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Warszawa, 18 grudnia, 

Odwrotnie niż w dniu wczoraj: 
szym, wydarzenia w Kownie budzą 
dzisiaj największe zainteresowanie 
Opinji publicznej stolicy. Dają temu 
wyraz wszystkie dzienniki, które za- 
machowi stanu na Litwie poświęciły 
ariykuły wstępne, N estety trzeba to 
stwierdzić z całą objektywnością, że 
znajomość spraw litewskich u reda* 
ktorów pism stołecznych jest wprost 
minimałna. A zdawałoby słę gdzie 
jak gdzie, a w Polsce wypadki na 
Litwie mogą być ocenizne nie tak 
jakby miały one miejsce w jakiejś 
innej części świata. Zadowolono się 
sięgnięciem do podręcznych encyzlo- 
pedyj, aby wyjaśnić czytelnikom isto- 
tę zamachu kowieńskiego. Tem tylko 
można wytłómaczyć, że wiadomości 
o aktach gwałtu, dokonanych przez 
Szauisów litewskich w stosunku do 
Polsków w Kowieńszczyźnie poczy- 
tywane są przez niektórych publlcy» 
stów za wiadomości «przesadzont», 
Może więc i napaści bojówek Szau- 
lisów w kościołach ma modlących 
się wiernych Polaków były również 
zmyślone i przesadzone? Tam na Ko- 
wieńszczyznie teraz być może słowo 
powiedziane w języku ojczystym 
staje się powodem do osadzenia w 

_ więzieniu, a rodacy nasi za kordonem 
bezpieczni, lekkomyślnie oceniają in- 
formacje o znęcaniu się szaulisów 

ko <przesadzone», Trudao 0 wię: 
szą ironję! 

Wypadki kowieńskie swą sensa* 
cyjnością i doniosłością polityczną 
przyćmiły, jeżeli chodzi o stolicę, upa- 
dek gabinetu Dr. Marx, który je 
szcze wczor j szeroko był komento- 

Jeżeli 
chodzi o nasze sprawy wewnętrzne, 
to najważniejszym wypadkiem jest 
list J E. Prymasa Hlonda, wyjaśnia 
jący stosunęk episkopatu polskiego 
do rządu Poza wyjaśnieniem po- 
e XX biskupów, list ks. Pry- 
sa osiro potępia prasę tego obozu, 

który z przebiegu obrad zjazdu XX 
biskupów starał się dla swych &раг; 
tyjnych celów ukuć broń przeciw rzą 
dowi, szerząc zamęt w społeczeństwie. 
Co to za dzienniki szerzyły ów zamęt, 
to kążdy dobrze wie. | dziś, rzecz sym- 
ptomatyczna, podczas gdy wtedy 
anonimowy komumkat zawierający 
krytykę rządu drukowano grubemi 
czcionkami, teraz list „J. E, ks. Pry- 
masa drukowany jest ar bnym dru- 
czkiem w podrzędnych rubryczkach 
(Warszawianka, Q zeta Poranna). 

Aiesztowanie kot. Mikuty, o czem 
w swoim czasie już donosiłem, a 
które wywołało duże poruszenie w 
sferach wojskowych, związane jest 
jak wykazało śledztwo z wykryią 
aferą szpiegowską Lamchy, wspólnika 
osławionego llinicza. Kpt. M kuta 
mważany b;ł przez swych przełożo- 
nych za dobrego i zdolnego; oficera, 

_ aw kołach swych kolegów za sym. 

4 

  

patycznego towarzysza broni. Nie- 
stety dał się skusić ponętnym  dola+ 
rom i wszedł na drogę hańby, Śledz- 
two prowadzone przez władze  poli- 
cyjne przekazane już zostało sędzie- 
mu śledczemu. Wykryta afera z»taczą, 
coraz szersże kręgi. Do dnia wczo: 
rajszego aresztowano 10 „cywiiów*, 
rzeważnie ludzi inte'gentnych. Są tą; 
msza, den'ysta Chmieinicki, jego 

brat, Rudnicki, «obywatel» gdański 
Edward Hejac i inny. 

Ostatnio zaaresztowano niejakiego 
Faustyna Grzybowskiego, lekkom) śl- 
nego 28 letniego młodzieńca — jak 
sam siebie nazywa — niebieskiego 
piaka, Grzybowski był łącznikiem 
między aresztowanym  piutonowym 
Leonem Urbańczykiem, a pewnem 
ościennem poselstwem. 

Od piutonowego Urbańczyka wy- 
magano, aby prócz rozmaitych Se- 
kreinych papierów wojskowych dawał 
również informacje co do niekiórych 
ważniejszych spraw sądu wojskowe- 
go. gdzie siużył, 

Sierżant Udowicz z DOKNr li 
miał wydawać plany mobilizacyjne, 
oraz Odpisy co do ilości i jarości 
broni, iokKaiy wojska i td. Szczegói 
miej kazano mu dostarczać majaow- 
sze tajae rozporządzenia wojskowe, 
za które obiecano mu płacić setkami 

i tysiącarni dolarów. 
Kusicielem, przynoszącym dolary 

i robiącym nowe propozycje był 
właśnie ów niedawno zaaresziowany 
Faustyn Grzybowski. > 

Kap. Mikutę przeprowadzono do 
Cytadeli, gdzie siedzi w odosobnio- 
mej celi, 

& MIES Bia 
1NSTYLUT PFIĘA NOŚCI 

w Wilnie przy ui. Mickiewicza 37, 
/ m. 1, tel. 67. Leczenie wad cery i 

ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
przyszczy, plam na twarzy. Masaż 
leczniczy. Masque Pate. Leczenie 
włos, od wyp. i łupieżu. W,Z.P, 58, 
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Dalszy przebieg awanfury w Kownie. 
Z chaotycznych wczorzjszych wise 

domości o wypadkach w Kownie, 
poczynają zwolna wyłaniać się kontu- 

ry bardziej jasnej, skrystalizowaniej 

sytuacji. J:k już zaznaczal.śmy wczo- 

raj, nie mamy do czynienia z przewro- 

tem czysto wojskowym, a politycz 

nym, o wyreźnej fizjonomji zjedno- 

czenia grup najbardziej skrajnie uspo 

sobionych prawicowo. 

Łotewska ajencja ie'egref czna do- 

niosła nam ckoło południa, że w nocy 

18 bm. sformowany został nowy 

gabinet litewski z prof, Wolaemarasem 

na czele, Wojskowi przywódcy ruchu 

zwrócili się do Smetony z propozyc" 

ją objęcia prezesury gabinetu, jednak- 

że ten odmówił przyjęcia misji. Skład 

gabinetu jest następujący: 

Premjer i minister spraw zagranicznych—Woldemars 

Minister finsnsów—Karwel's 
(zw. narod ). 

(ChD) 
Sprawy wewnętrzne—Nustejg s (ChD). 

Ośw ata—Bystras (ChD). 
Sprawv wojskowe—Merkis 
Roinictwo—Alekta Е 
Komunikacji—Jenk'ewicz'us 
Sprawiedliwość —Szylingas 
Kontrola p-ństwow 

W ten sposób w skład nowego 

rządu wchodzą przedstawiciele wszyst. 

kich odcieni chrześcjisńskiej demokra- 

cji i Tautininku Sajunga w  vsobie 

Woldemarasa, 

Prezydent republiki Grinius prze- 

wrót uznał, jednakże jak komunikują 

z kół poinformowanych, -w  najbliż- 

szym czaąsię ma się zrzec swego 

stanowiska na korzyść Smetony. 

Widzimy w tem zestawieniu na. 

zwisk najbardziej ścisły sojusz ele- 

mentów „prawicowych',—,krykszczo- 

nów*—i „tautininków”, Nazwiska te 

mówią za siebie: wszyscy. z wyjątkiem 

może samego Woldemarasa, są zdecy* 

dowanymi gnębicielami polskości na 

ziemi Kowieńskiej. Sam zaś Wolde- 

maras, osoba popularna w kołach 

politycznych i inteligencji kowień: 
skiej, wyrazicielem jest zdecydowa- 

nych dążeń do „wyzwolenia Wiina”, 

Jakaż jest sytuacja tego nowego 

rządu? Czy stoi on na trwałych pod- 

stawach i opanował całkowicie sy- 

tuację? | 

Pod lym względem ciągle 

sprzeczne nadcnodzą wiadomości. 
Według informacyj otrzymanych 

wczoraj późnym wieczorem z Kowna 

przez poselstwo litewskie w Berlinie, 

wiadomości o walkach ulicznych nie 

potwierdzają się. Rząd Smetony z 
godziny na godzinę staje się coraz 

bardziej pewnym położenia. 

Jk zapewnia poselstwo litewskie 

w Berlinie, nowy rząd będzie się 

starał unikać ze swej strony wystą* 

pień mogących spowodować zatarg 

z Polską. 

Wszelako wiadomości otrzymane 

przez nas, dziś popołudniu z Rygi, 

od własnego koiespondenia, żaprze« 

czają tym pogłoskom. Jedna z tych 

wiadomości brzmi jak następuje: 

«Garnizon w Marjampolu wystąpił 

przeciwko nowej władzy zbrojnie. Od- 
działy piechoty ruszyły na Kowno. aże: 

by restaurować dawną władzę. W Sza- 

wlach odbyła się narada stronników 

obalonego rządu. Na konferencji tej 
postanowiono organizować zbrojny 

sprzeeiw nowej władzy. Zaprzeczają 

kategorycznie, ażeby b. prezydent pań: 

stwa Grinius miał sankcjonow:ć nową 
władzę. Przeciwnie gdy do prezydenta 

zgłosiła się delegacja powstańców z żą: 
daniem ustąvienia, jak opowiadają w 

kołach socjalistycznych, prezydent miał 
ich poprostu wyrzucić za drzwi. Jako- 

by tak samo postąpił b. premjer Sleże- 
wiczins. 

ISTAT EEST 
| Warszawski Oddział Fabryczny 
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Towar otrzymuje się z Warszawy 
3 razy w tygodniu bagażem. 

ul. Mickiewicza 4 
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na nadchodzące Święta 
n*jwytworniejsze 

CZEKOLADKI w 108 odmianach 

JADALNE MARCEPANY 
Czekoladowe figurki 
Luksusowe p erniki i torty 
Karmeiki oraz dużo nowości 

Wielki wybór 
pięknych bombonierek. 

przedstawiciele 
stron. roln. 

a--Miiczius (Fed. Pracy). 

Do Szawel i Kłajpedy posłane zo- 

stały znaczne siły wojska. Garnizon sza: 

welski opowiedział się po stronie pow- 

stańiców, ale w mieście tym rezyduje 
jednocześnie bojówka socjalistyczna. 
Obawiają się tam krwawych wypadków. 

Według relacji przybyłych z Kow- 
na osób, odbywa się bardzo surowa 
kontrola pasazerów w pociągach. Oby: 
watełom litewskim wyjazd za granicę 
zabroniony. W Kownie odbyła się na- 
rada związku kolejowców, na której 

zapadła uchwała ogłoszenia strajku ge 
neralnego Jednakże na salę wpadło woj- 

sko, które rozpędziło zebianych. W Szaw: 

lach i Kownie dokonano masowych ar:sz' 
tów, W łonie młodzieży akademickiej 
nastąpił rozłam. Olbrzymia część stu 

dentów opowiedziała się za dawnym 
rządem. W niektórych miejscach doszło 
do starć pomiędzy studentami. W Kow: 
nie rozklejono odezwy majora Plecho: 
wicza. W rozkazie tym zabrania się 
urządzania wieców, wszyscy którzy będą 

rozpowszechniać fałszywe wiadomości, 
muszą być natychmiast aresztowani, 
kto ośmieli się zerwać rozkaz nakiejony 
na murze będzie ssierowany do komen- 

dantury, a następnie odd.ny pod sąd 
wojenny. 

Stan oblężenia w Kownie został 

zniesiony, jednak utrzymany na pro: 
wincji. 

