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Urojenia a rzeczywisłość 
EBieg myśli dziennikarza, wywołany przez wywiad z Panem Prezydentem Ministrów 

Zasada szermierki polega na sta- 
łem zakryciu się szablą od ataków 

przeciwnika. Polityk także nie obnaża 

swego ciała na ataki przeciwników, 

nie+ daje im sposobności, łatwości do 

atakowania jego.Prawda, są ludzie, któ- 

rzy także świadomie ściągają na siebie 

ataki, głosząc hasła wybitnie niepo- 

pularne—tacy ludzie, przeważnie bar- 

dzo ideowi, tak są przekonani o war- 

tości tego, co mówią, i tego, w co 

wierzą, że nie boją się brawować 

przed całą opinją publiczną, wiedząc» 

że w końcu końców ich przekonania 

zwyciężą. Ale polityk nie powinien 

poddawać się pod ataki, nastawiać 
się tym atakom tylko dla jakiegoś 

frazesu bez znaczenia. Nie powinno 

się mówić rzeczy, które ważnemi 

same przez się nie są, ale o których 

wiadomem jest, że są łatwe do za- 

atakowania, skrytykowania, wydrwie- 

nia. Polityk nie powinien się nachylać, 

jak to pochyłe drzewo, na które 

wszystkie kozy skaczą. 

Wywiad pana Prezydenta Minist. 

rów prof. dr. Kazimierza Bartla, ogło- 

szony w czwartkowym „Kurjerze Wi- 
lenskim“, poniekąd podpada pod ta- 

kie podsuwanie się niebezpieczne pod 

ataki prasy i wywoływanie uciechy 
jeśli nie opinii, to przynajmniej ga- 

- wiedzi publicznej, Cenimy niesłychanie 

pracę dr. Bartla— jeszcze wtedy, gdy 

był ministrem kolei. w gabinetach 
parlamentarnych, nietylko sfery kole- 
jowe, lecz i całe społeczeństwo pol- 

skie poznało w nim - doskonałego 

administratora, sprężystego — szefa, 

pierwszorzędnego organizatora. Pan 
premjer Bartel w systemie rządów 
Marsz. Piłsudskiego jest jedną z naj- 

cenniejszych jednostek. _ Ostatniemi 

czasy zaakcentował swój liberalizm 

i jakkolwiek nie zgadzamy się na to 
ujęcie, że jakoby premjer Bartel wy- 

, Stąpił, jako obrońca obecnego parla- 

mentaryzmu polskiego, gdyż, naszem 

zdaniem, prof. Bartel jest o wiele dalej 
idącym zwolennikiem ograniczenia 
działalności parlamentu, niż tacy kon- 

serwatyści jak prof. Wład.  Leop. 

Jaworski, — to jednak na zaakcento- 

waniu przez prof. Bartla tego jego 

liberalizmu budujemy nadzieję, że 

jeśli nawet mu przed oczy wpadnie 

artykuł niniejszy — to nie weźmie 

nam za złe, że [przystępujemy do 
oceny jego wywiadu jako dziennikarze, 
że wywiad ten będziemy analizować z 

punktu widzenia dziennikarskiej me- 
tody. Wyrazy „dziennikarske metoda" 
traktujemy głębiej i Szerzej, rozu- 
miejąc w tem poruszanie opinją pu- 
bliczną wogóle. 

Otóż z „punktu widzenia metody 
dziennikarskiej oparcie całego wywia- 
du na trochę Spirytystycznie |wyglą- 
dającej różnicy pomiędzy „rzeczywi- 
stošcią urojoną“ a „rzeczywistością 
rzeczywistą” — wydaje się nam nie- 
zbyt szczęśliwe. Właśnie dlatego, że 
daje, że wprost prowokuje całą pra- 
sę niezależną do zadania prof. Bart- 
lowi tego pytania, które nazajutrz po 
wywiadzie czytałem odrazu w kilku 
pismach endeckich: „czy prof. Bartel 
własną władzę prezydenta ministrów 
uważa za rzeczywistą, czy urojoną?". 
Oczywiście, jako prezydent ministrów 

„„Rzeczy pospolitej Polskiej, prof. Bartel 
jest rzeczywistym kierownikiem rządu, 
z drugiej jednak strony wiadomem 
jest nietylko każdemu Polakowi, lecz 
i każdemu cudzoziemcowi, że linję 
polityczną obecnego rządu trzyma w 
rękach nie prezydent ministrów, lecz 
Wódz Narodu, który w gabinecie za- 
trzymał dla siebie skromne stosunko. 

wo stanowisko Ministra Wojny. 
Gdym czytał wywiad, wiedziałem, że 
to pytanie, zadane prof. Bartlowi, roz- 

-legnie się z łam prasy endeckiej i 
nieendeckiej i to [po  dziennikarsku 
nazywam zbytecznem nadstawianiem 

Swej osoby pod ataki. 
Pewną zaletą metody, obranej przez 

Prof. Bartla, jest może to, że przy- 

Pomina ona niektóre wystąpienia 
Marsz, Piłsudskiego. To właśnie Mar- 

prof. dr. Kazimierżem B .rtlem, 

szałek Piłsudski swoje przemówienie 

buduje w ten sposób, że rzuca jakąś 

belkę, jakieś bierwiono całej budowy i 

potem na tem pojęciu przez siebie 

wypowiedzianem, na tym obrazie przez 

siebie danym rozsnuwa całą sieć, rzu- 

'ca na tę belkę wiązadła i deski. Robi 

to jednak Marszałek Piłsudski w spo- 

sób tak artystyczny, tak kolorystycz- 

ny, że ta belka przez niego pierwot- 

nie rzucona staje się później pioną- 

cą głownią. Pamiętamy jego „będę 

mówił o lingwistyce* wyraz „miły” z 

ostatniego odczytu wileńskiego, albo 

„czerwona plama* z odczytów o wy- 

prawie wileńskiej, albo te „kaczki w 

błocie" z odczytu, wygłoszonego w 
Kielcach. Musimy tu odróżnić styl i 

siłę tego stylu Marszałka Pilsudskie- 
go od „urojoneį rzeczywistości” i 
„rzeczywistej rzeczywistości" prof. 

Bartla. Te nie wypadły tak kolory- 

stycznie, może to zresztą wina p. Oku- 

licza, który myśli prof. Bartla spisy- 

wał. 

Pozatem jeszcze jako dziennikarz, 

i tylko jako dziennikarz, który ciągle 

ma do czynienia z reportą, ze wzmian- 

kami, z doniesieniami o faktach, mo- 

gących lub mających nastąpić u nas 

lub zagranicą, jeszcze jedno mam do 

zarzucenia prezydentowi Bartlowi. O ta- 

kich właśnie pogłoskach, z któremi 

my, dziennikarze, ciągle mamy do czy- 

nienia, myśli prof. Bartel,” gdy mówi: 

„Na Zachodzie zdają sobie ludzie spra- 
„wę z tego, że nawet urojona zmiana 

„ministra wywołuje zamieszanie i mo- 

„że przynieść państwu szkodę. Jest 
„to skutek dojrzałości politycznej czyn- 
„ników parlamentarnych, politycznych 
„i prasy". — Wyrazem. „zachód” obej- 
mujemy zwykle takie państwa jak 
Francja, Anglja, Belgja, rzadziej Niem- 
cy. Gdzież jednak jest we Francji 
ta ostrożność w podawaniu  po- 
głosek o zmianie ministra? Ależ prze 
ciwnie, prasa zawsze jest temi pogło- 
skami przepełniona. Nietylko tak by- 

ło wtedy, gdy gabinety francuskie 

zmieniały się nieomal co trzy miesią- 

ce, ale. i teraz przy quasi - stałych rzą- 

dach tak wybitnego człowieka, jak 

Poincare, bardzo często w prasie fran- 
cuskiej spotyka się wzmiankę, że taki 

a taki minister będzie zastąpiony in- 

nym ministrem. Zwłaszcza często wia- 

domości te się spotykają, gdy chodzi 

o osobistości, których obecność czy 

nieobecność w gabinecie .nie noże 
zmienić polityki rządu. 

Tak samo jako dziennikarze możemy 
obstawać przy zdaniu, które niewąpli- 
wie uzna prezydent Bartel za objaw 
pocieszający. Oto prezydent Bartel nie- 
pokoi się że te pogłoski o ustępowania 
takich czy innych ministrów w Polsce 
mogą szkodzić naszemu państwu. Ja-. 
ka dziennikarze mający bezpośredni 
kontakt z urabianiem opinji publicznej, 
możemy zapewnić pana prezydenta, że 

opinja publiczna tak polska, jak zagra- 

niczna tak jest przekonana o stałości 

systemu rządów Marszałka Piłsudskie- 
go, że żadne pogłoski o zmianach w 

personalnej obsadzie gabinetu nie są 

w stanie tej opinji zaniepokoić, a cóż 

dopiero zaszkodzić państwu polskiemu. 

Pan Prezydent powiada nawet w tem 
miejscu o właściwościach „nerwowego 
„i wrażliwego dziecka,  doznającego 
„uczucia lęku na widok cienia przesu- 

„wającego się po šcianie o szarym 

„zmierzchu''. Jeśli chodzi o szerszą pu- 

bliczność, o właściwą opinję publicz- 

ną polską, ta ona, powtarzamy, jest 

tak ufna w to, że kieruje państwem 
ręka Marszałka, że nietylko nie obja- 
wia „wrażliwości dziecinnej* pod 
wpływem. przez prasę podawanych 
wiadomości o zmianach ministrów w 
rządzie, lecz przeciwnie raczej zarzu- 
cić tej opinji można drugą ostatecz- 
ność, że się zamało temi sprawami in- 

teresuje, może nawet niesprawiedliwie 

uważając to za sprawy całkowicie dru- 

gorzędne. 
Pan Prezydent wspomina, że się 

walka o ideę spotyka u nas względnie 

rzadko. A jednak ta walka o ideę ist- 

nieje. Są w klubie B.B. ludzie, którzy 

dla zrealizowania swojej idei tam się 

znaleźli i wierzą, że ona tam właśnie 

zrealizowana zostanie. Jak piszę o lu- 

dziach ideowych nie mogę zawsze po- 

minąć pułk. Sławka, którego teraz sta- 

le nazywam typem moralnym  Win- 

kelrieda współczesnego. Walka o ideę 

istnieje i o nią nie trzeba się niepokoić. 

Ależ znowuż nie trzeba się niepokoić 
o wiadomości o tarciach wewnątrz B.B. 

którym poświęca p. Prezydent swoją 

uwagę w pierwszych ustępach swego 

wywiadu. Do społeczeństwa powoli 

przenika trzeźwa i realna ocena sytu- 

acji, która się przedstawia jako ideo- 

wa dyscyplina klubu B.B., wykluczają- 

ca wszelkie tarcia. Podobnie jest w 

rządzie, gdzie nad ewentualnemi roz- 

bieżnemi zdaniami panujć jedna olbrzy- 

mia indywidualność. 

Piszę te rzeczy podawając z punktu 

widzenia dziennikarskiego w wątpli- 

wość trafność niektórych spostrzeżeń 

pana Prezydenta. Może mi ktoś zarzu- 

cić, że dziennikarz obozu rządowego 

nie powinien takich swoich wątpliwoś- 
ci ujawniać, gdy chodzi o szefa rządu. 

Ale właśnie dłatego, że rządy Marszał- 

ka Piłsudskiego są tak silne w kraju, 

że tak im nic absolutnie zaszkodzić nie 

jest w stanie, uważam za możliwe swo- 

bodne omawianie takich szczegółów 

działalności tego rządu, jak ostatni 

wywiad prez. Bartla. Ufność i zaufanie 

do gabinetu na czele którego stoi prof. 
Bartel, są u nas tak duże, że to czy 

wywiad prof. Bartla był mniej czy wię- 

cej szczęśliwy pod względem dzienni- 

karskiega sformułowania, nie jest oczy- 

wiście żadną kwestją. Ponieważ jed- 
nak ten wywiad był, więc trzeba go 

było omówić. Cat. 

Burza śnieżna w Dalmacji 

BELGRAD. '1.XIl. "W Dalmacji 
szaleje od dwuch dni Śnieżyca. Burza 
wyrządziła wielkie szkody w Spiicie. 
Cały szereg barek rybackich w nie- 
bezpieczeństwie. Wielu rybaków nie 
powróciło. 

Jeszcze jedna wyprawa do hie- 
guna 

LONDYN. 1.Xll. Kpt. Byrd zdecy- 
dował się dziś rozpocząć ekspedycję 
do bieguna południowego, ze wzglę- 
du na pomyślne wiadomości o wa- 
runkach atmosferycznych w obszarach 
arktycznych. 

Gyklon na Filipinach. 

MANILLA, 1.XII. Donoszą z Ma- 
nillii że ponad Filipinami przeszedł 
ponownie straszny cyklon. Wszystkie 
połączenia są przerwane. Straty bar- 
dzo znaczne. Parowiec angielski roz- 
bił się wpobliżu Filipin i wzywa 
pomocy, 

Trzęsienie ziemi w Chili. 
SAN-JAGO de CHILI, 1.XII. PAT. 

Odczuto tu silne trzęsienie ziemi, któ- 
ry trwał 1 minutę. Kilka gmachów 
runęło w gruzy, kilka osób poniosło 
śmierć. 

