztg“—wyražają 
przypuszczenie, že uda się osiągnąč 
jednomyślną zgodę wszystkich człon- 
ków komisji co do treści jej spra- 
wozdania. To sprawozdanie przeka- 
zane zostanie następnie komisji re- 
paracyjnej, która ze swej strony za- 
opatrzyć ma ten raport we własne 

uwagi, lub też bez jakichkolwiek 
uwag przedłożyć go wprost pań- 
stwom aljanckim. 

O ileby którykolwiek z wierzy- 
cieli Niemiec lub też same Niemcy 
nie zgodziły się na treść sprawoz- 
dania, wówczas komisja miałaby au- 
tomatycznie zaniechać swej działal- 
ności. Gdyby jednak wszystkie rzą- 
dy zainteresowane uznały takie 
sprawozdanie za podstawę do dal- 
szych rokowań, to, na wzór londyń- 
skiej komisji reparacyjnej z r. 1924, 
zostałaby zwołana nowa komisja, 
złożona z polityków i ministrów 
Skarbu Niemiec oraz państw aljanc- 
kich. 

Przed późną jesienią  komi- 
sja taka miałaby do rozwiązania 
trzy następujące zagadnienia: 1) U- 
stalenie w formie traktatowej ostate- 
cznego sposobu rozwiązania sprawy 
reparacyjnej, lub też przyjęcie w 
tej sprawie prowizorjum, 2) zapew- 
nienie drobnym wierzycielom repa- 
racyjnym, a mianowicie: Grecji, Ru- 
munji i Jugosławji możliwości wnie- 
sienia sprzeciwu, 3) rozwiązanie dru- 
giego punktu komunikatu genew- 
skiego, dotyczącego Nadrenji oraz 
komisji konstatacyjno-pojednawczej. 

Sprawozdania komisarzy do spraw odszkodowań. 
BERLIN, 22 XII (Pat). Cała prasa dzisiejsza w obszernych wyciągach 

ogłasza sprawozdania poszczególnych komisarzy i powierników do spraw 
odszkodowań przy poszczególnych instytucjach państwa. 

Sprawozdanie komisarza przy Banku Rzeszy za okres od | września 
1927 r. do 31 sierpnia 1928 r. stwierdza, że w przeciwieństwie do okresu 
z przed czterech lat zaznaczył się znaczny postęp zarówno w życiu go” 
spodarczem, jak i finansowem położeniu Banku Rzeczy. 

Sprawozdanie komisarza przy kolejach państwowych stwierdza, że 
towarzystwa kolejowe niemieckie punktualnie spłacały swoje reparacyjne 
zobowiązania, które wynosiły 660 miljonów marek w złocie za czwarty 
rok i w ten sposób osiągnęły sumę, przewidzianą dla normalnego świad- 
czenia rocznego na pokrycie długów reparacyjnych i procentów. 

  

Rokowania nad polsko-niemiecką 
umową drzewną. 

BERLIN, 29.XII (Pat). „Vossische Ztg.* zamieszcza dziś artykuł wi- 
ceprzewodniczącego wschodnio-niemieckiego związku drzewnego i tarta- 
czanego dr. Hermana Hellera, który oświadczył, że wynik ostatnich roko- 
wań warszawskich pozwała oczekiwać, iż rokowania nad polsko niemiecką 
umową drzewną rozpocząć się mają w ciągu najbl'źszych dni. Pocieszają- 
cym jest fakt, iż zarówno rząd polski jak i niemiecki oświadczyły goto- 
wość przedłużenia prowizorjum drzewnego, narazie chociażby do dni 14. 

Rewizje u autonomistów alzackich. 
PARYŻ, 22. XII. (Pat.) Jak donoszą ze Strasburga, dokonano tam 

rewizji w domach szeregu autonomistów. Rewizje te miały na celu ustalić 
ewentualne stosunki 
przywódcami autonomistów. 

pomiędzy Benoit, zaanym zabójcą prokuratora, a 

Według obiegających pogłosek, władze policyjne są w posiadaniu 
listu, który zabójca napisał natychmiast po dokonaniu zamachu. 

Według informacyj „Le Temps* Benoit miał oświadczyć, że natych- 
miast po zamachu napisał list do alzatczyków do Strasburga. 

Zakończenie sensacyjnej sprawy. 
BERLIN, 22.XII (Pat). Przed sądem przysięgłych w Hamburgu za- 

kończył się dziś po 5-tygodniowej rozprawie jeden z najsensacyjniejszych 
procesów, jakie toczyły się w ostatnich latach w Niemczech. Na ławie 
oskarżonych zasiadło 53 handlarzy spirytusu oraz 6 urzędników celnych, 
którzy od dłaższego czasu przemycali wielkie transporty spirytusu do 
Niemiec, sprzedając į na obszarze niemieckim i osiągając olbrzymie do- 
chody. Wyrok, wy! any przez sąd nakłada na wszystkich oskarżonych 
bardzo wysokie kary. Główny oskarżony skazany został na dwa lata wię- 
zienia oraz karę pieniężną w wysokości 105 miljonów marek. 

niem warg—nie mogąc wyjść Zz po- 
dziwu nad pracą tysięcy ludzi, nie- 
zwracających na nas nawet naj- 
mniejszej uwagi. 

Ci ludzie z fabryk, to zaiste lu- 
dzie nietylko o stalowych rękach, 
lecz i sercach i nerwach. 

Zaliż naprawdę—nie reagują na 
przejawy życia? 

nie, to mus i obowiązek czyni 
z nich tak obojętnych i pochłonię- 
tych pracą wśród motorów. ziejących 
wokoło śmiercią. 

Lada złe posunięcie ręką, czy 
nogą takiego człowieka—automatu, 
a śmierć weźmie jego życie, jako 
słusznie należną sobie daninę. Lecz 
innymi są ci ludzie poza godzinami 
pracy. 

Instynktownie poprostu wyczu- 
wają łączność organizacyjną i ko- 
nieczność samoobrony swych praw 
przed kapitałem i wyzyskiem. 

Domki łódzkiego robotnika fa- 
cznego, choć nie są podobne do odo 

           
  

małych odcinków hal fabrycznych w 
dzień świąteczny, gdzie w.oczy rzu- 
ca się pedantyczny zgoła ład i czy- 
stość. 

Jak można było stwierdzić w 
owym dniu wycieczki prasowej 10 

„ grudnia, robotnik łódzki to człowiek 
światły — i posiadający wytyczone 
linje postępowania w życiu, 

Znajduje on bardzo często 
wspólny język z fabrykantem, jeśli 
idzie o postęp w organizowaniu 
pracy i warunków egzystencji. 

Z szeiblerowsko-grhomanowskich 
hal fabrycznych — kilkanaście od- 
danych do dyspozycji wycieczki 
aut sznurem przemknęło przez za- 
topione przysłowiowem błotem łódz- 
kiem ulice miasta i zatrzymało się, 
w iście  amerykanskiem tempie 
budowanej * kolonji robotniczej na 
Karolewie, ]u wylotu w szare ;pole 
ul. Wileńskiej. 

W ciągu niespełna 7-miu mie- 
kolonja ta liczy 98 nowych, 
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zdemaskowanie nowych metod 
propagandy komunistycznej, 
Według wiadomości uzyskanych 

ze źródeł miarodajnych organizacje 
komunistyczne wpadły na nowy 
sposób propagandy komunizmu na 
terenie Polski. 