O zniesieniu stanu oblężenia w 

Kownie, o pozostawieniu jedynie 
stanu wojennego, potwierdzają inne 

źródła. Wedłu * jednak tych relacji 
nowy rząd jest całkowicie panem sy- 
tuacji. Charakterystycznem jest, że 
te wszystkie „optymistyczne" wieści 

nadchodzą z Berlina, podczas gdy 
źródła ryskie, zdają się bardziej sce- 

ptycznie zapatrywać na wytworzoną 

sytuację. Wszakże i one nie negują, 
że szala stanowczo przechyliła się 

na stronę powstańców i faktycznymi 

władcami peństwa są zamachowcy, 
Wczoraj o godzinie 3 pop. otrzy- 

maliśmy telefonogram naszego kore- 

spodenta z Rygi o pierwszem po“ 
siedzeniu nowego gabinetu: 

«Premjer Woldemaras oświadczył 
dziennikarzom, że pierwszem zada- 

niem nowego rządu będzie legalizae 

cja wytworzonego stanu. Nowy rząd 
nigdy nie dopuści by Litwa pozosta- 

ła przez czas dłuższy w obecnych 
nienormalnych stosunkach. Wolą na- 
rodu jest, ażeby nowy rząd przysią- 

pł do wyszukania dróg jasnych, któ 
remi podąży. Pierwsze kroki skiero* 
wane będą do wzmocnienia prawo: 

rządności i zegwarantowania praw, 
O przyczynach przewrotu wyraził się 

Woldemaras, że armja litewska doko- 

nała przewrotu w obliczu faktu bol- 

szewizowania kraju przez stary rząd, 

który prowadził Litwę do katastrofy, 

Przeciwko tym metodom armja po* 
stanowiła energicznie wystąpić, Losy 

sejmu nie są jeszcze rozstrzy gnięte, 

sie w każdym razie rząd dążyć bę- 

dzie do zegwarantowania przysługu- 

jących mu praw. Obecnie rząd opia: 

cowuje deklarację», 
Energiczne te wystąpienia rządu» 

zmierzające do opanowania sytuacji, 

ne mogą być jednak rozpatrys ane 

jeko zakończenie burzy. Wciąż nad* 

chodzą nowe wiadomości, według 

których zarzewie awantury kowień- 
Skiej, które buchnęło wielkiem pło- 

mieniem płonie w dałszym ciągu i 

mcże pociągnąć za sobą konsekwen- 

cje wprost nieobliczaine. 

Zbrojna sytuacja na Litoie. 
(Od specjalnego wysłann ka „Słowa” ) 

Wczoraj wysłaliśmy na pogranicze litewskie specjalnego wysłannika, 
któremu udało się nawiązać kontakt z wnętrzem Kowieńszczyzny, Opano- 
wanej przez ogeń zamacliu stanu. Późdo w nocy otrzymaliśmy  następu- 
jącą relację telefoniczną z pogranicza: 

Według wiadomości otrzymanych bezpośrednio z Kowna, wzajemny 
stosunek sit zbrojnych do ostatnich wypadków w Kownie, przedstawiał 
Się dziś do godz. 4 pop. nasiępująco: Całą armię podzelić należy na 3 
części. Jedna pod wodzą swych zktywnych przywódców, należących do 
spisku, wystąpiła w przewrocią piżeciwko staremu rządowi, druga opo" 
wiedziała się za starym rządem, trzecia wreszcie zachowała kompletną 
bierność. 

„ Powstańców wspomag”ły przedewszystkiem z garnizonu kowień- 
skiego: 2-g! pułk piechoty, wojska techniczne, 1 pułk huzarów i lotnicy. 
Pozostałe oddziały opowiedziały S'ę za rządem, nie przejawiwszy wszakże 
żadnej zkcj i zachowując bierność wobec rozgrywających się wypadków, 
Podczas zajść ulicznych wrogie oddziały wojskowe nie zamieniły ani jed- 
nego strzału, Dziś sytuacja przedstawia się w ten sposób, że część 
wojsk reądowych, która zajęła t. zw. «Zieloną Górę», opuściła już to 
stanowisko, udając sę do koszar, wszelako nie uznając oficjeinie nowej 
władzy, a z rezygnacją oczekując biegu dalszych wypadków. Apatja 
oddziałów rządowych tłomacy się głównie brakiem dowódców, gdyż 
większość z nich została uprzednio, podstępem  aresztowan1.—Pozostałe 
oddziały, które w dalszym ciągu trzymają się na «Zielonej Górze», Ocze* 
kują przybycia maszerującego na Kowno garnizonu Marjampolskiego. 

W Szawlach 8-my pułk piechoty przeszedł na stronę rządu. Stancjo* 
nujące w okolicy Poniewieża, 1 p. artylerji i 4 p. piechoty, skłaniają się 
na sironę rządu. 

Największą aktywność przejawiły oddziały „szaulisów* obwodu ko- 
wieńsk'ego, które jedynie zdaje się były w spisku. „Szaulisi* wzdłuż gra- 
nicy pciskiej przejawiają zupełną dezorjentację. 

B. szef sztabu generalnego Skirpa, który uciekł z Kowna, został 
ujęty i aresztowany. Szefem sztabu mianowany został Sxoryskis,. który 
ukończył niedawno wojenną akademję w Pradze. Komendantem miasta 
pozostėje pułkownik Grigalunas- Giowacki, 

Ministrem wojny wyznaczony został Merkis, osobistość wcale nie 
wybitna, | 

W ostatniej chwili donoszą, że w Szawlach, Kłajpedzie i Marjampo- 
lu — spokój. 

Granice litewsko-łotewskie zostały szczelnie zamknięte, ażeby socjal- 
demokraci łotewscy nie okazali pomocy grupom lewi:owym na Litwie. 

Na pograniczu wzmocniono straże litewskie. 
Jak zauważono wzdłuż całej granicy polsko-liiewskiej, litewskie od- 

działy zostały zdwojone. Nocy ubiegłęj na znacznej przesir.eni zauważono 
catkowicie nie obsadzone przez Liuwinów odcinki. Stwierdzono iż w nocy 
z 17 na 18 oddziały straży granicznej litewskiej w niektórych  miejsca- 
wościach cofnęty się o 5—6 kilometrów wgłąb swego terytorjum.— Część 
ciicerów litewskich całkowicie opuściła swe oddziały zdając dowództwo 
pocof.cerom. Naogół wzdiuż granicy panuje spokój. Nasze władze gra- 
niczne przedzięwzięły Odpowiednie Środki ostrożności, na wypadek moż: 
lwych wystąpień ze stony pozostających bez dwództwa oddziałów 
htewskich, 

E=== 

Sytuacja w Kłajpedzie. 
RYGA. 18Xil. PAT. Według ostatnich wiadomości z Kłajpedy w 

położemu na Liuwie nie zaszły żadne szczególne zmiaay. Granica z 
Niemcami jest jeszcze zamkniętą. Komunikacja odbywa się jedynie przez 
pograniczne punkty kontroli celnej. Stan wojenny proklamowany wczoraj 
na terytorjum całej Litwy został w dniu dzisiejszym wprowadzony i w 
Kłajpedżie. Aresztowany wczoraj gubernator Kłajpedy Kraus został dziś 
zwolniony, natomiast przedstawiciel Dyrektorjatu dotychczas znajduje się 
pod ares: tem. 

BERLIN, 18,XII, PAT. Do biura Wolffa donoszą z Kłajpedy: Ogło- 
szono tu stan obiężenia, Przekraczanie granicy zostało wzbronione. Ko- 
munikacja graniczna odbywa się tylko na stacjach celnych i to z okaza 
niem pasportów wizowanych. W Ktłajpedzie oraz miejscowości Hzydekrup 
zabroniono ludności cywilnej wychodzenia na ulicę w porze nocnej mię- 
dzy godz, li-tą a 5 ią rano. Władze autonomiczne i policja zostały pod 
dane komendantowi wojennemu. 

W Kownie, 
BERLIN, 18. XII. Pat, Do Biura Wolffa donoszą z Królewca: We- 

dług wiadomości otrzymanych tu z dzisiejszego przedpołudnia w Kownie 
panuje spokój. Wojskowe patrole przeciągają nieusiannie ulicami. W myśl 
uchwały gabinetu sian oblężenia ma być dziś o godz. 12ej w południe 
zniesiony Wzmocnione pogotowie wojskowe bęczie utrzymane w  dal- 
szym ciągu. Zgromadzenia bez uprzedniego pozwolenia komendanta mia- 
sta są wzbronione. Ukazało Się rozporządzenie, zabraniające szerzenia 
pism brukowych o treści podburzającej, urządzania Strajków Oraz Sztu- 
cznego podbijania cen na artykuły pierwszej potrzeby. 

      

TELEFONEM OD WŁASNEGO KORESPONDENTA Z RYGI 

OŚWIADCZENIE NOWEGO PREMIERA 
Ryga, 18X1 godz 11 w nocy. 

Nowy premier litewski i minister spraw zagranicznych, Waldemaras, 
przyjął na audjencji przedstawiciela litewskiej ajencji telegraficznej, „Eita*, 
któremu oświadczył, że polityka zagraniczna nowego mądu nie uiegnie 
zasadniczo żadnym zmianom. Traktat sowiecki zachowany będzie w mocy. 
Co zaś dotyczy państw bałtyckich, to Litwa zamierza utrzymać z niemi 
nadal stosunki przyjazne, jednak sprawa bliższego z nimi sojuszu nie jest 
aktualną. 

Losy sejmu. 

W końcu bieżącego tygodnia, zwołany być ma sejm litewski. Prowa- 
dzone rokowania przez poszczególnych przywódców stronnictw, zmie« 
rzeją do zmuszenia „Isudininkėw“ do wstrzymania się od głosowania. 
O ile to nastąpi, nowy rząd ma zapewnioną większość w sejmie. 

W prasie litewskiej, 

Dziś ukazały się wszystkie pisma litewskie, polskie, niemieckie, ży- 
dowskie i rosyjskie za wyjątkiem «Lietuvos Żinios», Redaktorem urzędo- 
wej «Lietuvy» mianowany został Jakantos, 

«Lietuva» wystąpiła z obszernym artykułem wykazującym, że b. rząd 
stworzył warunki, kióre zagrażały państwu u samych podstaw. Komu- 
niści byli tolerowani, W styczniu przygotowywali przewrot, 

Przeciwko niebezpieczeństwu zbolszewizowania kraju, rząd rzekomo 
żadnych środków nie przedsięwziął, 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz mili: eirowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-е } 2 Ок 
mowa lub nadesłane 40 gr. W 

oraz z prowinej о 25 proc, drože Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 
n-ch świątecznych 

  

Sejm i Rząd. 
Konferencje Ministra Zaleskie- 

go. 
WARSZAWA, 18.XI. (żel.wż, Słoway 

W dniu dzisiejszym w związku z 
wypadkami w Kownie minister Za- 
leski odbył szereg konferencyj z mare 
szałkiem Piłsudskim oraz posłami, 
którzy informowali się o _ stosunku 
Polski do wypadków na Litwie. 

Obrady Rady Naczelnej P.P.S. 

WARSZAWA, 18 XII, (tel. wł Słowa) 
Jutro rozpoczną się obrady Rady Na- 
czelnej P.PS. Według opinji kół po- 
litycznych prąd krytyczny w stosunku 
do rządu będzie na Radzie Naczelnej 
siinie reprezentowany. 

L ni S FE RÓW POZ CARE 

Prawdziwe oblicze 
Hromady. 

„Biełaruskoje Słowo* zamieszcza 
oświadczenie byłego organizatora 
hurtków w województwie nowo. 
gródzkiem o jego ustąpieniu z szere- 
gów Hromady, gdyż się przekonał, 
że Hromada nie jest partją białoruse 
ką lecz partją komunistyczną. Czyż 
trzeba lepszych dowodów, że Hro- 
mada jest ekspozyturą Mińska? Wszak 
to stwierdza Białorusin, kióry praco. 
wał w Hromadzie i mógł przeto po- 
znać dokładnie jej robotę wywroto. 
wą od wewriiątrz. 

Nie po raz pierwszy słyszymy, że 
Hromada jest w gruncie rzeczy orga« 
nizacją komunistyczną. «Sielanskaja 
Niwa“, „Krynica* czynią to niemal 
w każdym numerze, a przecież tych 
pism białoruskich posądzać o polo. 
nofilstwo nie możne. 

, lstnienie u nas Hromady, która 
nie skrępowana niczem prowadzi ca« 
łą parą agitację wywroiową, jest ja- 
kiemś dziwnem nieporozumieniem. 
Trzeba koniecznie z tem już skoń: 
czyć, nieporozumienie to bowiem 
kryje w sob e zbyt wiele niebezpiecz- 
nych pierwiastków i każdy dzień o- 
późnienia, hkwidację tej ekspozytury 
komunistycznej utrudni, 

PORE 

Święto 5 p.p. Leg. 
Piąty pułk piechoty legjonowe 

obchodził w dniu maki i = 
je święto pułkowe. 

O godz. 9 rano w kościele św. 
Jana |. E. ks. biskup Bandurski od- 
prawił mszę Świętą, podczas której 
wygłosił podniosłe kazanie podkreśla= 
jąc znaczenia uroczystości oraz przy: 
pominając szereg epizodów z wojny 
ściśle związanych 2 pułkiem. 

Mszy Świętej wysiuchał cały pułk 
przybyły z pocztem sztandarowym. 

Podczas nabożeństwa obecnymi 
byli przedstawiciele władz z p. Woje- 
dą Raczkiewiczem i Inspektorem Ar- 
mji gen. Burhard Bukackim na czele 
oraz delegacje pułków. Po nabożeń- 
stwie odbyła się defilada pułku przed 
gen. Burhard - Bukackim. Prowadził 
pułk ustępujący dowódca płk. Skware 
czyfiski, 

O godz. 3.30 w szli teatru na Po 
hulance odbyła się akademja, na któ- 
rej władze administracyjne reprezen- 
towrł wice«wojewoda p. Malinowski. 

Łaźnie i Wanny 
<HIGJENA> ul. Niemiecka 6 

Q'wsarta codziennie 

Do nabycia w Księgarni Stow. , 
Naucz. Polskiego w Wilnie, 3 
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me 

Z wszelkich upomnikėw na 

NA GWIAZDKĘ 
jest najt:fiszym 1 najmilszym 

KSIĄŻKA. 

