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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk , NIEŚWIEŻ — ul. Rusai Księgarnia Jażwińskiego. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. OSR — kiosk St. Michalskiego. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. i N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy: i PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, : 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W, Włodzimierow. ; POSTAWY — Księgarnią Pol. Macierzy Szkolnej. 
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HGRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski: 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 

WILNO, Niedziela 23 grudnia 1928 r. | PODR a WARĘZAWA Tow Ksiąg Kot „Ryc WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Teleiony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262. ODECZNO — Księgarnia T-wa i „Ruch. ; 
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WIATY" WYW e уча 

Iwo nadesłane 40 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. . Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie 
numeru dowodowego 20 groszy. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 
nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

ninisiracja „O 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W EE detal. cena vo EBS Nr. 20 gr. 

Г акпа 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z | Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz mimietrówy nos a NOMS na AE 2-ej i 3-ej 304 gr. Za fekstarą 10 głażzji Kronika reklamowa 

    

   

  

    

  

| W Į czynna będzie w niedzielę 28-go grudnia od 1-szej do Siej — 
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  Najpopularniejszy w P:olsce tygodnik ilustrowany 

  

Powieści, nowele, artykuły, feljetony najwybitniejszych pisarzy polskich. Barwna, żywa, bogato ilustrowana kronika życia polskiego i zagranicznego. Kolorowe | 
reprodukcje obrazów. Ilustracje wklęsłodrukowe. Stała rubryka sportowa, automobilowa, radjowa, popularno-naukowa. Stałe konkursy szachowe, bridżowe i _ 

preferansowe z nagrodami. 

NOG DIE wia e im PREMIJA „SWIATA%* 
PRENUMERATA „SWIATA” ŁĄCZNIE Z BIBLJOTEKĄ PODRÓŻY 

EGZOTYCZNYCH WYNOSI: 
W Warszawie, mies. odbiór na miejscu Zł. 5.00 

„ Z odnosz. do domu ,, 6.00 

Na prowincji, miesięcznie . . . . . . . „ 660 

12 fomów bibljofeki podróży egzotycznych BEZPŁĄTNIE 
"W roku 1929 ukażą się w Bibljotece Podróżniczej „Świata* dzieła Ferd. Ossendowskiego, 
Janusza Makarczyka, Salińskiego, Lepeckiego, Rostafińskiego i d'Esmes'a. (Człowiek kolo- 
rowy i człowiek biały. Brazylja, Wyspy Karaibskie, Peru, Laponia, Abisynja). 

CENA NUMERU POJEDYŃCZEGO . . Zł. 1,40. ZA PÓŁ: 'CERY 

Prenumeratorzy „Świata" będą otrzymywali co miesiąc bezpłatnie tom, staran- Wydawnictwo J. Mortkowicza. — 12 zeszytów. 
nie wydany, ilustrowany, objętości około 6 arkuszy. Pierwszem dziełem, które za 6 

koce Binijotekę Podrėžy A soenych będzie „Brazylja" Janusza Makarczyka. Arcydzieła Malarstwa Polskiego Cena zeszytu dla prenumeratorów, ŚWIATA 

Zagranicą miesięcznie 8,60 

miast 9 zł. —Zł. 4,50     
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ZAŁĄTWIA: m R Ri 5 poleca 
Pożyczki lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje. ołdry watowe i pluszowe, wszelką galanterię, płótna, materjały bławatne. 

Kano i sprzedaž domów, majątków ' ziemskich, folwarków, ośrodków NA NADEHODZĄCE ŚWIĘTA 

Dzierżawy mająt:ów ziemskich i młynów czekoladki, 

Ogłoszenia i reklamy do wszystkich pism в i; 

Fachowe pisanie podań i przepisywanie na maszynach ZOE aktycznicjszy jadalne marcepany 
Szacowanie domów i majątków według obecnych cen rynkowych DA na CHOINKĘ 

Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów: za zgłoszenia, 30 ozdobne figurki czekoladowe, 
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Bunt w Aiganistanie. 
Od tygodnia zgórą telegraf sy- 

gnalizuje  naprzemian alarmujące i 

uspakajające wieści z Afganistanu. 
Pierwsze wiadomości, które ukazały 

się w prasie europejskiej o wybuchu 

powstania niektórych szczepów afgań- 

skich i buncie armji, afgańskie przed- 

stawicielstwo dyplomatyczne w Lon- 

dynie zdementowało. Niedługo jednak 

po tem zaprzeczeniu pojawiła się ca- 

ła serja informacyj o ruchu powstań- 

czym, który przyjął szerokie rozmia- 

ry, a nawet o opanowaniu przez 

powstańców i zbuntowanych żołnie- 

rzy stolicy  Afganistanu—Kabulu i 

schronieniu się emira Amannulaha w 

jednym z fortów. Według informacyj 

prasowych, na czele zbuntowanych 

szczepów, oburzonych reformatorskie- 

mi zapędami młodego emira, stanął 

syn jakiegoś kabulskiego szewca: 

Powstańcy dążą do obalenia Aman- 

„nulaha i osadzenia na tronie jego 
brata. Inna wersja głosi, że bunt 

armji afgańskiej bierze swe źródło w 

niezadowoleniu żołnierzy, którzy nie- 

otrzymali w terminie żołdu, ponieważ 

sumy przeznaczone na żołd użyte 

zostały na podróż Amannulaha po 

Europie. Ostatnie depesze donoszą 

o zerwaniu wszelkiej łączności z Ka- 

bulem, co każe przypuszczać, iż istot- 

nie sytuacja jest groźna, a tego, co 

się dzieje w Afganistanie, nie można 

uważać wyłącznie za dzieło wrogiej 

Amannulahowi propagandy. 

Takie są wersje i pogłoski—ile w 

nich prawdy, któż to u nas dokładnie 

potrafi powiedzieć? Możemy jedynie 

na podstawie ogólnego kształtowania 

się sytuacji politycznej wysnuć pewne 

wnioski, które przyczynę wybuchu 

zamieszek w Afganistanie chociaż w 

przybliżeniu wyjaśnia. 

Afganistan położony na drodze 

do Indyj jest, jak wiadomo, stale te- 

renem krzyżowania się wpływów 

anglo-sowieckich obecnie, a poprzed- 

nio przed wojną Światową anglo-ro- 

syjskich. Zarówno polityka angielska, 

jak polityka rosyjska, wykorzystywała 

niejednokrotnie emirów dla przepro- 

wadzenia swych celów. Powstanie i 

bunt, który obecnie ma w Afganista- 

nie miejsce, należy rozpatrywać jako 

rezultat owego „krzyżowania się 

wpływów". 

Emir Amannulah, zwiedziwszy nie- 

dawno Europę, zapragnął zbyt rady- 

kalnie zreformować swe państwo. Do 

Pośpiechu przeprowadzenia reform 

zachęcały go, zdaje się,  Sowiety, 

pragnąc w emirze mieć oddanego so- 

jusznika, Już przed rokiem Sowiety 

zawarły z Afganistanem traktat arbit. 

ražowy i handlowy, a stosunki z 

państwem Amannulaha są w Moskwie 

traktowane ze specjalną pieczołowitoś- 

_ cią. Stosunki handlowe z Rosją mi- 
mo trudności komunikacyjnych w 

ostatnich latach znacznie się ożywiły. 

Reformatorskie zapędy Amannula- 

ha, obejmujące wszystkie dziedziny 

nie wyłączając wyznaniowej, oburzyły 

społeczeństwo aigańskie, stojące na 
niskim poziomie rozwoju i kultury, 

wśród którego wielkim autorytetem 

cieszą się duchowni, naczelnicy rodów 

i szczepów. Niezadowolenie to wi- 

docznie zostało wykorzystane przez 

tych, którym przyjaźń emira Amannu“ 

laha i zbytnie uleganie wpływom 

Moskwy jest nie na rękę. 

Wytwarza się sytuacja dość para- 

doksalna. Prasowym obrońcą emira 

Amannulaha, reprezentanta ustroju 

monarchicznego, jest prasa sowiecka, 

która wręcz oskarża Anglików, że 

powstanie i 

ponieważ Amannulah nie chce wyko- 

nywać poleceń Londynu, a prowadzi 

politykę samodzielną, « jedynie dobro 

państwa mającą na względzie. Ta 

obrona sowiecka nie wydaje się być 

bezinteresowną, jak zresztą wszystko, 
co czynią Sowiety, które, jak to przy- 
kład Afganistanu stwierdza, kontynuują 

politykę Rosji przedwojennej w Azji 

z tą tylko różnicą, że swe imperjali- 

styczne cele przesłaniają irazesem 

wyzwolenia ludów Wschodu. Ir, 

ĄKUMOLATORŲ 
D-ra POLLAKA 

jest ideałem Radjoamatora. 

Przedstawicielstwo, fachowe łado- 
wanie i naprawa akumulatorów. 

Wilno, Szopena 8 (przy dworcu) 

  

Ofarności Sz. Czytelników , pole- fĄ 
camy 70 letniego inwalidę wojsko- 

Ti, sparaliżowanego, który wraz 
ze swoją chorą żoną znajduje SiĘ 
bez środków do życia. Łaskawe 
iai prosimy kierować do adm. 

A.Siowa“, lub ul. Mlynowa 12 m.5. -z 
оннн   

bunt jest ich dziełem, 

Usfąpienie ministra sprawiedliwości. 
Wczoraj w południe ustąpił z zajmowanego stanowiska minister spra- 

wiedłiwości Aleksander Meysztowicz i na jego miejsce mianowany zostaę 

dotychczasowy wice-minister Stanisław Car. Minister Meysztowicz wniósł 

swoją dymisję, gdyż zauważył, że pomiędzy nim a p. prezesem rady 
ministrów i niektórymi innymi ministrami oddawna  zarysowały się 

różnice co do taktyki politycznej. 

Wstąpienie do rządu ministra Meysztowicza i ministra Niezabytow- 
skiego we wrześniu 1926r. uważane było za wyciągnienie ręki do konser- 

watystów polskich. Wybór padł na konserwatystów kresowych. Nazwisko 

pana Meysztowicza związane jest z likwidacją „Hramady”. Musimy pod- 
kreślić, że minister Meysztowicz miałtraine przekonania w sprawie mniej- 
szošci. O ile najenergiczniej i najbardziej stanowczo występował w spra- 
wie walki z organizacjami komunis tycznemi, działającemi pod płaszczy- 
kiem nacjonalizmu, o tyle jego duża mowa, wygłoszona z trybuny sejmowej 
podczas debaty nad budżetem miniserstwa sprawiedliwości, nacechowana 
była stanowiskiem państwowem. Nie używał w niej argumentów nacjonali- 
stycznych, które cechowały czasami przemówienia innych ministrów. 

Podczas swej pracy w ministerstwie sprawiedliwości p. Aleks. Meysz- 
towicz nie brał udziału w organizacyjnej pracy konserwatystów. Nato- 
miast przed swojem wstąpieniem do rządu był prezesem rady nadzorczej 
organizacji zachowawczej pracy państwowej. 