Z rejestrów robotników i pra- 
cowników wyeliminowano — росЬо- 
dzących z Polski, zagorzałych ko- 
munistów, którym polecono wysy- 
łać częste listy do swych rodzin w 
w Polsce, redagowaniem których 
zajął się specjalny referat propagan- 
dowy. W listach tych wyczuwał się 
system sowiecki, stosunki, warunki 
ekonomiczne i t. d. Listy podobnej 
treści nadeszły do Wilna i są ja-- 
skrawym powodem tej nieprzebie- 
rającej w środkach propagandy. (x)     

  

Nowości bibljograficzne, 
Ukazały się na półkach księgar- į 

skich trzy przemiłe książeczki dla i 
naszych najmłodszych, pióra Anto- 
niego Bogusławskiego. Od czasów” | 
Konopnickiej nikt tak, jak on, nie 
umie przemawiać do młodych czy- 
telników, a raczej słuchaczy, gdyż | 
utwory Bogusławskiego, dzięki próy R 
stocie języka i niezwykle Paine, | 
nemu obrazowaniu odpowiadają po- 14 
ziomowi tego wieku. Są to przytem 
rzeczy wielkiej miary artyzmu, prze- 
jawiającego się w wykwintnej wer- 
syfikacji i szlachetnym stylu każde- 
go dzieła, wychodzącego z pod pió- 
ra tego poety. Posiadają one w wy- 
sokim stopniu prawdziwy humor, 
jak w „Różnych powiastkach”, szcze- 
re i głębokie uczucie, jak w „Za- 
jączkach*, tym prawdziwym klejno- 
ciku poezji, nieprzeciętnej wartości р 
dydaktyczne, jak w „Żywych liter- i 
kach*. Wszystkie te książeczki są 
wydane wytwornie i ozdobione ilu- | 
stracjami, które stanowią prawdziwą 4 
rozkosz dla oczu. (Nakl. Gebethnera JJ 
i Wolffa). a | 

Powieść dla młodzieży Kornela A 
Makuszyńskiego „O dwóch takich, 
co ukradli księżyc” — szarżuje tym 2 
niezrównanym, złotym humorem, z 
którego autor jej jest tak zaszczyt- 
nie znany. Makuszyński znalazł naj- 
prostszą drogę do serc młodzień- 
czych i nie naucza, ani nie morali- 
zuje, ale, śmiejąc się na głos z ocza- 
rowanym czytelnikiem, niewidocz- 
nym gestem sieje zdrowe ziarno w 
serca, wzruszone głęboko. Książka 
jest również pięknie wydana i świet- 
nie ilustrowana przez K. Sopoćkę. 
(Nakł. Gebethnera i Wolffa). 

Jednocześnie z powyższemi nowo-._ 1 
ściami ukazały się dzieła klasycznej _/ 
już dziś literatury dla młodzieży w ŚP 
nowych ozdobnych i pięknie iłustro- || 
wanych wydaniach. Sąto: Edmunda | 

<a
 ; 

1 

' 
» 

A 

de Amicisa „Serce“, książka dla | 
chłopców w przekładzie Marji Ko- | 
nopnickiej. Wydanie 10; Zofji Bu- | 
kowieckiej „Historja o Janku Gór- 
niku”, opowiadanie dla młodzieży. 
Wyd. 5 z 9 rycinami; Michała Sie- 
dleckiego „Skarby wód”, obrazy z 
nadmorskich krain. Wyd. 2 popra- 
wione i powiększone ze 123 rysun- 
kami; Henryka Sienkiewicza „Ksów, 
żacy", powieść historyczna dla mło- | 

dzieży, m kierunkiem autora ulo- | 
żona. yd. 3 z 7 rysunkami A. 4 
Piotrowskiego i „Ouo vadis?“, po 
wieść z czasów Nerona dla dojrzal- 
szej młodzieży, ułożył i objaśnił A. 
Bobin. Wyd. 6 z '10 rycinami; Jul 
jusza Verne'a „20000 mil. podmor- 
skiej żeglugi". Wyd. 4 z 19 ilustra- 
cjami i okładką de Neuville'a; J. M. 
Załeskiej „Księżniczka Katarzyna”, 
powieść dorastającej młodzieży. 
Wyd. 3 z ryciną. Wszystkie powyż- 
sze książki wyszły nakładem Ge- | 
bethnera i Wolffa. L 

— Paul Morand „Žyjący Budda“. | 
Jest to nowy tom serji„Wybitnych | | 
dzieł XX w.* w wydawnictwie „Ro- 
ju”, którą z takiem powodzeniem 
zainicjowały dzieła Bernanosa i Syg- 
rydy Undset. 

Piękno egzotycznego Wschodu, 
obrazy upadającej „białej* eywili- 
zacji oraz wykwintna kultura autora 
składają się na przedziwny czar 
tej książki, która jest takim samym 
znakiem zapytania w sprawie współ- 
życia ras żółtej i białej, jak „Magja 
czarnych* tegoż autera—w sprawie 
murzyńskiej, . 

k 
"M 

  

Do wiosny ma tam stanąć jeszcze 
kilkadziesiąt domków. 

Robotnicy, którzy otrzymają w 
nich mieszkanie po latach kilku- 1 

  

nastu staną się tych domków wla- ; 
ścicielami. To zaledwie mały 
fragmencik pracy organizacyjnej 
fabrykanta i robotnika łódzkiego 
nad podniesieniem warunków egzy- 
stencji tego ostatniego. j 

Łódź obecnie — natchniona, rzec. 
można, jest podobno pracą. Praca 
ta rokuje najlepsze korzyści dla 
kraju. Życzyćby należało, ażeby 
pracy tej nadany był jaknajrozgło- 
śniejszy poklask, by najszersze ma- : 
sy ludzi „niefabrycznych“ nie ma- | 
jących oniej žadnego wyobražėnia— 
przejęli hart ducha oraz wytrzyma- 
łość i systematyczność w codzien- 
nych wysiłkach od tych, co myślą 
o lepszem jutrze wśród warkotu JH 
tysięcy mechanicznych wrzecion, „4 
stuku krosien i stęku potężnych | 

maszyn wytwarzających ruch i siłę. | 
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1 KRONIKA OSZNIAŃSKA. 
о— Tragiczny czyn obłąkanego. 

We wsi Zajezierce gminy solskiej 
umysłowo chory Jan Racino podpa- 

ił własny dom i sam ułożył się do 
łóżka. Chciał on w ten sposób ode- 

ć sobie Zycie. Ogień w czas za- 
izono i zagaszono. Niedoszłego 
samobójcę oddano pod opiekę 
iny. (v) 

 kRoNIKA DZIŚNIEŃSKA. 
EU W skutek nadmiernego uży- 
z zmarł nagle mieszka- 
z. 38-letni Jan Chrzanow- 

  

   
     

    

   
   

   

  

  

— Staraniem Zarządu Kursów 
„ola Polek odbyło się w Głębo- 
kiem przedstawienie. Odegrano mia- 

AE. sztukę „Prawnuczka Twar- 
dowskiego"*. Zysk z tej imprezy 

, przeznaczony został na kursa zawo- 
| dowe. (x 

: ‘іі’гоемшси. 
i — Walka z  przemytnictwem. 

negdaj na odcinku granicznym 

4 

,„ Wieści i obrazki z kraju. 
Niemenczyn | przylapano większy 

przemyt w postaci 140 klgr. tytoniu, 

Na odcinku Rykonty patrol K.O. 
P-u ujął kilku przemytników, usilu- 

jących przeszmuglować do Polski 43 

klgr. sacharyny i 30 klgr. tytoniu. 

Skonfiskowany przemyt odesłano 

do najbliższego urzędu celnego. 

W rejonie N. Trok ujęto prze- 

mytnika litewskiego, który usiło- 

wał przeszmuglować przez granicę 

kilka krów. W obronie przemytnika 

stanęli strażnicy litewscy, którzy 
obsypali patrol K.O.P-u gradem kul 

karabinowych. Zdecydowana jednak 

i śmiała postawa żołnierzy. polskich 

udaremniła zamach w zarodku. 

— Do Polski po chleb. Jak do- 

noszą z pogranicza władze sowiec- 

kie poczyniły cały szereg ułatwień 

ludności udającej się do Polski po 

żywność. Ulgi te spowodowane zo- 

stały brakiem zboża na B. S. KR 

co dajesię bardzo odczuwać szcze- 

gólnie w miejscowościach pogranicz- 

nych. (x) 

  

  

Dziś: 
Jutro: 

Wiktorji P. 

+ Vigilja Irminy 

Wschód słońca—g. 7 m. 25. 
Zachód s g. 14 m. 59. 