  

poszukuję dwóch do trzech 
pokoi z kuchnią w centrum 

miasta. 
Zgłoszenia do Administracji 

„Słowa* pod lit. W. K. 

fe) E Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE : 
Velour, mcloniki, mar. Borsalino, Habig i in 
CZAPKI: ciepłe podróż,, sport. i stud, 

    

  

Biuro Techniczno - Fiandiowe 

J. KRUŻOŁEK i A. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560. 
Adres tel. — <KRUŻANT Wilno» 

poleca po cenach fabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane.    
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GENEWSKI SUKCES P, STRESEMANNA Sprawy samorządowe 
Paryż, 13 grudula, 

Ostatnia sesja Rady L'gi Narodów 
(6—11 grudnia) całkowicie była przy- 
tłumiona parysko genewską  debatą 
na temat niemieckich zbrojeń i likwie 
dacji Komisji Kontroli. Debata zakoń - 
czyła się wczorsj, w Genewie, kon. 
promisem, w którym jeden tylka punkt 
jest pewny, a mianowicie, że Komisja 
Kontroli przestaje funkcjonować jako 
taka z dniem 31 stycznia r. b. P. 
Stressemann nie wraca więc do Berli- 
na z próżnemi rękoma. 

Ograniczenie niemieckich zbrojeń 
przewiduje Traktat Wersalski. Orga: 
nizmem wykonawczym Traktatu jest 
paryska Konferencja Ambasadorów, w 
której są reprezentowane Francja, W. 
Erytanja, ltalja i J+ponja. Otóż dnia 
17 listopada Konferencja powzię- 
ła ważną  decyeję stwierdzającą, 
że Niemcy uczyniły zadość posta- 
nowieniom Traktatu z tytułu ograni- 
czenia zbrojeń za wyjątkiem sześciu 
następujacych punk'ó w: 

1) Niemcy rozbudowały i ulep. 
szyły fortece w Królewcu. w Kistrzy 
nin i w Głogowie Art. 180 Traktatu 
pozwala im na zachowanie tych for. 
tec w ich „obecnym stanie”, t. zn. 
w chwili zawierania Traktatu. Wo- 
bec tego Niemcy powinny zniszczyć 
wszelki: fortyfikacje i urządzenia po 
budowane od roku 1919-go. Jest to 
t. zw. „postulat polski". 

2) Niemcy wytwarzają i wywożą 
zagranicę pół fabrykaty. które mogą 
być przerabiane na broń i amunicję. 
Temu wywozowi Rząd niemiecki mu- 
si położyć koniec. Powyższe żądanie 
sformułowała brytańska admiraiicja, a 
popiersią je angielscy przemysłowcy. 

3) Niemiecka policja zbyt jeszcze 
podobna jest do wojska  lstotnie na 
150000 członków Schutz - Polizei, 
108000 iest na żołdzie Rzeszy, a tyl- 
ko 42,000 utrzymują gminy. Konie- 
reńcja Ambasadorów domaga się aby 
stosunek został odwrócony i aby 
państwowa Schupo została zreduko- 
wana do 50000 ludzi. : 

4) Zbyteczne koszary w liczbie 
240 powinny być jakaajprędzej sprze: 
dane na użytek prywatny; 

5) Tanki i gazy, to bronie, któ. 
rych armji niemieckiej używać nie 
wolno; wszelkie wyszkalanie zatem 
żołnierzy Reichswehry w tych dwu 
gatunkech broni jest niedozwolone. 

6) Związki patrjotyczno-sportowe 
nie mogą uprawiać żadnego  szkole- 
nia się w rzemiośle wojskowem. 

Przed zebraniem się Ligi Naro- 
dów cztery ostatnie punkty zostały 

załatwione w tym sensie, że rząd 

niemiecki zobowiązał się w określo- 
nych terminach żądania Konferencji 
Ambasadorów wykonać. Pozostały 
dwa pierwsze punkty: fortece wschod- 
nie i półfabrykaty noszące charakter 
materjału wojennego. Pp.  Briarid, 

Stresemann, Vanderveide į sir Austen 
Chamberlain jechali jednak ao Gene- 
wy w dość różowych nastrojach w 
nadziei, że wszystko się ułoży. Aby 

jednak postanowić, że Komisja Kon- 
troli będzie w tym lub innym dniu 

cdwoiana, trzeba było wyraźnego 
„pokwitowania* Konferencji Ambasa- 

dorów, iż Niemcy wszystkie jej źą- 

dania wypełniły. Międzysojuszniczy 
Komitet Wojskowy pod przewodnict 
«em Marszałka Foch'a odbył dnia 7 
i 8 grudnia szereg posiedzeń z nie 

mieckim generaiem von Pawels“em, 

wyznaczotiym do stosunków z Ko- 

misją Kontroli, a który specjalnie 
przybył do Paryża, aby dwa niezałat- 
wione punkty zlikwidować. 

Rezultat posiedzeń Komitetu z 
gen. von Pawels'em był niezadawala 
jący i dnia 9 grudnia, na wniosek 
Komitetu, Konferencja Ambasadorów 

zdecydowała, że Niemcy nie wykona- 

ły jeszcze wszystkich postanowień 

dotyczących ograniczenia zbrojeń. P. 

Rr O A | 

Gdy się Wilno kładzie Spać... 
Twój ja z krwi i kości, 

Wilenko kochane! 
Spać mi dajcie, ludzie, 

Dopóki nie wstanę... 
Stara piosenka. 

Nie potrzebuje się kłaść Wiienko 
nasze kochane—gótów mi ktoś przer 
wać zaraz na wstępic—bo ono prze- 
cie ciągle śpi! eska: 

A ja odpowiem: Nie i nie! Jest, 
stanowczo jest w życiu powszed: 
niem naszego najdroższego magi- 
strackiego Wilna taki moment, kiedy 
muzyka przestaje grać u „czerwone: 
go* Sztrała i gość ostatni, przeczy” 
tawszy przy jednej szklance herbaty 
jedenaście gazet, wymyka się z cu- 
kierni podnosząc koinierz dobrze za- 
służonego futerka i naciskając na 
uszy kapelusz niewiele co od futerka 
młodszy; jest moment kiedy już tylko 
u Żorża na parterze świecą się góre 
ne szyby nad szczelnie zamkniętemi 
okienicami i... zanosi się w pośrodku 
wcale ładnie zatłoczonej salki na dan- 
cingowy truchcik w kółeczko; jest 
moment kiedy po niemal pustych już 
zupełnie komnatach Klubu Szlachęce 
kiego zwołuje ktoś rozpaczliwie part- 
nerów na ostatniego, dalibóg, bridża; 
jest moment kiedy... mniejsza—dość, 
że jest, stanowczo jest moment taki, 
kiedy Wiienko nasze kochane—idzie 
spać. 
у Wówczas w Paryżu. Berlinie, 
Rzymie, Wiedniu.. Baczność! Kurtyna 
idzie w górę. 

* 

Henri Bóraud autor niesłychanie 
popularnej na obu półkulach książki 

Massigli, sekretarz generalny Konfe 
zawiózł zaraz k 

odnośny raport do Genewy. Rzuciło Zjazdu Starostów zajęły 
rencji Ambasadorów, 

to wielką konsternację na Niemców 
i zdenerwowało trochę p. Brlanda, 
który myślał, że «to sięjakoś ułoży», wie zagadnieniami 

Decyzja Konferencji Ambasadorów 
odsuwała zniesienie Kontroli na póź: 
niej, atymczasem p. Stresemann uwa. wego p. Stefan Kopeć w referacie cją 
żał, że musi wrócić do Berlina z da« 
1а likwidacji Komisji, i to datą nieda- 
leką. Sir Austen Chamberlain ošwiad- 
czyl p. Briand'owi, że trzeba bronić 
Locarna. Otóż — wywodził brytański 
minister spraw zagranicznych — Lo- 
carno upadnie, jeśli; 

1) Komisja Kontroli nie będzie 
wkrótce zniesiona; 

2) Jeśli mocarstwa nie zdecydują 
z udziałem Niemiec co jeszcze pozo* 
staje do wykonania z tytu'u ograni- 
czenia zbrojeń; 

3) Jeśli plan inwestygacji przygo- 
towany we wrześniu 1924 roku i 
ostatecznie przyjęty przez Radę Ligi 
dni: 14 marca 1925 nie będzie 7re- 
widowany w porozumieniu z rządem 
niemieckim; 

4) jeśh terminy ewakuacji Nadre« 
nji nie będą przyśpieszone. 

P. Briand zdaje się być tego Sa- 
mego zdania, wbrew opinji szeregu 
kolegów z francuskiego gabinetu. Tak 
czy owak nie można zrealizować 
wszystkiego naraz. Niemcom cho- 
dzi przedewszystkiem 0 zniesienie 
Komisji Kontroli. Dnia 10 grudnia 
<szóstka»—tj. pp. Briand, Streseman, 
Chamberlain, Scialoja, Vandervelde i 
Ishii, którzy całą negocjację prowa- 
dzili — gotowa b,ła dwa punkty 
sporne (fortece wschodnie i pół fa- 
brykaty) oddać pod arbitraż, aby raz 
skończyć z orzecznictwem Konteren* 
cji Ambasadorów i przekazać jaknaj- 
prędzej inwestygację Lidze Narodów. 

Tu przecież weszła w grę.. parys- 
ka Rada Ministrów. Dais 11 grudnia 
odbyła ona dwa posiedzenia. Rano 
odrzuciła stanowczo ideę arbitrażu i 
pomniejszania praw, jakie mocarst: 
wom sprzymierzonym przyznaje Trak: 
tat, P, Briand, poinformowany telefo- 
nicznie, wpadł w zły humor i zaczął 
mówić o «drugiem Cannes», Zażądał 
instrukcyj bardziej giętkichi po po- 
łudniu 11 grudnia Rada Ministrów 
zebrała się po raz drugi pod prze: 
wodnictwem p. Doumergue'a. Udzie: 
lono p. Briand'owi częściowo satysizk: 
cji, utrzymując vste przeciw arbitra: 
żowi. 

I w rezultacie wczoraj stanął w 
Genewie kompromis, który da się 
streścić tak: 

1) Komisja Kontroli przestaje funk: 
cjonować z dniem 31 stycznia 1927; 

2) Kwestje sporne będą dalej 
przedmiotem konwersacji dvploma: 
tycznych, a gdyby z dniem 1 lutego 
były niezałatwione, zostaną przedło- 
żone Radzie Ligi (co nie wyklucza 
możliwości arbitrażu); 

3) Z dniem 1-go lutego inwesty- 
gacje w Niemczech przejmuje Liga 
Narodów, a raczej jej Komisja, na 
czele której staje gen. Baratier; 

4) Mocarstwa sprzymierzone ге- 
prezentowane w Konferencji Amba- 
sadorów tnają prawo mianować przy 
swych ambasadach w Berlinie eks- 
pertów wojskowych śledzących za 
wykonaniem ograniczenia _ zbrojeń. 

Jeśli więc p. Stresemann odniósł 
jeden sukces bezpośredni, to przecież 
partja w swej całości jest jeszcze nie: 
rozegrana. A dopóki jej nie wygra w 
całości, dopóki nie uzyska generalne. 
go «pokwitowania» z wykonania po' 

stanowień Traktatu ograniczających 
niemieckie zbrojenia, nie będzie mógł 
z poważnemi szansami przystąpić do 
realizowania następnego postulatu 
niemieckiego, jakim jest przyśpiesze- 
nie ewakuscji reszty Nadrenii. 

Kazimierz Smogorzewski. 

«Ce que jai vu A Moscou», odbył 
świeżo wycieczkę po Niemczech i w 
gazecie paryskiej „Le Journal" dzieli 
się wrażeniami swemi z publicznością 
— międzynarodową. 

— Niechže berlińczycy—pisze— 
nie przewracają oczami wyrażając się 
o Paryżu, że to... Babilon i Sodoma. 
Sami mają we własnem mieście cze- 
go tylko „pod tym względem” dusza 
zapragnie. | to w samiutkiem centrum 
miasta, 

Czy przez to powiedziane, że 
Berlin bawi się nocami na zabój? 
Nie przesadzajmy. Bawić się, umieć 
bawić się nie każda nacja na świecie 
Božym—potrafi. W Petersburgu po 
przez ruiny zdewastowanych pałaców 
jeszcze błyska dawne, hulaszcze nade 
newskie życie. Rzym i Madryt bawią 
się doskonale za plecami swych 
dyktatorów. Berlin z chwilą gdy zaów 
zbogaciał, znów po swojemu spo 
ważniał, 

Oto np. cała armja berlińskich 
heter wykonywa wieczór w wieczór, 
noc w noc swoje manewry z do- 
kładnością rewji militarnej, Defilada 
rozwija się na przestrzeni od Ozor- 
genstrasse (prawie z pod dworca przy 
Friedrichstrasse) wzdłuż całej Fried- 
richstrasse i Leipzigerstrasse aż do 
Peczdamskiego placu. A tyle ciąg- 
nie tych dam, że policjanci w wielu 
punktach zmuszeni są reglamentować 
ów nadzwyczajny ruch... Porządek 
też panuje pod tym względem wzo” 
rowy. 