Dzienniki niemieckie o ustąpienia min. sprawiedliwości 
* BERLIN, 22. XII. PAT. Dwa dzienniki, wychodzące pėžaym wieczorem — „Ber- 

liner Tageblatt* i „Vossisch Ztg.* w depeszach z Warszawy donoszą o dymisji min. 
Meysztowicza, omawiając fakt ten w komentarzach. 

Korespcndent warszawski „Berliner Tageblatt*, wskazuje, že min. Meysztowicz 
od dłuższego czasu był już zwalczany przez legionistów, grupujących się około „Głosu 
Prawdy. Korespondent podnosi, jako hipotezę, mającą największe szanse prawdopo- 
dobieństwa przypuszczenie, iż rząd niezwłocznie po ferjach świątecznych wystąpi w 
Sejm e z projektem zmiany konstytucji. Min. Meysztowicz w kierowniczych kołach 
rządowych uważany miał być — według tej hipotezy — za osobistość najmniej nąda- 
jącą się do przeprowadzenia projektu rządowego w Sejmie. 

Korespondent „Vossische Żtg.* wskazuje, że nowy minister sprawiedliwości P. 
Car należy do grona osobistości najbardziej zbliżonych do Marszałka Piłsudskiego i 
że jest właściwym autorem dekretu o nowym ustroju sądownictwa. Rząd polski i 
przed powołaniem p. Carą na stanowisko ministra sprawiedliwości miał — jak zazna» 
czą korespondent — podkreślić wyraźnie zamiar przeprowadzenia tego dekretu, mimo 
sprzeciwu ze strony Sejmu. 

Komifel rzeczoznawców reparacyjnych 
utwor ony po myśli Niemie.. 

BERLIN, 22-12. PAT. Cała dzisiejsza prasa popołudniowa podaje na naczelnem 
miejscu oficjalny komunikat o osiągniętem porozumieniu między rządem Rzeszy a rzą- 
dami 6 mocarstw reparacyjnych w sprawie utworzenia komitetu rzeczoznawców dla 
przeprowadzenia rewizji planu Dawesa. 

„Berliner Ztg.* w komentarzu, powołującym się na informacje  Wilhelmstrasse, 
podnoci, że w urzędzie spraw zagranicznych panuje zupełne zadowolenie z osiągniętego 
porozumienia. Oficjalne koła niemieckie uważać mają, iż udało się Niemcom uchylić żą- 
danie strony przeciwnej, zmierzającej do związania rzeczoznawców istniejącemi trakta- 
tami oraz instrukcjami ich rządów. 

Berliner Tageblatt zaznacza, że rząd Rzeszy w rokowaniach obecnych mógł się 
ograniczyć do uniemożliwienia odstąpienia od uchwał genewskich. Dziennik podkreśla 
że dla osiągnięcia tego wyniku potrzeba było długotrwałych rozmów i wymiany not. 
Ze strony niemieckiej , jako kandydatów na członków komitetu rzeczoznawców  wy- 
mieniają prezesa Banku Rzeszy dr. Schachta i bankiera hamburgskiego Melchiora. 

Rowy gakinef w Finlandji 
HELSINGFORS, 22-12. PAT. Skład utworzonego wczoraj nowego ga- 

binetu koalicyjnego dr. Mantere jest następujący: 
Mantere — premjer, Prokope — sprawy zagraniczne, Kivimaki—spra- 

wy wewnętrzne, Relander (bezpartyjny szwed) — finanse, Kotonen — spra- 
wiedliwóść, Cajander — obrona krajowa, Igman — oświata, Zinna — rol- 
nictwo, Kustren — komunikacja, Jarvinen — handel i przemysł, Manniol— 
sprawy społeczne. 

Jak można wywnioskować z głosów prasy, społeczeństwo nie uważa 
nowego rządu za gabinet koalicyjny, łecz za rząd autorytetów, zastrzegając 
sobie rzeczowe ustosunkowanie się do niego. 

Prymas Hlond w Wiedniu 
w drodze powrotnej do Polski z Rzymu. 

WIEDEŃ, 22-12. PAT. Dziś rano, w drodze powrotnej z Rzymu, przybył tu ks, 
kardynai prymas Hlond. Na dworcu oczekiwał ks. prymasa poseł polski Bader z perso- 
nelem poselstwa. 

W godzinach przedpołudniowych ks. kard, Hlond złożył kilka wizyt poczem doko- 
nał poświęcenia nowego gmachu poselstwa. Po tej ceremonji odbyło się w poselstwie 
polskiem śniadanie, w którem uczestniczyli prócz ks. prymasa między innemi: prezydent 
republiki austrjackiej Miklas, kardynał Piifl, kanclerz Seipel, nuncjusz apostolski Sibilja. 

Pociągiem popołudniowym wyjechał prymas Hlond do Poznania, dokąd przybę- 
dzie w niedzielę rano. 

Otwarcie parlameniu rumuńskiego 
BUKARESZT, 22-12, PAT. Dziś po południu nastąpiło tu otwarcie parlamentu. 

Odbyło się uroczyste wspólne posiedzenie członków obu izb. Trybuny były przepełnione. 
Obecny był cały korpus dyplomatyczny oraz królewski dom wojskowy. Wchodzących 
członków regencji zgromadzenie witało długotrwałemi oklaskami i okrzykami: „Niech 
żyje król, niech żyje regencja!" Książę regent Mikołaj odczytał orędzie, otwierające 
parlament, 

Tępienie zwolenników autonomii Alzacji 
PARYŻ, 22-12. PAT. jak donoszą ze Strasburga, dokonano tam rewizji w do- 

mach szeregu autonomistów. Rewizje te miały na celu ustalić ewentualne stosunki po- 

między Eenoit, znanym zabójcą prokuratora, a przywódcami autonomistów. 
Według obiegających pogłosek, władze policyjne są w posiadaniu listu, który 

zabójca napisał natychmiast po dokonaniu zamachu. Według informacyj „Le Temps" 
Benoit miał oświadczyć, że natychmiast po zamachu napisał list do Ałzatczyków do 
Strasburga. : 

Położenie w Aiganisianie 
LONDYN, 22-12. PAT. Ogólne położenie w Kabulu i w prowincjach wschodnich 

się poprawiło. W dniu dzisiejszym wznowiona została komunikacja łotnicza. Jeden z 
samolotów opuścił Kabul, udając , się do Taszkientu. 

W Meksyku nie chcą wizyty Hoouera 
Meksyk, 22-12. PAT. Do Biur redakcyjnych wielu dzienników wtargnęła grupa 

mężczyzn i kobiet w cełu zaprotestowania przeciwko możliwości odwiedzin Hoovera 
w Meksyku. Osoby te wyjaśniły, że należą do ligi walki z imperjalizmem jankesów, 

Zgon marszałka Gadorny 
głównodowodzącego armji włoskiej w 1915—17 r. 
RZYM, 22-12. Wczoraj po poł. zmarł na zapalenie płuc marsz. Cador- 

na, przeżywszy lat 78. Zmarły był naczelnym wodzem armji włoskiej od r. 
1915 do r. 1917. Po klęsce odniesionej przez armję włoską pod Caporeto 
nad Izonzą podał się do dymisji i był zastąpiony przez marszałka Diaza. 

Pożar kościcła w New-Yorku 
miljonowe stroty. 

NOWY YORK, 22-12. PAT. W 1owobudującym się kościele anabapty 
stów wybuchł pożar, który zniszczył wewnętrzne boazerje oraz zewnętrzne 
rusztowania. Chodzi tu o kościół, budowa którego ma kosztować 2 miljony 
dołarów ofiarowywanych w całości przez Rockiellera młodego. 

Straty, wyrządzone przez poar budującego się kościoła obliczane są 
na miljon funtów szterlingów. # 

Zakończenie sensacyjnego procesu w Hamburgu 
Główny oskarżony skazany na 105.000,000 grzywny. 

BERLIN, 22-12. PAT. Przed sądem przysięgłych w Hamburgu zakończył. się 

dziś dziś po 5-tygodniowej rozprawie jeden z sensacyjnych procesów, jakie toczyły się 
w ostatnich latach w Niemczech. Na ławie oskarżonych zasiadło 53 handlarzy spirytusu 
oraz 6 urzędników celnych, którzy od dłuższego czasu przemycali wielkie transporty 

spirytusu do, Niemiec, sprzedając je na obszarze niemieckim i osiągając olbrzymie do- 
chody. * 

Wyrok wydany przez sąd nakłada na wszystkich oskarżonych bardzo wysokie 

kary. Główny oskarżony skazany został na dwa lata więzienia oraz karę pieniężna w 

wysokości 105 niljonów marek. 

SŁOWO 

Nasza polityka zagr. w karykaturze 
Izwiestja nazywa się główny organ 

prasowy polityki zagranicznej związku 

Sowietów. Znajdujemy w nim często 

przeróżne rewelacje persorialne, doty- 

czące działaczy Europy zachodniej, 

które to pismo, którego nie obowią- 

zuje międzynarodowa kurtuazja, umie- 

Szcza z rozkoszą. Więcej jednak 

na szpaltach /zwiestij znajdujemy 
politycznej pedagogji i komunistycznej 
dydaktyki. Zwłaszcza politykę za: 
graniczną Rzeszy Niemieckiej — та 
pedagogika /:wiestii w stałej swej 

pieczy. Tłumaczy się tu Niemcom 
codzień, że polityka Lugono do 
niczego nie prowadzi, niegdyś za- 
chęcało się ich do kontynuo- 
wania polityki Rapallo, teraz taktyka 
bolszewików jest ostrożniejsza. Jzwie- 
stja sugestjonują Niemcom sojusz z 
Ameryką, który według najnowszej 
koncepcji bolszewików powinien w 
dalszej konsekwencji doprowadzić do 
koncernu Stany Zjednoczone—Niemcy 

—-Bolszewja. 

Toteż każdy fakt polityczny wyzy- 
skują Niemcy w ten sposób, aby do- 
wodzić Niemcom, że zbliżenie z Fran- 
cją jest nierealne, że politykę Locar- 
no trzeba zarzucić. Jzwiestja zwalcza- 
ją Stresemanna, a popierają skraj- 
nych nacjonalistów. niemieckich. Je- 
dnakże po zajściach w Lugano /zwie- 
stja nie piszą, że Niemcy tam ponio- 
sły klęskę. Izwiestja nie przeczą, że 
rokowania w Lugano dały krok na- 
przód w polityce Locarna, tylko oczy 
wiście zgodnie ze swoją pedagogicz- 
ną metodą wmawiają, że ten krok 
jest iluzoryczny, gdyż cała polityka 
jest iluzoryczna. Prasa polska napisa- 
ła coprawda „Bezsilna złość Strese- 
manna' i basta, lecz Izwiestja, które 
także, choć z innych powodów wola- 
łyby, aby tak było naprawdę, — nie 
negują jednak sukcesów Niemiec. 