METEOROLOG CZNA 

|| — Spostrzeżenia Zakładu Meteo- 

rologicznego U. $. B. z dnia 22 b. m. 
= enie średnie w milimetrach 

и emperatura šrednia — 8 С., 
„ opad w milim. — wiatr przeważają- 

bi południowo-zachodni. Uwagi: po- 
chmurno,sądź minimum na dobę— 13, 
maximum — 6. Tendencja barome- 

" + stan stały. 
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KOŚCIELNA. M 

— Powrėt 1. E. Arcybiskuoa-Me- 
_ tromolity z Rzymu. W dniu. dzisiej- 
bik Powraca z Rzymu J. E. arcy- 
Micha, Jałorzykowski i ks. biskup 

z pa kiewicz. Podczas swego po- 
14 mas W Rzymie dostojnicy kościoła 

Jaaa" byli na uroczystościach 50- 
kapłaństwa Ojcia św. Piusa 

= - Jednocześnie J. E. Arcybis- 
P— Metropolita Wileński poinfor- 

ezji Ojca św. o pracach archidje- 
d gj leńskiej. J. E. are. Jałbrzy- 

Fala d otrzymał błozosławieństwo 
SH podległej mu archidiecezji. 

URZĘDOWA 

4, %— Praca w urzędach. Jutro t. j. 
W poniedziałek praca w urzędach 
ETZ: i samorządowych bę- 

_ dzie trwała do godziny 12 w połu- 
/__ dmie. Normalne urzędowanie zosta- 
: | nie podjęte w czwartek. (x). 

ADM'NISTRACYINA. 

— Komunikat urzędowy. Podaję 
| de wiadomości, że Rozporządzeniem 
_ pana ministra Rolnictwa z dniem 4 
( stycznia roku przyszłego zostało za- 
' kazane całkowicie polowanie na ło- 
| sie, byki, dropie, dropiekamionki 

4 (strepety) i wiewiórki. Czas ochron- 
4 pomienionej zwierzyny ma trwać 

| daty wskazanej do dnia 31 gru- 
dnia 1930 roku bez przerwy. (Dz. 
Ust. R. P. Ne 96 poz. 852 z 1928 T.). 

W. Išzora 
starosta grodzki. 

MIEJSKA. 

— Zezwolenie na handel do godz. 
28-86]. Wydział Przemysłowy Magi- 
stratu m. Wilna przystąpił już do 
p'zylmowania podań na wydanie 

| gezWoleń na sprzedaż detalicznych 
olejów mineralnych (nafty, benzy- 
ny) oraz rozpoczął wydawanie Za- 
świadczeń na rok 1929 na handel 

| do BOdz, 28-ej w zakładach gospod- 
nio-Szynkarsk:ch. 

odanią te przyjmowane będą 
wyłącznie do dnia 15 stycznia roku 

„ przyszłego, po tym terminie opie- 
„szali właściciele pociągani będą do 
". odpowiedzialności administracyjno- 

karnej. 
— Wynik przetargu na budowę 

„szkoły powszechnej na Antokolu. 21 
b. m. odbył się w Macistracie prze- 
targ na budowę szkoły powszech- 
nej na Antokołu. Do przetargu sta- 
nęło 10 firm. 

К Przeprowadzenie robót powie- 
| rzono firmie inż. Smorgoński na su- 
| mę 502.000 zł, przyczem materjał 

||. budowłany dostarczy Magistrat. 
/, , — Magistrat na gwiazdkę. Wzo- 

rem lat ubiegłych, Magistrat wya- 
gnował po 250 zł. na gwiazdkę 

„dla załogi statków „Wilno*”'i „Wilja“, 
| ją Pozostających pod protektoratem 

KU. Wilna. 
Niezależnie od powyższego Ma- 

gistrat wyasygnował 150 zł. na u- 
żądzenie Wilji dla emigrantów z 

Litwy Kowieūskiej. 

‘ SPRAWY PRASOWE. 

„a— Redaktor „Dzwonu* w Wiinie. 
ly edalctor pisma polskiego w Dyne- FUN „Dzwoa* p. Kazimierz Le 
B S ie Przybył onegdaj do Wilna, 

dzie spędzi ferje świąteczne. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
adna Kenį ч 
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Młodzieży Akademickiej Uniwersy- 

tetu Stefana Batorego w Wilnie tą 

drogą składa podziękowanie Arty- 

stom Teatru Narodowego Z p. dy- 

rektorem Ludwikiem Solskim na 

czele za uprzejmie zaof:arowane W 

dn. 12-go grudnia r. b. przedstawie- 

nie komedji p. t. „Pan Jowialski* 

oraz dyrekcji Teatru Polskiego w 

Wilnie za łaskawe udzielenie na 

rzecz Bratniej Pomocy, Pol. Młodz. 

Akadem U S. B dochodu z p0- 
wyższego przedstawienia. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Opłatek w kole Macierzy im. 

T. Kościuszki. Zarząd Koła Pol. Mac. 

Szk. im. T. Kościuszki zaprasza 
członków Koła na tradycyjne łama- 

nie się opłatkiem, które się odbę- 

dzie dn. 31 XII o godz. 6 wiecz. Ży- 
czący sobie wziąć udział w niem 

proszeni są o zapisanie się na $- 

cie w bibljotece Koła od godz. 5 do 

8 wiecz, 
— Biuro Pracy przy Stowarzy- 

szeniu Lekarzy Polaków podaje do 

wiadomości kolegów, że w rozpo- 

rządzeniu Biura znajduje się 0beec- 

nie kilka wolnych posad lekarskich. 

— Na choinkę óla dzieci wiejskich: 

w szkołach. Zawdzięczając zabiegom 

Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej 

Ziem Wschodnich w dalszym ciągu 

złożyły dzieci ze szkoły „Dziecko 
Polskie" 89 książeczek, ubranka, za- 

bawki i gotówką 8 zł. Szkoła po- 

wszechna N+2-gi gotówką 5 zł. Ucze- 

nice gimnazjum im. Czartoryskiego 

zebrały w sześciu klasach gotówką 

zł, 81 i 29 gr. pozatem 35 książek, 

owoce, słodycze, ubranka, zabawki 

i zeszyty. Dzieci pana konsula ło- 

tewskiego ciepłe ubrania, zabawki 

j malowanki. To też wszystkim о- 

fiarodawcom w imieniu obdarowa- 

nej dziatwy dziekując serdecznie za- 

syła życzenia wesołych - Świąt  Pol- 
ska Macierz Szkolna. Z. W. 

SPR_WY ROBOTNICZE. 

— Sądy pracy. W celu omówie- 

nia sprawy zgła-zania kandydatów 

na ławników i ich zastępców do 

Sądów pracy w dniu wczorajszym 

w lokalu Inspektoratu Pracy odbyło 

się posiedzenie przedstawicieli  po- 

szczególnych organizacyj zawodo- 

wych. 

  

ROZNE. 

— Dziś jako w niedzielę przed- 

świąteczną wszystkie księgarnie pol- 

skie, gwoli wygody publiczności, 

otwarte będą od godz. I — 6 popoł. 

Wileńskie Koło Zw. Księg. Pol. 

— Fabryka czekoiady i cukrów 

„Fortuna“, egzystująca od 1920 r. 

fabryka czekolady i cukrów p. { 

„Fortuna“, kierowana przez ener- 

gicznego fachowca p. _ Farberowa, 

rozwijając się stale, zajmuje już dziś 

pierwsze miejsce śród tego rodzaju 

placówek w Wilnie. 
- Fabryka, mieszeząca się we wła- 

snym domu przy ul. Metropolitalnej 

NG 5 róg ul. Łotoczek, obok hotelu 

Niszkowskiego, wyposażona jest w 

najnowsze urządzenia techniczne, 

utrzymane w bezwzględnej czysto- 

ści. Fabryka uzyskała złoty medal 

na Targach Północnych. ky 

Wyroby „Fortuny*, wyróżniające 

się doskonałym smakiem, ze wzglę- 

du na używane surowce w najwyż- 

szym gatunku, umiejętne ich przera- 

bianie oraz na estetyczne i gustow- 

ne opakowanie skutecznie konkurują 

z największemi wytwórniami w kra- 

u i zagranicą. 

i Ruchliwy zarząd fabryki „Fortu- 

na“, chcąc umożliwić swym klijen- 

tom poznanie i wypróbowanie swych 

wyrobów w dniu wczorajszym otwo- 

rzył przy fabryce efektownie urzą- 

dzoną wystawę, gdzie prezentuje 

wszystkie wyrabiane u siebie pro- 

dukty, a nadto aktualne dziś 0240- 

by choinkowe. * ' 

Wystawa wzbudziła duże zainte- 

resowanie zarówno wśród odbiorców 

hurtowych, jak też smakoszy deta- 
опр Arz 

  

K-V-R--|-BE-R wIiILENSKI 

Niezwykle zuchwaty napad na sklep 
w środmieściu. 
Bandyta nie został ujęty. 