Kto nie chce nic widzieć — może 
spokojnie niczego nie spostrzegać. Z 
za węgła której ze słabo oświetla: 
nych ulic nawija ci się jakieś zagad: 
kowe indywiduum. Poleca siebie szep- 
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(Ze Zjazdu Starostów). 
Sprawy samorządowe 

część czasu poświęconego obradom, możemy 
łącząc się sciśle ze wszystkiemi pra: ważnym dorobkiem w postaci odpo: 

życia gospodar: wiedniej sieci zakładów leczniczych i 
czego Województwa, 

Naczelnik Wydziału Samorządo- 

Swym wytknął ogólne wytyczne dzia- 
łalności samorządu. 

Samorząd gminny w rozwoju 
swym skrępowany jest brakiem od- 
powiednich źródeł dochodowych. 
Przeszło 75 proc. budżetów gmin: 
nych zw. komunalnych przeznaczone 
jest na wydatki związane z działal. 
nością ich, t. j. na personel urzędów 
gminnych, sołtysów, utrzymanie poczt 
it. p. Prawie czwartą część ogólnych 
sum budżetowych pochłania utrzyma- 
nie szkół powszechnych= 

Jako na zagadnienia wysuwające 
się na plan pierwszy w tej dziedzi- 
nie p. Kopeć wskazuje: 1) na koniecz- 
ność budowy nowych budynków 
szkolnych, 2) na potrzebę stworzenia 
dla nauczycielstwa takich warunków 
pracy, by mógł się u nas wytworz'ć, 
jak to ma miejsce w Państwach Ża- 
chodnich, typ zadomowionego w da* 
nej okolicy na stałe, szanowanego 
przez ludność nauczyciela. 

W dziedzinie funduszów komu: 
nalnych bardzo doniosłą i aktualną 
jest sprawa funduszu wyrównawcze= 
go. Koniecznem jest tu stworzenie 
funduszu na zasiłki dla gmin nie- 
mogących osiągnąć w gospodarce 
swej samowystarc alnošci. Minister- 
stwo Spr. Wew. obiecało już swe 
poparcie temu wnioskowi. 

Przechodząc do działalności sa- 
morządu powiatowego p. Kopeć 
wskazuje na pomyślne wyniki dzia: 

podczas źródło robocizny. W 
ZNACZNĄ wią publicznego i opieki społeczne 

poszczycić się bardzo po- 

wo 

uwagi na szarwark, 

zakładów opiekuńczych. 
Wytykając usterki i niedociągnię: 
działalności i organizacji samo- 

rządów p. Kopeć na pierwszem miej- 
"scu stawia sprawę regularnej wypłaty 
pensji pracownikom komunalnym, a ; 
urzędnikom gmin wiejskich przede. 
wszystkiem. Sprawie doboru perso- 
nelu, w pierwszym rzędzie urzędni- 
ków władży nzdzorczej, a dalej zwią- 
zków komunalnych poświęcił p. Ko- 
peć obszerne uwagi w swym refera. 
cie. 

Zagajając dyskusję w  poruszo: 
nych przez Naczelnika Wydziału Sa- 
morządowego sprawach p. Wojewo- 
da zaznacza, że Samorząd w życiu 
Województw Wschodnich odegrywa 
nader poważną i doniosłą rolę, wo- 
bec tego pp. Starostowie winni u- 
dzielać sprawom samorządowym spe 
cjalną uwagę. Stykając się na terenie 
działalności samorządu z zagadnie- 
niami gospodarczemi tak o znaczeniu 
lokalnem jak i ogólno-państwowem, 
niemożliwem jest należyte rozwiąza: 
nie tych zagadnień bez udziału czyn- 
nika obywatelskiego. 

Pod koniec zjazdu weszła pod 
jego obrady sprawa poczt komunal- 
nych, oraz organizacji gromad wiej: 
skich. Wszyscy Starostowie wypo- 
wiedzieli się tu za zwiększeniem gro- 
mad, czyli zmniejszeniem  iłości sol 
tysów, co da możność przeprowa- 
dzenia sciślejszej selekcji przy dobo- 
rze tych ostatnich, zapewniając moż. 

ЭРРАМ РУЕ ЧАЕ Ч ЧЧ НЧ ЧА А А 
CZEKOLADA Ё 

Е 
GORZKA LUX 

Oto ulubione gatunki z najszłachetniejszych surowców, 
najdoskonalszy sposób i djatego zawsze !! U SZCZYTU P 

MLECZNA 

  

ność należytego ich uposażenia. T. 

w tabliczkach 
MIGDAŁOWA 
ORZECHOWĄ 
DESEROWA 
SMIETANKOWĄ 

i Inne. 

3 
rodukowane w 
WODZENIAI 

Do nabycia wszędzie. 

    pol 

Welka 9, 

W niedzielę 

otwarty od   

  

Jan Wokulski i S-ka 

k Ai As B A i A a AAA A A, LAA A AA As 

Na Gwiazdkę! 

Wielki Oybór nowości !    
eca 

tel, 182. 

magazyn 

I-ej do 6-ej. 
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tem za przewodnika po nocnych lo- 
kaiach.., prima... Tak ci szybko swo: 
ją ofertę wyrecytował, że »szucman» 
(policjant) stojący na posterunku o 
parę kroków mógł ani okiem nie 
mrugnąć, zaś przechodnie też mogli 
nic nie spostrzedz, 

Berliūczycy šeiskają ramionami: 
To wszystko — powiadają — dla cu- 
dzoziemców! Ach, to powojenna hi 
peresterja... psychoza.. to, skutki oku- 
pacji Ruhry... ten szał dancingowy, 
ten kokainizm, to rozpasanie zbytku... 
To zresztą dia cudzoziemców, 

— Czy i te eskadrony kobiet od 
dworca przy Friedrichstrasse do pia- 
cu Poczdamskiego też? — spytał Be- 
raud. 

ł poszedł późną nocą odwiedzić 
najbardziej renomowaną kawiarnię— 
istną „katedrę*, jak się wyraża—przy 
placu Poczdamskim. mesh 

— Jest się olśnionym — pisze. 
Olbrzymie trzy żyrandole, niezliczona 
ilość iamp. Morze światła. Galerja na 
olbrzymich słupach. Tłok taki, że do* 
piero z niemałym trudem można zna. 
leść miejsce Przy stoliku, Choćby się 
świat cały objechało, nie znaleść nie 
gdzie takiego... społecznego bigosu. 
Wszystkie klasy, wszystkie stany. 
Ladni mi cudzoziemcy! To przecie: 
cały Beriin. A 

W opisie Berauda kabarety ber- 
lińskie i varietes mają wszystko, cze- 
go potrzeba aby... szaleć, a pomimo 
to niema werwy i humoru. Beraud 
przypisuje to— mężczyznom. Tkwią 
i sterczą z monokłami «w twarzy» 
jak indyjskie pagody wśród niesiy- 
chanej ciżby pięknych kobiet (tak, wy- 
reźnie pięknych—a Beraud nie rzuca 
„słów na wiatrl) wśród murzyńskich 

„Kakadu“ 
ul. Dabrowskiego 5. 

  

  

Rewji 
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ieśni przy akompanjamancie jszzban- 
Ia, I reikiami korków z butelek 
niemieckiego szampana. Junkrów nie- 
mieckich zdaje się to nie wzruszač. 
lch wesołość — ironizuje Beraud — 
jest wewnętrzna' 

Miinzer z «Neue Freie Presse» 
wprowadza nas na dancing do wsps- 
nia; į sali restauracyjneį wielkiego 
berlińskiego hotelu. 

Najświeższą atrakcją są plaini pa- 
nowie obtańcowujący damy* Żadnej 
nie ominą — i nic to nie kosztuje. 
To bezpłatny dodatek do spožytej 
kolacji. Ogromna wygoda i przyjeme 
ność. Gdy kawaler spodoba się da» 
mie, nietylko do niego oczy przewra- 

ca lecz, bywa, banknocik mu w rękę 

wsunie. Tak pikantnie tańczy! : 
Ci płatni danserzy «funkcjonują» 

od 4 po południu do 3 po północy. 
Dobra pańszczyzna! Piatni dobrze, 

bo i służba ciężka. Tyle godzin ra 

nogach; w ciągu tyłu godzin prawie 
nie wypuszczać kobiety z objęć! Bie- 
lizna jak z igły, manicure, perfumy... 
Zawód — romantyczny. Uśmiechnię- 

ty każdy, wytworny, Elegancko skła 
dają ukłon nie tylko damie, którą ob. 
tańczyli, letz jej mężowi, jej <przyła* 
ciełowi», jej mamie, jej cioci. Wyglą: 
dnją jak czempjony tenisowi,, jak 
szoferowie arystokratycznych domów, 
jak artyści filmowi, jak  zrujnowani 
młodzi książęta... 

A w barach, w holach hotelowych, 
w wielkich kawiarniach co to są za 
młodzieńcy wałęsający się z kąta w 
kąt z przedziwną nonszalancją? To... 
Ol.. To Mario... Jedyny, nadzwyczajny! 
Z nim się fotografuje w pozaćh an: 
tycznych Proszę tylko nie oburzać się, 
Mario jest przecudny. Czy to nie 

Inauguracyjne otwarcie teatru 

Hallo! Puszezamy się!!! 
Wielka rewja w 2 częściach, 13 obrazach. 

Szczegóły w afiszach, 

Kr 704 (1304 

JAracieJAltkeufcy 
Tel. 4-98. Tel. 7-33. 

Na Gwiazdke 
w wielkim wyborze wykwintne 

i praktyczne podarki we wszystkich działach 
magazynu. 

Kupony po cenach zniżonych. 
10 proc. od sprzedaży niedzielnej przeznaczamy na wpisy 
dla niezarnożnych uczniów 

Gimn. Zygmunta Augusta. 

W niedzielę magazyn otwarty od 1-ej do Owej. 

łalności w zakresie komunikacji. Ko- 
niecznem jest zwrócenie specjalnej 

jako na tanie 
zakresie zdro- 

  

    

  

a OR Magazyn E. Hegen ul. kroję 10. E 
Pa NADESZŁY NAJNOWSZE MODELE Р 

EJ i mi R s sukien halowych i wizytowych 
Fa BLUZEK i SWETRÓW, CENY DOSTĘPNE. 

  

PERFUMER 1 KOSMETYKI EII$, KUÓROGICZA I $-HU. 
Wiino, ul. Mickiewicza 26. 

Poleca na gwiazdkę w wielkim wyborze najlepszych firm 
krajowych i zagranicznych perfumy, 

puder, bombonierki, mydła, maszynki Gilette i t. p. įsk B 
również perfumy na wagę: Coti, Gerlain, Roger Galle i inne, B 

  

Na nadchodzące Święta 
POLECAMY 

PIWA 1Е СЕМЕ 
DUBELTOWE 

T-wa Akc. 
Browaru „SZOPEN?> 

į TELEFON 544 

w 
Wilnie 

TELEFON 672. 

  

Niżej podpisane Banki zawiadamiają, iż począwszy 

od dnia 2-go stycznia 1927 

wrazie 

roku, wszystkie weksle, 

ich _ płatności, 

tegoż dnia o godzinie 2-ej po południu 
będą posyłane do rejenta. CR 

1. Bank Handlowy w Warszawie, Oddział 
w Wilnie. 

2. Bank Towarzystw Spółdzielczych, Odz 
dział w Wilnie. 

3. Bank Związku Spółek Zarobkowych» 
Oddział Wileński. 

Prywatny Bank Handlowy 
w Wilnie. 

T 
Administrator 

kaw. 32 lata rzutki, energiczny I 
zamił, rolnik i hodowca z praktyką 
w znany.h majątkach Poznańskiego, 
szuka stanowiska ew. na Kresach. 
Zna się również na leśnictwie i prze« 

myśle roln. i ieśnym. Śmigielski, 
Jarocin. (Pozn.) 

niewykupienia w _ terminie 

4. Wileński   
obotę 25 grudnia 

  

  

P TT i i i i a 

wystarcza? A ten mały Hiszpańczyk * 
może jeszcze piekniejszy. jego ki: 
jentki każą mu nosić apaszową czap- Gdy się przyjeżdża do Wiednia o 
kę i aksamitny garnitur w prążki. godzinie... gdy Wilno zasypia, ma się 
Klemens mu na imię. Piękny jak wrażenie, że nic już, absolutnie nic 
młody Mars. Matka jego byia Niem się nie dzieje w cudnej stolicy ax 
ka. Urodził się w Grenadzie, jako der blauen Donau. 
syn naturalny hiszpańskiego granda. Ulice prawie puste. Autotaksik 
O 2-ej można go zawsze spotkać mknie. A to ci dopiero nocne życie! 
Uater den Linden. Cała jego klijen- Para dziewcząt na chodniku; para 
tela juź wróciła do Berlina. Pali cy: licjantów na posterunku. Wiedeński 
gara hawańskie; za obiad płaci 6 ma» Austrjąk śpi na oba uszy. Ani mu. 
rek, Niebawem będzie miał auto. Ma się śni niepokoić się © bezpieczeń: 

obecnie 22 lata, za lat trzy usunie stwo mieszkania, Przecie jeśli by zło- 
się w domowe zacisze i otworzy dziej oknem lazł, nie omieszkał by 
hiszpańską jadłodzjnię; jest z zawodu grzecznie pozdrowić pana domu: 

kucharzem. Zaprosiłem go na czarną — Kilss' die Hand, Her Doktor! 

kawę — pisze Miinzer — aby 2 nim Całuję rączki, panie doktorze. 

pogawędzić, Odtelefonował, że nie mo- Potem by poprosił: 
że. Musi natychmiast jechać do —-Móte mi wielmośny 2 

Wannsee gdzie pewna dama, jego 2 

klijentka, nie może dłużej czekać. czy na momencik swego portfelu? 
„Różne, różne rzeczy dzieją się 

w Berlinie — pisze Miinzer — lecz 

niewiem czy wolno mi o nich pisać? 
Czy w Wiedniu... tak samo? Czy u was 
dencingujące dziewczęta prowadzą z 

tancerzami rozmowy, od których po- 
tem, w domu, a: SĘ Cyy u 

„w Wiedniu, są dziesiąt € ! 