Izwiestja zamieszczają także tygo- 
dniowe przeglądy polityki zagranicz- 
nej. Przeglądy te są podpisywane 
pseudonimem „Sowriemiennik*, lecz 
wiadomem jest, że pisuje je nie je- 
dna osoba, tylko różni referenci z so 
wieckiego ministerstwa spraw zagra- 
nicznych t. į. markomindiełu, W ,osta- 
tnim takim przeglądzie tygodniowym 
Spotykamy oświadczenie, że dypioma- 
cja polska poniosła porażkę w Lidze 
Narodów w sprawie litewskiej. Potem 
jednak znajdujemy wyrazy moderowa- 
nia nazbyt buńczucznych żądań Wol- 
demarasa. W sprawie incydentu Zale: 
ski—Stresemannt Izwiestja piszą: że 
incydent ten bvł epizodem w stosun- 
kach francusko-niemieckich. Briand 
chciał pokazać Niemcom „knut* i dla 
tego Zaleski w całkowitej zgodzie i z 
wiadomością Brianda „podjął się nie- 
„wdzięcznej roli przypomnienia Niem- 
„com, że sytuacja Niemiec w Lidze 
„Narodów jest dosyć specjalna, gdyż 
„Niemcy są jeszcze doąd w  przyja- 
„cielskich stosunkach ze związkiem So: 
„wietow“. 

Oczywiście to przedstawienie So 
wietów jest fałszywe, jest wymyślone 
umyślnie, jest napisanem poto, aby 
obudzić maximum podejrzenia w Nie- 
mczech. Jakąż byłaby rola Polski, 
gdyby tak było naprawdę, jak to Iz- 
wiestja chcą wmówić! Rola Polski w 
takim wypadku byłaby rolą brytana, 
którego na łańcuchu trzyma Briand i 
którego wypuszcza na kogoś trzecie- 

go w tych momentach, gdy to uzna 

za stosowne. Dodajmy do tego scenę 

ze stukaniem-kułakiem w stół i od- 
powiedź Brianda, o której nawet iran- 
cuskie gazety piszą, że było to lękli. 

we  „amen*, wypowiedziane przez 
Brianda po zakończeniu groźnej fili- 

piki Stresemanna,--a w perspektywie 
tej sceny nasz brytan będzie wyglądał 
nietylko wypuszczany, kiedy się Fran- 
cji podoba, lecz i ściągany, kiedy się 

Francji podoba. : 
Dlatego kreślimy taki oburzający 

i dla nerwów każdego Polaka o po- 

czuciu godności państwowej zupełnie 
nie do zniesienia obraz, że wiemy, iż 

to, co Izwiestja 0 incydencie Stre- 
semann— Zaleski piszą, jest świadomie 
fałszywem przedstawieniem rzeczy. 
Istotnie min. Zaleski zapoznał uprzed- 

nio z treścią swego przemówienia, 
przed jego wygłoszeniem zarówno 
min. Brianda, jak i delegację niemiec- 
ką. Briand i Stresemann znali treść 

mowy min. Zaleskiego i dlatego myli 
się Robotnik, przypisując grubjaństwo 
Stresemanna nerwowemu wybuchowi. 
Myli się także Robotnik, twierdząc, że 

dziś jest pora na demonstrację ustęp- 
liwości wobec Niemiec. Postępowanie 
min. Zaleskiego w Genewie było bez 

* zarzutu. Min. Zaleski przeczuł ofen- 

sywę Niemiec w naszą stronę i sta- 

nął do kontrofensywy. Stanął jednak 

do niej z własnej inicjatywy i decyzji- 

z polskiej konieczności, a nie z roz- 

kazu  Brianda, jak to  insynuują 

Izwiestia. Gdyby wobec ofensywy 

Niemiec min. Zaleski szedł na oka- 

zywanie ustępliwości, jak tego sobie 

życzy pismo socjalistyczne, byłoby to 

wywieszanie białej chorągwi, byłoby 

to działanie niezgodne nietylko z 

godnością państwa, lecz z elementar- 

nym instynktem państwowego inte- 

resu. 

Przedstawienie więc /zwiestij jest 

wręcz fałszywe. Min. Zaleski wol- 
ny jest od zarzutu, że działał jako 

pionek w rękach Brianda. Lecz jeśli 

się weźmie całokształt franko-polskich 

stosunków, to przedstawienie /zwie- 

stij doprawdy, że urasta do znacze- 

nia symbolicznej karykatury. Bo istot. 

nie Polska jest dziś francuskim stra- 
szakiem na Niemców, polityce fran- 

cuskiej jest bardzo wygodnie, że jest 

ktoś na granicy wschodniej Niemiec, z 

którym Niemcy mają ciągłe tarcia, 

podczas kiedy Francja najmilej się 

uśmiecha do polityki Locarna. To się 

ma nazywać sojusz franko-polski! To 

się ma nazywać franko-polska wspól- 

na polityka wobec Niemiec! *W chwili 

kiedy dochodzi do starcia na terenie 

międzynarodowym, starcia wywołane- 

go niemiecką ofensywą na nas, Star- 

cia upiększonego kułakiem  Strese- 

manna, to Briand staje po stronie 

Niemiec. Proszę, niech polskie mini- 

sterstwo spraw zagranicznych ogłosi 

stenograficzne sprawozdanie przemó- 

wien na Radzie Ligi z 15 grudnia. 

Niech się cała Polska dowie, że prze- 
mówienie Brianda nie było niczem 

innem, jak mdłą dezawuacją naszego 

ministra. 
Nasza polityka wobec Francji i 

Niemiec wychodzi jednostronnie na 
korzyść Francji. Owszem, historja zna 

przykłady polityki, zbliżonej do altru- 
izmu lub  uchodzącej za politykę 

altruizmu. Jan III zbawił Wiedeń, 
Ałeksander Il oswobodził Bulgarie, 

Stany Zjednoczone uratowały Francję. 

Ale  historja nie zna przykładów 

altruistycznej polityki, któraby szkodę 
przynosiła temu altruiście. Miejmy od- 

wagę raz powiedzieć: dosyć tego. Cać, 

OFIARA SEJMOWEGO KLUBU B. B. NA 
POMNIK W. GDYNI 

WARSZAWA, 22-12. PAT. Sejmowy 
klub Bezpartyjnego Bloku, z inicjatywy swe- 
go prezesa p. płk. Walerego Sławka złożył Ż 
1690 zł. na budowę pomnika zjednoczenia 
złem polskich w Gdyni. 

TITULESCU KANDYDATEM DO NA 
GRODY NOBLA. 

WIEDEŃ, 22-12. PAT. Dzienniki 
donoszą z'Bukaresztu: Kolegjum pro- 
fesorów uniwersytetu bukareszteńskie- 
go postanowiło wysunąć kandydaturę 
obecnego posła rumuńskiego w Lon- 
dynie p. Titulescu do nagrody poko- 
jowej Nobla za rok 1929. 

ROZRUCHY BEZROBOTNYCH W 
W NIEMCZECH. 

BERLIN, 22-12. Tłum  bezrobot- 
nych liczący zgórą 1000 ludzi, przeła- 
mał dziś kordon policji w Kassel i de- 
monstrował przed ratuszem, wznosząc 
prowokacyjne okrzyki. Policja konna 
rozpędziła demonstrantów pałkami gu 
mowemi. Dokonano licznych areszto- 
war. 

WYLEW NEWY. 
MOSKWA, 22-12. Gęste zwały lo- 

du spowodowały wylewy Newy. Zala- 
ne zostały dolne części Leningradu 
oraz dolne piętra szeregu fabryk i za- 
kładów. 

NIEPRZYJEMNE MIASTO, 479 ZA- 
MACHÓW W CIĄGU ROKU. 
CHICAGO, 22-12. Ofiarą nowego 

zamachu bombowego, padł przyjaciel 
burmistrza Killing, który zmarł z po- 
wodu odniesionych ran. W ciągu bież. 
roku w Chicago było 479 zamachów. 

NIETYLKO MY MARŹNIEMY. 
MADRYT, 22-12. PAT. W Madry- 

cie i całej Hiszpanji oraz w górnej Ka- 
talonji panowały silne mrozy, W Kata- 
lonji termometr wskazywał ponad 12 
stopni poniżej zera. 

  TO FZCZYT PRECVZJI 

22. Xil. 28. 

Zastępstwo premjera p. Bartla. 
Zastępstwo p. premjera Bartla na 3 

czas wyjazdu jego na odpoczynek 
świąteczny sprawować będzie począt- 
kowo p. min. Moraczewski, a następ- 
nie min. Skladkowski z chwilą, gdy 
wróci z Zakopanego. 

NA ŚWIĘTA DO KRYNICY. 
W oczekiwaniu na przyjazd p. Mar- 

szałkowej Piłsudskiej z córkami do 
Krynicy, w Zakładzie zdrojowym po-  * 
czyniono już ostateczne przygotowa- 2 
nia. Dzięki pięknej pogodzie tegorocz- 
ny zjazd na święta do Krynicy jest 
szczególnie duży. 

Między innymi przybywają do Kry- 
nicy poseł rumuński Davila z rodziną, 
poseł bułgarski Robeff, małżonka se- 
kretarza poselstwa hiszpańskiego p. de 
Muns, minister sprawiedliwości _ Меу- 
sztawicz, gen. Górecki, komisarz rządu 
Jaroszewski, prezydent Słonimski, sen. 
Roman, pułk. Uirych, b. ptemjer Poni- 
kowski. : 

Dowody osohiste hędą wszędzie ' 
jednakowe. 

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych.  - 

8 

WARSZAWA, 22 XII. PAT. W związku 
z rozporządzeniem o dowodach osobistych, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mając 
na względzie jednolitość dowodów osobi- 
stych, zamierza spowodować wykonanie 
tych druków specjalnemi czcionkami i na 

specjalnie do tego celu wytworzonym pa- 
pierze. 

W tym celu Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych weszło w porozumienie z Pań- 
stwowemi Zakłądami Graficznemi w War- 
szawie. Aby uniknąć wydawania przez po- 
szczególne gminy dowodów osobistych o 
różnym wyglą izie wewnętrznym,” Minister- 
stwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się do ' 
wszystkich pp. wojewodów z poleceniem 
powiadomienia © powyższym zamiarze urzę- 
dów gminnych i zalecenia im zarazem po- 
wstrzymania się od samodzielnego zmienia- 
nia wspomnianych druków: 

Ambasador Polski został 
przyjęty przez Papieża. 

RZYM, 22. XII. Wczoraj ambasador 
Skrzyński przyjęty był na audjencji u 
Papieża, 

O traktat handlowy z Cze- 
chami 

BERLIN. 22.11. Pat. „Vossische 
Ztg.* zamieszcza dziś artykuł wi 
przewodniczącego wschodnio-niemie 
kiego związku drzewnego i tartaczn 
go dr. Hermana Kellera, który oświad- 
czył, że wynik ostatnich rokowań 
warszawskich pozwala oczekiwać, iż r 
rokowania nad polsko - niemiecką | 
umową drzewną rozpocząć się mają 
w ciągu najbliższych dni. 

Pocieszającym jest fakt, iż zarów- 
no rząd polski jak i niemiecki | 
oświadczyły gotowość przedłużenia 
prowizorjum drzewnego, narazie cho- 
ciażby do dni 14. 

„A
J 

Zdrowie króla Anglji. 

LONDYN. 22.XI1. Pat. Król pę- 
dził ostatnią noc zupełnie dobrze. 
adne zmiany w Stanie jego zdrowia 

nie zaszły. 

Polacy na Czeskim Śląsku 
zabiegają 0 reprezentantów. 