RSS ENTTS NASA NA 

STRZEŻCIE SIĘ PRZEZIĘBIENIA. 

Zbliża się zima z jej srogiem powie- 
trzem i każdy musi zaopatrzyć się wka 
losze i śniegowce, dla pań zaś, które 
dbają także o elegancję śniegawców, 
wskazanem jest, by przy kupnie żądały 
wszędzie okazania wyrobów  „Qua- 
drat“ i przy porównaniu z innemi z ła- 
twością dojdą do przekonania, iż śnie- 
gowce „Ouadrat“ są naprawdę najbar- 
dziej eleganckie, najtrwalsze w porów- 

naniu z innemi. 
Jakość gwarantowana. 

BETWREYCZENOWZE SZ ADWZOTWZCY SCW ANO Z 

TEATR „„REWIA* 
Sala Klubu Kolejowców 
(Dąbrowskiego 5). 

DZIŚ!! otwarcie sezonu 

SERWUS WILNO” э 

Na czele zespołu słynne artystki 

warsz. teatru „MORSKIE-OKO* 

Nelly Herten i St. Nowicka 

Zyg. Wilczkowski, Adam Leliwa, 
Helena Halinicz i in. 

Codziennie 2 przedstaw. o g.7,30 i 
9,30 wiecz. Bilety od zł. 1,10 do 5,10 

od g. 6 w Kasie teatru. 

KOR wn ad DT TZ i 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa -„Ruch“. 

  

Podpisanie polsko-węgierskiego frakfafu 
koncyljacyjno-arbitrażowego 

WARSZAWA. W piątek o g. 5-ej pp. min. Walko w towarzystwie po- 
sła Belitski i przybyłych z Budapesztu urzędników węgierskiego Min. spraw 
Zagran. z dyrektorem dep. polit. Aporem na czele przybyli do gmachu Min. S. 
Zagranicznych. 

Nastąpił akt podpisania polsko - węgierskiego traktatu konsylacyjno- 
arbitrażowego. Traktat podpisał ze strony węgierskiej: p. min. Ludwik Walko, 
ze strony polskiej min. Zaleski. Po podpisaniu traktatu p. min. Zaleski ude- 
korował p. min. Walko Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta. P. min. 
zaś udekorował p. min. Zaleskiego Wielką Wstęgą Orderu „Pourle Morite*. 

Podpisany tratat zawiera postanowienie Polski i Węgier poddawania 
procedurze konsyljacyjnej wszystkich spraw spornych, które nie mogły być 
załatwione drogą dyplomatyczną. W razie gdyby nie osiągnięto porozumienia 
w trybie konsyljacyjnym, sprawy sporne, które podlegały kensyljac ji, prze- 
kazane zostaną na mocy podpisanego traktatu specjalnej procedurze roz- 
jemczej. ł 

Nowy rząd łotewski 
Premjerem p. Celminsz 

RYGA. 1.12. —Skład nowego rządu koalicji centrowo - prawicowej 
jest następujący: premjer Celminsz (związek chłopski), minister spraw we- 
wnętrznych Lajminsz (związek chłopski), rolnictwo Albering (związek chło- 
pski), wojsko Ozols (blok narodowy), komunikacja Ozolinsz (centrum de- 
mokratyczne), oświata Zemels (partja nowych gospodarzy), opieka społecz- 
na Rubuls (latgalska demokratyczna partja chłopska), sprawiedliwość bar. 
Diistorloh (Niemcy), wiceminister rolnitwa z prawem głosu Inbuls (tatgalska 
chrześc. partja chłopska), Frakcja polska zatrzymuje swoje dotychczasowe 
stanowisko wicetninistra spraw wewnętrznych, na którem pozostaje nadal 
poseł Wierzbicki. 

Rząd ma za sobą nieznaczną większość 
RYGA. 1.12. (PAT). Dyskusja w Sejmie nad deklaracją nowego rządu przeciągnęła 

się do 1. 40 w nocy, poczem postanowiony został wniosek o przejście do dalszego po- 
rządku dziennego. Wniosek ten został przyjęty 54 głosami przeciwko 40 socjalistów - 
minimalistów, związków zawodowych i innych. W ten sposób rząd uzyskał votum za- 
ufania. 

Protokuł królewieckiej konferencji jeszcze niepodpisany 
KOWNO, I XII. PAT. Sekretarz delegacji polskiej na konferencji w Kró- 

ewcu p. Perkowski, który przyjechał do Kowna w celu otfzymania podpisów 
od delegacji litewskiej na protokule konferencji królewieckiej, w dalszym ciągu 
przebywa w Kownie, ponieważ protokuł dotychczas nie został podpisany. 

SPRAWA POSTANOWIONA 
Posiedzenie Rady Ligi odbędzie się w Lugano. 

„ GENEWA. 1 XII. PAT. Sekretarjat generalny Ligi Narodów wydał dziś po 
południa komunikat urzędowy, donoszący, że urzędujący prezydent Rady Ligi 
Nardhlów p. Prokope na skutek inicjatywy. ministra Stresemanna, przedstawicie- 
la Niemiec w Radzie Ligi, który podkreśla względy zdrowotne i doniosłość, 
jaką posiada dla niego spotkanie się ze wszystkimi członkami Rady Lig), zarzą 
dził ankietę wśród członków Rady, mającą na celu stwierdzenie, czy nie byliby 
skłonni odbyć wspomnianą sesję w Lugano. 

Wobec jednomyślnej zgody członków Rady Ligi, 53-cia sesja Rady Ligi 
Narodów odbędzie się w Lugano. 

Urczzysfości X-lecia w Rumunii 
BUKARESZT, 1 XII. PAT. 10-ta rocznica zjednoczenia wszystkich dzielnie 

Rumunji obchodzona była dziś wielce uroczyście w całym kraju. 
Stolica była wspaniale udekorowana. Patrjarcha odprawił uroczyste na- 

bożeństwo, na którem byli obecni królowa Marja, księżna matka, regenci i ksią- 
żę Mikołaj. 

Chciał fylko zwrócić na siebie uwagę 
i dlatego rzucał z dachu kamienie w okna kanclerza Seipla 

WIEDEŃ, 1 XII. PAT. Dziś przed południem wdrapał się pewien mężczy- 
zna na parapet parlamentu i zrzucił stamtąd 6 kamieni w okna salonu kancle- 
rza Seipla, powodując rozbicie 4 szyb. Osobnika tego aresztowano. 

Powiedział on, że jest szoferem bez zajęcia i, że w ten sposób chciał 
zwrócić na siebie uwagę. Na szczęście nikogo w tym czasie w salonie kancle- 
rza nie było. ! 

Strajk włoski austriackich pocztowców 
WIEDEŃ. 1.12. — Funkcjonarjusze. poczt i telegrafów postanowili na zgromadzeniu 

rozpocząć 2 grudnia o godzinie 12 w nocy bierny opór, jeżeli rząd nie odstąpi od swego 
projektu dania tylko jednorazowej gratylikacji świątecznej w wysokości 30 proc. mie- 
sięcznej gaży. 

Wybory, w których, wiadomo kto będzie wybrany 
WIEDEŃ. 1.12. (PAT). „Neu Freie Presse* donosi z Moskwy, że rozpoczęła się 

już tam kampanja nowych wyborów sowieckich, które wywołały silną reakcjy wśród 
chłopów, wypełniających akty terroru na kierowniczych osobistościach sowieckich. 

К się najwięcej a kto najmniej zbro 
Każde państwo operuje innemi danemi. 

PARYŻ. 1.12. (PAT). Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych Izby Leygnes 
wykazał, że od roku 1918 marynarka francuska upadła z 850 tys. tonn do 400 tys. t. Do 
roku 1932 Francja wybudowała jednostek morskich zaledwie 28 tys. t., podczas gdy Wło- 

chy wybudowały 89 tys., Japonja — 465 tys., Stany Zjednoczone — 870 tys., Wielka 
Brytanja jeden miljon 170 tys. tonn. Budowa marynarki francuskiej na rok 1929 jest 
niższa o 26 proc. od budowy z roku 1914, podczas gdy budowa Stanów Zjednoczonych 

» 

„ wzrosłą o 165 proc., Japonji — o 120 proc., Włoch — o 15 proc., 

Cudzoziemcy będą nadzorowani we Francji 
PARYŻ. 1.12. (PAT). Wobec stale powtarzających się wypadków zbrodni, po- 

pełnionych przez, cudzoziemców na terytorjum Francji, rada ministrów na dzisiejszem 
rannem posiedzeniu przyjęła całokształt postanowień, mających na celu wzmocnienie 
nadzoru nad tego rodzaju niedopuszczalnem nadużywaniem gościnności francuskiej. 

Pofyczka z socjalistami w pow. Sejneńskim 
Z Kowna donoszą: Dn. 27 bm. około godziny 1-ej w nocy na szosie z Łoździ do 

Goijaniszek, w powiecie Sejneńskim zbrojny oddział socjal - demokratów napadł na 
posterunek policyjny, Wywiązała się dłuższa walka, która trwała około dwóch godzin. 
Przybyła pomoc w postaci silniejszego od działu wojska, zmusiła powstańców do od- 
wrotu, który dokonany został pod osłoną nocy. Po stronie odziału wojskowego jeden 
żonłierz został ciężko ranny. 

Znowu bunt roboiników w Mińsku | 
Pobicie komunistów — Rozbrojono oddział milicji 
Z Mińska donoszą: podczas budowy gmachów uniwersyteckich w Miń- 

sku, grupa robotników w dniu 27 ubiegłego miesiąca zbiła do krwi kilku ży- 
dów tam pracujących. O fakcie tym doniósł władzom rzemieślnik, aktywny 
komunista Łabanow. Onegdaj w czasie pracy robotnicy rzucili się na Łabano- 
wa usiłując go zamordować. Na pomoc napadniętemu przybiegło kilku ko- 
munistów. Wówczas wybuchł wśród robotników formalny bunt. Robotnicy 
porzucili pracę i uzbrej:eni w kije i topory poczęli znęcać się nad komunstami 
Wezwany oddział milicji, który przybył na pomoc komunistom został natych- 
miast rozbrojony, a poszczególni milicjanci pobici. Kilkunastu robotników u- 
zbrojonych w odebrane milicji karabiny zbiegło. Władzom sowieckim udało 
się aresztować głównego organizatora buntu robotnika nazwiskiem Wołynca. 

£ Aleja Róż 9. Tel. 1404, a 
й - a 

й D-rów Dobrzańskiego, Erdmanowej g 
a i. Kamickiego. SE 
E Przyjmuje chore na porody i operacje, m 

kim————— m Nr 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nacestane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tahelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr 

  

I. XII. 28. 
Z sejmowej komisji przemysłowo- 

handlowej. 
WARSZAWA, !.XII. PAT. Sejmo- 

wa komisja przemysłowo handlowa 
aa dzisiejszem posiedzeniu dokonała 
podziału referatów. Pozatem komisja 
powzięła uchwałę, aby wszystkie spra- 
wy o.charakterze gospodarczym były 
kierowane do komisji przemysłowo- 
handlowej.; 

Polskie cła największem źródłem 
dochodu Gdańska. ` 

Na mocy obrachunku między rzą- 
" dem polskim a senatem w. m. Gdań- 

ska — Gdańsk otrzymuje swój udział 
z dochodów celnych w 1927—28 r.w 
wysokości 19 miljonów guldenów. | 

Należy zaznaczyć, że Gdańsk par- 
tycypuje w dochodach pobranych za 
towary przechodzące przez wolne 
miasto w 8 proc. 

Posiedzenie komitefu ekanomicz- 
nego. 

WARSZAWA, 1 XII. PAT. W dniu 1 b. 
m. pod przewodnictwem p. prezesa Rady 
Ministrów prof. Bartla odbyło się posie- 
dzenie komitetu ekonomicznego ministrów, 
na „L zalatwiono szereg spraw biežą- 
cych. 

Poseł Thuguff wrócił z Paryża, 
PARYŻ, 1 XII. PAT. Odjechał do War- 

szawy po kilkodniowym pobycie w Pary- 
żu b. minister Stanisław Thugutt. Oprócz 
udziału w zjeździe komitetu dla współpra- 
cy europejskiej, p. Thugutt na mocy man- 
datu grupy parlamentarnej polsko-francu- 
skiej odbył konferencje z kilkoma wybit- 
nymi członkami grupy parlamentarnej fran- 
cusko-polskiej. 

. Konferencje te miały na celu uzgod- 
kd współpracy obu grup parlamentar- 

Polacy z Ameryki u Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 1 XII. PAT. Dnia 30 li- 
stopada o godz. 14 p. Marszałek Piłsudski 
przyjął w Belwederze delezację Związku 
Narodowego Polskiego w Ameryce, prowa- 
dzoną przez przedstawicieli Polskiego To- 
warzystwa Emigracyjnego w osobach wice- 
prezesą Rusinka i kpt. Fularskiego. 

Wzrost zapasu dewiz w Banku 
Polskim, 

Trzecia dekada bm. wykaże dalszy 
wzrost zapasu dewiz w Banku Polskim. W 
ten sposób przyrost za cały listopad wynie- 
sie mniej więcej około 30 miljonów zł., co 
łącznie z przyrostem w październiku, równa 
jącym się 25 miljonów zł., da pokaźny za- 
pas, stanowiący w sumie przeszło 6 milj. 
dolarów. 