Be. sal do jake klubów gdzie pokojów? Trzeci jego pokój to ka 
schodzą się wyłącznie kobiety nie wiarnia. W kawiarni czuje się jak u 

znoszące mężczyzn? Takie lokale Siebie w domu. Komerne za ten dor 

gdzie schodzą się wyłącznie starei datkowy pokój opłaca w formie za* 
panowie? Albo takie gdzie siedzą po płaty za filiżankę kawy, przyczem 
kanapach studenci wygłodniali, a wypija w ciągu dwóch do trzeci 

wśród kobiet o rozpalonych oczach godzin parę szklanek przepysznej wo* 

wałęsają się wyrostki wybielone i dy wiedeńskiej i przeczytuje gazet ile 
wyróżowione? Nie, — o tem wszyst: tylko się da. W takich cafė gdzie 

kiem przecie nie wolno pisać w ga* 
zetach. Ze względu na moralność 
publiczną? Nie. Że względu na cen- 

zurę, . 

się zawsze wrażliwym. A w Wiedniu 
są wszyscy tak ujmująco grzeczni. 

Dia Wiedeńczyka jest kawiarnia— 
Са]ё — i fiumoarem i czytelnią i ga- 
binetem do załatwiania koresponden- 

nowią jakby jedną rodzinę, a każde 

Dałoby mu się go—i spałoby się 
spokojnie dalej. Na grzeczność jest 

loka. Cji. Ma mieszkanie złożone z dwóch | 
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niema muzyki, czyla się, pracuje, ŻY* Ё s | 

je—rozkosznie. Wszyscy goście SZ A 

go gościa traktuje kelner jak osobie |
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LWÓW—WILNO. 
Zaczynają zacieśniać się więzy 

między dzielnicami Polski, co byly do 
  

    

niedawna sc granicami obcych ПНИ 
państw pooddzielane od siebie. Za LA 
czynają zrastać się. "ER" 

Jednym z najradośniejszych obja- 19 Dzić Zach. sł. og. 3 m. % 
wów tego zadziergania się nici GU- | Nomezjusza 
chowych i ustałania się trwałych 

  

stosunków między Wilnem i obszerną Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
maszą dzielnicą kresową a np. Lwo- Meteorologji U. 5. В. 
wem jest pod najświeższą datą odruch z dnia 18—XII 1926 r. 
wielkiej: i zasłużonej instytucji kuliu- Ciśnienie ) 149 
ralnej lwowskiej, tamtejszego Zakładu nie 
Narodowego imienia Ossolińskich, Temperatura 
który wzmoćniwszy ostatniemi czasy Średnia | 4 
tak nie:miernie powažną swoją dzia- d : 
łalność wydawniczą zamierza w zna- m w 2 + 
czniejszej niż dotychczas mierze ZA- rpiatr 
silać nią Wileńszczyznę, tas | Poładniowo-wschodni 

Inst:tucja tej miary, co Ossoline. | uwagi:  Pochmurno. Śnieg Mininm 
um, która był czas, że na swych да 
barksch dźwigała lwlą część pro- s e Pra EE 
z" m AE a pośrednio 
stałs, by się tak wyrazić na straż 
całego naszego piśmiennictwa, ae OREDÓWR 
ła ostatniemi czasy wyłączne prawo — (0) Posiedzenie Okręgowej 
do Trylogji Serkiewicza „Krzyżsków* Komisji  Ziemskiej w  wilnie. 

i całego jeszcze szeregu pism, wydaje Dnia 20 i 21 grudnia edbędą się 

kolejnemi tomami pomnikowe dzieło posiedzenia Okręgowej Komisji Ziem- 

Kiejnera o Słowackim, świeżo puściło skiej w Wilniq 
w obieg drugie wydanie trzytomo- W dniu p'erwszym posledzenia, 

wych „Dziejów wojen i wojskowości między innemi, będą rozpatrzone 

w Polsce" Korzona, a czwarte wy sprawy następujące: 

danie wielkiego dzieła o Mickiewiczu 1) sprawy ze skarg odwoław- 
Kallenbacha. Wystarczy przytoczyć czych: a) na orzeczenie komisji uwła- 
wydane przez Ossolineum w roku szczeniowej na pow. Wilensko-Troc- 

bieżącym między innemi; Badeckiego ki w przedmiocie uwłaszczenia @. 

„Literaturę mieszczańską w Polsce Harasimowicza z tytułu długoletniej 
XVII wieku“ 2 osobliwie znakomite dzierżawy folwarku Podymane Ka- 
dzieło Bernackiego (dyrektora słyn- mienie, gm. Rudomińskiej, własność 

nej Bibljoteki Zakładu im. Ossoliń- Krystyny z Wańkowiczów Malinow- 

skich) pt. „Teatr, dramat i muzyka za skiejj b) na orzeczenie komisji 

Stanisława Augusta"; wystarczy przy- uwłaszczeniowej na pow. Wilejski w 

pomnieć wydanie Zakładu im. Osso: przedmiocie uwłaszczenia Br, Le- 

liūskich pism Mickiewicza w 12 szczyńskiej i innych z tytułu długo- 

tomach etc etc. letniej dzierżawy gruntów z uroczyska 

Nagromadzone bezcenne zbiory Budziszcze, wchodzącego w skład 
pamiątek i zabytków, księgozbiór, maiątku Motyki, pow. Wilejskiego, 
muzeum ks. Lubomirskich, szeroko własność Wład. Cywińskiego; c) na 
otwarie korzystanie z tych skarbów orzeczenie Komisji uwiaszczeniowej 

w celach naukowych — wszystko to pow. Duniłowickiego w przedmiocie 
czyni z Zakładu Nar. im. Ossoliń. Uwłaszcenia M. Nałojca i A. Struka 

skich jedną z pierwszych w Polsce działki ziemi we wsi Ancypory, pow. 
wielką instytucję użyteczności pu. Postawskiego, własność Polipczyków; 

blicznej, d) a m: uwłaszcze- 

Gdy taka instytucja rozszerza swą "owej w Święcianach w przedmiocie 
działalnością ławniczą w Adi uwłaszczenia spadkobierców Wład. 
dzieł naukowych, pomocni:zych i Łysienko z. tytuł : długoletniej dzier* 

szkolnych, można mieć pewność, że Ż3WY zaścianka Gadziszki, własność 
każdej książki wartość odpowiada AMY Trofimowiczowej 
ściśle jej potrzebie. Kierownikiem lite- 2) Sprawy zatwierdzenia układu 
rackim Zakładu Nar, im. Ossoliń. dobrowolnego o likwidacji serwitutu 
skich jest chlubnie znany. z prac kry- pastwiskowego, obciążsjącego mająt- 
tycznych prof. uniwersyłetu d-r 5- ki: a) Bijuciszki, pow. Oszmiańskiego, 

nisław Łempicki. własność Franciszka Bobrownickiego, 
Właśnie w sprawie zawiązania na rzecz wsi Bijuciszki; b) Kulniszki, 

jeknajścśiejszych stosunków Ossoli- ROW. Święciańskiego, własność Jana 
neum z bibljotekami wileńskiemi, z Illaszewicza, na rzecz gospodarzy wsi 

maszym okręgiem szkolnym oraz Gasperyszki. $ 
księgarniami bawił przez dni kilka w 3) Sprawy wzdrożenia postępowa+ 
mieście naszem pełnomocny przed nia przymusowej likwidacji serwitu- 

stawiciel Zakładu Nar. im. Ossoliń- tów „pastwistkowych, obciążających 
skich—dobrze zresztą znany  Wilnu Majątki: a) Migule, pow. Oszmiań- 
jako przez czas pewien dyrektor jedne- skiego, własność Aleksandra i Pawła 

tai dł _„ Narkowiczów na rzecz wsi Bazary; 
„A = pe tutejszych —d r A. Sig: 65 Kenis. Bow, Oszmiańskiego, 

Należy mieć nadzieję, że udało mu własność Janiny Zofji Umiastowskiej- 
"się zbliżyć Wilno do aa: ogniska Milewskiej na rzecz wsi Jakobiszki i 

szczerze polskiej kuliury jak Żakład Nowiny; c) Poleś, pow. Święciań- 
im. ALA p "sym. Sklego, własność Marji Ekse na rzecz 

patje łączące gród księcia Lwa z gro- wsi Żerdeliszki; d) wspólnego pa: 
. dem Gedymina wszechstronnie kon- stwiska wsi Dziagowce z majątkiem 

takt ten pogłębią. Dziagowce, pow. Oszmiańskiego, wła: 
sność Jana Nowokońskiego. 

Piacówka Polska Mebiowa 4) КИК Н 
S. Makowski, Zawalna 15. i L 

| 1 

  

M : scaleniowego ntów  poszcz: * 
EO. obstalanki | nych wsi ojodiliciwa Wileńskiego 

ada kredens = ‚ 1 rę 
szały 98 zł, — 115 zł, toalety 90 zł Porządek dzienny drugiego dnia 
— 205 zł, salon wystawowy koszy- | posiedzenia obejmuje, m. ium, sprawy 
s 1 p 2 e AE następujące: 
okrągły, urko damskie о 1) Sprawy zatwierdzenia układów 
o med M: dębowy | dobrowolnej likwidacji serwitutów pa- 
Około 40 lat praktyki w dziale stwiskówych, obciążających majątki: 

Pi RA г 
a) Nowosiolki, -pow. Oszmianskiego, mebiowym artystycznym 

Z poważaniem Makowski | włąsność Jadwigi Hutten-Czapskiej 

  

stego przyjaciela, Gość | przeczy tał Np. bsiet złożony ze stu osób— 
pięćdziesiąt gazet;. kelner wyszukuje bynajmniej dó rzadkości nie należy. 
dla niego zapobiegliwie pięćdziesiątią A tancerki zgrabne, ładne, niestycha- 
pierwszą. Dla swego przyjacielal A nie wyćwiczone, przeważnie wcale 
takie ma o niego staranie jak pry- nie ubrane (ol nie przez oszczęd- 
watny służący o swego pana. 

KRONIKA 
ss LOMA 

ływa ostateczny termin wpłacania 
przez właścicieli przedsiębiorstw za- 
trudniających ponad pięć osób należ- 
nego wpisowego za robotników. Po 
tym terminie należność ta pobierana 
będzie przymusowo z doliczeniem 
kary pięciu procent. 

Z UNIWERSYTETS 

— Powszechne wykłady Uni- 
wersyteckie. W niedzielę, dnia 19-g0 
grudnia 1926 r. o godzinie 7-ej wie« 
czorem w Sali Śniadeckich Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego, profesor dr. 
Jan Szmurło wygłosi odczyt p. t. 
„O głuchoniemocie* ilustrowany а- 
blicami i przeźroczami. 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 

na rzecz wsi Antonowszczyzna, О!- 
kiewicze i Suprany; b) Konwaliszki, 
pow. Oszmiańskiego, własność Jani. 
ny-Zofji Umiastowskiej Milewskiej na 
rzecz wsi Masiuny; c) Koszewniki, 
pow. Mołodeczańskiego, własność 
Wład, Osiecimskiego, na rzecz wsi 
Małe Koszewniki. 