PRAGA. 22.XII. Pat. Jak donosi 
prasa, mniejszość polska na Śląsku 
czeskim, która nie otrzymała przy 
wyborach samorządowych ani jedne- 
go mandatu, ubiega się obecnie o 
mianowanie dwóch Polaków do Sejmu 
krajowego. ‚ 

Komisarz Gziczerin przybywa do 
3 Warszawy. 

Sowiecki komisarz spraw zagra- 
nicznych p. Cziczerin, który w  naj- 
bliższych dniach powrócić ma do 
Moskwy po odbytej kuracji w Niem- 
czech, odbędzie. podróż przez  tery- 
torjum Polski i prawdopodobnie -za- 
trzyma się na czas krótki w War- 
szawie. O ile pobyt p. Cziczerina w 
Warszawie wypadnie podczas obecno 
ści w stolicy p. ministra Zaleskiego, 
odbędzie się. vne _ konierencja 

i polityki zagra-     

   

  
P. Dewey doradca finansowy rzą- 

du polskiego wraca dnia 22 bm. do 
Warszawy z Paryża, gdzie bawił od 
poniedziałku 17 bm. w sprawach 
prywatnych. Dnia 12 stycznia p. De- 
wey wyjeżdża wraz z rodziną do 
Ameryki na jednomiesięczny pobyt 
wakacyjny. Sprawozdanie za bieżący 
K ukaże się 20 stycznia 1929 
roku. 
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URZĘDOWA. 
— Godziny urzędowania w czasie świąt. 

„Minister Spraw Wewnętrznych powiadomił 
Urząd Wojewódzki, że zajęcia we wszyst- 
jich urzędach państwowych odbywać się 
będą: w poniedziałek 24 b, m. do godz. 12 
Ino Świętach zaś rozpoczną się normalnie w 
dniu 27 b. m. 

— 6000 zł. dla inwalidów rosyjskich. 
ojewoda Wileński przeznaczył z sum Min. 

|Pracy pieki Społecznej, jako miesięczną 
ubwencję na opiekę nad dorosłemi 9.250 

‚ а 2 sumy tej 6.000 zł. dla Główne- 
F ządu Zw. mwalidów rosyjskich i 'emi- 

ntow. > 
Ponadto p. Wojewoda przeznaczył po- 

zczególnym instytucjom, co do których in- 
jterwenjował w Ministerstwie, o jednorazowy 
doraźny zasiłek w łącznej sumie 14 tys. zł. 

— Niewolno polować na łosie dropie i 
iewiórki. Wil. Starostwo Grodzkie podaje 

Ho wiadomości, że Rozporządzeniem Pana 
Ministra Rolnictwa z dniem 24-1 roku przy- 
złego zostało zakazane całkowicie poiowa- 

nie na łosie—byki , dropie, dropie—kamion- 
ki (strepety) i wiewiórki. Czas ochronny 
pomienionej zwierzyny ma trwać od daty 
wskazanej do dnia 31 gręudnia 1930 roku 
bez przerwy. 1Dz. Ust, R. P. Nr. 96 poz. 
52 z 1928 

MIEJSKA. 
-— Magistrat będzie czynny w ponie- 

lziafok, dnia 24 grudnia, do godz.  12-ej, 
asy zaś Magistratu do godz. 11-ej ši 

— (0) Choinka dła dzieci ochron miej- 
skich. Magistrat wyasygnował po 2 zł. na 
kizjecko na urządzenie choinek w ochronach 

iejskich. 
— (0) Przetarg na budowę szkoły na 

Antokolu. Dnia 21 grudnia w Magistracie 
odbył się przetarg na budowę gmachu szko- 
y powszechnej na Antokolu. W przetargu 
zięli udział 3 firmy, z których została przy- 

Hęta przez Magistrat oferta inż. Smorgoń- 
skiego, który zobowiązał się wybudować 
powyższy gmach za sumę 502.000 
ы 0) Zezwolenia na sprzedaž olejow 
mineralnych, Wzorem lat ubiegłych, wydział 
przemysłowy Magistratu m. Wilna rozpo- 

ął przyjmowanie podań na zezwolenia de- 
taliczrej sprzedaży olejów mineralnych (na- 
a, benzyna) oraz wydawanie zaświadczeń 
a handel do godz. 23-ej w zakładach go- 
łpodnio-szynkarskich, Powyższe ., zezwo- 
enia i zaświadczenia wydawane będą tylko 
Ho dnia 15 stycznia 1929 r., poczem będzie 
przeprowadzona kontrola i osoby nie posia- 
ające odpowiednich zezwoleń i zaświad- 
eń zostaną pociągnięte do odpowiedzialno- 

CI. 

WOJSKOWA. 
— (0) Rejestracja rezerwistów i ро- 

Spolitaków. Z Połaceia władz administra- 
gyjnych, biuro meldunkowe Magistratu m. 
Wilna rozesłało wszystkim rezerwistom i 
pospolitakom wezwania, aby stawili się w 
erminie do dnia 1 stycznia 1929 r. w po- 
czególnych biurach meldunkowych w obrę 

pie komisarjatu, w. którym zamieszkują, ce- 
em wojskowego zameldowania się i spo- 
ządzenia wojskowej karty meldunkowej. 

(Winni niestawienia się ulegną karze do 
600 71. 

POCZTOWA. 

— lnowacja w ruchu ztowym. Mi- 
pisterstwo Poczt i Telegrafów wydało za- 
padzenie wprowadzające z dniem 1 stycznia 

7 r. niestosowany dotąd w Polsce rodzaj 
lek bezadresowych. 

olega to na tem, że 

    

    

    
    

  

    

  

     

   

  

     

    
    

   

  

   
     

   

   
     

    

  

    

  

    
   

     

   

    

    

   
   

  

   

  

   

  

    

  

   

   

    

     
    

   
   
    
    

      

   
     

  

    

  

   

    

      

   
   

poczta będzie 

salon Międzynarodowy Fotografji 
Ostatni dzień wystawy. 

Po raz drugi jest iw 'Wilnie wy- 
| stawa fotografji artystycznej, po raz 
pierwszy międzynarodowa. Jest to 
akt, który mimo umieszczenia w Nr. 

[291 „Słowa” recenzji o wystawie, za- 
hęca szczególnie do pewnego jej uzu- 

pełnienia, ponieważ nie porusza Ona 
samego Salonu Międzynarodowego, 
pmawiając fotografję wogóle i dodat- 

wy tylko dział wileński. 
Autor artykułu, w tonie b. życzli- 

ym dla fotografji, czyniąc ogólne 
Hwagi o Sztuce, stara się przekonać, 
e fotograija leży gdzieś pomiędzy 

Sztuką rzemieślniczą i sztuką piękną. 
ysnuwa stąd wniosek o niemožli- 
ości skrócenia nazwy  totografji 

artystycznej na fotografikę, bo skrzyw- 

    

    
   
   
    

     

        

    

        

   

Niezwykły zuchwały rabunek w biały dzień 
Zapłacił za wybrane palto kulami rewolwerowemi. 
Dnia 22 b. m. o godz. 16 do sklepu ubrań Załmana Kaca (Wielka 4) przyszedł 

ieznany osobnik, który wybrał palto wartości 200 zł. Przymierzywszy palto najspo- 
Ojniej ruszył ku wyjściu. Właściciel sklepu Kac zapotrzebował pieniędzy. W odpo- 

dzi na to nieznajomy wydobył rewolweru i dał dwa strzały rozbijając lustro, na- 
pnie zaś rękojeścią rewolweru zadał 3 aa Sl-letniemu Kacowi oraz jego synowi 

widząc 
bečnych przytem osób rzucił wybrane w sklepie palto i zbiegł. 

Na miejsce wypadku wezwano pozotowie, , udz 
pomocy. Złoczyńcą uciekając ze sklepu pozostawił rękawiczki oraz czapkę. i 

Przybyła natychmiast policja sprawcę napadu aresztowała w przeciągu 20 minut. 
iekawem jest, że złoczyńca usiłował natychmiast wyjechać z Wilna i zdążył juź 

pgolić wąsy oraz włosy, Aresztowanego przekazano sędziemu śledczemu. 

KRONIKA 

jednak zdecydowane stanowisko 

które udzieliło poszkodowanym 

  

przyjmować druki zaadresowane ogólnie 
(n. p. do wszystkich Redakcyj łub księgarń 
w Polsce) przyczem rozsyłanie przesyłek 
dokonywane będzie już przez same urzędy 
pocztowe w poszczególnych miejscowo- 
ściach. Opłata za druki bezadresowe koszta- 
wać będzie o 50 proc. taniej niż druki zwy- 
kłe ze względu na masową wysyłkę. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Biuro Pracy przy Stowarzyszeniu Le- 

karzy Polaków podaje do wiadomości kole- 
gów, że w rozporządzeniu Biura znajduje 
się obecnie kilka wolnych posad lekarskich. 

(o) Umowa zbiorowa dla robotni- 
ków rolnych. Dnia 29 grudnia, w lokalu in- 
spektoratu pracy, odbędzie się posiedzenie 
Komisji rolnej celem zawarcia umowy zbio- 
rowej na rok 1929. 

KOMUNIKATY 
— Czwartkówka „Pogoni*. Sekcja Wio- 

Ślarska W. K. S. Pogoń powiadamia człon- 
ków oraz sympatyków, że z powodu balu 
klubowego, który odbędzie się w czwartek 
dnia 3 stycznia wlokalu Kasyna Garnizono- 
wego pierwsza w bieżącym karnawale trady 
cyjna czwartkówka odbędzie się w lokalu 
zimowym Klubu dopiero w dniu 10 stycznia 
DT. a 

— Zarząd Koła Pol. Mac. Szk. im. T, 
Kościuszki zaprasza członków Koła na tra- 
dycyjne łamanie się opłatkiem, które się od- 
będzie w lokalu Koła przy ul . Turgielskiej 
12 w dn. 31-12 o godz. 6 wiecz. 

Życzący wziąć udział proszeni są o za- 
pisanie się na liście w bibljotece Koła od 
godz. 5 do 8 wiecz. 

— Podziękowanie. Zarząd Stowarzysze- 
nia Bratnia Pomoc Pol. Mł. Akad. Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego w Wilnie tą drogą 
składa podziękówanie Artystom Teatru Na- 
rodowego z p. Dyrektorem Ludwikiem Sol- 
skim na czełe za uprzejmie zaofiarowane w 
dn. 12 grudnia r. b. przedstawienie komedji 
Ę t. „Pan Jowialski* oraz Dyrekcji Teatru 
olskiego w Wilnie za łaskawe udzielenie 

na rzecz Bratniej Pomocy Pol. Mł. Akad. 
U. S. B. dochodu z powyższego przedsta- 
wienia. 

— Podziękowanie. Niniejszem składam 
najserdeczniejsze podziękowanie panu profe- 
sorowi Michejdzie za pomyślne przeprowa- 
dzenie bardzo ciężkiej i skomołikowarej ope 
racji oraz p. p. Doktorom Żejrajtelowi, Ma- 
ciejewskiej, Zaleskiemu p. p. siostrom; Mil- 
ciównom, Kopejciównie i Michałowskiej oraz 
całemu person. za troskliwą opiekę okaza- 
ną mi przez całą moją kurację w klinice Chi- 
rurgicznej U. S. B. w Wilnie. 