Wczoraj w dzień dokonano w 
środmieściu zuchwałego napadu ra- 
bunkowego na sklep ubrań przy 
ul. Wielkiej 4. 

Około godz 3 p. p. podczas, gdy 
w sklepie byli obecni jedycie właś- 

ciciel firmy Załman Kae i jego syn 

Borys wszedł jakiś średnich lat 
mężczyzna, który poprosił o poka- 

zanie mu futra. W chwili, gdy obaj 

Kacowie byli zajęci pokazywaniem 
towarów nieznajomy zbliżył się na- 

gle do wieszadeł i zadał Kacom kil- 
ka uderzeń rękojeścią rewolweru 

w głowę, chcąc w ten sposób 0- 

głuszyć swe ofiary. Załman Kac po- 

  

REOUTA -(na Pohulance). 

— Dziś po raz ósmy komedja Wł. Pe- 

rzyńskiego „Uśmiech lasu* z Stefanem Ja- 

raczem w postaci Siewskiego. Dalszą obsadę 

stanowią: St. Chmielewska, 1. Larowska, W. 

Malinowska, Z. Chmielewski, L. Wołłejko, W. 

Scibor i R. Piotrowski. 
Początek punktualnie o godz. 20-ej. 

— W środę. dnia 26 b. m. t j. w drugi 

dzień świąt Bożego Narodzenia o godz. 3-ej 

. dramat G. Zapolskiej p. t. „Tamten* z 

J. Karbowskim w postaci Korniłowa. 

TEA (R POLSKI (sala „Lutnia”*). 

— Dziś, w niedzielę, dwa przedstawie- 

nia: o godz. 5 ej m. 30 p.p. —sztuka F. Do- 

šiojewskiego „Idjota*, z W. Malinowskim w 

roli ks. Myszkina. O godz. 8 m. 30 м. — 

grana będzie po raz pierwszy po wznowie- 

niu, krotochwila W Rapackiego „Ja tu rzą- 

dzę”, z K. wyrwicz-Wichrowskim w roli cze- 

ladnika szewskiego, oraz występem gościn- 

nym znakomitej tancerki p. Dolskiej. 

— Repertuar świąteczny. We wtorek 25 

b. m. dwa przedstawienia: o g. 5 m. 30 pp. 

po raz pierwszy „Betleem polskie" — L. 

Rydła, o g. 8 m. 30 м. — „Ja tu rządzę*— 

W. Rapackiego. 
W środę 26 b. m, —trzy przedstawienia: 

Obwieszczenie. 
Sąd Okręgowy 

wieszcza, 
z dnia 

stawne: 4100 
nalnej wartości po 100 rubli kążdy: 

3581, serji 9 ej: 
43427, serji 14-ej 

TEATR i MUZYKA, | 

w Wilnie | Wydziat Cywilny ob- 

że na żądanie Magistratu m. Wilna decyzją 

1 marca 1928 roku postanowił: 1) unieważnić 

na rzecz Magistratu m. Wilna następujące listy za- 

Wileńskiego Banku Ziemskiego nomi- 
Nr. Nr. e 

20840, 26233, 27,060, 28018, serji 8-ej: Nr. Nr. г 

Nr. 41338, serji 12-ej: Nr. Nr. 43346, 

Nr. 47315, serji 16 Nr. 49156. serji 

17-ej: Nr. 49839, 49840, 49841, serji 20-ej: Nr Nr. 50279, 

50332, 52171, 52269, serji 21-ej: Nr. Nr. 53988 55284, 

mimo otrzymanych ran rzucił się 

na napastnika usiłując obezwładnić 
go i temsamem uniemożliwić dalsze 

ciosy, lecz spotkał się z  wymierzo- 

nym do siebie rewlwerem, z które- 
go po chwili padło kilka strzałów 
na szczęście chybionych. Bandyta 
korzystają» z zamieszania wybiegł 

pośpiesznie na ulicę i skrył się w 

tłumie. W parę minut potem na 

miejsce napadu przybyła policja, 

która zarządziła pościg za zbiegłym 

opryszkiem. 
Jak dotąd pościg ten rezultatu 

nie dał. (x) 

o g. 3 pp: — „Betleem polskie" — L. Rydla, 
o g. 5m.30 „Ogniem i mieczem*—H. Sien- 

kiewicza, o g. 8 m. 30 w.—„Ja tu rządzę*— 

W. Rapackiego. 
W czwartek 27 b. m. dwa przedstawie- 

nia: o g. 5 m.30 pp.—„Betleem polskie*— 

L. Rydla, o g. 8 m. 30 w. — „Czarodziej* 
(Beverley) — sztuka Berra i Verneuilla. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

NIEDZIELA, dn. 23 grudnia 1928 r. 

10.10—11.45. Transmisja dzwonów ka- 

tedralnych i nabożeństwa z Katedry Wileń- 

skiej. DAP celebrować będzie ks. 

kanonik Leon Żebrowski, kazanie wygł. ks. 

prof. Józef Poniatowski. 11.56—12.10, Trans- 

misja z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z 

Wieży Marjackiej w Krakowie, oraz komuni- 

kat meteorologiczny. 12 15 —1400. Transmi- 

sja poranku symfonicznego Z Filharmonii 

Warszawskiej, Wyk. ork. Filharm. pod dyr. 

J. Ozimińskiego. 14.00 — 15.00. Transmisja 

odczytów rolniczych z Warszawy. 15,15— 

17.20. Transmisja koncertu symfonicznego z 

Filharmonji Warszawskiej. Wyk. orkiestra 

Filharm. pod dyr. H. Abendrota i B. Felic- 

jant (skrzypce). 17.20 —17.35. Odczytanie pro- 

55377, 55378, 55379, serji 22 ej: Nr. Nr 56828, 57056, 

57078, 57148, 57412, serji 23-ej: Nr. Nr. 

57073. 57677, 51678 58006, 58187, 58287, 

Nr. Nr. 58821, 58913, 59389, serji 

60947, 61091, 

63799, 63800, 
30 ej: Nr. Nr. 6-529, 

67081, 67082. 67083, 67084, 
67181, 67329, 67344, 67345 

0, 69545, 69349. 69550, 

każdy Nr. 5945, serji 6-ej Nr 7762, serji 

11131, 18179, 

40349. 40394, serji 24-ej Nr. Nr. 

27-ej Nr. 42033 serji 

serji 4-ej Nr. 22209, serji: 5-ej Nr. Nr. 2644 » 1) 2 kotły wodnorurkowe o . ogrzewaln. 
27050, 28714. serji 6е Мг М За 94TT2, 9126, „, 242.3 RP śljegia 10 atmost 
50243! 90244, 90245, 92815, 94770, 94771. 94772, 97126, „ st; sni 
serji 8-ej Nr. Nr. 111981, 111982, 112281, 112282, serji 2) zespół maszyny parowej Tandem Coum- 
Stej Nr. 117738. serji 10 Nr. Ni. 1 ots Pona z A o mocy 350 K. M. 

-ej: Nr. Nr. 1 . 5 у , i i 2 

pa Tri Nr. Ne: 166032. 166053, serji 21 ej: Nr. Nr.: 4401500 Ža m M ME 

167223, 16 224, 168755. 168757, 168758, 168759, 168760, 

57613, 57616, 
serji 24 ej: 

26-ej 
61109, 61110, 62229, 6230, 62231, 

62232, 62233 62234, 62235, 62 236, 62237, 62238, 

62239, serii 27: Nr. Nr. 62941, 63115, serji 28: Nr. Nr. 