2) Kilkanaście spraw wdrożenia 
postępowania scaleniowego gruntów 
poszczególnych wsi województwa 
Wileńskiego. : 

‹Т'(‹і) Zmiany A ieina al 
wydziale samorządowym urzędu 
wojewódzkiego. P. Jan Chmielow- BS. NADESŁANE 
ski, inspektor wojewódzkich związ- 
ków komunalnych, został powołany — Wyroki sądowe. 13 XII br. 

na stanowisko naczelnika wydziału w Sądzie Pokoju były rozpatrywane 

samorządowego urzędu wojewódz- sprawy Szmula Mendelbauma i Woj 

kiego w Nowogródku. Samorzady ciechowskiego Franciszka, oskarżo- 

województwa Wileńskiego tracą nie- nych o nieprawne zgłoszenie w 
zmordowanego pracownika i znako- Kasie Chorych celem korzystania z 
mitego znawcę na niwie pracy Samo: pomocy lekarskiej. 

rządowej. Dla wszysik'ch, którzy do Wyrokiem Sądu oskarżeni zostali 
niego zwracali się, p. Chmielowski skazani pierwszy na 1 miesiąc, drugi 
zawsze Służył radą, nacechowaną na 2 miesiące więzienia, 
wielkim zmystem organizacyjnym. P. _/ W dn 3 Kii rb w Sądzie Okrę- 
Chmielowski opuszcza Wiino praw- gowym była rozpoznawana sprawa 

dopodobnie w pierwszych dniach Nadel Berty, która na podstawie 
stycznia 1927 r. sfałszowanych zgłoszeń została ubez- 

— (0 Dziewięciu urzędników pieczona w Kasie Chorych w celu 

uzyskało wymagane kwalifika- nieprawnego korzystania z pomocy 

cje. Wczoraj ukończono egzaminy lekarskiej. 
dla urzędników I, II i III kategorji. Wyrokiem Sądu Okręgowego 

W ostatecznym wyniku egzamir wspomniana Berta Nadel została ska- 

nów przeprowadzonych przez pp. Zana na 3 miesiące więzienia. 

Komisarza Rządu Wimbora oraz na- _ — Komunikat Zarządu Kola 

czelników Wydziałów Urzędu Woje- Wil. Zw. Ks ęgarzy Polskich. Dziś 

wódzkiego Kopciai Hryhorowicza, z w niedzielę, zwyczajem dorocznym, 

ogólnej ilości dziewięciu egzamino- wszystkie księgarnie będą otwarte dia 

wanych wszyscy wyszli z wynikiem publiczności od g. 1—5 po poł. 

dodatnim. — Skrócony kurs szoferski 

Do kategorji pierwszej zdawało „for gentlemans", organizowany przez 

dwie osoby (pp. Lemiszewski i A. Stowarzyszenie Techników Polskich 

Sulkiewicz) do drugiej—trzech i do w Wilnie rozpocznie się nieodwolal- 

trzeciej — czterech. Ep tp XII > w lokalu Domu 
«P. W. Malinowski inż. ul. Wileń- 

MIEJSKA ską 23 Zapisy na pozostałe wakanse 

— (o) Posiedzenie miejskiej przyjmuje w dalszym ciągu inż. Ja 

Komisji Finansowej. Jutro, dnia nowicz w godzinach 10—12 rano w 

28 grudnia, odbędzie się posiedzenie biurze Domu H,P. W. Malinowski 

miejskiej Komisji Finansowej z nastę- inż. i od 8—10 wiecz. w lokalu Stor 

pującym porządkiem dziennym: 1) po- warzyszenia Techników ul. Wileńska 

dania pracowników miejskich w spra- Nr 33. 
wie poborów, 2) sprawy dotyczące 

budżetu nadzwyczajnego na pierwszy 
kwartał 1927 r. 

— Przedłużenie handlu w ty- 
godnłu przedświątecznym. Magi. 
strat m. Wilna powiadomił Stowa- 

SPORTOWA 
— Kurs Narciarski. Sekcja Narciarska 

Akademickiego Związku Sportowego w Wil: 
nie komunikuje, iż w czasie świąt Bożego 
Narodzenia odbędzie się czterodniowy kurs 
marciarski, dostępny dla członków wszyst- 

;|. kich towarzystw sportowych oraz młodzieży 

rzyszenie Kupców Chrześcijan w Wii szkolnej. Kurs będzie prowadzony codzien: 
nie, iż uchwalił przedłużyć godziny nie poczynsjąc od pierwszego dnia świąt. 

handlu w dniach 20, 21, 22, 23 b.m. Zbiórka = a niek Sekcji. przy RAN 

do god”iny 9 ej. Ministerstwo Pracy 2 = (Brze; „Antokolai 2 za 

ieli „ więzieniem erwszego dnia o godz. "ej, 

: Opieki Lauri ej i L w 3h a o RE 10:ej. Oroby si 

nis „onedutyė godny Bryn. Palais a seką upe * pob 
Е т . m. = czalni Sekcji, \ 

ny. Zaznaczyć należy, że w ostatnią Ze względu na to, že okres.šwiąt Boże- 

niedzielę przed Świętami Bożego Na* POZ eini 1 
* a 

rodzenia t. j. w dn. 19 b. m: usta- kursu A Komisja Sportowa Sekcji ziĘAEŻO. 

wowo dozwolone jest otwarcie skle- ;ż odbędzie się on chociażby przy najmniej. 

pów pomiędzy 1l-szą po poł. a 6 tą. szych warunkach, śnieżnych, 
Jednocześnie nadmienia się, iż w dniu 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 6 stycznia 1927 roku projektowane są pier- 

— (t) Co przyniesie św. Mi- 
wsze w sezonie zawody narciarskie Akade« 

mezo „Związku AKC to: 

. ce D rawnych, poc; ych, mło- 

EO o Pk OO RO Wieży okola i alesłowariyczowych Oraz 

a U. WA K Jocziągiechai do žė Obok biegów narciarskich odbędą się 

Warszawy. Dowiadujemy się, że p. RÓŻNE. 

Jocz ma poczynić u władz central- 
nych starania zdąžające do pržyšpie- 

— Granberg — Zielona góra i 
Kurjer Wileński. W <Kurjerze Wileńskim», 

szenia asygnowania kredytów na po- 
moc żywnościową i opałową dla 

który cwętnie lubi podkreślać swoją krajo- 

bezrobotnych. 

wość, czytamy taki tytuł depeszy: <Granberg 

ai po Эу towólicje? 
Akcja ta w razie pomyślnego wy: Ne R Grade RZarach stanu ik 

niku interwencji p. Jocza przeprowa- 
dzona zostałaby jeszcze przed świę 
tami Bożego Narodzenia, co jest po- 

Litwie» — Aha więc na Litwie. Łamigłów: 

ka dla wilnian powoli się wyjaśnia: chodzi 

wodem usilnych zabiegów Wydziału 
Opieki. 

w depeszy o Zieloną Górę w Kownie, która 

— (t) Termin wpłacania na: 

podobno jest oparciem wojsk rządowych. 
Depesza z Berlina, więc Niemcy Zieloną Gó: 

leżności do B. F, B. 20 b. m. up- 

  

ZAWIADOMIENIE. 
Walerja Czeszumska przestała być 
upoważnioną do ściągania należności 
za wypożyczone ze składu Ś. p. W. 
Gierwiatowskiegó fortepiany i pianina. 

Wszelkie wpłaty i sprawy tyczące 

wynajmu, zamiany i t. p. uprasza. się 

zalstwiač na składzie ul. Zamkowa 3, 
lub z osobą przezemnie upoważnioną. 

Marja Gierwiatowska, opiekunka 
nad mieniem Ś. p. W. Gierwiatow- 

sklego 

wet od najmarniejszej operetki, To— 
powiadają—najkiepściejszy teatr, co 
stal się jednodniówką z anegdotami, 
dowcipami, karykaturami i wszelkie: 
go rodzaju aktualnościami, Jest to 

OBÓZ W 

   « 

\ 

WILN.E, 

  

  

  

  

rę nazwali Qriinbergiem, kochany nasz <Pat> 

zrobił <Granberg», a krajowy <Kurjer Wi: 

leński» to powtórzył. 
Odrazu w d:ć skutki wyjazdu naczelne 

go redaktora i jedynego krajowca w redak: 
cji na wyższe stanowisko w Warszawie. 

— Podziękowanie. Zarząd <PŻP» skła- 
da serdeczne podziękowanie pani Bolesta- 

wowej Szt allowej. kióra znając ciężkie por 

łożenie fnansowe Schroniska im. Józefa 

Piłsudskiego, pośnieszyła z pomocą dzie- 
ciom ofiarując 50 zł 

— List otwarty Zarządu T-wa 
Szkoły B ałoruskiej W aniu wczo- 
rajszym Zarząd T-wa Szkoły Biało- 

ruskiejj w  odbitkach paru tysięcy 

egzempiarzy wydał t. zw. list otwar 
ty do prezesa Rady Ministrów mar: 

szałka Piłsudskiego. 
Jak wiadomo T-wo Szkoły Biało- 

ruskiej w przeciwstawieniu do t. zw. 

Instytutu Gospodarki i Kultury znaj. 

duje się pod przemożnym wpływem 

<Hromady», to też „list“ powyższy 

stara się przeż przekręcenie szeregu 

faktów, wykazać ucisk szkolnictwa 

białoruskiego. 
«List» drukowany po białorusku 

ma na celu agitację, A wszystkie ty- 

siączne odbitki zostaną rzucone na 
wieś. 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Dzisiaj o 

godz. 4-ej po poł. <Romantyczni» E. Ro: 

standa Przedstawienie to przeznaczone zo- 

stało specjalnie dla młodzieży szkolnej. Wie- 

czorem po raz ostatni wzruszająca stylowa 

opowieść o przygodach romantycznych Per« 

cineta i Sylwetty — <Romantyczni» Rostan- 

da. Jutro po raz pierwszy <Don Juan» Zo* 
rilli w przexładzie St, Miłaszewsk:ego. Sztu: 

ka ta w Warszawie w leatrze Narodowym 
uzyskała niebywały rekord — sto kompie- 
tów z rzędu. 

Bilety i abonamenty sprzedaje codzien= 

nie biaro <Orbis» od 10—4,30 w dnie pow« 
szednie i od 10 — 2 w niedziele i św ęta. 
Kasa Reduty czynna jest od 5:ej po poł. w 

CH przedstawień popołudniowych od 
11.ej. 

Ę Dnia 2WXI1 we wtorek <Dzień 

bez kłamstwa» komedja grana będzie w 

Teatrze Polskim. Przedstawienie zskugione 

przez Opiekę Rodzicieiską przy szkole im. 
Zygmunia Augusta. 

— «<Operetka-Wodewil». (Ludwisar- 

ska 4). Dziś t. jj w niedzielę 19 b. m. dwa 
przedsiawienia: popołudniowe O g. 4iej 
<Ksigžnicaka Ilica» po cenach od 50 gr. do 
3 zł, 50 gr. i wieczorem <Hrabina Marica» 

w wykonaniu p. Wiktorji Kaweckiej, J. So- 

kołowskiej, J. Redego, M. Dowmunta i 
innych. 

Kto jutro powinien 

  

Początek przedstawień: o g. £ejio & 
8 m 30 wiecz. 

Sala ogrzana. Bilety w kasie zamawiań— 
Mickiewicza 4 Księgarnia <Lektorr. W dzień 
przedstawienia-w kasie teatru od g. 1l-ej ra- 
no bez przerwy. 

. — Pożegnalny występ Ludwika Soł- 
skieg” w Teatrze Polskim Dziś Ludwik 
Soqski gra w Wilnie po raz ostatni, jedno- 
cześnie schodzi z repertuaru jedna z najgło* 
śniejszych sztuk repertuaru przedwojennego 
«Fryderyk Wielki». 

Genjalnemu artyście, któremu Wilno za: 
wdzię.za tyle świetnych wieczorów artysty- 
camych składa podziękę dzė za twórczą 
współpracę Filia Zwiąsku Artystów scen 
Pólskich oraz Kierownictwo Testru Polskie- 
go. Jeśliby inne instytucje zecholały się przy* 
łączyć do tej skromnej owacji, proszone są 
o zgłoszenie sę do kancelarji Teatru w go- 
dzinach zwykłych. 

— Solski dla uczącej się młodzieży: 
Jutro o g. 6—ej wieczorem Ludwik Solski 
uproszony przez organy opiekuńcze, wystą- 
pl na specjalnem przedstawieniu dla uczą: 
cej sę młodzieży. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o g. 4—ej pp. grany będzie tak bardzo w 
Wilnie lubiany «<Urwiss — Katerwy z P. 
Piliati w roli tytołowej. Ceny od 15 gr. 

— F.A. Ossendowski w * ilnie. Dziś 
o g. 12 m. 30 pp. w Teatrze Polskim wy 
głosi odczyt o swej ostatniej podróży po 
Afryce F. A. Ossendowski. Odczyt ten oDu- 

dził kolosalne zainteresowanie. Tytuł: <Afry- 

ka p:oroka i Afryka fetyszów». L 
Treść odczytu: Północ Afryki, gdzie pa- 

nują cienie dawnych władców. — Afryka 

pogańska, wymierająca w płomieniu zabój 
czego słofica. — Ludożerstwo i kulty fety- 
szów. — Ludzie, zwierzęta 1 bogo.. 
Wielka tragedja czarnych i białych przyby” 
szów. — 

W części drugłej wystąpi wybitna wio- 
linistka-wiriuozka Zofja lwanowska-Ossen- 
dowska, która wykona utwory: Różyckiego, 
Statkowskiego, Joteyki, Rogowskiego i swoje 
własne, 

Dzięki niezmordowanej energji i śmiałej 
inicjatywie słynnego podróżnika i pisarza 
Е. A. Ossendowskiego sztandar polski po: 
wiewał na barce płynącej z prądem rzeki 
Niger gdzieś ku wybrzeżu Kości Słoniowej, 
zamieszkałemu przez ludożerców, Wyprawę 
tę p. Ossendowski zorganizował własnym 
kosztem. Towarzyszyła mu małżonka lwa 

nowska Ossendowska, k'óra utrwaliła w nu: 
i wiele autentycznych melodyj murzyń: 

62, 
Pozostałe bilety do nabycia w kasie 

Teatru Polskiego od g. 11 r. 
— Premjera krotochwili «Nasza Žo- 

meczka». Niezwykle ciekawą nowość amet 
rykańską wprowadza na repertuar Teatru 
Polskiego reżyser K. Wyrwicz* Wichrowski, 
jest nią Świetna o zawrotnych sytuacjach 
grotochwila Hopwooda «Nasza żoneczka». 