Janina Czebukowska 

RÓŻNE. 
— Wilja Chrzešcijanskiego Uniwer. Ro- 

botniczego odbyła się 19 b. m. W tak uro- 
czystej chwili oprócz słuchaczy udział wzięła 
Rada Pedagogiczna, przedstawiciel Senjora- 
tu P. Zmitrowicz, przedstawiciele Stow. Mł. 
Akad. DR p. Narucka i Rusiecki 
oraz przedstawiciel Centrali Chrześcijańskich 
Związków zawodowych p. Ostrowski. Po 
przemówieniach przedstawicieli i słuchaczy, 
przy jarzącem się od świeczek drzewku od- 
śpiewano kolendy i inrte piosenki. Nastrój 
był serdeczny i przyjazny czego dowodem 
są słowa wypowiedziane przez robotnika, że 
„wieczór ten na długo pozostawi nam miłe 
wspomnienia. 

— Dziś jako w niedzielę przedświątecz- 
ną wszystkie księgarnie polskie, g'woli wy- 
gody pupbiiczności, otwarte będa od godz. 
1 — 6 po pał. 

— Na choinkę dla dzieci wiejskich w 
szkołach, W dalszym ciągu złożyły dzieci ze 
szkoły „Dziecko Polskie" 39 książeczek, u- 
branka, zabawki i gotówką 8 zł. Szkoła po- 
wszechna Nr. 2-gi gotówką 5 zł. Uczenice 
gimnazjum im. Czartoryskiego zebrały w 
sześciu klasach gotówką zł. 31 i 29 gr. po- 
zatem 35 książek owoce, słodycze, ubranka 
zabawki i zeszyty. Dzieci Pana konsula ło- 
tewskiego ciepłe ubranka, zabawki i malo- 
wanki. W szystkim ofiarodawcom w imie- 
niu obdarowanej dziatwy dziękując serdecz- 
nie zasyła życzenia wesołych Świąt. 

Pol. Macierz Szkolna Z. W. 
— Wysiedleni przez władze litewskie. 

Na odcinku Nowe-Troki wysiedlono z Litwy 
za rzekomą nielojalność względem rządu 
litewskiego cztery osoby: Niemsz o, Gedu- 
la, Galperna i Ostaszewskiego. 

— W sprawie budowy pływalni. W pią- 
tek, dnia 28 grudnia, odbędzie się posiedze- 
nie miejskiego Komitetu W. F. i P. W. Na 
posiedzeniu tem kpt. Kawałec złoży sprawo- 
zdanie z dotychczasowych prac nad rozbu- 
dową pływalni. 

    

   

   

TEATR I MUZYKA. 
— Reduta na Pohułance. Dziś, po raz 

ósmy komedja Wł. Perzyńskiego „Uśmiech 
losu'* ze Stefanem Jaraczem w postaci Siew- 
skiego. : r 

W šrodę, dnia 26 b. m. t. į. w drugi 
dzień świąt Bożego Narodzenia o 3-ej p.o. 

dramat G. Zapolskiej p. t. „Tamten* z J. 
Karbowskim w postaci Korniłowa. 

dzonoby w ten sposób szapirograiję 
i cynkografję. Poza Polską wystawy 
fotograficzne są urządzane wespół z 
innemi sztukami plastycznemi. Ale nie 
z szapirograiją. 

Wspomina autor recenzji także o 
zboczeniach fotografji, bardzo slusz- 
nie, jeśli chodzi ro podszywanie się 
jej pod krędkę lub rylec, niniej słusz- 
nie, gdy jest mowa o „najcenniejszej* 
zalecie rysunku fotograficznego, któ- 
ra ma się wyrażać w „ostrości, szcze- 
gółowości i wyrazistości* i stanowi 
podstawę dla zastosowań w. nauce. 

Tak, zgoda! Ale przy mikrofoto- 
grafji. Zresztą może jest tu jakieś nie- 
porozumienie, bo autor chwali obra- 
zy, które właśnie grzeszą nieostrością, 
robione były specjalnie skoristruowa- 
nym objektywem przez artystów о- 
tografów z pominięciem korektury 
optycznej—cennej właśnie w nauce. 

5 ŁOowo 

Życzenia świąteczne dla braci z ziemi Kowieńskiej 
Zarząd Związku Polaków, pochodzących z ziemi Kowieńskiej, zwró- 

cit się do Dyrekcji Radjostacjj w Warszawie i w Wilnie z prośbą o nada- 

nie komunikatu treści następującej: Związek Polaków pochodzących z ziemi Ko: 

wieńskiej, a zamieszkałych w Polsce przesyła w dniu Narodzenia Pańskiego 

swym rodakom na Litwie oraz wszystkim jej obywatelom bez różnicy na- 

rodowości i przekonań wszelkie najserdeczniejsze życzenia, przedewszyst- 

kiem zaś, aby wspólne tęsknoty i gorące pragnienia, zmierzające do umoż- 

liwienia wzajemnych porozumień i nawiązania normalnych stosunków urze- 

czywistniły się w następującym Nowym 1929 Roku. 

Adolf Babiański i Marja Krasowska. prof. Stanisław Władyczko, 

dnia 25 grudnia 1928 roku. 

Prezydjum Związku 

Wilno, 

— Teatr Polski, Dziś w niedzielę dwa 
przedstawienia: o godz. 5-ej m. 30 pp. — 
Sztuka F. Dostojewskiego „Idjota”, z W. 
Malinowskim w roli ks. Myszkina. 

O godz. 8.30 — втапа będzie po raz 
pierwszy po wznowieniu - krotochwila W. 
Rapackiego „Ja tu rządzę”, z K. Wyrwicz - 
Wichrowskim w roli czeladnika szewckiego 
oraz występem gościnnym znakomitej tan- 
cerki p. Dolskiej. o 

— Repertuar świąteczny. 
We wtorek 25 bm. dwa przedstawienia: 
o godz. 5.30 w. „Ja tu rządzę” — W. Ra- 

packiego, 
W środę 26 bm. — trzy przedstawienia 
O godz. 3-ej pp. — „Betleem polskie — 

L. Rydla. 
O godz. 5.30 wiecz. — „Ja tu rządzę — 

W. Rapackiego. 
W czwartek 27 bm. dwa przedstawierfia: 
O godz. 5.30 — „Betleem polskie“ — 

L. Rydla. 
O godz. 8.30. wiecz. — „Czarodziej“ 

sztuka Berra i Verneuilla, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Przemytnicy  strzełają do żołnierzy 
K. O, P. Na odcinku Wiżajny patrol KOP'u 
przyłapał pięciu . przemytników z większą 
ilością spirytusu. Przemytnicy uzbrojeni w 
rewolwery porzucili bańki ze spirytusem 
jednak nie dali się ująć żołnierzom, gdyż 
odstępowali do granicy ostrzeliwując się 

gęsto. х 
Przemyt odesłano do Filipowa. 
—, Pociąg najechał na furmankę. Pociąg 

towarowy jadący z Wilna do Królewszczy- 
zny na przejeżdzie między Woropajewem, a 
Nowodruckiem najechał na furmankę, którą 
zdążała Lucja Kuźmicz ze wsi Zuperki gmi- 
ny  Kozłowieckiej. Kuźmiczowa doznała 
ogólnych potłuczeń i po udzieleniu jej pier- 
wszej pomocy przewieziono ją tym samym 
pociągiem do szpitala w Głębokiem. 

— Opłakane skutki pijaństwa. W dniu 
20 b. m. o godz. 15-ej w lesie, na drodze 
na terenie gminy worniańskiej, powiatu Wil, 
Trockiego w odległości mniejwięcej 700 me- 
trów od karczmy Kotłówka znaleziono zwło- 
ki Ambrożego Karneckłego z zaśc. Hałkow- 
szczyzna gminy Mickuńskiej. Najprawdopo- 
dobniej padł on ofiarą wypadku. koń spło- 
szony poniósł i wyrzucił Karneckiego z sań. 
Karnecki ałbo zabił się podczas upadku albo 
też zamarzł, gdyż był pijany. Konia z sania- 
mi ujęto w odległości półtora kilometra :od 
miejsca wypadku. 

— Zderzenie autobusów. Nieuwaga sZ0- 
ferów wileńskich stała się już dziś niemal 
przysłowiowa. Ruch mały, a mimo to kata- 
strofy notowane są codzień. Onegdaj przy 
zbiegu ul. W. Pohulanki i Zawalnej zderzy- 
ły się autobusy Nr. 14199 — kierowca Jan 
Korecki z 14391 — kierowca Br. Dłużniew- 
ski. Jakkolwiek zderzenie było silne, na 
szczęście nikt z pasażerów nie odniósł po- 
ważniejszych ran natomiast uszkodzone zo- 
stały mocno chłodnice i błotniki obu maszyn, 

Jak ustaliło dochodzenie wina za tę ka- 
tastrofę spada na Koreckiego jadącego z 
góry. 

— Przyda się na święta. Z wagonu to- 
warowego Nr. 130979 stojącego na towaro- 
wej stacji nieujawnieni sprawcy skradli 48 
butelek wódki nałeżącej do państwowej Wy- 
twórni win i wódek, Pomysłowy złodziej 
zaopatrzył się w towar, który obecnie, w 
okresie świąt będzie miał ogromny zbyt. 
Spieniężenie jego nie przyjdzie mu z trudno- 
ścią. 

  (Beverley) 

— Wesoła zabawa braci Zieniewiczów. 
Bracia, Antoni i Franciszek Zieniewicze mie- 
szkańcy jednej z wsi pow. Wil.-Trockiego 
przyjechali do Wilna po zakupy przedświą- 
teczne. Każdy sprawunek musiał być „obla- 
ny“ to tež pod koniec dnia obaj byli już 
mocno zawiani. Temu napewno przypisać 
należy, że obaj znaleźli się w domu nierządu 
przy ul. Metropolitalnej Nr. 3 gdzie wszczęli 
awanturę, w wyniku, której porżnęli nożami 
Josela i Szmula Szeferów. Wyrzuceni za 
drzwi awanturowali się nadal na ulicy, gdzie 
poranili Helenę Jaglińską i Szlumę Itewi- 
nównę, powybijali szyby poczem udali się 
na zaułek Literacki, gdzie wdarli się do mie- 
szkania Sawickiego, pokaleczyli w niem ko- 
bietę i 12-letniego chłopca, poczem awan- 
turowali się nadal na ulicy tłukęąc szyby i 
rąbiąc bramy szablą. Skąd się ona wzięła w 
rękach pijanych nie zostało ustalone. 

Zawezwana policja aresztowała i roz- 
broiła awanturników i zaopiekowała się ran- 
nemi, z których obaj Szeferowie odwiezieni 
zostali do szpitala. 

— Nieproszony pacjent. Lekarz szpitala 
dziecięcego na Antokolu dr. Samulik zawia- 
domił policję, że w dniu 20 b. m. zgłosiła 
się do szpitala Anastazja Anecka (Nowo- 
gródzka 51) z chorym 8-miesięcznym syn- 
kiem, Czuła matka zostawiła chore dziecko 
i sama uciekła. Dziecko pozostaje nadal w 
szpitalu. 