Uczestnicy konferencji kolejowej 
zwiedzają Wieliczkę. 

KRAKÓW, 30 XI. PAT. Uczestnicy mię” 
dzynarodowej konferencji kolejowej w licz” 
bie 75 osób zwiedzili w dniu wczorajszym 
Wieliczkę. Po zwiedzeniu kopelni goście 
podejmowani byli podwieczorkiem w wiel- 
kiej komorze Sienkiewicza. Po powrocie 
do Krakowa uczestnicy konferencji byli 
obecni na przedstawieniu w teatrze. 

Aby dać możność Sz. Publiczności 
oglądać wielkie arcydzieło 

„RAMONA” (ore: ) 
Dyrekcja kina „POLONJA* urządza 
w sobotę i niedzielę od g. 12-ej do 4-ej 

poranki 
po cenach zniżonych. 

BREE EZKZEZEZ CZ O DZ DZ DZ CZESEZ 
Staraniem Wileńskiego Towarzystwa 

Przeciwgruźliczego 

z okazji ; 

Tygodnia Policyjnego Domu Zdrowia 

DLA WALKI z GRUŹLICĄ 

  

odbędzie się 

dnia 2 grudnia rb. o godz. I2-ej 
w sali kinematografu „Helios“, 

ul. Wileńska 38 

AKADEMJA 
PRZECIWGRUŹLICZA 

na którą złożą się: 

1. Zagajenie- p. dr. A. Borowski 
wice-prezes Wil. Tow. Przeciwgruźl. 

2. O istocie gruźlicy — p. dr. F. 
Pawłowicz. 

3. Zwalczanie gruźlicy — p. poseł 
na Sejm dr. Brokowski. й 

4. Wyświetlenie filmu „Policyjny 
Dom Zdrowia*. 

WSTĘP DLA WSZYSTKICH WOLNY. 
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SŁOWU 

kowe Zjednoczenie Spożywcze 
Mickiewicza 13. 

Sprzedaż dia wszystkich. 

  

ECHA KRAJOWE 
  

BERSZTY. 

Święto grodzieńskiego pułku strzelców i 
ułanów nie przeszło bez echa w gminie Be- 
rszty. W dowód scisłej łączności istniejącej 
między obywatelami Ziemi Grodzieńskiej a 
ich umiłowanymi synami odbył się w dniu 21 
bm. uroczysty obchód święta tych pułków. 

Fatalny stan dróg i duże odległości nie 
odwiodły mieszkańców okolicznych wiosek 
od wzięcia licznego udziału. Bogaty program 
obchodu nie mógł być wyczerpany w cało- 
ści z powodu 3 godzinnego opóźnienia się 
uroczystości spowodowanego warunkami te- 
chnicznemi. 

Ochocza zabawa przerywana okrzykami 
na cześć Rzeczypospolitej, p. Prezydenta, p. 
Marszałka Piłsudskiego i pułków grodzień- 
skich trwała do godziny 4-ėj. Zawdzięczając 
organizat. ' obchodu: pp. nauczycielom, p. 
kierownikowi szkoły, panu komendantowi po- 
licji państwowej i p. sekretarzowi gminy za- 
bawa odbyła się w miłym nastroju i w wiel- 
kim porządku mimo szczupłości lokalu a du- 
żej ilości zebranych (przeszło 200). 

Na podkreślenie zasługuje fakt że mimo 
obficie zaopatrzonego bufetu nikt nie był za- 
gazowany i harmonijna całość uroczystości 
nie została zamącona. 

INDURA. 
W związku z dziesięcioleciem 81 pułku 

strzelców grodzieńskich i 23 pułku ułanów 
grodzieńskich dnia 17. 11. br. zabawa tane- 
czna z udziałem delegacji pułków odbyła się 
w Indurze. 

Dzięki energji i zdolnościom organiza- 
cyjnym p. burmistrza Sankowskiego, jego za- 
stępcy i p. sekretarza Kozłowskiego, już w 
kilka chwił po przybyciu orkiestry 81 p.p. 
strzelców grodzieńskich sała była zapełnio- 
na. Licznie stawiłi się ci którzy najwięcej 
pracy i energii wkładają w pracę społeczną 
okolicy — a więc nauczycielstwo, urzędnicy 
gminy, i magistratu, kierownik poczty, prze 
dstawiciete P. W. i t.p. jak również stawi- 
ła się duża ilość obywateli miejscowych. Pa 
przybyciu na salę delegatów 8ł p. strzelców 
grodzienskich pulk. S.G. Perkowiczem 
na czele, rozpo częto zabawę i to tak ocho- 
czo, že wkrótce na sali nie było ani jednego 
wolnego kąta. 

Lody zostały stopione i w miłej a żywej 
pogawędce miejscowych luminarzy z delegata 
mi pułku dość luźny dotychczas kontakt 
miejscowego społeczeństwa z pułkami gro- 
dzieńskiemi został sciślej nawiązany. 

W czasie przerwy w tańcach p. pułk. 
S.G. Perkowicz krótko i dobitnie zobrazował 
położenie ziemi grodzieńskiej w' 1918 r. i w 
chwili obecnej. Na zakończenie wezwał obec- 
nych do dalszej wesołej zabawy co zebrani 
skrupulatnie wykonali. ° 

Ugoszczeniem delegatów pułku zajęła się 
p. sekretarzowa Kozłowska, w tak miły spo- 
sób, że pozostanie długo w pamięci, jako 
wspomnienie prawdziwej staropolskiej goś- 

cinności. z. 1. 

ŁUNNA. 

— Ziemia Grodzieńska brata się serde- 
cznie ze swoimi żołnierzami. Dnia 18. 11. br. 
odbył się w mieście Łunna obchód święta 
Grodzieńskich pułków. 3 

„ Uroczystość rozpoczęła się uczczeniem pa 
"mięci poległych, przez odegranie przez orkie- 
strę 81 p.p strzelców grodzieńskich marsza 
żałobnego wysłuchanego przez zebraną lud- 
ność stojąc w głębokiem skupieniu. Po od- 
daniu czci poległym wzniesiono okrzyki na 
cześć Rzeczypospolitej i p.p. Prezydenta i 
Marszałka Piłsudskiego przyczem orkiestra 
odegrała Hymn Narodowy. 

O godzinie 14-ej w sali miejscowego te- 
atru wygłosił kpt. Szymański Wacław odczyt 
o formowaniu się oddziałów wojskowych 
na terenie powiatu Grodzieńskiego i Augu- 
stowskiego w roku 1918, poczem prelegent 
opisał krótko ważniejsze walki pułków gro- 
'dzienskich. | 

Po odczycie delegacja pułków oddała nad 
grobem Nieznanego Żołnierza hołd bezimien- 
nym bohaterom poległym w obronie Rzeczy- 
pospolitej na polach okolicznych. Bardzo ru- 
chliwv i ofiarny Komitet miejscowy ufun- 
dował nad grobem poległych pomnik w po- 
staci pięknej płyty kamiennej z wizerunkiem 
orderu „Virtuti Militari". 

Odsłonięcie pomnika odbyło się w dniu 
11. 11. br. o godzinie 18-ej przemaszerowała 
ulicami miasteczka orkiestra 81 pp. strzelców 
grodzieńskich przyczem zatrzymując się ode- 
grała przepiękne pieśni żołnierskie. 

W lokalu teatru odświetnie przystrojonym 
na ten dzień rozpoczęła się o godzinie 19-ej 
zabawa taneczna która w bardzo miłym na- 
stroju trwała do godziny 3-iej rano. Tańczo- 
no tylko tańce prawdziwie polskie jak mazur, 
oberek, polka i tp. nie zachwycając się by- 
najmniej tańcami nowoczesnemi. 

Ofiarni członkowie miejscowego Komite- 
tu urządzenia tego Święta mogą sobie po- 
winszować pięknych wyników ich starań i 
pracy dzięki którym w tak miły sposób zo- 
stał zaciśnięty kontakt społeczeństwa miejsco 
wego w których 'szeregach spłacali Ojczyź- 
nie dług krwawy żołnierski Synowie Ziemi 

  

  

Grodzieńskiej z pułków Grodzieńskich strzel- 
ców i ułanów. ZE. 

CZEKOLADKI * 
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Kapelusze (od 9 uł) Czapki zimowe 
jako najpraktyczn. podarunek gwiazdkowy 
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w każdej ilości sprzedaje „Rolnik 
Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
147, w składach: Pacjfic Rossa i Sklep 
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Dobrze kradną w Jarosławiu 
25000 tonn węgla zginęło z ogrzewalni kolejowej 
JAROSŁAW. 1.12. — Wykryto tu wielką aferę kradzieży węgła na 

dworcu kolejowym. Dochodzenie ujawniło wielkie nadużycia na szkodę skar- 
bu państwa, wskutek czego zawieszono w urzędowaniu naczelnika ogrzewalni 
kolejowej w Jarosławiu p. Korasza, którego aresztowano. Również areszto- 
wano kilkunastu niższych funkcjonarjuszów kolejowych, oraz 30 furmanów, 
którzy skradziony z ogrzewalni kolejowej węgiel rozwozili. Śledztwo zatacza 
coraz szersze kręgi. Ilość świadków kaćrzy będą przesłuchani, przekroczy 
1000. Jak dotąd stwierdzono skarb państwa poszkodowany został na 25.000 

Akforzy pohili się na scenie 
przyczyną była oczywiście piękna aktorka 

CASSEL. 1. 12. — W tutejszym teatrze doszło, wczoraj w czasie przedstawienia 

żydowskiego „Męża idealnego* do skandalicznej sceny, której bohaterami stali się dwaj 

aktorzy, grający w tej sztuce, a mianowicie niejaki jeske i Froelich. Przy otwartej sce- 

nie rozpoczęli oni między sobą bijatykę, która przeniosła się po pewnym czasie na wi- 

tonn węgla. 

downę. 
Przyczyną awantury była aktorka tegoż teatru p. Apial. Kiedy obaj przeciwnicy 

pobiii się już do krwi, tak iż stracili przytomność, p. Apiel wybiegła na ulicę z histery- 

cznym krzykiem „oni się zabijają” — poczem rzuciła się pod przejeżdżający samochód, 

który zranił ją bardzo ciężko. 

Moskwa fenie w ciemnościach 
RYGA. 1.12. — Wskutek uszkodzenia elektrowni, Moskwa pozostaje 

bez światła, co spowodowało zamknięcie teatrów, kin i lokali publicznych. 
Zanotowano mnóstwo wypadków grabieży i pięć morderstw na tle rabun- 
kowem. 

Polecamy Sz. Klienteli 
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1898 Callel Noz 
Wilno, ul. Niemiecka Nr. 9. 
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— od dnia 27-go listopada odbywa się — 

wielka wyprzedaż 14 dniowa 

wszelkich towarów 

z rabatem od 15% do 25% 

  

Baczność! Firma nie posiada w Wilnie żadnych filij. 
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Bohaterskie walki z korsarzami! 

„UIBLWYCIĘŻONA fregata 
Dramat w 14 aktach 

będzie wyświetlany 
jutro 
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Wielki medal złoty 

WAŁE i ELEGANCKIE 

Grand Prix 
Paris 1921 

Gold medal - 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1927 
Wilno 
  

SZĘDZIE. > 
Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

ul. Niemiecka 26. 
Tel. 625. 

t t Y Wilno, 

Wielki wyhór. 

Mickiewicza 5. Tel. 372. 
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Na Gwiazdke!!! 
Zabawki, lalki, ozdoby choinkowe, 

dorosłych, kalendarze najrozmaitsze. 

Geny h. przystępne. 

W. Borkowski 
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Filja: Śsto Jańska 1. Tel. 371. 
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„POLSKI LLOYD") 
Sp. Akc. 

Oddział w Wilnie 

Biuro i składy ui. Słowackiego Nr.27 tel. 279, 
Najlepsze bocznice i place, najwygodniejsze składy, ekspedycja, 
clenie, transporty międzynarodowe, finansowanie, inkaso warranty. 

SKŁADY WOLNOCŁOWE 
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GDY UNJA PADAŁA... 
D:+C, 

Repnin miał całkowitą słuszność, 

kiedy opuszczał Litwę, przypuszczając, 

iż barbarzyńskie rządy rosyjskie, ni- 

szczące kraj i demoralizujące ludność, 

muszą wywołać odruch protestu w na- 

rodzie 0 kulturze nietylko innej, 

ale i wyższej. Śmierć Katarzyny, repre- 

zentującej politykę, pozbawioną etyki, 

napełniła otuchą serca Polaków. Ce- 

saiz Paweł demonstracyjnie anulował 

zarządzenia swej matki i robił wrażenie 

człowieka szlachetnego i mającego 
przed sobą szersze horyzonty. Udziele- 

nie wolności Kościuszce i zapowiedzia- 

na podróż do Polski pozwalały przy- 

puszczać, iż sprawy polskie obchodzą 

nowego cesarza i że jest on przychyl- 

nie usposobiony względem Polaków. 