64864, 65909, serji 29-ej Nr. 66337. serji 

66532. serji 31 ej: Nr. Nr. 67003, 
67178, 67179, 67180, 
67779, 67799, 67954, 

67955, 67956, serji 32-ej Nr 68428, serji 33 ej Nr. 68889, 

ji 34-ej Nr. 6 „ serji 35 ej: Nr Nr. 69538, 69539, 

ss 68b40, 69549. ) 69167. 69815, 69846, serji 

36-ej: Nr.Nr.70232, 70452, serji 37 ej: Nr Nr.71080. 71081, 

17082, serji 38-ej nominalnej wartości po 500 rubli 
7 ej Nr. Nr. 

19249, 21421, 22101, serji 8-eį Nr. Nr. 
40627, 41797, serji 

33-ej Nr. 42172, pz 0 i 

42529, serji 36-| nominalnej wartości po rubli 

każdy Ne. Nr: * 898 10899, 10900, serji 3 ej Nr. 16266, 

       
Nr. Nr. 

  

! M ъ 

2 

  

na dzień 
w lokalu 
nia i materjały: 

8, 27049, 
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PRZETARG. 
Magistrat m. Wilna wyznacza przetarg 

pozna 1929 roku o godz, 1l-ej 
ydziału na zbywające urządze- 

3) szmelcu żeliwnego do 50.000 kg. 

  

1 miljo 

„Vermouth owocowy“ lecznicze, 

n litrów dobrego winka i miodu 
wyprodukowała w tym roku wytwórnia 

'H. MAKOWSKIEGO w Kruszwicy, jajnik. 
ŚPIESZ SIĘ 

zaopatrzyć niemi Twój stół świąteczny, gdyż zapasy się wyczerpują! 

„Złota Reneta*, wytrawne i słodkie, „Królowa Renet", łagodne, 

  

„Czerwone wytrawne i mocne*, 

„Portwejn krajowy”, „Tokay owocowy*, wino deserowe, „Malaga 

krajowa”, czerwone wino doserowe, „Miód Piast", trójniak 1922 r. 

Do nabycia we wszystkich składach win.-kol. 

gramu na poniedziałek i komunikaty. 17.35— 

1800. Odczyt w języku litewskim wygł. Józef 

Kraunajtis. 18.00—18.20. Muzyka z płyt gra- 

mofonowych firmy B. Rudzki w Warszawie 

ul. Marszałkowska 87.i 146. 18.20 — 18.45. 

„Kronika z życia młodzieży* omówi wróżka 

Dzieciolubka. 18.45—19.0). Kwadrans cytry; 

1) A. Braun Serenada, 2) F. Bauer: a) Me- 

lodja i b) Wale wyk. prof. Witold Jodko. 

19.00—19.25. „Feljeton wesoły wygł. arŁ Te. 

atru Polskiego w Wilnie, Karol Wyrwicz Wi- 

chrowski. 19.25 -19.40. Kwadrans cytry: 1) 

L. Boethoven-Menuet, 2) Fr. Schubert-Sere- 

nada, 3) W. Jodko — Mazur wyk, prof. W. 

Jodko. 14.40 — 19.55. Audycja recytacyjna: 

Fragmenty z „Pana Balcera w Brazylji“ M, 

Konopnickiej w wyk. art. dram. Haliny Ho- 

hendlingerówny.  19.55—20.00, Sygnał czasu 

z Warszawy. 2000 — 20.25. „O Skrzypku 

Pana Jezusowym* opowieść wigilijna pióra 

Tadeusza Łopalewskiego w rec. autora. 

20.30. Transmisja z Warszawy. Koncert wyk. 

ork. P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego. 22.00 — 

2300 Transmisja z Warszawy. Komunikaty: 

P. A. T, policyjny, sportowy i inne, oraz 

muzyka taneczna. | 

PONIEDZIAŁEK dn. 24 grudnia 1928 r. 

16.20 — 16.40. Odczytanie programu 

dziennego i na wtorek. komunikaty i chwil- 

ka litewska. 1645—17.10. „Wigilja na fron- 

cie* Vil-a pogadanka z cyklu „Gawędy o 

wojnie* wygł. ppułk. Szt. Gen. Teodor Fur- 

galski. 17.15—18.15. Transmisja audycji dla 

dzieci ż Warszawy: „Jasełka* w ukł. i reży- 

serji W. Tatarkiewiczówny p. t „Pójdźmy 

wszyscy do stajenki*. 20.30. Audycja wspól- 

ną wszystkich stacyj polskich. 20.30—20.50, 

Wilno: — „Wigilją u p. p. Mickiewiczów w 
Nowogródku", słuchowisko pióra Heleny 

—————————— 

  

( Uwadze amatorów sportu zimowego! | 
Sanki sportowe typu Dawos'a 1,2, 3 osobowe 

dziecinne z oparciem giętem i bez, 

Krajowego wyrobu fabr. „LIGNOPIL*. 

Fabryka, ul. Wilkomierska 105, tel. 741. 

SKLEP DETALICZNY — ul. św. Jańska 2. 
w zupełności zastępujące najlepsze wyroby zagraniczne. 

Żądać wszędzie tylko wyrobów fabryki „LIGNOPIL““, 

NARTY. 
4665 || 

W wykonaniu 

  

   Z     
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LEKARZE 8 

МОО 
Choroby ucha, 
gardła i nosa. 

Przyjmuje w Leczni- 
cy Litewskiej (ul. Wi- 
leńska 28). Od 11— 

168763. 168764, 168765, 168766, 168767, 

168768, kr 168770 serji 22:ej: Nr. Nr. 172776, 4) szmelcu różnego do 10.000 kg. I po poł. 3913 

172821, 172822, serji 24-ej Nr. 173500, gor 26:ej NrNr.: 5) miedzi do 5.000 kg- LB) 2 

175720, 175834, 175835, serji 27ej Nr 77080, serji Oferty i Eine Kasy Magi: DOKTÓR 

rz 178115, serji 28 ej Nr.Nr.: 182957, 

105345, 1853 w Nr. 187505, serji 32 ej Nr. 

198599, 198655, + 198653, 

34-ej Nr. 203923, serji 35-ej Nr. Nr. 
185345, 185346 serji 31-ćj 

192794, serji 33-ej Nr Nr: 

„serji 
208218, 208219. 
216468, 216 69, 

serji 36-6j 

223172, 223173, 223174, 
1 223179, 
4 223185, 223186, 

223171, 
223177, 
223183, 223184, 
223189, 223190, 223191. 
22315, 223196, . 

serji 39-ej oraz następują 

pożyczki zatwierdzonej 8 c 

najnej wartości po 100 rubli każda 

216470. p 8 

ej: I “203167, 223168, 223169. 223170, 
38-ej: Nr. Nr. 223166. 223 as 

223180, 223181, 
223187, 

223192, 223193, 

225197, 223.98, 223199, 223200, 
ce obligacje miasta Wilna 

czerwca 1901 roku nomi- 
Nr. Nr. 184, 212, 

239, 240. 

stratu na wpłacone wadjum 

w 
Nr. Nr: 

serji 

ktrowni ulica Derewni 
do 12 ej w połud. 

223 76, 
223182, 
223188, 
223 94, 

kilku oferentów. 

50/, łącznej ceny ofertowej należy złożyć 
kopertach zamkniętych w Magistracie 

pokój Nr. 67 przed terminem otwarcia ofert. 
Bliższych informacyj udziela Biuro Ele- 

a 2—od godz. 9-ej 

Magistrat zastrzega sobie prawo wy- 
boru oferenta, nie uwzględnienia żadnej z 
ofert, zwiększenia lub podziału ich między 

Magistratowi przysługuje prawo wy- 

w wysokości BLUMOWICZ 

Pipi Pot?” 
Wielka 21. 