  

  

  

Dostaliśmy jeszcze list od osoby,! zaj- 
mującej w świecie lekarskim wybitne sta- 

nowisko w sprawie nieszczęsnego feljeto- 
nika” „o doktorach*, zamieszczonego w 

Słowie dnia 18 grudnia. Osobistość ta 
zwraca uwagę, że prócz podtytułu. tego 

feljetonu, z powodu którego już redakcja 
nasza wyraziła ubolewanie, jeszcze niesto- 

sowne było to, że żarty z doktorów uka- 

zały się nazajutrz po uroczystości na fakul- 

tecie medycznym Uniwersytetu i że były 

napisane w ten sposób, iż można było 

przypuszczać, że są one aluzjami do prze- 
mówień na tej uroczystości. Nie możemy 

odmówić słuszności tym poglądom, wyra- 

żonym.zresztą.w sposób kompletnie pry- 

watny, ale sądzimy, że tem naszem oświad- 

czeniem sprawę tego incydentu likwidujemy 
ostatecznie. 
  

  

STRZEŻCIE SIĘ PRZEZIĘBIENIA. 

W zimie przy jej srogiem powie- 
trzu — każdy musi zaoptrzyć się w 
losze i śniegowce, dla pań zaś, które 
dbają także o elegancję śniegowców, 
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. 

CTS TRY ALT TMLT TEST NST PTE ISO 

Areszfowanie organizatora Komsomolu 
SŁONIM, 22-12. (tel. wł. Słowa). Władze bezpieczeństwa aresztowały Józefa 

Goldberga syna znanego tutaj lekarza. Goldberg w roku 1921 i 22 należał i organizował 
Związek Młodzieży Komunistycznej poczem w czasie likwidacji zbiegł do Niemiec, gdzie 
przebywał przez cały czas studjując w politechnice. Po powrocie z zagranicy 
aresztowany i osadzony w. więzieniu. 

został 

Malwersacje w wołożyńskim urzędzie skarkowym 
WOŁOŻYN, 22-12. (tel. wł. Słowa), 

urzędu skarbowego wywołał fakt aresztowania urzędnika tego urzędu 
który w porozumieniu z płatnikami pobierając od nich Apówid y 
du skarbowego sumy mające być wpłacone przez PST już 
suma tych kombinacyj sięgała 10.000 zł., skarb państwa jednak nie 

Popłoch wśród płatników miejscowego 
Obuchowicza, 

wpisywał do ksiąg urzę- 
wpłacone. Ogólna 

będzie skutkiem tych 
malwersacyj narażony na straty ponieważ znane są nazwiska płatników, którzy ope- 
racyj powyższych z nieuczciwym urzędnikiem dokonali. 

d miesiące za publiczne szkalow. nie rządu 
NOWOGRODEK, 22-12. (tel. wł. Słowa). W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy 

3 
publicznie na rząd i 

skazał sekwestratora urzędu p ŻA m. Nowogródku Alberta „Oleviusiiegą na SR 
miesięc ięzienia za to, że w dniu sierpnia na rynku w 'wogródku wymy: 

CE Marszałka Piłsudskiego. a 

Sen. Jewielowski likwiduje leśne inferesa 
„ WOLOŽYN, 22-12. (tel. wł. Słowa). W Żardelach w tartakach znanego senatora 

gdańskiego Jewelowskiego zapanowała konsternacja wśród pracowników, gdyż wszy- 
stkim wymówiono pracę z dniem l-go marca. Robotnikom zaś w liczbie 300 wymówie- 
nie nastąpić ma w ciągu stycznia. Obszary 
w Słonimie. 

Do krytycznych uwag recenzenta z 
pomocą przyszły zresztą pewne zbo- 
czenia i niewłaściwości samej wysta- 
wy, bo istotnie pomiędzy dziełami 
szczerych artystow są rzeczy zgoła 
przypadkowe, a nawet dziwolągi takie, 
jak np. portrety Quendenfeldt'a .(Er. 
winodruki) z Austrji. 

Brak miejsca nie pozwala na wy- 
jaśnienie omawianych kwestyj, prze- 
chodzimy zatem do Salonu, Zagrani- 
ca nie wystąpiła tak wspaniale, jak w 
zeszłym roku w Warszawie. 

Przeważają Stany Zjednoczone A. 
P., a najbardziej wyróżniają się dwaj 
artyści, Petrocelli i Thorek. Prace obu 
są reprodukowane tw katalogu. Do 
wybitnych przedstawicieli Ameryki na- 
leżą również Kokubun i Koike. Ładne 
są rzeczy Gibbs'a, Baker. Technika u 
wszystkich b. wysoka. 

leśne sprzedał sen. Jewelowski spółce leśnej 

$* Wróciwszy odrazu do Europy, 
zwróćmy uwagę na obrazy przybyłe 
z S.S.S.R. „Lesnaja skazka* Jeremina 
dowodzi subtelności w potraktowaniu 
tematu. Technika najpróstsza „zwykły" 
brom. Licznie występują Czesi, choć 
ntezbyt wybitnie, nawet największy 
mistrz, Drtikol na tej wystawie nie 
udał się. Natomiast piękną jest praca 
Krupki „Zavżena vrata*. Bardzo sub- 
telne artystycznie i technicznie prace 
dał Aschauer z Wiednia. Tematy ubo- 
gie, wartość bogata. Karnitschnigg 
(Graz) wystawił ładną martwą naturę. 
Francja ma tylko dwu wystawców 
Bugeja, Grodće. Zasługują na wy- 
różnienie ładne przetłoki Grodće'go. 
Przedstawiciel Szwajcarji, Polak, Ja- 
sieński jest artystą znanym: i utrzy- 
mującym żywy kontakt z krajem. 
Obie jego prace „Zachód w górach" i 
„Wieczorny kurs'* są b. mocne. Pola- 

Bal Kresowy (did ię diś 26 (ycia 02 r w ui 
Z SĄDÓW 

Cztery lata więzienia ciężkiego 
dla młodych komsomolców. 

Odrazu po wejściu na salę rozpraw 
Sądu Okręgowego można się było wczoraj 
domyśleć, że siedzący na ławie oskarżo- 
nych młodzieniec (lcek Januk) należy do 
t. zw. konsomc łu. Świadczyły o tem audy- 
torjum złożone z podrostków obojga płci, 
narodowościowo przynależnych do mniej- 
szości, która w sprawach komsomolskich 
jest zawsze większością. 

Przypuszczenia były trafne, gdyż Icek 
Januk odpowiadał przed Sądem za robotę 
na korzyść kompartji. 

Policja polityczna miała pewne infor- 
macje co do rodziny Januków. Zarządzono 
rewizję i trzeba trafu, że w chwili doko- 
nywania jej wszedł do mieszkania Icek. 
Znałeziono przy nim odezwy komitetu 
więźniów politycznych, nawołujące do roz- 
ruchów oraz inne. Stwierdzono następnie, 
że należał on do jaczejki komsomolskiej 
i brał udział w obradach konferencji. 

Prokurator domagał się surowego uka- 
rania jego, jako znanego, czynnego działa- 
cza. Obrońca apl. adw. p. Długacz prosił o 
uniewinienie uznając, że art. 102 K. K. nie 
może być zastosowany. 

Sąd po naradzie skazał Januka zą 
udział w Źw. młodzieży komunistycznej na 
4 lata więzienia ciężkiego zmniejszając 
karę tę na mocy amnestji do połowy. 

Oskarżony przyjął wyrok spokojnie. 

Kara za włamanie do składu 
broni. 

Zawsze przed dniem pierwszego maja 
władze bezpieczeństwa zdwajają czujność 
pomne na to, że wszelkiego autoramentu 
organizacje wywrotowe starają się w dniu 
tym zorganizować manifestację lub bodaj 
koiportaż bibuły agitacyjnej. 

Jakie więc musiało być poruszenie w 
kwietniu r. b. kiedy właściciel składu bro- 
ni przy ul. Ś to Jańskiej p. Zienkiewicz za- 
wiadomił władze o włamaniu do jego 
sklepu, przyczem nadmienił, że włamywa- 
cze zabrali 30 rewolwerów, naboje i t. p. 

Przy dochodzeniu ustalono, że złodziej 
- dostał się do sklepu przez otwór w suficie, 

zrobiony wypróbowanym złodziejskim sy- 
stemem „z parasolem*. Kilka miesięcy 
trwało dochodzenie prowadzoie pod kie- 
rownictwem kom. Glińskiego Aresztowany 
w dniu ujawnienia włamania, Kazimierz 
Szyłkowski nie (umiał wytłomaczyć gdzie 
zdołał zakurzyć ubranie, na którem wid- 
niały ślady tynku i stanowczo wypierał się 
udziału w kradzieży. Podejrzenie Silnie za- 
padło w głowę kom. Glióskiego i pomimo 
wykrętów Szyłkowskiego dalsze docho- 
dzenie zogniskowało się koło jego osoby. 
Ustalenie poprzedniego jego zamieszkania 
wywołało znaczne trudności gdyż był on 
włóczęgą nigdzie nie meldowanym. Ustalo- 
no jednak, że mieszkał on w składziku 
należącym do pewnej damy. Znaleziono 
tam wszystkie skradzione rewolwery. 

Wobec tak widocznych dowodów winy 
Szyłkowski przyznał się do winy. Sąd 
Okręgowy, na wokandę którego weszła 
sprawa skazał Szyłkowskiego na dwa lata 
domu poprawy. ” 

OFIARY. 
Lista ofiar na cele P. M. Sz. z okazji 
świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku niniejszem na skutek prośb, 
Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej Z. 
otwieramy listę ofiar publicznych na cele 
akcji kułturalno-oświatowej P. M. Sz. za- 
miast życzeń świątecznych i noworocznych: 

Dotychczas na ten cel złożyli: 
Feliks Wodzinowski = 220 
Jan Andrzejewski O 
Kazimierz Michalowicz DE) 
Zenon Zaborowski 
Romuald Romanowski 
Władysław Ignarski 
Franciszek oszak S AP 
Jan Kružotek O saaa i 
Franciszek Pawela . . . . . 
Marek Sadowski 
Grzegorz. PKUrecj i 
Antoni Szabuniewicz . . . . . ,, 
Wiola KODEGZ KE = Że: dro 2 
'Watalą Spade o --. / „27 0, 5 
Zygmunt: Kierewicz . .. 2: 
IA BB CK i sia DAC AA 
Witold Zahorski ti Ės 5 
Stanisław Łuczyński 2 . .. . , 
Ёі:еі Borkowski 
olesław Gołębiowski 

Michał  Ściepura Se A 
Andrzej Kondratowicz . . || | 4 
Bohdan Mintowt-Czyż . . .. 
Józef _ Wirowski AT aa V 
August Soltys AA 
Zygmunt Dudyński E as 
Stanisław." Riedel" 114, 
Henryk  Jamontt SEGA 
Władysław Jaguczański . . « . „ 
Stanisław Kognowicki . . - . . „ 

127 zł. 
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Ogółem złożono 
J. MŁ 

Na chronisko dla nauczyciełek weteranek 10 
„„ przytułek nieuleczalnie chorych 10 
„ Żłobek Dzieciątka Jezus 10 
„ sanatorjum dla gruźliczych | 10 
„ Bratnią Pomoc stud. U. S. B. 10 

Zamiast powinszowań świątecznych i 
Noworocznych, Szymon i Zofja Pienigerowie 
na Macierz Szkolną zł. 5. Stanisław i Janina 
Jastrzębscy na Bratnią Pomoc gimn. im. 
Zygmunta Augusta zł. 5. * 

cy dzięki sroższej selekcji jury stoją 
może nawet wyżej od obcych. 