Premjera wyznaczona na środę: Ceny 
od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

EEE 

zgłosić się do komisji 
przemeldunkowej. 

Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- 

cy domów przy ul. Niemieckiej Nr 29. 31, 

37, 
Do III Komisarjatu: ulica: Mickie wie:a 

Nr 45, 47 49, 51. 
Do IV Komisariatu, ulica: Gedyminow- 

skiej Nr 21, Staniszek Nr 15 i Werek. 
Do V Komisarjatu, ulic: Archanielska 

35,37, 15, 17, Wróbla od Szeptyckiego da 
Atchanielskiej 5-a, 5:b, 9, 11. Kozia 1, 9, 11, 
Rydza Śmiegłezo 16 (Nowogrodzka 38), 20, 
24, 26, 28, Nowogródzka 32, 40/42, 44. 

Komisja przy ll i VI Komisarjatach w 
poniedziałek nie bę ią asas 

(t 

  

OTRZYM 
Bezpłatnie 
kto da chociażby najmniejsze ogłoszenie w Biurze 

ulica Reklamowem . St. Grabowskiego. w Wilnie, 
Garbarska I, tel. 82. 

E DOM 
| HANDLOWY 

° o 

DOM 
HANDLOWY 

kalendarz kieszonkowy na 

1927 r. i kalendarz ścienny. 
plakat artystycznie wykonany 

w kolorach 

A KAŻDY 

  
       

       

Chciałem dopiszć: £ouć comme 
, chez nous, zupełnie jak u nas w Wil- 

nie—lecz dałem. pokój. 

ność...). Efekty—prżednie. Np. w Fo- denaiurat kabaretu, Z jej sztuczkami 
lies Bergeres rozwija się wachlarz j kalejdoskopową grą mechaniki teate 

wysoki na  półłora piętra; na ralnej usiłuje repue zastąpić staro- 
jego skrzydlach zwisają jek gdyby w Świecką krotochwilę i naśladować ja- 

Przyjechała słynna 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman;co wróżyła 

Włąścicielowi: kawiarni wiedeńskiej powietrzu półnagie artystki. Na ich 
do głowy nie przyjdzie patrzeć krzy: głowach ogromne pióra (ostatnia mo- 
wo na gościa, co, przy filiżance kawy dal). W światłach i barwach wszyst- 
zasiaduje się niewiedzieć jak długo, ko stapia się w obraz — urągający 
uważając jego kawiarnię za własny wszelkiemu opisowi. W Moulin-Rou- 
dom. Przeciwnie! Oa dumny jest z ge znów coś innego. Z pod sufitu 
takiego źradycyjnego traktowania je- ogromnie wysokiego zaczyna się 
go lokalu. spuszczać jakby ogromna bombonjera 

I dziwić się jeszcze, że prawy. Średnicy kilku metrów. Spód jej 
wiedeńczyk zasiaduje się w cichej, lustrzany. Na tafli szkła leży śpiąca, 
miłej, spokojnej atmosferze „swojej* Shiada, przepiękia młoda mulatka... 
kawiarni — do późna w noc. Bywa, Budzi się—przeciera oczy—zaczyna 
że.pan gospodarz widząc, że nikt się tańczyć. Muzyka oczywiście , grzmi. 

dla Napoleona: Przepowiada przysz- 
'-łość, o miłości, sądowe sprawy i t. d. 

Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły- 
nowa 21—6, w bramie na schody. 

Qo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 

kąś „raśń tęczową* w czasach, kie" 
dy już nikt w żadne bajeczki nie 
wierzy. 

Revue to coś dla znudzonych 
ludzi i przenerwowanych niespokoj- 
nych, niezdolnych skupić uwagi na 
jeden punkt przez nieco dłuższy czas. 
Są którzy wierzą, że revue wciąga 
ludzi do teatru serjo.. Ja w to nie 
wierzę. 

Im dłuższa „rewja” tem, podobno, 
publika jest bardziej zadowolona. 
Siedzą ludzie godzin powyżej czte- 

  

Gabinet Kosmetyczny 
G. OKONSKIEGO Jageliońska 8. 
Usuwanie zmarszczek, zbytecznych 
włosów, warg 1 t p dafsktów 
skóry twarzy i ciała, Masaż (w celach 
kosmetycznych) plastycz ` - 
ny, pneumatyczny, elektryczny Oraz 
iskrowy. Godz, 10—1 i 4—7 popoł. 

(W.Z.P. Nr 89)     
mie rusza a juź późno bardzo, obcho- 
dzi sam stoły i kanapy, proponując z 
nsjuprzejmiejszym na ustach wyra- 
zem: 

— Może byśmy się rozeszli? 

* 

Czy nocami bawi się Paryż? Też 
pytaniel A cóżby miał robić? 

Niech opowie paryski, temi dnia- 
smi, przygodny korespondent „War: 
szawianki“. 

Rozwodzi się nad paryskiemi— 
trwającemi do późna w noc—„rewja- 
mi”. Taka revue w Paryżu (lub w 
Londynie) kto jej nie widział własne- 

Mulatka! Rzecz prosta, że z przyzwy- 
czejenia prawie wcale nie ubrana. 
Lecz któżby tam upominał się o ta- 
ką drobnostkę? 

Zresztą, to ogromnie dziś popu- 
larna w Paryżu panna Baker. Jej 
wszystko wolno; 

W [innym music-hallu pokazuje 
siebie ma estradzie i śpiewa własne 
piosenki (1500 franków od występu) 
Joze Tadilie, twórca popularnej „Vio- 
leterry“; jeszcze chyba może popu- 
larniejszej „Valencji*, Publiczność 
płaci hojnie za... oglądanie słynnego 
piosenkarza i jej to wystarcza. 

A są znowuż tacy wybrednisie, że 

rech; nie sprzykrzy im się oglądać 
dobre trzy tuziny „zmian“, co nie- 
miara kostiumów, dekoracyj, nagich 
ciał, sztuki akrobatyczne i tańce 
egzentryczne, ewolucje tak zwanych 
girls, słuchać kupletów, dowcipów 
wysmažanych ad Koc.., 

Stanowczo—lepiej spokojnie i a- 
kuratnie pójsć wcześnie spać. 

Oto pasemko refleksyj i rzutów 
pamięcią na różne strony o tej po- 
rze, kiedy puls wileńskiego życia za- 
czyna słabnąć, słabnąć i ustaje—na 
całą noc. 

Ce, J. 

mi oczami, ten pojęcia mieć nie mo- poczytują t. zw. revne, choćby пар 
że, co to za przepych, co zawystaw- wspanialszą i wprost wyfaszerowa- 
ność, co za pomysły, co za wysadza- ną i naszpikowaną atrakcjami, za coś 
mie się na rzeczy—niebywałe! stojącego znacznie, znacznie niżej na- 
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WILNO, MICKIEWICZA 23, TELEFON 849. 

Poleca na święta w największym wyborze i pierwszo- 
rzędnej jakości po cenach NAJNIŻSZYCH. 

WINA oryginalne: Francuskie, Węgierskie, Hiszpańskie i Por- 

tugalskie, Włoskie, Miody stare, Wina owocowe od zł. 2,50 but., > 

Konizki, Likiery, Wódki krajaw. i zagr. oraz prawdziwą śliwo: 
wieę starą i porter Angielski. 

Z działu gastronomicznego: Orzechy różne, Migdały, Ro- 

dzynki, Figi, Kompoty, Pierniki, Karmeiki, Czekolada, Mąka 1 gat, 

Kawa pal. stale Świeża, Sery krajow. i zagr. oraz wszelkiego 
rodzeju konserwy. 

Dostawą do domów. gratis, HURT. DETAL.       
   

   
   
   

      Os X skad 

  

u 

WILEŃSKA Nr. 10. 
Oddział zawiadamia P, P. Odbierców, że z dniem 11 grudnia 

r. b. zostały w takowym znaczaie zniżone ceny broni, rewolwerów 

amunicji: GOTOWYCH NABOI, oraz wszelkich przyborów myśliw- 

skich, Również oddział otrzymał duży wybór saneczek, nari i łyżew.



    

  

Czy pamięiasz o tem, że już 
cza8 Daina się na Święta 

w Wina Pierwszej Wileńskiej Spółki 
Win i Przetworów Owocowych. 

Wytwórnia ul. Piłsudskiego 2. 
Sklep Detaliczny ul, Wileńska 36 
zaopatrzony w wielki wybór wln i napoi wyskokowych 

oraz wszelkich towarów Św'ątecznych. 0
0
9
9
9
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ma Ogłoszenie. 

Magistrat m. Wilna poszukuje od dn. 1 stycznia 
1927 r. dostawców mleka, (pieczywa chleba, bułek), 
mięsa, słoniny i innych produktów spożywczych do 
szpitali i przytułków miejskich. Oferty ze wskazaniem 
<en i warunków dostawy 6 lo miesięczny wzgl. roczny 
okres czasu, należy składzć do dn, 27 grudnia 1926 r, 
do Sekcjj Zdrowia Magistratu (Dominikańska Э; 
pokėj Nr. 8). > 

Magistrat m Wilna. 
w = o” Or      
  

Z powcūu LiKW:DACJ! wypreedaję 

PIANINA, FORTEPIANY 

SŁO wo 
) 

NA RATYI RADIO ;;:: NAJTAŃSZE 
й ZRÓDŁO! 

Odbiorniki "zes skaabówe. 
Two 40) Wilno, 

Wileńska 24 
R djo techniczne 5 Tel. Nr 1038. 

E NOWOOTWORZONA PLACÓWKA 

  

  

  

4 SPRZEDAŻ wszelkiego rodzaju cukrów i czekolady 
B największej poznańskiej fabryki 

„VENETIA« 
Wilno, ul Wileńska 7. 

EE Poleca Szanownej Klijenteli towary pierwszej jakości 
B po censch  konkure: cyjnych jak również wszelkie 
e cukrowe i czekoladowe ozdoby na choinki, 

## Sprzedaż hurtowa i detaliczna. | = 

  

  

    Na wigilję [mae | Pieniądze ii : . ęta na oprocentowanie Wyborowe| Konserwy — ka tle I pod mocne gwa: | rybne, Śledzie, kompo: й rancje hipoteczne 1 | ty, grzyby sūs0ne, POD Ei     inne lokuje oliwę francuską, mak, a 
naj iovodniej miód, pieruk, kar | p) Hand "Ko 
Dom H.-K. melki, orzechy i cze ZACH TA“ 

„ZACHĘTA“ koi=dę. polecają - Ę   С B cia Gołępiowscy, Gdańska 6,telet.9 05 
nA Pa Trocka 5, telef 751 -- 

o długm pobycie 2—5—7 tysięcy 

  

  

     
      

  i FISHARMONIE głoyznach 
K. DĄBROWSKA 

i Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

Mum WĘGLE „e 

  

  

m: = a. Technik w Paryża i w dolarów za murowane SALA MIEJSKA 3 Niedziela, dnia 19 grudnia 1926 roku zębów sztucznych Angiji udzielam zai dochodowe r 
3 L MINKIE jekcji języka francus: ŚŚÓdmieściu mamy do 

5-ty Poranek Operowy Wileńska | Mego angielskiego, sprzedaży na dogod- ul. Ostrobramska 5 
W wykonaniu przyjmują udział: p. Henryk Miljer, tenor opery Lwowskiej i Poznań” Mickiewicza 37 — 17. nych warunkach spłaty. e @ 2 + Wi i je Dział Kulturalno-Oświatowy skiej, oraz art. opery p, Korsak-Targowska i p. Z. Piejewska. L: k rz-dentysta Wejście od ul. Ciasnej Wileńskie Biuro Komi. 
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` dostarczamy tonami i pėl tonami 
Z GWARANCJĄ ZA WAGĘ 

ig. Duchnowski i S=ka 
ZAWALNA 21 (wejście od strony Drewn. тупке) 

Na żadanie listown* wysył=my agentów,       

Oibrzymi wybór książek gwiazdkowych 
w cenie od 30 gr. do najwykwintniejszych 

do nabycia w księgami 

| Wacława Mikulskiego 
Wilno, Wilenska 25 Tel. 664, 

Dziś księgarnia otwarta od godz. 1 do 5 pp. 