049—1i838—8. 
„(Telef. 921). 4520 

  

DOKTOR 

D. Zeldowicz 

  

d e zę 3 2 Z r cy 250, 251, 252, Znaczenia ustnego przetargu po otwarciu choroby weneryczne, sy- 

241 282 245 227 258, 260. 261, 262, 263, 264. 265, ofert. > : 24“ akd | 
267. 266, 269, 270. 271, 272, 273, 275, 277, 278, 4658 Magistrat miasta Wilna. wych, od $-1, od 5—8 

279, 280. 281, 282 281, 285, 286, 287, 288. 290. 231“ CE 
292, 352. 375, 376 377, Э78 aż ее Пв Kobieta-Lekarz 

@ 0 , 9 , 8 
= 

Al Aa A ot ai a sz, zal 2. a. || WOWSKIE KURSY) hy Jplfpyjcz0Wa 
924, 925, 926, 927, 928, 930. 930, 0500 rubli Н KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH . 
1256, amino! Mo60, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, Inž. ALEKSANDRA JUHREGO o on, па 
1634 1635. 1636, 1637, 1638, 1639, 1651, 1654, 1653, Lwów, Kopernika 54 Z DO 

1667, 1756, 1757, 1758, 1759. 1761. wartość rowadzone są przy największych warsztatach 
r.Nr. 1985, 1986, 1987, „288, Prażuch samochodowych w Małopolsce. No- 

woczesne samochody do nauki jazdy. Opłata ra- 

tami. Zamiejscowym mieszkanie i opieka, PIsz- 

nej po 1000 rubli każda N 

1989, 2199. 2202, 2203 

pasa 1912 roku, wartości nominalnej 

8996. 

i obligacje miasta Wilna 
189 rubli 

ul Mickiewicza 24, tel. 
277. W. Zdr. Nr 152. 

3908 

  

  
  

  

  

r. cie o ilustrowane prospekty, które wysyłam, 

4662/2395[V1. p.o. Sekrętarza. || Н yeyłamy I MBLER . 

Pierwszorzędny ulikowskie 0 ! —- —- : k. 8 L E R 

zaklad remia L. K 5 arów Poważna instytucja CHOROBY WENERY- 
b. krojczy pierwsz. firm warszawskich. 

ь, 

i Wileńska 13 : poszuknje sekretarza (RKI) | CZNE i SKÓRNE 
Wilno, ul. Wileńska dom z ogródkiem sprze | Wymagane kwalifikacje: Ea 

oddział ul. Mickiewicza 33-a. damy zaraż 4669 | matura. dobra znajomość Elektroterapja, Diater 

Wykonuje ubrania męskie, palta jesienne 1 zi- Dom H-K.„ZACHĘTA* | języka francuskiego, pi- mia, Słońce górskie, 

mowe. Wielki wybór materjałów i gotow. ubrań. Mickiewicza 1, tel.9-05. | Sanie na maszynie, re- Sollux. 3 

Na święta poleca: smokingi, fraki, żakiety wy- prezentacja, pożądana * ki + 

konane przez najlepsze sily fachowe. Ceny przy- OGRYKAĆ znajomość literatury i Mic iewicza 

stępne. Ża gotówkę i na raty. Przy sklepie pra- Chcesz PART) 0 YNYEE , Wiagooręcznia róg. Tatarskiej. 

ty podług najnowszych fasonów. 

[NaGW 
——————— 

  
  
cownia ubrań damskich. Wykonuje wszelkie robo- 

AZDKĘ! 
Otrzymano nowy transport ŁY ŻEw, 

naczyń aluminjow., nakryć stołowych, 

maszynek do mięsa, wyżymaczek i t.p. 

Na okres Świąteczay ceny zniżone II! 

Siuis. Krakowski A 

Musisz ukończyć kursy 
fachowe korespondencyj- 
ne prof, Sekułowicza. 
Warszawa, Żórawia 42. 
Kursy wyvczają listow- 

nie: bachalte? rachun- 
kowości kupieckiej, ko- 
respondencji handlowej, 
stenografji, nauki hanólu. 
prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaro- 

3852-2 

go pod 

    
  

| Popierajcie 

pisane oferty należy nad- 
Syłać do Biura Reklamo- 
wego Stefana Grabowskie- 

„Sekretarz“. 4666 

BOOADEEDAREBEESA 

Lekarze- Dentyści 
[ojojojojojo|ojojojojojojojojojc 

"ul. Jagiellońska 

Przyjmuje 9 — 2 1 5— 7. 

Or.Kenigsberg 
CHOROBY WRENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i anallzy le- 
karskie. A zek 9-12 

i 48, 

Mickiewicza 4 

  

znawstwa. angielskiego, | LEKARZ-DENTYSTA tel. 1990. W. Z. P. 78. 

franeuskiego, niemieckie- JULJA 2996 

yk polskiej Po ukoń: pij е ай 
о{епш świadectwo. Žą- Rilinnas - Valjosaajiis PIANINA 

rospektów. 3572 Prz iwa j2—413-5 do wynajęcia. Repe- 

e ; racja i strojenie. UL. 
Mickiewicza 24 — 9. 

' nych złożyli na cele oświatowo-kulturalne 

_ najskromniejszych _ 

3998 

  

Romer. 20.50—21.10. Katowice. 24.10 —21.30. 
Poznań. 21.30—21.50. Kraków. 21.50—22.10. 
Warszawa. W programie audycje i kolędy, 
24.00. Transmisja Pasterki z Katowic. 

Boże Narodzenie w radjo. 

W okresie świątecznym radjo wileńskie 
przygotowuje dla słuchaczów liczne okoliczno- 
ściowe audycje. Zwracamy szczególną uwagę 
na wieczorną audycję Wigilijną wszystkich 
polskich stacyj, w czasie której Wilno nada 
słuchowisko napisane specjalnie dla radja 
przez p. Helenę Romer. 

W |-święto stacja nasza nadaje na całą 
Polskę misterjum pióra prof. M. Limanow= 
skiego, a w ll-święto audycję dla dzieci, 
pióra Ewy Szelburg-Zarembiny. Liczne kon- 
certy z szczególnem uwzględnieniem muzyki 
polskiej oraz kolend, audycje i odczyty— 
dopełniają programu gwiazdkowego. 

Nabożeństwa świąteczne nadane będąc 
w | święto z Poznania, w Il święto z Katedry 
Wileńskiej, a „Pasterka” z Katowic. 

Na wileńskim bruku. 
— Karambol autobusowy. Na 

rogu ulic W. Pohulanki i Zawalnej, 
autobus Nr. 14199 kierowany przez ' 
szofera Jana Koreckiego zderzył się 
z jadącym w przeciwnym kierunku 
autobusem Nr. 1439], kierowanym 
przez szofera Bolesława - Dłużniew- 
skiego. W skutek zderzenia, oba au- 
tobusy uległy poważnemu uszkodze- 
niu, wypadków z ludźmi nie było. 

— Obława na włóczęgów. Pod- 
czas wczorajszej obławy na wałęsa- 
jących się po mieście żebraków, po- 
licja ujęła 29 osób, które osadzono 
w areszcie centralnym. (z) 

S P 0 R +. / 

Konferencja Ośr. W.F. Wilno z 6rgan. 
sportowemi. 

W sobotę, dn. 29/XiI b. r. o g. 18 w lo-- 
kalu poradni sportowo-lekarskiej przy ul. 
Hetmańskiej 3, odbędzie się konferencja 
Ośr. W. F. Wilno z przedstawicielami związ- 
ków i organizacyj sportowych i P. W. w 
sprawie organizacji badań Jekarskich dla 
sportowców na terenie m. Wiłna. 

Przed meczem hokejowym.. 

W dniu dzisiejszym o godz. 12 zorgani- 
zowany zostanie mecz hokejowy o mistrzo- 
stwo Wilna pomiędzy Pogonią i A. Z. S-em. 
Należy się poważnie liczyć ze zwycięstwem. 
A. Z. S-u. który od 2 lat piastuje tytuł mi- 

strza uj agi WGN. i 
wypadku zwycięstwa Jedzie druży- 

na A. Z. i już w dniu 2 b. m. = 
nicy, gdzie będzie reprezentować barwy | 
na w turnieju o mistrzostwo Polski. B 

Zbiėrka narciarzy w Ošrodku W. F. 
Wilno. 