Stolica w tym roku nie wystąpiła 
zbyt imponująco. Z. Szporek jest 
krzykliwy, milsze o wiele są obrazki 
J. Mioduszewskiego.  Lwowianie są 
Silnie reprezentowani (ilościowo też). 
Naiwybitniejszą pracą jest „Katedra 
Lwowska' —Romera. | nietylko wśród 
eksponatów ze Lwowa. Dobry jest 
tegoż autora „Piec elektryczny" (prze- 
tłok barwny). J. Mierzecka dała pięk- 
ne bromoleje oraz Świetną gumę 
„Stary uczony" (Prof. Dybowski). 
„Skabjory* Gróera są b. wdzięczne. 
Technicznie niezrównane są przetłoki 
i bromoleje Mikolascha. 

Poznań nieliczny, ale doskonały 
jakościowo. Wański, znany u nas już 
z poprzedniej wystawy i teraz jest 
godny obejrzenia: i dla techniki i dla 
kompozycji. Cyprjan, Gardulski, Świ- 

[00004 Ė 
Niedziela, dn. 22 grudnia 1928 r. 
10,10—11,45: Transmisja dzwonów ka- 

tedralnych i nabażeństwa z Katedry Wilefń- 
skiej. 11,56 -12,10: Tr z Warszawy: Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krako- 
owie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12,15 - 14,00: Tr. poranku symfonicznego z 
Filh. Warsz. 14,00 - 15,00: Tr. odczytów rol- 
niczych z Warszawy. 15,15 17,26: Tr. kon- 
certu symfonicznego z Filh. Warszawskiej. 
17,20—17,35: Odczytanie programu na po- 
niedziałek i komunikaty. 17,35 — 18,00: Od- 
czyt w języku litewskim. 18,00 18,20: Mu- 
zykę z płyt gramofonowych. 18,20—18,45: 
„Kronika życia młodzieży”. 18,45 - 19,00: 
Kwadrans cytry. 19,00 — 1925: Feljeton 
wesoły. 19,25—19,40: Audycja recytacyjna. 
19,55: — 20,00: Sygnał czasu z Warszawy. 
20,00 --20,25: „O Skrzypku Panu Jezuso- 
wym* opowieść wigilijna. 20,30: Tr. z W-wy: 
Koncert Wyk. Ork. Polskiego Radja. 2200: 
- 23,00: Tr. z Warsz. W-wy: Komunikaty 
oraz muzyką taneczna. 

BIEŁDA WARSZAWSKA 
22 grudnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary - 8,88 8,90 8,86 
Belgja 124.00 124.31 123,69 

Holandja 358.20 359.10 357.30 
Londyn 43,26 43.37 43,15 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34.85 34.94 34.76 

Praga 26,42, 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,77 17220 171.35 
Wiedeń 125,51 125.82 125.20 
Włochy 46,71 46,83 46.59 
Marka niem. 212.55 

PRZETARG. 

Magistrat miasta Wilna wyznacza prze- 
targ na dzień 8 stycznia 1929 roku o godz. 
11-ej w lokalu Wydziału na zbywające urzą- 
dzenia i materjały: 

1 2 kotły wodnorurkowe o pow. ogrze- 
wain. 242,3 m2 ciśnłenia 10 atmosfer. 

2) Zespół maszyny parowej Tandem Co- 
umpound z kondensacją o mocy 350 K.M, i 
prądnicy 250 K. W. prądu stałego 446- 
500 wolt. 8 

3. Szmelcu želaznego do 50.444 kg. 
4) Szmelcu różnego do 10.000 kg. 
5)Miedzi do 5.000 kg. 
Oferty i pokwitowanie Kasy Magistratu 

na wpłacone wadjum w wysokości 5 proc. 
łącznej ceny ofertowej należy złożyć w ko- 
pertach zamkniętych w Magistracie pokój 
Nr. 67 przed terminem otwarcia: ofert. 

Bliższych informacyj udziela Biuro Ele- 
ktrowni ulica Derewnicka 2 —.od godz. 9-ej 
do 12-ej w połud. 

Magistrat zastrzega sobie prawo wybo- 
ru oferenta, nie uwzględnienia żadnej Z o- 
fert, zwiększenia lub / zmniejszenia ilości 
sprzedawanych materjałów lub podziału ich 
między kilku oferentów. 

Magistratowi przysługuje prawo wyzna- 
czenia ustnego przetargu po otwarciu ofert. 

MAGISTRAT MIASTA 
WILNA. 

PRZETARG. 

86 p.p. w, Mołodecznie ogłasza na dzień 
10 stycznia 1929 roku przetarg na dostawę 
mięsa wołowego płerwszego gatunku oraz 

* jarzyn twardych (groch, fasola, pęczak, ka- 
sza jęczmienna, kasza gryczana, mąka). 

Infarmacyj o warunkach dostawy udzie- 
la Kwatermistrzowstwo 86 p.p. w Mołode- 
cznie. 

Kwatermistrz 86 p.p. 
Mołodeczno. 

OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział Cy- 
wilny obwieszcza, że na żądanie Czernickie- 
go Stanisława decyzją z dnia 11 listopada 
1926 roku pozstanowił: Wzbronić dokony- 
wania wszelkich tranzakcyj i wypłat 9 
cyj Wileńskiego Banku Žiemskiego za Nr. 
Nr. 7985/13, 7986/13, 7987/13, 8222/13, 
8223/13, 15787/22, — 15788/22, 15792/22, 
IB z kuponami na dywidendę na rok 
915, 

p. o. Sekretarza. 
5968 — 

OBWIESZCZENIE. 

„Sąd Okręgowy w Wilnie ł Wydział Cy- 
wilny obwžeszcza, że na żądanie Lejbowi- 
cza Berki o unieważnienie tytułów na о- 
kaziciela decyzją z dnia 30 sierpnia 1928 r. 
postanowił uneważnić następujące tytuły „na 
okaziciela: listy zastawne Wileńskiego Ban- 
ku Ziemskiego serji 8 Nr. Nr. 57626, 57635, 
57652, 75824, 89702, nominalnej wartości po 
1000 rubli i serji S-ej Nr. Nr. 8805, 8896, 
9740, 9741, 9742, 9743, 12096, 15430, 18297, 
i 19389 nominalnej wartości po 500 rubli. 

р. ©. 

OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział Cy- 
wilny obwieszcza, że na żądanie Grażewi- 
cza Wiktora decyzją z dnia 4 września 1927 
roku postanowił: Uznać za nieważny list za- 
stawny Wileńskiego Banku Ziemskiego serji 
8-ej Nr. 94747 na sumę 1000 rubli. 

p. o. Sekretarza. 

2 

da po jednej a dobrej pracy wysta- 
wiają. Kuczyński z Krakowa (jedyny) 
posiada wspaniałą technikę, jest b. 
charakterystycznym, _ indywidualnym 
portrecistą. Wyróżnić trzeba zwarty 
kompozycyjnie pejzaż Schenkelbacha 
z Drohobycza. Wilno w Salonie re- 
prezentuje przedewszystkiem Bułhak 
(„Wężowisko” i pozostałe), po nim 
najwybitniejszy P. Šiedziewski („Sztan- 
darowi cześć”). 

Wystawa zachęca do zwiedzania 
podobnych na przyszłość. Dział wi- 
leński przy Salonie jest również b. 
ciekawy. Niebywałą atrakcją są arcy- 
dzieła umieszczone na naczelnem 
miejscu w antyszambrze Salonu, sze- 
roko znanego w Wilnie, wszechstron- 
nego estety Nemezjusza Klemensa 
Ogórkiewicza. 

L ЗА.



  

  

POP AT IATA 

Il ŚWIĘTII 
MIÓD naturalny 

lipcowy jasny 

а. 4 — kg. 
S 

„160 
„1.80 

” 

MAK ogrodowy 

* słodki 

GRZYBY suszone od „ 

ŠLED/IE zwykłe i królewskie 
KONSERWY z ryb i jarzyn 
ŁOSOŚ WĘDZONY świeży 
OLIWA nicejska i włoska 
KOMPOTY: śliwki, gruszki, jabłka, 

morele i broskwinie 

BAKALJE: Dktyle, rodzynki Malaga, 

Figi, różne pierniki, karmelki, 

marmeladki, kefiry, orzechy i 

migdały pryncesskie. 

WÓDKI gatunkowe i czyste 
KONIAKI, RUMY i LIKIERY 
WINA OWOCOWE i zagraniczne 

gronowe, jak zawsze najlepsze. 

MIODY STAROPOLSKIE 

INDYKI TUCZONE 

świeże po zł. 3.50 kg. 

” 

” 

» ” 

” 

POLECA 

M JANISZEWICZ 
Zamkowa 20-a, telefon 8-72.   

8 

| WĘGIEL i KOK 
wagonowo oraz tonnowo 

M. DEULL, w Wilnie 

Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

kiego 27, tel. 2-79. 
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Sklep sukna, jedwabiów | manfaktnry 

za:| (alle Noz 
=== i no, nl. Niemiecka Mr.(9. telei. Ar. 090 

wielka wyprzedaż 
wszelkich towarów 

z rabatem od 15% do 25% 
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TRWA NADAL. 
Został przyszykowany duży wybór resztek i wysortowanego materjału. 

Na gwiazdkę — najlepsze podarki 
  

Baczność! Firma nie posiada w Wilnie żadnych filij. 

EFIEFHEHERER PFEFIE 

UŁATWIENIE ŻYCIA 
polega często na drobiazgach, o których zapominamy lub siłą 

inercji trzymamy się starych systemów. W gospodarstwie do- 

mowem np. Maszyna do prania syst. T. PODOSKIEGO 

„KARYSIAĆ* 
(patent we wszystkich krajach) 

DO NAPĘDU RĘCZNEGO i MECHANICZNEGO 

doskonale zamienia skomplikowaną funkcję prania przy baljach. 
Dostępna w cenie i sposobie płatności 

dla wszystkich warstw ludności a 

Nie niszczy bielizny, oszczędza czas, gwarantuje 
wygodę, czystość i t. d. 

Całkowite instalacje pralni mechanicznych. 
Pokazy bezpł. na żądanie. 