  

5 „Handlowe W а iešni, arje i duety ooerowe. M. O:yńska Smolska „8owo Magistratu m. Wilna Prze todoointk Kauan P V. Saens Aa DOM Mickiewicza 21,tel. 152.. : Р i CYKE j Początek punktualnie o g. 12 m. 45 po południu.  jwanie zębów bez bów, w śróomeścu w ce. Bid 
P ków Muzycznych, g CENY MIEJSC: Parter 80 gr. Amfiteatr 1 Balkon 40 gr. ad žr o Pontas = a wa ę a ; i й й у i r. m.jątku zieare 
огапком у ycn, 6 KASA CZYNNA w dniu !9 grudnia od godz. 10 ej rano Wojstowym, urzędni. tychmiast ża gotówkę aaa p 

Dziś będzie wyświetlany film kom i uczącym się Wilńskie Виго inwentarzem posia- 
RES я f 216 bę s zniżka a śe sej wę ei ZEE List Kutna | „rRAoEDJE NIELENGW toma "SEAS MDĘREE wije, | Xi LNO-O Ś WIATÓWY Or'iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o = ckiewicza 21, ALA MJS Ra 5 CENA BILETÓW: Parter — 50 gr. Balkon — 25 gr. Lekarz Dentysta LOK RL tel. 152 « 

  KASA CZYNNA: w niedzieję I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz, 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. pojestaw Sławiński З : do wynajęcia na KĄŻDĄ SUM POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta © godz. 3-tej, w soboty o godz, 4-tej w inne dnie o godz. B-tej. K Ą Ę Mickiewicza 46. biuro, kantor, skład iuiokujemy pod solidne 
  

    

  

  

    

Wydz Zdr. 67, zabezpieczenie u bar” $ «i Teat Dz:ś! Niebywała sensacja! $ = Po, Ul. AA a a osób, ino: ieatr 2 ® Э gwarancja najpew: i entowny Handlo- Akuszerką niejsza. Ś Heligg« | Bogowie... Ludzie... Zwierzeta 5 Вр wi Świkftwska Wied "Bu @› е 1OS Wstrząsająca tragedja w 10 aktach, W roli głównej urocza ELLEN KURTI. s. powodu wyjazdu od peyimcje A? az A 
= Sceny o niebywałem napięciu nerwów! Bogini śmierci i nienawiści! Święto krwawych orgij. Ada: ARE io 46 m. 6 we gi BE э © ul. Wileńska 38. Dla młodzieży dozwoinne! eansy o zodz. 4, 6, 8, i 10 1/4. ės Jutana, ul. Nie- WZP. Nr 63 ё : 7 

miecka 4. 
  

  

Na coinzdke 
Świeże Orzechy, Figi, Daktyle, ro. 
dzenki Malaga, Karmelki, Pierniki, 
Herbafniki, Czekolzdki i różne ba- 

- kslje 1 kompoty, oraz różne konserwy, 
SOSY, sery, Świeży groszek zielony, 
Oliwa nicejska, s'sre wina węgier: 
skie, francuskie, reńskie i hiszpańskie, 
Miody St:ropciskie, Nalewki, wódki i 

;  bkiery w nejprzedniejszych gatunkach 
Polecz Szanowacj Klijenteji 

SKŁAD 

M. JaMISZEWICZA. 
Ui. Zamkowa 20 a. Telef, 8—72, 
  

  

WOJSKOWE 
Zjednoczenie Spożywcze 

w WILNIE, 
al. Mickiewicza Nr 13, tel. Nr. 476, 
Składy zaopatrzone w towary 

świąteczne. 
HURT i DETAL. Ceny najniższe: 

Dia członków specjajne warunki, 
SPRZEDAŻ DLA WSZYSTKICH. 
Na prowincję zamówienia listowne 

»y-onujemy natychmiast, | 

  

Las 40 ba Pimy zaraz 
środek z dobremi zar = © М ias budowamami możliwie 

Tow. Iski ` Ldvvsniska T, m. 7, Riekrą sedi, polą“ 5 Akc. e 
Poznaniu 

Wileńszie Biuro 

rok założenia 846. 

    

: Komisowo Handlowe 
Zaginąt Ad, Mickiewicza 21, 

na poczcie zeszyt Świat tel. 154. 
dectw tymczasowych —--———— 
Twa Wzajemnych 

Uoezyiewef 07 w Mlyn wodny 

  

$ . : > kupim o wydzi Lokomobile ' "iesamie — аоаа żewimy zajsz możli 
о parowe, Świadectwa te_nimej. AE ae ziemi 

elewatory do słomy, siewniki rzędowe szem un eważniają SIę. | wijefzkie” Biuro 
„Polonjać o powszechnie uznanych в Komi.owo Haudiowó: >. 
najwyższych zaletach, grabie konne, oe Ad. ННа 
kartoflarki, spulchniacze  podglebia, wyżej Limba оо sk 

  

° 1 poszukuję przy ul. Mi- mtocarnie szerokomtotne sztyltowe ! ННЕ ВЕ Spėlnik cepowe z odpowiednimi maneżami, gających. Wileńska 37. z kapitałem do 50000 — wszystko 0 gwarantowanej wy- |» ganz AT 
trzymałości i sile, Walce szosowe, Pisa, : przemysłowych, — рго- Całkowite urządzenia CUKROWNI, |—ougionęj x=Śskujących - wszelkie AGORZELNI i KROCHMALNI | f/ "wód osobisty, „ Wileńskie Biuro | 

Sta- |! wi a 

Przedstawicielstwo na województwa rosiwo Świędańskie w Rh. Muckiewicza 2, 
ĘWileńskie i Nowogródzkie: 1923 r., książeczkę woj, „tel, 152, 

skową wyd przez b. 
K. u. w Święcianach, Kaucje 

Inżynier Jon GUMOWSKI.  |zu gżno "sz ao hipoteczne 
Kieno 0. Św Wileński Bi; $ 2 głeliskiej, now. Sw: leń skie Biuro Wilno, ul. Mostowa 3. Telef. 271 ciafiski Komisowo Haudiove 

Ad. Mickiewicza 
Katalogi i cenniki na żądanie. gubiono książeczkę tel. 162. || 

wojsk-wą wy |, um mw A 
przez P.KLU w i ы Święcnach "rocznik  MŁYNTARTAK   

  1901 na imię Jackie- 
Placówka Polska wicza Antoniego, zam. 19, NY dzierżawienia, 

    

MEBLE Ksi 
Łóżka angielskie fabryki «Konrad, 
Jarnuszkiewicz 1 S$ ka» T-wo Akc. 
w. Warszawie, meble gięte, fabr,     
    jest najodpowiedniejszym i najtań: 

  

MAJĄTKI Wileńskie Biuro | | we wsi Jeniafce, , gm, Komisowo-Handjowe 
7 į ' „| M Wa Cejkiūskiej.pow. Šwlę: й - ąžka KSIAŻKI na clay MaBlOWa: Urkazienae DZA 

pujemy— sprzedaje. |S_ Makowski 
my na warunkach 

  

  

  

  

       
    

° 

500—1000—1500 | <Thoneta», otomany, materace, kre: stym podarkiemi  gwlssdkowym, "a OE ZAWAL A 15, ani e dbiaj ÓW: pożyczki densy, stoły, krzesła, szefy, garn'tury znajdziesz ją w wielkim wyborze w 
ZACHĘTA: j! ołomana 100 zł. a ; udzielimy tylko pod 

salonowe, mebie biurowe I i, p. poleca SIEGARNI 
> 1 otomana 160 zł. wiejskie solidne zabezpieczenie. i ® . s" LOdańska 6, tel. 9:05 11 otomana 200 zł. wyjazdowe do sprze- Wileńskie Biuro D.-H, F. Mieszkowski Gebethnera i Wolffa' St „o, 1kozeka 0ał dania. Św. Anny 7. Komisowo Handlowe : Е : Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23 ! KAZDEGO M. Wilenkin i materac 35 24 tel, 152. онн ' A a a | WIEKN i Ska itak gie. 0: PÓIZENNY —= r ra— j i o nglel. й 

Na prowincję wysyłamy towary za Na żądenie książki do przejrzenia, | NA Spółka z ogr. odp, 1 biurko | 15 zł. konduktor autobuso parcelė Z da ЕЕЕ Katalogi darmo. ! Wilno, ul. Tatarska 6 kszesełek wy z kaucją, miami do sprzedaży — №$ТК'Е Ša Ass i Wo z: A № 5 niedrogo w pobliżu REINGZEREWOK TOPR SE EZWAU OT AOACORTYBE! 
. 8 В эта$), > od ie PO ced bo mea A аан В MEDIS tolik ał. ! er. - 4 | 

* NA NADCHODZĄCE ŚWIĘ TA POLECA jadalne, sypialne, 52- | EA 90 BN baciarnię, duża a, RÓ 0) 
1 ielki bór t ^ KSIĘGARNIA ae odka 1 tosletą SPA kawi i BIĆ tel. 152. poiecamy wielki wybór towarów O E Lapių 

PERFUMERYJNYCH 

KOSMETYCZNYCH 

GALANTERYJNYCH 

: ° : h a ` P. D Er cenę, RNA A 000 BASE 
i i ZZL arów krajowych i zagranieznye @) TL ара zy domy weniat 

A ° raty. Adres w redakcji, w b. dobrym stanie, 

PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Ceny umiarkowane. 

T-wo i. B. Segal LE 

SKLEPY DETALICZNE: 1) ul. Trocka 7, tel, 542. 

2) uł. Zamkowa 28, tel. 1023. 

3) uł. Ad. Mickiewicza 5, tel. 873. 

4) rog Rudnickiej—Zawalnej Nr 20/52, tel. 612 

  

  JÓZ EFA skie, kredensy, stoły, Tanio, Gustownie pynyce. Za przystępną STF== 
; szafy, biurka, krzesła 

  

WSEH NX/1 ELKA 7 JW) zka: prawie nowa 2 Wła: 
A : r WEĘGIEL: |miekkich mebii, szafa p T NIEWAŹNIAJĄ snym ogrodem е 

е ‚ |40 książek, samowac SIĘ zgubione sążni kw. w pooliżu 
opałowy i kowalski |naftowy, stolik, du- 1) legt_ osobi. Centrum, koło przysian= 

najlepsze w świecie wirówki (centry- 

z dostawą od ltony |chówka, płyta i t. @. sta Nr 17380/i0325Jii], ku autobusowego, za” 
Ceny najniższe. R wyd. przez Star, Godz. raz do sprzedania, 

fugi) do mleka, oryginalne szwedzkie, 
poleca 

  

    

    

  

  

    

m. Wilna, dnia 3VU _ Wileńskie Biuro 

M. Deull DOKTÓR 1922 r. wa imię. Bfro. Komisowo-Handlowe 
i J |ima Korobczyń-kiego Ad. Mickiewicza 21, Jagiellcńska 3 m. 6, D, ZELDOWIGZ [725 sea ais ję, tel. 152, 

——0 I. chor.WENERYCZ |SY Chorych m. Wilna mar w 

POLSKI SKŁAD | NE, MOCZOPŁC, |N" 12116 na imię te: p tiemy 72- 
SKORNE goż. gran. okazyjnie 

LUSTER | « 1021, od 5-8 w. laró do A. 
RB RZUĆ 4.000 dolarów ui. Mickiewicza m, * W. Wožnickiegol = poKTGR  |ośruiez 80 ha więk 5, 3-5 pp. 

  

    

i RECJMATYZM 
| ŁAMANIA BOŻE GŁOWY ; ZĘBÓW „4 

  
  

      

   
  

       

  

й MEDALAMI 
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г ЕГМЕ СОМ Wileńska s. |qejfowiczowa |scege mę z —— | ; 2 TAANOPOLA = oremi zabudowaniami Zygmunt Nagrodzki : EZ LŽ DonAsyCiA. WSZĘDZIE | Poleca lustra najwyż | KOBIECE, WENE. | ua brzegu rzeki o Karetka-Ford 
и- й 2447 Wowóania atómit skeno wzorow | Szych gatunków, trema,| RYCZNĘ i chor. pszennej glebie do w dobrym stanie (po 

Wilno, Zawalna li-a > APTEKA MIKOLASCHA meblowe, galanteryj DRÓG MOCZ, sprzedania. gruntownym remoncie) Należność może być spłacona w ÓW on j "e Baca 2 Li Tai & \УЩЁ“ЁЭЩЗЪ k E . : та мНАН \ ) Ё ciągu 10 miesięcy. Kredyt bezpro- P.P. Urzędnikom | " tei. 277 A "Mieblewiczh 21, Wiadomość: Zarzecze centowy. Żądajcie broszury opisowej. Wydź. Zdr. Nr. 88. Państw. na raty. w: Zdr Nrrdl. S ys 21. Bieliński. 

  

    4 ń : Wilanskie“ Kuaszelna Ч ооа Biauiaław. Riackiewiaa -— Redekięs zje Cyęasw Karwawyki Odpowiedzialny 22 ogłosienia Zenon Ławiński Drakarnia , Wydawnictwo Wilęńskie