Możność zetknięcia się z carem oko 

w oko, w okolicznościach wyjątkowo 

pomyślnych, bo w okresie uroczyste- 

go i radosnego dlań objęcia wielkiej 

władzy, zachęciła szlachtę polską do 

zbiorowego wystąpienia i złożenia na 

ręce cara obszernego memorjału, za- 

rysowującego sytuację polityczną i 

społeczną na Litwie oraz zewierające- 

go minimalne żądania szlachty pol- 

skiej. Myśl ta zrodziła się przedewszy- 

stkiem w Mińsku, gdzie prezes Izby 

cywilnej Daszkiewicz poruszył szlach- 

tę i doprowadził do opracowania. Po- 

dobny ruch, choć nie tak zdecydowany 

zaznaczył się pośród szlachty wileń- 

skiej i grodzieńskiej. i 

Memorjał miński, zawierający słu- 

szne dezyderaty szlachty i dokładnie 

charakteryzujący sytuację, składał się 

z szesnastu punktów. Punkt pierwszy 
zawierał prośbę o amnestję dla jeńców 
polskich, znajdujących się w rosyjskiej 
niewoli oraz dla działaczy politycznych 
którzy wskutek rozbiorów musieli opu- 
ścić kraj. Punkty od drugiego do dzie- 
wiątego, od jedenastego do czternaste- 
go oraz szesnasty poruszają sprawy 
administracji i zarysowują w sposób 
ciekawy i obrazowy stan kraju. Zawar- 
te są tam prośby o język polski w są- 
dach i udział w nich większej ilości 
miejscowych obywateli, o zwrot  wy- 
wiezionych archiwów, a zabezpieczenie 
bytu byłych wojskowych armji  pol- 
skiej, 0 unormowanie spraw związa- 
nych z rozdaniem majątków, o zwrot 
majątków duchownych; są uwagi, do- 
tyczące działania komisyj poborowych, 
0 konieczności zmniejszenia podatków, 
o niezbędnem subsydjowaniu przez 
rząd poczty, będącej zbyt wielkim cię- 
żarem dla ludności i t. p. Szczególnie 
jednak charakterystyczne są dwa pun- 
kty: dziesiąty i piętnasty. Poruszone 
są w nich zagadnienia pierwszorzęd- 
nego znaczenia w życiu duchowem 

ówczesnego społeczeństwa: uprasza się 

o podniesienie szkół i wskrzeszenie 
Akademji Wileńskiej oraz zwraca się 
uwagę na brutalny ucisk unitów, prze- 

mocą i podstępem zmuszanych do 

przyjmowania prawosławia. Ta ostat- 
nia smutna i poważna sprawa poruszo- 
na jest w memorjale obszernie i głę- 

boko. Mówi się o pogwałceniu ukazu 
tolerancyjnego Katarzyny, o prześlado- 
waniu wyższego kleru 'unickiego i 0 
gwałtach czynionych na ludności. W 
końcu się uprasza o wyznaczenie Ko- 
misji, któraby zbadała stan rzeczy. 

Memorjał ten nie został wręczony 

POW A 

carowi, '. ’ gdyż wieść o nim wywo- 
łała istny popłoch na dworze Pawła. 
Car delegował do Mińska generała Fi- 
lozofowa, który tłumił bunty w namie- 
stnictwach pskowskiem i połockiem 
generał ów  zaaresztował inicjatora 
memorjału Daszkiewicza oraz guber- 
njalnego marszałka szlachty — Cho- 
mińskiego i obu wysłał pod konwojem 
do Petersburga. Po przeprowadzeniu 
jednak śledztwa ten sam  Filozofow 
musiał skonstatować, iż żadnego bun- 
tu, czy zamachu stanu nie było; wcale 
i o tem nikt nie myślał. Memorjał jed- 
nak miał swój skutek: pewne postula- 
ty zostały uwzględnione, Akademja 
Wileńska dźwignięta z ruiny, wreszcie 
w sprawie unitów polecono guberna- 
torowi mińskiemu przeprowadzić 0so- 
biście dochodzenie i złożyć raport bez- 
pośrednio carowi. 

Sprawa Unji już należała wówczas 
do spraw palących. Konieczność walki 
z kulturą polską i bezowocne, raczej 
szkodzące sobie samym czyny wojska 
i urzędników, zmuszały Moskali do 
zwrócenia na unję baczniejszej uwagi 
i do prób zmiażdżenia polskości wła- 
śnie od tej strony. Perspektywa padpo- 
rządkowania Kościoła unickiego cer- 
kwi prawosławnej, a może i całkowi- 
tego zlikwidowania Unji była zbyt wa- 
biąca, aby tego nie spróbować. Prowa- 
dziły do tega dwie drogi: z góry i z 
dołu — od strony duchowieństwa uni- 
ckiego i od strony owczarni — olbrzy- 
mich, ciemnych mas chłopskich.. Ofen- 
zywa na Kościół Unicki rozpoczęła się 
właśnie z dwuch stron. Szeregowy 
prawosławny pop nie mógł nawet i 
marzyć o „nawróceniu* unickiego ра- 
rocha, stokroć więcej od niego inteli- 

gentnego i bardziej niezależnego, roz- 
poczęto więc szykanowanie władz 
unickich, dokuczano na każdym kroku, 
częsta w sprawach błahych. Ale to 
nie prowadziło do niczego i przyczy- 
niało się tylko do zaognienia stosun- 
ków, — dlatego zaczęto gwałtownie 
nawracać szare masy ludu. 

Trzeba pamiętać, że pierwszymi 
apostołami wojującego prawosławia w 
Polsce byli lu dzie jaknajmniej do tej 
roli przygotowani. Duchowieństwo 
zajmowało wówczas w Rosji jedno z 
najniższych stanowisk w hierarchji spa 
łecznej. Stojący na niesłychanie niskim 
poziomie umysłowyni i moralnym, du- 
chowni prawosławni byli zależni od 
lada urzędniczyny i byli poniewierani 
przez każdego silniejszego, nigdy nie 
mając pewności co do dnia jutrzejsze- 
go. Znane są wypadki, kiedy duchow- 
nych prawosławnych ćwiczono rózga- 
mi lub zakuwano w kajdany bez sądu 
i śledztwa. Synowie popów, jeżeli nie 
należeli do stanu duchownego, byli 
albo zapisywani do chłopów i stawali 
się czyjąś własnością, albo zabierani 
do pułków; stąd była rozpowszechnio- 
ne ukrywanie dorosłych synów, którzy 
stawali się okropnym ciężarem dla oj- 
ców albo musieli szukać łatwego za- 
robku, uzupełniając liczne wówczas 
bandy zbójeckie. Najwymowniejszą ilu- 
stracją upokarzającego stanu ducho- 
wieństwa prawosławnego w Rosji jest 
dekret cara Aleksandra I z dn. 22 maja 
1801 r. o zniesieniu kar cielesnych za 
przewinienia duchownych. Dopiero w 
w. XIX przestali Moskale karać chło- 
stą swych pasterzy! 

Wychowani w wielkiem poniżeniu, 
ciemni i zahukani duchowni prawosła- 

wni prowadzili walkę z Unją tylko z 
pomocą władz administracyjnych lub 
wojska i nawracali ludność w sposób 
zgoła niewyszukany i jednostajny, ope- 
rując argumentami. mało teologicznemi, 
choć wielce skutecznemi. Zbierano 
więc w jakiejś wsi grupkę chłopów i 
powiadano im, że kto się zapisze do 
cerkwi prawosławnej, która przecież 
niczem się nie różni od unickiej, ten 
będzie zwolniony od podatków i robót, 
a może pozyska wolność. Chłop, sprze- 
dawany i rozdawany po kilka razy na 
rok, dręczony przez okrutnych wła- 
Ścicieli, zawsze głodny i ulegający 
najprzeróżniejszym chorobom, pożera- 
ny wreszcie tęsknotą za spokojnym ką- 
tem i pewniejszym kawałkiem chleba, 
często szedł na lep tych  obiecanek. 
Zbierano wówczas tak zwane podpisy, 
czyli krzyżyki; wciągano do spisów 
(naturalnie „przypadkowo*) dziesiąt- 
ki i setki innych i oto powstawała pa- 
raija prawosławna. Drugim etapem by- 
ło wypędzenie parocha i zabranie ko- 

ścioła. Odbywało się to przy pomocy 
policji i wojska sprężyście, prędko i 
bez wielkiego hałasu, gdyż parafjanie 
często nie rozumieli o co chodzi.- Ten 
okres „apostołowania* był szczegól- 
nie miły rosyjskim duchownym, gdyż 
budowa lub przebudowa cerkwi pocią- 
gała za sobą koszty, które nie zanadto 
obciążały budżet hojnego państwa, lecz 
bardzo dopomagały nowym  probo- 
szczom. Lecz tu właściwie kończyła 
się misjonarska działalność  wschod- 
nich apostołów: dalej zaczynała się 
tragedja lub tragikomedja. Zależnie od 
okoliczności. Owczarnia, jak tylko 
przekonywała się o tem, że została 
oszukana, unikała, cerkwi i zaczynała 

garnąć się z powrotem ko Kościoła ka- 
tolickiego. Popi, węsząc intrygi paro- 
chów i księży, zanosili na nich skargi 
! sprowadzali kary i szykany, wskutek 
czego tamci, bojąc się denuncjącyj uni 

kali prawosławnych į pseudoprawo- 
sławnych jak zarazy. Prawosławni zaś 
z imienia tylko, tracąc łączność z blis- kimi im z krwi i ducha unitami i nie 
uznając znienawidzonej cerkwi, do któ- rej wciągnięto ich podstępem, zaczy- nali obchodzić się bez posług reli, i nych: ślubów nie brano wcale maż łych grzebano pokryjomu, : dzieci chrzczona przez kogokolwiek ze star-. szych. Wytwarzała się straszliwa sy-” tuacja, przy której, dzięki takiemu „apostołowaniu* ludność ledwie si nie stawała pogańską. 2 Gubernator miński Karniejew, 
remu car Paweł Jew, któ- e ca! olecił zbadać = cię unitów nietylko ustalił aa ki przebieg „nawracania“ unitów, lecz zdobył się na mocne oskażenie pod adresem duchowieństwa prawosław- 
nego, zarzucając mu uprawianie zło- 
śliwych intryg, znęcanie się nad nie- 
winną ludnością oraz poziom umysło- 
wy i moralny znacznie niższy od tego, 
na którym się znajdowało duchowień- 
stwo katolickie. (Ten niesłychanie cie- 
kawy raport gubernatora Karniejewa 
został opublikowany w czasopiśmie 
„Russkij Archiw* w r. 1869, str. 1359). 

Walerjan Charkiewicz. 

(D. C. N.) 
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| Napad przemytników na pafrol KO. P. 
ś„ W nocy z 30 listopada na 1 b.m. 

" patrol K.O.P. w sile 2 żołnierzy spo- 
'_ strzegł w rejonie Rykont (odcinek N.- 

Troki) 7 przemytników, usiłujących 
przedostać się z Litwy do Polski. 

Przemytnicy ujrzawszy kopistów, 

ostrzeiiwując ich ogniem rewolwero- 
wym, pośpiesznie wycofali się na te: 
ren litewski. 

Ukrywając się do Litwy przemyt- 
nicy porzucili paczkę, w której znale- 
ziono 50 klg. sacharyny. 

  

KRONIKA 
| NIEDZIELA! 

2 Dzis 

Bibjanny 
jutra 

Franc. Ksaw. 

Wschód sł. g. 7 m. 08 

Zach. sł. o g. '5 m. 46 ъ 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii U. S.B. 

z dnia — 1-XII 1928 r. 

Ciśnienie J е 
średnie w m. | 790 

Temperatura | 2 
trednia +A*. 

Opad za do- J 
bę w mm \ 3 

Wiatr . 
4 orzewatający | Południowy 

Uwagi: pochmurno. 

Minimum za dobę 0C. 

Maximum na dobę 27C. . 

Tendencja bzrometryczna: wzrost ciśnienia 

KOŚCIELNA. 

— Akademja ku czci Niepokalanego 

Poczęcia N. Marji Panny. Z  ofiarnej 

inicjatywy Wileńskiego Tow. Muzycznego 

„Lutnia* dnia 2 XII. r.b. o godz. I po poł. 

Odbędzie się w Sali Miejskiej wspaniała 

Akademja ku czci Niepokalanego Poczęcią 
N. Marji Panny. . 

Na program złożą się: * RAR 

1) Przemówienia, 2) Trzecia Litania 

Ostrobramska „Moniuszki* wykona zespół 
chóru „Lutni* i orkiestry. 3) Skrzypce solo 

iśpiew solo, 4) deklamacje i 5) kwartet. 
Dochód przeznaczony na odnowienie 

kaplicy i świątyni Ostrobramskiej. 
Cena biletów —krzesła 2 zł. i 1 zł., bal- 

kon 50 gr. Młodzież ucząca się za miejsca 

płaci pół ceny: + 
Idźmy wszyscy dla chwały Marji! 

— W dzień N o  Poczęcia 
Najśw. Marji Panny, t, j. 8 grudniia, o godz. 

6.rano, odprawione zostaną w kościele 
sióstr Wizytek, przy ul. Rosa, uroczyste To- 

raty arcybractwa Straży Honorowej Najśw. 
Serca Jezusowego. : : 

— Zarząd cechu krawców zawiadamia 

„Swych członków jak również i swych pra- 

cowników, iż roraty odbędą się w kościele 

Św. Ducha (Dominikański) dn. 8 grudnia 

r. b. o godz. 6 rano, a nieszpory o godz. 16, 

na które prosi o liczny udział. 
URZĘDOWA. 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy 

iął na posłuchaniu deputację rolników z pow. 