W czwartek, dn. 27/XII b. r, o godz. $ 
rano w Ośr. W.F. Wilno, odbędzie się zbiórka 
narciarzy uczniów ze szkół Średnich począ- | 
tkujących i wprawnych z pośród których 
uruchomiony zostanie kurs narciarski. , 

  

Sprawa b naczelnika Kuratorjum 
0. S. p. Rachalskiego. || 

Dnia 9 stycznia 1929 r. o godz. 
9-tej, odbędzie się w tutejszym Są- 
dzie Okręgowym rozprawa przeciw- 
ko p. Alfredowi Rachalskiemu, osk 
żonemu z art. 533 k. k. o zniesł: 
wienie b. Kuratora Okręgu Wileń: 
skiego, p. Zygmunta Gąsiorowskie- 
go, przez ogłoszenie w swoim cza- 
sie znanego listu otwartego, w któ- 
rym między innemi zarzucał p. Gą- 
Po: obciążenie budżetu 
uratorjum swemi prywatnemi wy- 

datkami. P. Rachalski viesos 
z przysługującej mu amnestji z dn 
22.V1. 1928 r. i wniósł prośbę roz-| 
poznania Sprawy. 

AT 

OFIARY. 

życzeń świątecznych i S 

Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. 
Feliks Wodzinowski 2210, Jan An- 

1 Kazimierz Michałowicz. 
—3, Zenon Zaborowski zl.—-5, Romuald 
Paros bar ‹ 

zł.—3, Franciszi Oszak zł.—5, Jan Kru- 
żołek zł.-5, Franciszek Pawela zł. 5, Ma- 
rek Sadowski zł, —10, Grzegorz Kure:   

10, Antoni S$zabuniewicz zł —5, Witold Ko- $ 
zł.—5, Witold Skląder zł.—5, munt 

Kaas 2l.-5, Jan Šobecki 2 Wi- 
told Zahorski zł.—5, Stanisław Łuczyński 
zł—1, Józef Borkowski zł.—1, 
Gołębiowski zł.—1, Michał Sciepuro zł. —1 
Andrzej Kondratowicz zł. —1, Bohdan Minl 
towt-Czyž zł—l, Józef Wirowski г— 
August' Sołtys zł.—2, Zygmunt D ńs 
zł.—5, Stanisław Riedel zł.—3, Henryk Ja- 
montt zł.—2, Władysław Jaguczański zł.-—1, 
Stanisław Kognowicki zł.—5. i 

Ogółem złożono zł. 127 (sto dwadzieścia 
siedem zł ). че 

Miłosierdziu naszych czytelników gorąo: 
polecamy blisko 70-cio letniego dunia 
Zienkiewicza, weterana armji rosyjskiej, w 
której przymusowo przesłużył 50 lat. Mi- 
mo półwiekowej służby i nieskazitelnego 
życia obecni władcy Rosji pozbawili go 
wszelkich przysługujących mu zaopatrzeń: 
i prawie nagiego wraz żoną, wysiedlili do 
Polski, jako obywateli m. Wilna, ||| 

Sędziwe małżeństwo otrzymało chwilo : 
we schronienie w domu przy ul. "rodów 

  

  

Nr. 12, lecz nie posiada żadnych „šradk 
do życia. A SARE 

Redakcja nasza. cheąc ulżyć niedoli 
nieszczęśliwych, zwraca się do litościwych | 
czytelników z prośbą o skład ‹ 

„GatkowW —     

L Gali. 

  

Włądysław Ignarski | 

Bolesław | 
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4 KURJER Wi E NS ki Nr 294 (1341) ! 

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
WILNO, ul. Wileńska 28. Telefon Nr. 846. й > 

в W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnetrzne od ||—2 chirurgiczne od |—2; kobiece od 11—1; oczu 12—2; uszu, nosa 
i gardła od 1l—1 popoł. zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—2'/»; nerwowe |—2; dziecięce od 11—12 i od2—2.'ją 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. 

Kino MIEJSKIE 
kulturalno- oświat. 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny 

Leczenie promieniami, fotografowanie, 

Od dnia 18 do 23 grudnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy; 
Z W CI STW O Ż E LA ZA Dramat sensacyjny w 8 aktach. W rolach 

Y Ę głównych: Reginald Denny i Alma Tell 
Rzecz dzieje się współcześnie w Ameryce podczas budowy kolei wgłąb Alaski. Nadprogram: MYSI RAJ gro- 
teska w 1 akcie, Kasa czynna od godz. 3m 30. Poez. seansów od g.4-ej. Następny program: „SIÓDME NIEBO* 

  

  
  

  

  

  
  

prześwietlanie. 
Kwarcowa lampa. Solux. Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne. 

Diatermia. 

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin | 
ul. TATARSKA 20. 

МЕЙ 
jadalne, sypialne i ga- 

binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka i t.d. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

1564 

Lasów 
rębnych i terenów leś- 
nych poszukujemy o 
każdej przestrzeni. Na- 
si nabywcy płacą go- 
tówką. 4668 
Dom H-K „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

  

  

  

  

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzzlędnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i celów malar- 
skich. Oznaczona na 
wystawach w Brukse- 
li, Medjolanie i Pary- 
żu złotymi medalami. 
Biuro Fabryki Ch, 
Perlmuttera, Lwów, 

Słoneczna 26. 

GILL     Wszędzie do nabycia. 
  

: KINO - TEATR Dziś! Ostatni dzień! Niespodzianka przedświąteczna. Najpotężniejsze arcydzieło świata w NOWEM reżyserskiem opra- 
: « | sowania genjalnego Tragedja kochającej kobiety. 

KELIAS JOE MAYA H R A B I N A P A R Y Ż Role główne kreują: 

у ” Mia May, Ewa May, Emil Jannings Włodzimierz Gajdarow i Erica Glaessner. 
Wileńska 38. UWAGA: Całość w jednym programie. Niech każdy pośpieszy zobaczyć.  Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 15. 

KINO Dziś! Ostatni dzień! Chluba Fran- «« Potężny dramat 
««| cuskiej sztuki kinematograficznej — 99 K 0 E N I G S M A R K w 12 aktach. 

POLONII W nowem oprącowaniu. Poraz ostatni w Wilnie, podług scenarjusza PIOTRA BENOIT. 

: " Miekiewiesa 22 | Menas Huguetto Duflos, Petrowicz, Jaqne Catelain i M. de Romero Początek о 5. 4-ej, ost. 10.25. 

BE Dziś ostatni dzień! Największy E ki Szl 1920 r. Ni „naj. 
> p * ш{)пи?:гпаіпі:]:п і'п':]вчш?:]{п…:&'зёпчі ;ЕЁЗ;':_:ЗЁ}:Ёчбю; Пг'{\,:ло‘_';/::г\!;:„]« E. A. Duponta 

: rage iłości, namiętnosci, czystych d i d h 

Ž Pirtadill) | MOULIN ROUGE. gts yy www itin 
» nalne zdjęcia „Moulin 

Wieika 42. Rouge“ i Casino de Paris“. W roli głównej genjalna fozyjwki tragiczka Olga Czechowa 

KINO Dziś ostatni dzien!  Wybitnie sen- Ą jedź 
k U X sacyjny i fascynujący szlagier! S D + O L 0 W Y (Spowiedź kapelana) 

я i ‚ ; 

Najnowsza "kreacja Polskiego Valontino 160 SYMA, "Ci DAGNY SERVAES 
Mickiewicza 11 Zatajone macierzyństwo! Udręka kochających serc! Pojedynek nerwów i siły. 

Dziś ostatni dzień | . 

; KINO Zupełnie RóWe RAPIE Nieodwołalnie ostatni TR DOWATA (PIEŠN 

я W AND Ń raz w Wilnie. Nieśmiiertelne arcydzieło! MIŁOŚCI) 

> Powieść HELENY MNiSZEK. wzruszający dramat miłości w 12 akt. W rol. tytułow. 
A Wie ka 30. JADWIG4 SMOSARSKA i lóz. WĘGRZYN. Uwaga! Dla uczącej się młodzieży dozwolone. Ceny zniżone 

Kino Kolejowe Od piątku dnia 21 grudnia 1928 r. Niebywała sensacja! Niezmiernie interesujący dramat SO On 
С według dramatu słynne- 

OGNISKO w 10 aktach HANDLARZ Z AMSTERDAM go dramaturga Kaisera. 
SĘ (obok dworca W filmie tym biorą udział najlepsze siły aktor- Diomira JACOBINI i Werner KRAUSS. : io 

kolejowego). 