Oszmiańskiego która przedstawiła p. Woje- 

wodzie szczegółowo sprawę klęski nieurodza- 

ju w tym powiecie i prosiła o pomoc. || 
W sprawie gospodarki rybnej w woje- 

wództwie Wileńskiem konferował z p. Wo- 

jewodą. Dyrektor Lasów Państwowych p. 

Szemiot. 4 
— Konfiskata ulotek białoruskich. Z ro- 

zporządzenia władz bezpieczeństwa skonfi- 

skowane zostały ulotki wydane przez dzia- 

7 białoruskich posła Wołyńca i Gablika. 

Wtreści tych ulotek, odbitych w 5000 egze- 

mplarzy, dopatrzono się przestępstwa w myśl 

art. 129 i 154 KK. 2 
— Nowy wzór dowodów osobistych. Wo- 

bec tego, že na terenie Polski nie istnieje 

przymus paszportowy ministerstwo spraw we 
wnętrznych upoważniło Magistraty i urzędy 
gminne do wydawania „dowodów  osobis- 

tych”. В 

; Dowody te będą przypominały legity- 

macje. Z jednej strony książeczki umieszczo- 

no będzie fotografja z drugiej personalja. 
Posiadacze paszportów nie mają obowiązku 

zamieniać je na nowe dowody osobiste. Do- 

wody te kosztować będą 60 groszy. 

MIEJSKA. 

— Dom noclegowy dla kobiet. Wydział 
opieki społecznej Magistratu m. Wilna uru- 

chamia | ( kwietnia 1929 r. dom no- 

clegowy dla bezdomnych kobiet. Podobny 
dom noclegowy dla mężczyzn istnieje już 
od roku na Zarzeczų, 

— Projekt podatków miejskich czeka za- 

twierdzenia przez urząd Województwa. Do 
Urzędu Wojewódzkiego wpłynął do zatwier- 
dzenia protokół z ostatniego posiedzenia Ra- 

dy Miejskiej. Są w nim wszystkie podatki 
przewidziane na rok budżetowy 1929 30. Za- 
znaczyć należy, że w myśl decyzji władz cen 
tralnych nie uwzględniono już w dziale po- 
datków od zbytku praktykowanego dotych- 
= podatku od broni myśliwskiej i rowe- 

— (0) Reorganizacja pracy biurowej w 
Magistracie. Jak wiadomo, olbrzymia część 
pracy biurowej w Magistracie jest wykony- 

wana dotychczas tak, jak przed dziesięciu 

= 

     
    

laty t.zn. w sposób bardzo prymitywny, ko- 
sztowny, pozbawiony wszelkiej kontroli i 
absorbujący przeważnie wiele sił biurowych. 

Jak się dowiadujemy, w związku z przy- 
stąpieniem obcenie do rozpatrzenia  preli- 
minarza budżetowego działu ogólnego, Ma- 
gistrat zajmie się kwestją reorganizacji pra- 
cy biurowej. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z Wydziału Humanistycznego U. S. 

B. Stopień magistra uzyskali p. p. Józef An- 
dysz w zakresie filologii polskiej, Jadwiga 
Umiastowska w zakresie filologji klasycznej 
i Henryk Wierzchowski w zakresie historii. 

KOMUNIKATY. 
— Wydawnictwo Gutenberga przystąpi- 

ło do wydania Wielkiej Powszechnej En- 

cyklopedji, największego dzieła w swoim ro- 

dzaju jakie kiedykolwiek ukazało się w Pol- 

sce, z olbrzymią treścią 4 miljonów słów i 

10 tysięcy różnych ilustracyj. 
Encyklopedja stanowi niezbędną po- 

trzebę każdego kulturalnego człowieka i 

powinna się ona znajdować w każdym do- 

mu. Encyklopedja informuje wszystkich o 

wszystkiem i można się z niej nauczyć wię- 

cej, niż z każdej innej książki. ‚ у 
Do dzisiaj mogli sobie na takie dzieło 

pozwolić tylko bogacze, ale warunki wyda- 

wnictwa Gutenberga, znane w całej Euro- 

pie umożliwiają każdemu stać się właści- 
cielem Encyklopedji. 

We własnym interesie musi każdy prze- 

czytać ogłoszenie, zamieszczone w dzisiej- 
szym numerze tego pisma. 

— Chrześcijański Uniwersytet  Robotni- 
czy rozpoczyna wykłady w poniedziałek 3 

grudnia, które będą trwały cały rok szkolny 
1928 - 29 i wykłady będą się odbywały ka- 
żdy dzień prócz świąt od godz. 6 - 8 wiecz. 

w lokalu szkoły powszechnej Nr. 38 przy ul. 
Ostrobramskiej 5, III piętro. Е 

Tamże są przyjmowane zapisy nowych 

słuchaczy też od godz. 6 - 8 wiecz. 

—- Komitet „Daru Choinkowego*. pod 

rotektoratem Pani wojewodziny Jadwigi 
Raczkówiczowei dnia 30 listopada r. b. za- 

wiązał się w małej sali konferencyjnej Urzę 

du Wojewódzkiego Komitet, który-ma na 

celu tak jak w latach ubiegłych „obdarzyć 

dzieci z ochron i szpitalików łakociami i za- 

bawkami w dzień Bożego Narodzenia. 
Komitet zwraca się z serdeczną prośbą”. 

do całego społeczeństwa w szczególności 

do p. p. kupców aby zechcieli przychylnie 

przyjąć p. p. kwestarki, które łaskawie za- 

ofiarowały swoją współpracę w Komitecie. 

Komitet ma nadzieję, że dzięki | ofiarności 

Wilnian i w tym roku również hojnie będzie 

miał możność obdarzyć upominkami najbied- 
niejsze dzieci naszego miasta. 

Zbiórka rozpoczyna się od dnia 
grudnia i potrwa do 16 grudnia. 

Dla ułatwienia zbiórki zostały otwarte 

na mieście następujące punkty, dokąd ofia- 
ry można znosić; 5 
= -4) Pałac' Reprezeritaeyjny ul. -Uniwer- 

Sytecka 6, od 10 do 16 grudnia włącznie od 

11—1 godz. w poł. i od 4—6 godz. wiecz. 

2) Mieszkanie p. Sztrallowej — Mickiewi- 

cza 12; 3) Mieszkanie p. p. Nowickich — 

Objazdowa 4. ZA 

— Kasa Chorych m. Wilna niniejszem 

podaje do wiadomości ogółu ubezpieczonych 
że ambulatorjum dentystyczne, mieszczące 

się *. przy ul. Dominikańskiej 15, z dniem 
3 grudnia b. r. zostaje przeniesione do no- 

wego lokalu przy ul. W. Pohułanka 18 (par- 
ter) m. Nr. 27 i w tymże dniu rozpocznie 
przyjmowanie chorych w następujących go- 
dzinach: od 9 i pół do 11 i pół, od 12 do 2-ej 
i od 5 do 7 i pół wieczór. 

— Koło Opieki Rodzicielskiej przy gi- 
mnazjum im. Słowackiego urządza dnia 2-go 
b. m., loterję fantową na kupno instrumen- 
tów muzycznych dla orkiestry tegoż gimna- 
zjum. Loterja odbędzie się w sklepie p. Ku- 
lika przy ul. Mickiewicza. < х 

Nadmienič naležy že p. Kulik ofiarowu- 

je stale lokal swój zupełnie bezinteresownie 
na rozmaite społeczne imprezy, za co na- 
leżą mu się słowa wdzięczności i uznania. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego odbędzie się dnia 4-12 
28 r. o godzinie 8-ej wieczorem w gmachu 
Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego (na Antokolu). : 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie pro- 

tokółu z ostatniego posiedzenia. 2) Dr. Ma= 

rjan Mienicki: „Przypadek _ziarniniaka grzy- 
biastego“. 3) Dr. Emil Sawicki: Referat 

„Phenol-alkohol jako antygen do odczynu 
B. Wassermana. 4) Sprawy administracyj- 

ne i wolne wnioski. 
— Obchód listopadowy. Młodzież Sodali- 

cji Klaweriańskiej urządza przedstawienie 

amatorskie w sali domu katolickiego parafii 

š-to Jańskiej (ul. Zamkowa 19) w dniu 2 
bm. 0 godzinie 6 wiecz. 

Zostanie odegrany powszechnie znany dra 

mat z 1864 roku z Cytadeli Warszawskiej 
p. t. „Dziesiąty pawilon”, w wykonaniu przez 
najlepsze siły amatorskie, cieszące się wiel- 
ką sympatją publiczności wileńskiej. 

1-go 

  

iwadze pp. Palących!!! 
Podajemy do łaskawej wiadomości p.p. | 

praktyce udało się nam wreszcie wypuścić w obieg 

DWA NOWE GATUNKI TUTEK PAPIEROSOWYCH 

Palących, iż po długoletniej 

  
Tutki te są i pozostaną niedoścignione nadal, gdyż są wyrabiane z bibułki 

o sławie wszechświatowej „ABADIE* oraz bezdrzewnego ustnika, nadto tutki 
te są zaopatrzone w watki antynikotynowe, które z łatwością absorbują wszel- 

kie trujące zawartości tytoniu, jak: nikotynę, kwasy i t. d. 
Gilzy „BALOWE* i „FIŁTROWATKA” nie potrzebują reklamy, gdyż nie- 

zrównana ich jakość sama się pośród najwybredniejszych znawców reklamuje. 
Prosimy przeto żądać we wszystkich sklepach 

nych tylko nasze tutki „BALOWE“ i „FILTROWATKA“ 
Z powažaniem 

Fabryka Tutek Papierosowych 

TWO „SŁA D“ Sp. ZO. O. 
Wilno, ul. Miłosierna 6, telef. 772. 

tytoniowych i koloajal- 

HAE A S TI TTT TE 

WEF TTT VITA МАА parkų TA TS TTT 

F SZKOLĄ FILMOWA 
4 

Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie przyj- 

muje zapisy codziennie w godz. 5 — 8 w lokalu Związku 
Ostrobramska 27. —12 а 

kidas tų sak žala Uikiai GALA AIA AS Akis As МАЫА к 

$ 

— Wykłady powszechne Uniwersyteckie. 
Dnia 28 grudnia br. o godz. 7-ej wieczorem 
w sali Śniadeckich Uniwersytetu (ul. Ś-to 
Jańska 10) odbędzie się Wykład powszech- 
ny prof. dra Mieczysława Limanowskiego 
pt. „Co to jest regjionalizm?*. Wstęp 50 gr. 
dla młodzieży — 20 gr. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (b) Wydawanie zapomóg. Od dnia 

10 bm. Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra- 
cy przystępuje do przyjmowania podań od 
bezrobotnych ubiegających się o otrzymanie 
pomocy. 

— Statystyka wysiedleń. Ogółem w 
przeciągu miesiąca listopada z Polski do Li- 

  

twy wysiedlono 42 obywateli litewskich, 
A OWE zamieszkałych na terenie Pol- 
ski. 

RÓŻNE. 
‚ — (0) Inspekcja policji. Dnia 3 bm. na 
inspekcję policjj województwa Wileńskiego 
przybywa inspektor głównej komendy poli- 
cji p. Wróblewski, który w pierwszym rzę- 
dzie dokona inspekcji policji pow. Mołode- 
czańskiego. 

— Doroczny Zjazd Rady Naczelnej „O- 
drodzenia*. Komitet wykonawczy Rady Na- 
czelnej Stow. Mł. Akademickiej „Odrodzenie” 
zwołuje na dzień 8, 9 i 10 bm. do Wilna do- 
roczną Radę Naczelną. 
Zadaniem Rady będzie szeczegółowe rozpa- 
trzenie działalności „Odrodzenia* na zew- 
nątrz według programu, który zostanie prze 
dłożony przez Komitet wykonawczy i posz- 
czególne środowiska. 

— Z posiedzenia Prezydjam Woj. Kom. 
W. F.iP.W. W dniu dzisiejszym odbyło się 
posiedzenie Prezydjum Wojskowego Komi- 
tetu Wychowania Fizycznego i Przysposo- 
bienia Wojskowego. Przewodniczył p. Wo- 
jewoda Raczkiewicz. Na posiedzeniu tem za- 
padły decyzje w przedmiocie rozpoczęcia 
prac około budowy pływalni w Wilnie, nastę- 
pnie obradowano w sprawie rozwinięcia pro- 
pagandy narciarstwa na terenie wojewódz- 
twa w związku z zbliżającym się sezonem 
zimowym. Wreszcie omawiano sprawy or- 
ganizacyjne i wydano szereg wskazówek dla 
powiatowych komitetów W.F. i P. W. 

— (0) Sprawa obioru miejsca pod po- 
mnik J. Montwilia. Wczoraj dnia 1 grudnia 
komisja w składzie pp. W. Bańkowskiego, 
prof. F. Ruszczyca, L. Ostrejko i prof. B. 
Bałzuk iewicza, oobejrzała kilka placów pod 
wzniesienie pomnika śp. Józefa Montwiłła. 
Z tych placów komisja przyznała najwięcej 
odpowiedniemi przy ulicach: 

Bonifraterskiej około kościoła św. Krzy- 
ża, placyk przy ul. Zawalnej przed domem 
margrabiny J. Umiastowskiej i w ogrodzie 
Bernardyńskim. Ostateczna decyzja jeszcze 
nie zapadła. 

— Ubezpieczenie pracowników komunal- 
nych. Min. spraw Wewnętrznych wyjaśniło 
w sprawie ubezpieczenia pracowników ko- 
munalnych co następuje: 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo- 
litej o ubezpieczeniu pracowników umysto- 
wych stanowi, że pracownicy związków ko- 
munalnych oraz ich przedsiębiorstw i za- 
kładów nie podlegają obowiązkowi ubezpie- 
czenia w myśl wspomnianego rozporządze- 
nia w zakładzie ubezpieczeń pracowników 
umysłowych o ile mają zapewnione prawa 
do uposażenia emerytalnego nie mniejszego 
od przysługującego funkcjonarjuszom pań- 
stwowym lub przewidzianego w tem rozpo- 
rządzeniu. 

Wobec tego wyjaśnienia, miasta mają 
prawo ubezpieczenia, swych . pracowników 
na zasadzie własnych statutów, przyczem 
nie ma znaczenia termin, w którym odpowie 
dni statut emerytalny został uchwalony. 

— Karty rzemieślnicze. Jak się dowiadu- 
jemy, karty rzemieślnicze będą wydawane w 
wydziale Remo Magistratu tylko 
do dnia 15 grudnia rb. Dotychczas nie odė- 
brano zostało przeszło 2000 kart. 

‚ „— Oddział gruźliczy. Z dniem 4 grud- 
nia zostaje otwarty przy Miejskim szpitalu 
Zakaźnym na Zwierzyńcu oddział gruźliczy. 
na 50 łóżek w nowoodrestaurowanym gma- 
chu, dla chorych na gruźlicę otwartą począt- 
kową, lub dalej posuniętą, lecz uleczalną. 

Przyjmowanie chorych będzie się usku- 
teczniało przez przychodnię T-wa Przeciw- 
gruźliczego, przy ul. Żeligowskiego Nr. 5. 

Związek Oficerów Rezerwy podaje 
do wiadomości, iż w niedzielę dnia 9-go 
grudnia nastąpi odsłonięcie tablicy pamiąt- 
kowej po poległych w obronie Ojczyzny bo- 
haterach 1918—20 r. jak następuje: 

1) W kościele św. Kazimierza (O.O. 
Jezuitów) o godz. 10-ej po š. p. kpt. Mie- 
nickim Piotrze z 76 p. p., por. Jodko Nar- 
kiewiczu Henryku z 1 p. a p. Leg., por. Sro- 
kowskim Antonim z 1 p. a. c. Leg. i por. 
Chmielewskim Kazimierzu z 42 p. p. 

2) W kościele X.X. Misjonarzy o godz. 
10-ej po š. p. por. Kotowiczu Eugenjuszu 
z.86 p. p. i ppor. Bielkiewiczu  Adolfie z 
39 p. p 

  

onfiskata „Da pracy”. Dnia 1 bm. 
władże administracyjne  skonfiskowały na- 
kład białoruskiego czasopisma p.t. „Da pra- 
cy” Nr. 1 z dnia I bm. Czasopismo to wy- 
dawane przez grupę b. „Hromadowców* uka 
zało się w miejsce b. „Ża pracu", posiadając 

dodatek dla młodzieży, w którym władze do- 
patrzyły się przestępstw, przewidzianych w 
art. 120 KK i I art. rozporządzenia prasowe- 
go p. Prezydenta Rzplitej. 

— (b) Konfiskata „Małanki”*. Dnia 30 
fistopada r. b. uległ konfiskacie nakład ty- 
godnika białoruskiego p. t. „Nowaja Małan- 
ka“, za umieszczenie karykatur i wzmianek 
przedstawiających w świetle  falszywem, 
ostatnie wypadki we Lwowie. Redakcję ty- 
godnika  pociągnięto do odpowiedzialności 
karnej z art. l-go rozporządzenia Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

— Jeszcze o autobusach. Autobusy wi- 
leńskie doniedawna jeszcze radość nasza i 
przedmiot dumy stopniowo zatracały swój 
charakter aż stały się tem, czem są obecnie 
— brudnemi, rozklekotanemi, trzęsącemi i 
postrach niosącemi wehikułami. 

Abstrahując już od tego w jaki sposób 
są obsługiwane, przez notorycznie niegrze- 
cznych konduktorów i prowadzone przez 
rozmawiających, a więc nieuważających kie- 
rowców, z których wielu Bóg wie jakim 
cudem uzyskało prawo jazdy, zamiast doda- 
wać miastu europejskiego wyglądu szpecą je 
swemi nigdy niemytemi pudłami. Wystarczy 
wyjść o 8 rano na ulicę, a przekonamy się 
jaka ilość autobusów wyjeżdża z garażu 
zabłoconych poprzedniego dnia. Pozwala to 
przypuszczać, że i sam motor, a raczej jego 
składowe części jak hamulec, kierownica i 
t. p. zrzadka są tylko oglądane. Takie się 
ma przynajmniej wrażenie. 

Brudne i niegwarantujące  bezpieczeń- 
stwa, oto co myśli o naszych autobusach 
przeciętny pasażer, tembardziej że katastro- 
fy autobu e wynikłe „z przyczyn dotych- 
czas niew nionych" są zjawiskiem b. czę- 
stem. Katastrofa na Kałwaryjskiej, na szo- 
sie Niemenczyńskiej, ul. Antokolskiej (tuż 
przy boisku 6 p. p. leg. i naprzeciw sape- 
rów) oto ważniejsze wypadki ostatnich mie- 
sięcy. 

Mamy obecnie nowego komendanta po- 
licji miasta p. nadkom, lzydorczyka i w nim 
cała nasza nadzieja, gdyż dotychczas „czyn- 
niki odnośne* nie robiły nic, a przynajmniej 
b. "niewiele. 

O bezpieczeństwo pasażerów, estetycz- 
ny (czysty) wygląd autobusów oraz grzecz- 
ną i uważną obsługę ich kołaczemy. 

TEATR i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś, 

po raz drugi ostatnia nowość repertuaru, 
świetna komedja St. Kiedrzyńskiego ,,Po- 

  

    

            

  

wrót do grzechu”. Oprócz szczerej zabawy, 
komedja ta na: za wiele tematów do 

t najpi-     
szą sztuką polską ostatniego sezo- 

nu to też w Warszawie grana była przeszło 
sto razy z. rzędu. W teatrze naszym premje- 
ra przyjęta była przez publiczność niezwy- 
le gorąco. 
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— Dzisiejsze przedstawienie szkolne. 
Dziś o godz. 3-ej po poł. specjalnie dla mło- 
dzieży grana będzie wesoła komedja J. Ko- 
rzeniowskiego „Stary kawaler". Ceny młejsc 
całego parteru 1 zł., amfiteatr i balkon — 
50 gr., wejście na balkón 20 gr. 

— Przedstawienie popołudniowe. Jako 
druga popołudniówka, grana będzie przeza- 
bawna krotochwila „Co on robi w nocy?*. 
Początek o godz. 5. m. 30. Ceny miejsc od 
20 gr. do 2.50 gr. 

— Drugi pożegnalny  koncert-poranek 
Sergjusza Benoni w Teatrze Polskim. Dziś 
o godz. 12 m. 30 p. p. odbędzie się w Teatrze 
Polskim drugi i nieodwołalnie ostatni poże- 
gnalny koncert-poranek Sergjusza Benoni. W 
jego interpretacji usłuszymy arje z oper: 
„Hugonoci“, „Martha“, „Wesele Figara", 
„Carmen“ i inn. oraz pieśni. 

Pozostałe bilety w cenie od 50 gr. w 
fortepianie Wł. Trocki. Koncert wywołał 
kasie Teatru Polskiego od g. ll-ej r. Przy 
wielkie zainteresowanie. 

— Teatr Narodowy z Warszawy w Wil- 
nie. Teatr Narodowy z Warszawy na czele 
z Ludwikiem Solskim, Mieczysławem Fren- 
klem, Mieczysławą Ćwiklińską, Józefem Wę- 
grzyńem, Zafją Lindorfówną, Haliną Mogil- 
nicką, Janem Kurnakowiczem, Tadeuszem 
Frenklem, Juljuszem Kalinowskim zjeżdża 
na kilka występów do Wilna. Grany będzie 
„Pan Jowiaiski“ A. Fredry w sali „Lutnia“. 

Ceny miejsc, mimo wielkich kosztów 
związanych z wyprawą artystyczną do Wil- 
na, będą te same co w Teatrze Narodowym 
w Warszawie. Jak słyszeliśmy, zawiązuje 
się specjalny Komitet dla uczczenia tak dro- 
gich i dostojnych gości. 

Pierwsze przedstawienie wyznaczono na 
poniedziałek 10 grudnia. Zapisy na bilety już 
przyjmuje kasa teatru Polskiego. 

— Reduta na Pohulance. Dziś po połud- 
niu „Car Paweł I“. 

Jutro, w poniedziałek, 
„Kordjan“. | 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Dorożkarze napadli na b. policjanta. 

W dniu wczorajszym o 11 m. 30 w nocy 
na rogu ulic Jakóba Jasińskiego i Sierakow- 
skiego dorożkarze: Bolesław Baluro (Kal- 
waryjska 117), Ignacy Wiśniewski (Dziel- 
na 28) i trzeci, który się skrył i którego na- 
zwiska nie ustalono napadli na b. posterun- 
kowego PP. m. Wilna Antoniego Bohdzie- 
wicza, zamieszkałego obecnie w Soleczni- 
kach i mocno go poturbowali. Bohdziewicz 
w obronie własnej po uprzedniem ostrzeże- 
niu strzelił z rewolweru i ranił dorożkarza Ba 
lurę. Pogotowie ratunkowe opatrzywszy ran 
nego przewiozło go do szpitala żydowskiego. 
Stan rannego nie zagraża życiu. Zarówno Wi- 
šniowskiego jak i b. posterunkowego Bo- 
hdziewicza zatrzymano. Wszyscy oni, Za- 
równo napastnicy jak i napadnięty byli w 
stanie nietrzeźwym. Bohdziewicz posiadał 
pozwolenie na broń. Dorożkarze pobili go 
rzekomo za to, że kiedy był w czynnej słu- 
żbie policyjnej spisał na nich kilka doniesień 
karnych. 

dnia 3 bm— 

: RADJO. 
Ea Niedziela dn. 2 grudnia 1928 roku. 

10,15- 11,45: Transmisja nabożeństwa z 
Katedry Poznańskiej. 11,56—12,10: Transmi- 
sja z Warszawy: Sygnał czasu, heinał z Wie- 
ży Marjackiej wKrakowie, komunikat mete- 
orologiczny. 12,10—14,00: Tr. poranku sym 
fonicznego z Filharm. Warsz. 14,00—15,00: 
Transmisja odczytów rolniczych z Warsz. 
15,15—17,20: Transmisja z Filharmonji War- 
szawskiej.: 17,20. — 17,45: Tr. z Warszawy: 
odczyt. 17,45 — 18,00: Transmisja z Warsz. 
Aktualja. 18,00 —19,00: Transmisja koncertu 
popularnego z Warszawy. 19,(0—19,20: Od- 
„czyt w języku litewskim. 19,20 — 19,45: Tr. 
z Warszawy: Odczyt. 19,45—20.00: Odczyt. 
programu na poniedziałek i komunikaty. 
20,00 20,25:-Transmisja z Warszawy: „RO- 
zrywki umysłowe*. 20,30 — 22,00: Transmisja 
koncerty z Warszawy.  22,00—23,30: Tr. z 
Warszawy: Komunikaty oraz muzyka tane- 
czna. 

Poniedziałek dn. 3 grudnia 1928 r. 

11,56-12,10: Tr. z W-wy: Sygnał czasu. 
16,30 — 16,45: Komunikat L. O.P.P. 16,45— 
17,10:17,35: Legenda historyczna o św. Mi- 
kołaju. 17,35—18: „Początki klasycyzmu* 
odczyt. 18,00—19,00: Koncert popoł. 19,00 
— 109,25: „Feljetón wesoły*. 19,25 — 19,55 
„Autor, aktor i widz* pogadanka. 19,50—: 
Odczytanie programu na wtorek. 20,20 — 
22,00: Tr. koncertu wieczornego z Pozna- 
pia: 22,00—23,30: Tr. z Warszawy: komuni- 

aty. 

NOTATKI MUZYCZNE 
Artur Rubinstein. 

Niezwykłe zainteresowanie wystę: 
pem bardzo obecnie rozgłośnego for- 
tepianisty Artura Rubinsteina, które- 
go Wilno od lat kilkunastu nie sły- 
szało, zaznaczyło się -przedewszyst- 
kiem szczelnie wypełnioną salą teatru 
„Reduty“, gdzie się odbył koncert 
znakomitego artysty, urządzony sta- 
raniem Wileńskiego Towarzystwa Fil- 
harmonicznego. 

Koncertant przedstawił się bardzo 
korzystnie, jako artysta w pełni roz- 
woju swych niepowszednich  zalet 
wykonywawczych i jednym razem wię- 
cej udowodnił swe prawo do równo- 
rzędnego stanowiska pośród najwy- 
bitniejszych fortepianistów współczes- 
nych. 