  

  

  

Zostało nagrodzone 6 złotymi medalami 

skie i reżyserskie wytwórni amerykańskiej: jak 
W niedziele i święta o godz. 4-ej pop. 

SZTUCZNE MASŁO   = 
Fortepian 

krótki do sprzedania za 
400 zł. Sofianna 3—8. 

4600-1 

Bi 
Ё Sklep sukna, 
  

Egz. od 

r. 1898       

wielka 

Calle! Noz. 
Wilno, ul. Niemiecka Nr. 19. Telef. 890. 

wszelkich towarów 
z rabatem od 15% do 25% 

TRWA NADAL. 

Został przyszykowany duży wybór resztek. i wysorto- 
wanego materjału. Na gwiazdkę—najlepsze podarki, 

3909 

i i i kupimy w ladunkach 
Šano | KOniCZYNĘ wagonowygh. Uprasza 
się o skladanie ofert tylko na pierwsze 
gatunki suchej koniczyny isiana murož- 
nego do Biura Reklamowego, Garbarska | 

4669—2 

KR RRKIMKLIBKKBERKNBKABABS 
jedwabiów i manufaktury 

  

Egz. od 

r. 1898       

WYPRZEDAŻ 

4591 

  

Skład fabryczny: Wilno, Zawalna 27, tel. 8-95. 4651 
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KTO-NIE-ZNA-JĖSZCZE — 
wyrobów naszej Fab yki Sukna i Koców z czystej, owczej 
wełny pvchodzenia krajowego, niech żąda próbek i cenników. Bundy 
na wzór $ławuckich, kurtki, lodeny, szewioty i samodziały na ubrania, 

Wysyłki detaliczne wprost z fabryki 
ZARZĄD DÓBR i ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH 

  

©69208000600098609506866 

KALOSZE i ŚNIEGOWCE 
„KWADRAT“ 

  

QUADRAT 
GRAND-PRIX Riga 1928. 

przetarg na dostawę 132.000.000 szt. 
derki na konie, koce na łóżka, pledy. 

a mianowicie: 

b) 96.000.000 э э Leszczków, p. Waręż (Małopolska). 4585 
  

Trwałe i eleganckie 

Baczność! Firma nie posiada w Wilnie żadnych filij. 

ORBB BBBEŃ MKK OBIE REARIADIKIAEŃ 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego ogłasza 

etykiet do pakowania tytoni krajanych w paczki po 50 gr., 

a) 36.000.000 szt. etykiet „„Machorka Przednia” 
„Machorka“ 

Szczegółowe warunki przetargu ogłoszone zostały 
w Dzienniku Rzplitej Polskiej „Monitor Polski“ Nr. 290 
z dn. 17.X11, 291 z dn. 18.XIL., 292 z dn. 19.XII r. b. 
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4630-0 

Pilo karekulowe 
2 sprzedam. Witoldowa 22-1 
jednokolorowych (Źwierzyniec). 4599-0 

  
  

CUKIERNIA 
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POLECA: Torty upiększone 

Grand-Prix 
Ogłoszenie. 

M. ALPEROWICZA 
Biszkoptowe, Czekoladowe, Orze- 
chowe, Prowansalowe i Stefanja. 

Wielki wybór: BERBATNIKOW, CZEKOLADY i CUKIERKÓW. 

BACZNOŚĆ: Firma nie posiada żadnych filji. 

S
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  WILNO, 
Wileńska 20 

4640-0 
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  Bialystok;1928. 

Wielki medal złoty 
Wilno 1928. 

Wydział Powiatowy Sejmiku Suwal- 
skiego niniejszem ogłasza konkurs na po- 
sadę kierownika Powiatowej Komunalnej 
Kasy Oszczędności z uposażeniem w/g УП 
kategorji płac urzędników państwowych 
oraz 14 proc. dodatkiem komunalnym. 

Refiektujący na to stanowisko winni 
składać w biurze Wydziału Powiatowego 
w Suwałkach podania z następującymi za- 
łącznikan i: 
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JAKOŚĆ 
GWARANTOWANA 

PROWINCJA! WYJAZD do Warszawy zbyteczny! 

Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach 
państw. i komunalnych, instytucjach finansowych 
i wszystkich innych. Interwencje, zastępstwa, po- 
rady, informacje we wszelkich sprawach. Windy- 

kacje weksli i nałeżności. Wywiady. 

BIURO 

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

Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź. 
Korespondenci w całej Polsce poszukiwani. 3967 | 
  1) Dowėd obywatelstwa polskiego, 

2) Własnoręcznie napisany życiorys, 
3) Świadectwo szkolne, 
4) Dowód znajomości buchalterji, 
5) Świadectwo poprzedniej praktyki Ф
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W. JUREWICZ. 
były majster firmy 

  

  

[raj 
o 
<       

Golenie bedzie dla 
przyjemnošcią, o ile poda- 
rujesz „mu“ nožyk Gillette. 

Prawdziwy 

SKLEP WIN 
WIELKĄ 42 
  

    

   

  

12 

NOŻYKI 
GILLETTE 
opakowanie 

Super de Luxe 

  

„niego” 

Goląc się prawdziwym nożykiem Gillette, nie 
odczuwa się lęku. 

w  specjalnem 

Niezwykle ostry nożyk Gillette usuwa nawet 
najsilniejszy zarost szybko i gładko, nie 

drażni skóry, która zachowuje swoją świeżość. 

Paczka Super de Luxe zawiera 10 pół-paczek — SUnożyków. 

MADE im    

  

KNOWN THE 

Ba KE SAP 

     

  

medalem 

poleca Łaskawej Klijenteli 

nowo otworzony 

WÓDEK 
E. Olkienicka. 

WĘGIEL i koks 

MagonoWo OraZ (ODNOWO "nych wozaci nych wozach 

M.Deulx Wilnie 
JAGIELLOŃSKA 3-6, tel. 811. 
SKŁAD: Polski Lloyd, Słowackiego 27, 

tel. 279. 4652. 

  

    

  

kupić f0l- Kto chcó 

Paczka nożyków Gillette 
gwiazdkowem opakowaniu 

będzie miłym podarunkiem dla panów, dla' 
których golenie się było uciążliwe. 

BTY REACZTOCR 
Oryginalne nożyki Gillette importowane bezpośrednio z Ameryki. 

Oryqinalne nożyki GILLEETE importowane hezpoścednia 2 Ameryki. 

„KONTINENTS 

ŠNIECOWCE 
i KALOSZE 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

Wielki medal złoty wiLNO 1928 

    
      

4654 

% 

Grand Prix Paris 19: 
Gold medal Paris 1927 
Grand Prix 

Libawa 1926, 1927 
Grand Prix Nitawa 1927 
Gold medal Riga 1928 
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E — ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE — { 
= Przedstawicielstwo i sklad fabryczny 

a DOM ° WILNO, 
E HANDLOWY B-cia TROCCY wne: 26. 
m Teief. (25. 

E anuaunuuanununananaznaunannanannaiaanonsuunauoanas 

FAISZIKECZAWI UTI U WA 6 A! = FE akuezacz 8 

Największy wybór wyrobów 

„MIODOWIN“ 
Odznaezonych na wileńskiej Wystawie wielkim złotym 

Akuszerki 
EEBOLAASDECEFEGEB 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rane 
do-7 w. ul. Miekie- 
wicza 30 m. 4. W. Zdr. 
Nr. 3098. 3924 

itrzrta (1052K0 
przyjm. od g. 9 do 6 wiecz, 
ul. Mostowa Nr 23 m. 6. 
W.Z.P. 24. 4642 

DOM 
skanalizowany, 
elektryczne, ziemi pół dz. 
do sprzedania. Kolonja 
Wil. Nr. 7, 

parterowy, 

murowany, 

światło 

  

Z". ks. wojs. wydaną 
przez P.K.U. Wilno na 

imię Antoniego Szafrano- 
wicza, unieważnia się. 

z książ. wojsk, wy- 
daną przez P.K.U. Li- 

da na imię Władysława 
Wojtkiewicza, roeznik 

1902, unieważnia się. 
4656- 2 
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Marja Jasus, | 

1 

@ możliwie w takiejże instytucji k. młyn, INFORMATOR £ 
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