W grze jego najbardziej się uwy- 
datnia siła, niemal żywiołowa, tempe- 
ramentu i tam, gdzie ta strona jego 
usposobienia może się najlepiej przed- 
stawić, sprawia Rubinstein wrażenie 
fascynujące. Nie brak mu i głębszego 
odczuwania liryzmu, jakkolwiek tutaj 
niezawsze się otrzymuje wyraz szcze- 
rości niezmąconej pewną dozą sztucz- 
ności, jak nprz. № „Ко!узапсе“ Szo- 
pena, wykonanej bez całkowitej pros- 
toty, tak jej właściwej. W polonezie 
wolelibyśmy czasami mniej swobod- 
nego „rubata”, łatwo zacierającego 
kontury rytmiczne. 

Wbrew wyraźnej wskazówce auto- 
ra „Allegro ma non troppo“ prawie 
wszyscy fortepianiści współcześni gra- 
ją ostatnią część sonaty „appasiona- 
ta" Beethovena zbyt prędko, co zacie- 
ra różnicę między tempem głównem 
i koūczącem „presto“. Uległ temu 
nowopowstałemu zwyczajowi i kon- 
certant, który, chcąc uwydatnić nie- 
zbędny kontrast tempa, grał zakoń- 
czenie z taką szybkością, że nawet 
jego biegłość olbrzymia już nie wy- 
starczyła do odtworzenia go z całą 
plastycznością. 

Bezwzględne uznanie należy się 
świetnemu wykonaniu całego szeregu 
utworów: Debussy, Albeniza, M. de 
Falla, jako też dodanej nad program 
części „Pietruszki* Strawińskiego.jMu- 
zyka nowoczesna, widocznie, najbar- 
dziej odpowiada indywidualności zna* 
komitego artysty, który—mimo drob- 
nych zastrzeżeń, jakie się chwilowo 
nasunęły w czasie słuchania jego 
interpretacjj—niezaprzeczenie porywał 
zachwyconych słuchaczy i miał entu- 
zjastyczne powodzenie, całkiem za- 
służone. 

Michał Józefowicz. 

k dent- Pofrzenni sias A) 
EE praktykanci-(tki) biurowe. rs] 
szać się „Polski Lloyd*, ul. Słowa- 
ckiego 27. 154.0 

я : 

Ogioszenie, 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie Antoni SITARZ, zamieszkaty w Wil- 
nie, przy ulicy św. Michalskiej Nr 8, zgo- 
dnie z art. 1030 UPC. ogłasza, iż w dniu 
3 grudnia 1928 r., o godz. 10-ej rano, w 
Wilnie, przy ulicy Zamkowej Nr 18, m. 13, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego Lubowi Tichtonowej, 
składającego się z umeblowania, bielizny, 
ubrania i innych ruchomości, osząacowane- 
go na sumę złotych 905, gr. —, na zaspo- 
kojenie pretensji Sebastjana Rudnickiego. 

Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 

OFIARY. ||| 
Zbiórka łańcuszkowa na ociemniałych. | 
Pragnąc zebrać potrzebne fundusze na 

szkołę dla ociemniałych w Wilnie, Kuratorjum 
nad ociemniałemi rozpoczyna na łamach 
„Stowa“ drugi łańcuch ofiar na cel powyższy. 

Składając 5 zł. na szkołę dla ociemniałych 
proszę p. Kamillę Mianowską o wpłacenie 
następnego ogniwa. 

Jadwiga Węsławska. 

Zamiast przyjęcia. 

Zamiast przyjęcia pożegnalnego dla p. 
Jana Radwańskiego starosty Wileńsko - Tro- 
ckiego, a uprzednio pracownika Wydz. Sa- 
morz. Wojew. Wileńskiego — urzędnicy te- 
go wydziału składają na Żłobek im. Marji 
złotych 24. 

Różne. 
Bezimiennie: 
Na Żłobek im. Marji 
Komitetowi Chleb Dzieciom 
Na nędzę wyjątkową w
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5 DOM HANDLOWY š 
в 4 6 

= , ВЪАШАТ WILEŃSKI" z 
HB Wilno, Wileńska 31. tel. 382 g 

E TANIĄ wyprzedaż resztek E 
№68сс rozmaitych towarów E 

5 wełnianych i bawełnianychE 
  

  

    
Pod każdym względem 

« Zakłady Przem. iefandi- 

NIEDOŚCIGNIONA 

Kraków, Czarnowiejska 72. 

# 

| BATERJA 6155 

lil 

` 

    

   
   7 NK į 4 ii | ' ‘‹\' 

sz Cc ZO TKrI 
iwszelkiego rodzaju 

I. E. Semewalit 
Wilno, ul. Końska 14. 
    

| WĘGIEL | KOKS 
waągonowo oraz tonnowo 

M. DEULL, w Wilnie 

i 
Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

kiego 27, tel. 2-19. 

TAKSOWKA 142 
jest wygodna i elegancka. Zamówienia: 
na dalsze podróże przyjmuje tel. 375. 
—- 

® 

EPT НА 9ЧА АЧА ЧЧ ЧА ) МАЧ Ч ОЧЕ ЧА ЧАЧА TTT TTL 

Rozpoczynamy z dn. 3-eim Grudnia b r. 

Ceny 

       
    

Isfnieje od й 

4 
WY 

" 

wyprzedaž res 
i wysortowanego towaru 

Materjaly 
KAMGARNY, SZEWIOTY. 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE. 

Znaczny wybór towarów 
we wszystkich działach. 

na wszystkie artykuły 
w ciągu sprzed 

Bracia Jablkowscy 
Sp. Akc. 

MICKIEWICZĄ 18, | 
Ea dów As Aa A dzo Au a A A aks Ais k Ai Akis L As k, 

„M. GORDON 
ul, Niemiecka 26. 

Wielka doroczna == 

zimowe 

aży gwiazdkowej ZNacznie zniżone. 

damskie i męskie 

WEŁNĄ, 

Sprzedaż Gwiazdkową 
Wielka ilość 

KUPONÓW i RESZTEK 
gwiazdkowych. 

Ka
d 

Ea
 

ло
 в

 
uk 

Aa 
uk 

A 
A 

оЬ
 

    

  

& Isfnieje od 

, 
" 

ztek 

i letnie. 

JEDWAB. 

0     

 



  

  
  

     

    
  

  

  

  

    
     

  
        

  

4 ВВ ОМО 

ианзнанонавоваенанававоваоненевонаеннавина "еип Kinematograf Od ania 28 listopada do dnia 2 grudnia 1y26 r. włącznie będzie wyświetlany film: 
UBRANIA podług najnowszych WZORÓW E Skład fortepianów, pianin i fisharmonij z 

na zamówienie i gotowe, za gotówkę i na raty B K D b r 0 W s k 3 = PAZ „PAŃ DYKTATOR = TO EA** Ę 
| s ą в 3 Farsa w 10 aktach. W roli głównej HAROLD LLOYD. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 

poleca L. KULIKOWSKI uł. Wielka Nr. 13. в ° в ul. Ostrobramska 5. Początek seansów od godz. SE: Następny program: „NIEZWYCIĘŻONA FREGATA". 
uży wybór NE NCW ostatnich nowości, oraz przyjmuje = Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874) s 

Е obstalunki z własnych materjałów. 4723 ° @ PRZEDSTAWICIELSTWO najst. fabryk POLSKICH. m TNS T т = Niesie > - - т =. 
Eiereazorzedna robota — Ostatnie nowości — Ceny niskie. z (Najwyśsze nagrody na wystawach € ui opejskich, a Kino- Holios“ Dzis! Нога Francji dla genjusza ROR i <zdgk 2 A = 

rzy sklepie (Wielka PA już otwarty dział Te в ZŁOTE MEDALE na Targach Pół. w Wilnie. gg Teatr „ „MIŁO 1 LZY SZOPENA Szopena — Pirre Blanchar, Arystokracja polska i francuska. 

ы т BB Amnola Eliger © gada m. | Eos i ai SCSI ass Aira Aaa ай IS a „ ZUDOWICZ, ra wykona utwory Fr. - . a młoddieży zw ne. dSeansy O godz. 4, Ó, 1 A 

£ e) B Antoni Drygas B 
TRWAŁE i ELEGANCKIE — RYSKIE в B. Sommerield Ngum Dziś ostatni dzień! 
K a Ś a Н Pleyel-Paris a Dziś dans oczekiwany film doby obecnej, ze złotej serji „grupy wielkich gwiazd ekranu“ wy- 

1 inne. = KINO-TEATR |twėrni „United Artists. Przepiękny 66 (Biały Orzeł) Reżyserja ва cook sa RE : > a osze I niegowce RENCNZUDNOEGZCONUCZZNNNNECZEZNESZONOEESZN ‚ _ в, |poemat miłościi poświęcenia p. t. „RAĄŃONA Edwina  Carewe, twórcy. › 
„Polonia „Zmartwychwstanie*. W roli gł. nasza ulubienica, najpiękniejsza artystka Świata DOLORES 

  

OFERTY na konkretne zapotrzebowania nadsyła i po cenach 
ścisle fabrycznych dostarczą wszelkie materjały, 

| wyroby i maszyny. 
CENTRALA OFERT dla H. i P. Sp. z 0. o. Warszawa, Smolna 38. 

sent ЗЕЛМ 
Wilno, - ul. Mickiewicza 24 -tel. 161. 

DEL RIO. Rzecz dzieje się w Kalifornii. Przepiękna sielanka miłosna na tle cudnych krajobra- 
* zów Argentyńskich. Początek o godz. 4, 6, 8i 10. 

Ostatnia nowość 1928 r. „Tragedia 3 upatlej kobiety” nej ulicy i suteryn spółecznych» 
gdzie alfons i sutener w szatański- sposób znęca się nad ofiarami. Stosujący dramat w 12 akt wlg stynž 
nego dram. Wilhelma Brauna p. t. „Tragedja Ulicznic*. W rol. gł. dawno niewidz. Asta Nilsen i Herman Picha 

Ą. Mickiewicza 22. — „KWADRAT” 
  

Smutne zdarzenie z życia zątrąco” 
Kino „Pietadilly” 
WIELKA$42. 
  

    

    
kusicielki w i2 

niesłusznych po- 
DAMITA, WŁO- 

Dziśl Naj dziełol Kąhiofa na faninr dramat wyrafinowanej * Zwycięstwo miośi  Mokieta na fOTfUTAach aktch, oraz tragedia 
dejrzeń, odbierających cześć najszlachetniejszej kobiety. W rol. gł. czarująco piękną LILI 

DZIMIERZ GAJDAROW i urocza VIVIAN GIBSON. 

IGAZETA KANDLOOAR 
Wydawńictwo Ajencji Wschodniej 

Jedyne codzienne pismo gospodarcze w Polsce. In- 
formuje w aktualnych zagadnieniach gospodarczych 

Wydawnictwo niezbędne w każdem przedsiębiorstwie. 
Cena abonamentu z dostawą zł. 6.— 

* Zamawiać można w Wilnie w Przedst. Aj. Wsch. 
ul. Mickiewicza 4 — 6 

RETTE 

Teatr „NANÓA” 
Wielka 30. 
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| 300—500 zł. 
może zarobić zdolny akwiZytor. 

Warunki na miejscu. Biuro czynne od godz. 5 8 p.p. 

Ostrobramska 27. Lokal Szkoły Filmowej. 

ER GRE TORCZOEZTOOSTZADISŻ 
5609 9 

"| KGOŁDĘRY- 
z rozmaitych maferjałów i najlepszej waty 

  

ŻARÓWKI ELEKTRYCZNE 

najlepszych fabryk we wszechstronnym asortymencie. 

Instalacyjne materjały dla światła i sygnalizacji. 
  

Towar gwarantowany. 

     
   

Dla magistratów, elektrowni i większych odbiorców rabat. 

Grand-Prix 5%" — 
ЕНЕ НЕ В НЕ2 НО А Е 22 АБ СЕ С К КЗЗ З СБ РБ КБ О 

£ Wilno, 
Wielki medal złafy 1928 Dan ao PAROWE. 

ść awarantowana PONSA FRAZA ZYCIE AWARD znana B е Ch z TA i więcej płaci Wytwórnia Fil- 

Jakość g > dzi firma „Lia anutin | 2 mowa „Polart-Film“ za krótki 
Żądać wszędzie firma egzystuje © scenarjusz filmowy o treści na- 

      
  

° |. Wilno, Niemiecka 23 "od r. 1250 ukowej. Szczegóły do omówienia na miejscu w 
Anai Re ZEATIN į Sprzedaż równieź na RA TY. godz. 5-8 p.p. R: Zł S 

Obi н ilmowej. -- 

w mh o 7 o We le ie an kais a „ram = L Gil ii W aoi dc A Gi GA 

  

  

  

      

  

                

  

  

  

    

    

FOLWARK 32 ha, | BEI Fi TEAREE M ĘTWZA KO N KU RS, 

ziemia dobra, za- . : R Nóż 

TTH EAR | RÓŻNIE aaa poon iso i z 5 s nowis. 

i CHA Я EH IA ОН naczelnego lekarza Sejmiku z siedzibą w Wil- 
@ MAW WAB EAT pał oyłąk SZKOŁA nie. х 

ЗЬ A > Uposażenie p/g VI st. sł. płus 15 proc. 
Ga» AE tel. 9-05 —° pisania na maszynach A a: Diety A Wyjazdy: ` 7 

: o nowych metodach odania z załączeniem życiorysów oraz T м нна 

D.ZELDOWICZ Dżyńska-Smolska Dona Plac nauki, została Otwar- odpisów dyplomów i referencyj Z poprzed- KT] S z WIELKA POWSZECHNA 2 
OCENE Choroby jamy ustnej. —* Przy Sz: SA 1а przy Generalnem niej pracy spółeczno-lekarskiej należy  kie- й Ą › 

e <hor. wenery » |Plombowanie iusuwa Targowej do 5 tys.Riurze „AD MINI- rować do dnia 20 grudnia b. r. do Wydziału * 4 
sytilis, narządów | ię zębów bez bólu.mtr. kw. odpowiedni « Wi Powiatowego w Wilnie, ul. Wileńska 12 ) 
moczowych, od 9 Eu z będą złote pod budowę omów a cii ZA 54610. * : Ž у J L orcelanowe i zło į 42. Zgłoszenia przyj- 

od _4 wiece |korong, Sztuczne zę uęzysa kurz mija i CodslemnE p zowodniczący Wick PASI 5 poż y. Wojskowym, u- ski bs od godz. 12—2 i o r ri y VY u Uatoweg! Ъ 
п\;о{;йъ-“ьйті kom i kzicym TA „Baka ST: z Starosta Wileńsko-Trocki. || WYDAWNICTWA 

iżka. į - a 
KOBIECE, WENE- |q- $. Przyjmuje: ой — a—szienząwy s | Gabinet kosmetyki lecznicze! GUTENBERGA 
RYCZNE, NARZĄ- * --__-. В oł b. wsp. i asystentki Klimeckiego И, й 
DOW MOCZO Wydz. Zdr. Nr. 3 LE o zalatwia- = Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. : : | 

> = my dogodnie za nie- asaże twarzy: ręczny, plastyczny i ! i Н г iskict j Мх 
> e roma cą AAWAWAW a LOKA 8 wielkiem wynagro- SEGA CZA oO Kai acer] GM х W ošmiu krajach europejskich M Wydaw. 

tel. 277. — KUPNO | SPRZEDAŻ ANe-—=——(2 dzeniem bez kosz- ; ; Zabłudowskiego (nie wyciąga skóry nictwo Gutenberga nad rozpowszechnianiem dzieł 
WZT NTT Mieszkanie O WSPNYCNA c E wszechświatowej literatury, i praca naszą wydała 

К . . . = Й i » L+ = sz 1 < 2 + 
WAWAWAW3 „ox. potrzebne od| sowo - Handlowe, Stosowanie prądu elektrycznego Fa- wspaniałe wyniki. Miljony ludzi znajduje się dzięki 

Krów 10 zaraz, lub | grudnia IC? deja Dał) 1 D Atsopysla ina BOLOS:, 5 „'nam w posiadaniu wartościowych bibljotek domo- 
ROR: i B A EG i р iw wypadaniu włosów. | т 7 

!:‘;ег&:!‘!пь:іэ sprzedam, rasy czar- k ia A so Sztuczne opalenie cery. Środki ko- ©; wych, będących radością każdego kulturalnego 
a A “ по - nizinnej, wysoko smetyczne Klimeckiego. Porady ko- ©; i z A 

płciowe i skórne, Ul. cjejnych, s likejdują” KRYNICA. _ „Polska |  smetyczne. Codziennie od 10 -3 i 4-83 022 

  

Wileńska 7, tel. 1067. do ;Korona" pensjonat. Na 
  

Dziś przystępujemy do wydania największego cej się mlecznej obo- Mieszkania 

  

  

  

  
  

  

  

= LLIS ry na Pomorzu. Bliż- wynajęcia od 4 jzimowy sezon prowa- NRA Е iaszedć ATi m 

szych -_, wiadomości | do 7 pokoi w śród- |dui dyrektorowa Ko. Letzni(a Litewskiego Stowarzyszenia х 
udzieli folwark Mar-| mieściu posiada !chańska do 15 XII. WIELKIEJ POWSZECHNEJ 

kucie, Wilno. sggg—o | D. H.-K. „Zachęta” Wiadomość: Chełm Lu POMOCY SANITARNEJ 

Doktór-Medycyny OCS -__| Mickiewicza 1, jek. Bank Łódzki.  Wjlno, Wileńska 28, tel. 846. | 
A. CYMBLER Okazyjnie do sprze- GRE 2 1 B W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. EN YK DED 

meryczne 1. moczo: dania WÓZEK OZIOCINDJ аке to. | W szpitalu oddziąły: wewnętrzny, oczny, 
płciowe. Elektrotera- w dobrym stanie. TD koi kujemy na abs olu- PY. guskolspicavas WYDAWNICTWA GUTENBERGA į 

pia, OE IE Wiadomość: Sadowa o I tnie режое, = Gabi Ši я УС' moczopłciowych. : 
jatermja. ickiewi- 21 m. 8. — i pieczenie i 0- TŻ . 5 iał ma 

12 20] Tala B= udo wynajęcia. „Front. | godnych warunkach abinet foenigena Do dzisiaj posiadanie tak wspaniałego dzieła 

skiej 9-2 i 5—8. i li i $ J Obiazdó: 6 weg Y:; Wil. Biuro Komi- i Elekfro-leczniczy. było udziałem bogaczy, ale dzisiaj każdy może 

W.ZP 43. m. Wi @ПК | -X4 | Obiazdowa 1 jogę | S9wo - Handlowe, | [eczenie promieniami Roentgena i elekt- stać się właścicielem 

- Spółka z ogr. odp. R: z z; rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, > 

Doktór Medycyny | Wilno, ul. Tatarska № 4 SS A WIELKIEJ ENCYKLOPEDJI 

choroby weneryczne, ь i AVER PREKT ESI ЪОННЕ < $ > * 2 

skórne i piciowe, ul mebli: Portowa 19 m, 6. -Z RO pos jemy całkowite wydanie bezpłatnie, o ile natychmiast 
g = 9, oe Įalaine, a. mocne _ zabezpie g nadeśle niżej załączony kupon pod adresem naszej 

z ul. Sniadeckic ;| salony, | gabinety, se Н + г * r 

przyjmuje od 21 łóżka niklowane i Pokój ĖS Ei centrali w Krakowie, a światowa marka naszej firmy 

1 od 5—7 p.p. — 1815 
  

  

Dr Hanusowicz 
Ordynator — Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, go 

    

  

jo, ul. Wileńska 3," e-| SOWO - | di 
lefoś *567. Przyjmuje Mickiewicza 21, |wążnemi rekomenda- znakomicie. Wytworna B WYDAWKICTWO GUTENBERG 

'Z—gcjami. Witoldowa 8 kuchnia. Ceny konku- M 
| 

ой 8 40 11044 оіо&.іе]. 152. 

  

10, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 
в 

  

sowo - Handlowe, 

ortepian 

2 pokoje 
do wynajęcia. Dow. 

    

do wynajęcia. Trze- 
ciego Maja 11 m. 5. 
Można korzystać z 
telefonu. o 9LGS 

3.000 lub 5.000 do- 

sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, 2—0 
  

  

  

    

  

ieniądze na opro” 
centowanie z naj” 

  

          
Zgłaszać Się z po- 1-go grudnia. Ogrzany 

    

-— Ррц]ізапс\гошу‚ pię-   
gp= ю kny ton do sprzedania Stosowany przez p. p. Doktorów 

| 

200 - i Е $ 

LL AKOSZERKI B Sza, Cunislan. 25 Kk 6000 —10000 do- | „Balsam Kina Age" Niżej podpisany życzy sobie otrzymać bezpłatnie 

Wz= WA "0 ostać praktyką "bandlows, į IArGW Dikas | PE danie się ias Powszechną Encykiopedję Wydawnictwa Gutenberga 

a bankową i sferze rol-| zaraz. warancja › R” obanizk (55 ь ; 

SPRZEDANIA niczo - j| absolutna. Interes | ||] Wzmacnia organizm 1 samopoczucie 4 
ur zechowe,bi- poszukuje stalej pra. | n. i me n8Z0iakoŻ ZR MZ 2 

Akuszerkašmialowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa 'zmar- 

Biurko orzechowe, bi- poszukuje stałej pra- 

denmajer—300zł., gar-cy za skromne wy- 
nitur miękkich mebli nagrodzenie. Zgodził 
gabinetowych (kanapa by się na wyjazd. 

i 4 totele)—200 zł. Se- Wilno, Dobroczinny 
natorska 23 mieszk. 4. zaułek Nr 2-4 m, 3. 
(obok Szpitala Anto- „Buchalter*. —g 

kolskiego). 5003—0. 

szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku- 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46, 
m. 6. 

Hoffera m 1- Zwierzyniec.—.9 rencyjne. S—+091 

— — i 260 

najbardzieį docho- | 
dowy. Oferty ustne | 
i pisemne składać | 
do Domu H. -K. | 
„Zachęta* Mickie- 
wiczą 1, tel. 9-05. 
dla „Dobry Inte- 
res“. „0 +00G aa 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redantor odpowiedzialny Witold W. oydyłło. 

Przyjęcia od 10 — 3, 

  

     U 

CHOROBY PŁUC 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Ihiocolan Age“ 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
095S Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skłąd w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
ЕЛЕ ЛРЕМ СИЯТАЯИ! УСН POZDR WYDRA 

ułatwia wydzielanie się poczucie | 

ENCYKLOPEDJA 

śdyż my dajemy każdemu czytelnikowi tego pisma 

$waranfuje czytelnikowi, że dotrzymamy naszych 

przyrzeczeń. ‘   _ в— ——————в = х 
dziny przyjęć 5—7 pp. LUKSUSOWU 2 pokoje pewniejszą gwaran” Czopki he- Į f |: (z kogutkiem) WYDAWNICTWA GUTENBERGA 
Zamkowa 7—1 Le- eblowane, wygody,| cja zwrotu lokuje” moroidalne „» @11(0 usuwają ból, : я 
Ёхеше Pre SK we. dai na = V dogodnie OE ukaże się w dużym formacie, w 150 zeszytach, 

= > il. Bi i- mniejszaj ‚ Е . - й 1 Е „. 
(sztuczne słońce gór- nia, tel. 13—97. m.7 od 4-7 po pab Nik Aro dlówE, Sprzedają apteki i składy apteczne. w których blisko 4.000 2000 "m i 10.000 E 
skie)i elektrycznością £-9955 Mickiewicza 21, | НМАЛИБИНЛЗОНЕЛЕНИИ ПОООЕЛАНИЫ ИЕ ОЛНСТЛЕННИЕ? nych ilustracyj złożą się na potężne dzieło, infor- 
(djatermia), | 08IS— mmm porcie do wynajęciał tel. 152. 1-0! 1 73 am OW WNE CS W EW A ROZA US mujące wszystkich o wszystkiem. W każdej ro- 

Sprzedaje się Baz. SZAN a и Słynna (hiromantka Wróżka З5 dzinie powinna się znajdować nasza Entykiopedja, 
SKI O —i| PRZEPISUJEMY |; © przepowiada przyszłość, sprawy są- B z której każdy może czerpać niesłychane bogactwa. Dr. POPILS! PE EM cala na maszynach ta” | M dowe, o miłości i t. 9. przyjmuje od gg Tylk k Pi koszta : : w 

choroby skórne i we- OE uiski PRE (EE nio, szybko i fa” | gg 10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- @ ylko opakowanie i koszia reklamy wymagają 
n ne. Przyjmuj PÓ. por Mi skie 8 ! chowo. _.  B przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 B zwrotu kosztów w wysokości 35 groszy od zeszytu. 
od godz. 10 do 1i od i inne rzeczy, Mickie: g .B| wii Biuro Komi- | B m. 6, w bramie na piawo schody. — @ = * dis Ss Е 
5—7 p.p. W.Pohulan- wicza 46—6. 0—1095 =POSADY i sowo - Handlowe | Imu 5750 USE OZ ST NE КЕНЕ Každy ma rėwniež okazję otrzymač Encyklopedję 
ka 2, rėg Zawalnej аЙ * Mickiewicza 21. w oprawie po bajecznie niskiej cenie, na co otrzyma si W.Z.P. 1EDWA DOMY ВЕО НЕ ННЕЛИ tel. 152. ‚о @ | Рчни шоа ИЕа СЕНЕ Ga Е a S : ` 

SZ UM Y wyczerpujące wyjaśnienia w naszym prospekcie. ję 
murowany i dre- | 3 Ę 3 łał dów в o 

DOKTOR wniany z ładnym | ołużąca do wszy KRYNICA. Na se- Prosimy nie przesyłać zgóry żadnych pienię- głuża y: : : ków. Z Lb. GINSBERG | piacem Rasy stkiego, potrzebna zo siąony pengiogat dzy wzgl. znaczków. Zamówienia są ważne tylko 
; niedrogo | od zaraz-—znająca się „Stella“ D-rowej Gnia- anyc iąś ni. 
bea skórne. Wil-| Wil. Biuro Komi- delne na kuchni. * zdowskiej otwarty od l dla kuponów, otrzymanych w ciąśu 10 dni 

Kraków, Wolska 19a 
  

Dokładny adr 

Эгц 
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ia „Wydawnictwo Wileńskie* ul, Kwaszelna 23.  