Przedstawicielstwo: Biuro Techniczno-Handlowe Inż. KIERSNOW- 
SKI i KRUŻOŁEK — Ska, Wilno, ul. Jagiellońska 8 tel. 560. 
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      L WEZ х BRKUBENAS 

| im | [77 NENA NOGE a 

a r DIN W, JANKOWSKI | Ska & 
-- Wilno, ul. Wielka Nr. 42 telefon 1200 
ва (dawniej B-cia ALSZWANG) 

2 аа poleca na GWIAZDKĘ po cenach najnižszych 
SH . w BOGATYM WYBORZE 

\ ŚNI WK ua DAMSKIE: suknie, palta, szlafroki, garconki, swetry, śniegowce, kape- 

L ; HH *_ Jusze, torebki, pończochy, bieliznę, chustki, kalosze etc. 

CHOROBY PŁUC SE MĘSKIE: krawaty, koszule, pyjamas, pullowery, kamizelki, kapelusze, 

Stosowany przez p. p. Doktorów 36 kaszne, chustki, skarpetki, kalosze etc. 

„Balsam Thiocolan Age“ 
przy gruźlicy, bronchicie,  kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 

„Balsam ihiocolan Age* 
sprzedają apteki i składy apteczne. 
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OBUWIE męskie i damskie pierwszorzędnych. fabryk. 

St zeniom i instytucjom posiadającym 
la raty ZA fa Reni sa E AL 7 Пі af 

DUETAS TDK UNS (V AU AS GNT TNN IAL, 

  

  

  

     

  

    
  

Żądać tylko w R GhsECK opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 
0044 Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 74 © 

Em meza mas 5745 USS UIS GE 

ek > 
m a 

į NADESZŁY JUŻ! 5 
a Wszystkie Towary Świąfeczne g 
S NA WIGILJĘ! Miód, Mak, Grzyby, l 
a liwa, Konserwy A 

KOMPOTY! łiwki, Gruszki, Jabłka z - > @ 

SŁODYCZE! Kajmeiki, - Orzechy, B °& , armelki, rzechy, 
8 p Marmoladki, E SN I EG o wc E 

igi. 
8 WINO! WIBGZLNACE, AE: E i KALO SZŁE 

| aidai d i TRWAŁE i ELEGANCKIE 
WÓDKI! Czyste i Gatunkowe, Ko- € 

z niaki, Romy, Likiery Za- 
z graniczne i Krajowe. Grand Prix 
a DOM HANDLOWY Paris 1927 

| Bracia Golękiowscy | Gold Medal 
a Trocka 3, telefon 757. 528571а Gd Bri 

| 79 or | ra 1465 1026 1927 

Grand Prix | 
Mitau 1927 

Gold medal 
"R 1921 

s no 

Wielki medal złofy sos 
— ŽĄDAJCIE WSZĘDZIE. — 

5. Przedstawicielstwo i skład dE. оаНО 
, ul miecka 26. 

= iandlowy B-ci a 1 R 0 5 5 Y A SI, 625. 

Czopki he “ (z kogutkiem) 
noroidalne „aiti usuwają | bėl, || am mm mm mm а та а 5 , В А З О нНЕ ВАМ ACZ 

rwawienie, swędzenie, pieczenie, | į i syla szybko i re- 
* zmniejszają guzy (żylaki). 8 NA GWIAZDKĘ! B 5 Listy Nd LiIWĘ Er GUN ido 5 H 

Sprzedają apteki i składy apteczne. i Otrzymano nowy transport ! Leon Taic Riga skrz. poczt. 3 

RDEERZOWA (Nian: uncyć,slamijoweh | EO ogon cyz Щ BEBEEDCE ой nam Son BAY в pocztowy na 50 gr. 0-776 E 
10 z CIE s l mięsa, wyżymaczek i t. p. I 277 ————-————:> 
B= ĄDAJ s t Na okres świąteczny ceny B ASTA LIT › TATTO TTT 
S“ we wszystkich aptekach i s i zniżone!!! B gosp. Wielkop. kaw. 27 
в sktadach aptecznych znanego в a STANISŁAW KRAKOWSKI B Rządca lat z wykszt. 8 1. prak- 

8 środka od odcisków 5 i B tyki poszukuje posady od stycznia lub 
EB drów.-A.PARR E i Wilno, Wielka 49, tel. 1436. B kwieląłą zdr. 2 Paa yt Ro” 

z о : °& а й ч ч 1 1 1 Ч п е ое лНОНЕ 
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PIECYKII 
PRZENOŚNE 

wykładane cegłą szamotową i inne do ogrzewania biur, 

mieszkań i sklepów 

POLECA 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

  

  
  

  

168S-Z kupimy w ładunkach wagonowych. Uprasza się o składanie 
ofert tylko na pierwsze gatunki suchej koniczyny i siana 

murożnego do Biura Reklamowego, Garbarska |. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

lu 

0. Miejski Kinenatoyi 
į Kulturalno-Oświatowy 

włącznie będą wyświetlane 
dramat sensacyjny w 8 aktach. W 

SALA MIEJSKA współczesnie w Ameryce podczas 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 18 do dnia 23 grudnia 1928 r. 

ska w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów Od godz. 4-ej. 

: $ 
film; „Zwycięstwo żelaza: 
rolach głównych. Reginald Denny i Alma Tell. Rzecz dzieje się 
budowy kolei wgłąb Alaski. Nad program: „MYSI RAJ" grote- 

Następny pro- 
gram: „SIODME _NIEBO*. ER" 

  Dziś ostatni dzień. 
Niespodzianka przedświąteczna! Najpotężniejsze arcydzieło świata w NOWEM režyserskiem opra- 

  

  

ję ° + + ° 
Kino- +66 cowaniu genjalnego RA A PAR Tragedja kochającej kobiety. 

Teatr „elios JOE MAYA M r Eik ‘ z YZ Rolę główne kreują: Mia 
Wileńska 38. May, Ewa May, Emil Jannings, Włodzimierz Gajdarów i Erica Glaessner. Uwagal Całość w jednym progra: 

м mie. Niech każdy pośpieszy zobaczyć. Seansv o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Dziś ostatni dzień. 
Dziś! Chluba Francuskiej KINO-TEATR m SKIEJ „„KOENIGSAARIK““ Potężny dramat w 12 akt. 

p ] į „** Įsztuki kinematograficzneį 
» o onja IW nowem opracowaniu. Po raz ostatni w Wilnie, podług Scenarjusza Piotra Bencit. W rolach głównych: 
A. Mickiewicza 22. Huguette Duflos, Petrowicz, Jaque Catelain i M. De Romero. Pocz. o g. 4. ost. 10.25 
  

  

Kino „Pietadilly” genjalnego twórcy filmu 
„Variete* E. A. Duponta 59 

Dziś ostatni dzień. 
Największy Europejski szlagier sezonu 1929 r. 

Moulin Rouge“ dua dk <a namiętności. czystych dusz i sprze- 
Najnowsze, najmonumentalniejsze i najśmielsze arcydzieło 

czarujący przepych paryskiego Życia 

  

  

WIELKA 42. nocnego. Oryginalne zdjęcia „Moulin Rouge“ i „Casino de Paris*. W roli głównej genjalną rosyjska tragiczka 

OLGA CZECHOWA. 

Dziś ostatni dzień. 
Kino- Wanda” Zupełnie nowe wydanie. Nieodwołalnie ostatni raz w Wilnie. 

LU Nieśmiertelne arcydzieło! . 5 ы 

Wielka 30. Powieść HELENY MNISZEK T RĘ DOW A TM (Pieśń Miłości) 
Wzruszający dramat miłości w 12 akt. W r 

Uwaga! Dla uczącej się młodzieży dozwolone. 

  © Serės 
Institut de Beautć (Paris) 

Masaż twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie wad 
cery. Elektryczność. 

Mickiewicza 37 m. 1. tel. 657. 

filcowe, pluszo- MDELUSZE we DAMSKIE: 
MĘSKIE ze starych na naj- 
nowsze fasony przerabiam, „4 
czyszczę i farbuję tylko w f 
specjalnym naszym zakładzie 

I BAM i SYN WILNO, Wicika 5254 
(wejście z bramy). 

J. DERCZAŃSKI 
Fabryka ksiąg handlowych 

„WILJA“ 
Poleca pierwszorzędne księgi handlowe wszelkich 

rodzajów. 

Do nabycia w składzie: Fabrycznym — ul. Subocz 4 
oraz w Firmach: W. Borkowski— ul. Mickiewicza 5 

2 „ —ul. Što Jaiska1 
S-ka Akc. „Papier“ ul. Zawalna 11 

Uwadze Amat. rów Sportu Zimowego! 
Sanki sportowe typu Dawos'a I, 2, 3-osobowe 

dziecięce z oparciem giętem i bez. 

NARTY krajowego wyrobu fabr. „LIGNOPIL" 

Fabryka ul. Wiłkomierska 105. Tel 741. 
Sklep defaliczny ul. Ś-fo Jańska Z. 

W wykonaniu w zupełności zastępujące najlepsze 
wyroby zagraniczne. 

Żądać wszędzie tylko wyrobów fabr. „LIGNOPIL*. 

GAZETA KANDLOGAĘ 
Wydawnictwo 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. 

AE SSC ET 

UBRANIA podług najnowszych WZORÓW 
na zamówienie i gotowe, za gotówkę i na raty 

poleca b. KULIKÓWSKI o. wielka Nr. 13. 
uży wybór materjałów ostatnich nowości, oraz przyjmuje 

obstalunki z własnych materjałów. у 
Pierwszorzędna robota — Ostatnie nowości — Ceny niskie. 
Przy sklepie (Wielka 13) został już otwarty dział ubrań 
a" ODDZIAŁ: przy ul. Mickiewicza Nr 33a. "ma 

TRWAŁE i ELEGANCKIE — RYSKIEM 

Kalosze i Sniegowce 

„KWADRA r 

VW. ZAB-51. 
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B CUKIERNIA E 

* MALPEROWICZĄ 
a @ Wilno, Wileńska Nr. s 

s poleca TORTY Laikas, biszkoptowe, S E Grand-Prix s Žo 
| i stefanja s Wilno, 

wielki. S Gr herbatników, czekolady i cukierków a Wielki medal zloty 1 

5 Baczność: Firma nie posiada żadnych filij o-6g6gB J akość gwarantowana 

® nunauu m Żądać wszędzie 

| SIANO I KONICZYNĘ l kas, 4. ZEATIN 
Wilno, Niemiecka 28, tel. 13-21. 

J 

olach tytułowych JADWIGA SMOSARSKA i JÓZEF WĘGRZYN. 
Ceny miejsc zniżone. 

НАа „— — 
a B JEDdmrożąnie, ckiego” "zapobiega. od. 
aina B EZmražaniu się Rr I Goi aa poż 

WAWA 
Jęps=e od odmrożenia. Sprzedają 

= apteki i składy. —Į 

DOKTOR 

B.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
sytilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, 0d 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—2 i 0d 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

   

    

SA MKOSZERAJ @8 
Sprzedam 

dywan perski Buchar- | 
ski m. 1.10x1.75, 2 
kilimy wełniane nowe 
m. 2x2,80, ul. Ко- 
šciuszki 14 m. 6, od 

Mkuszerka$miałowska 005 _ — ©- 
oraz Gabinet Kosme- US pero tyczny usuwa zmar-| do sprzedaży Е szczki, piegi, wągry,| D. H.-K. „Zac; eta“ łupież, brodawki, ku-| Mickiewicza | 1 rzajki, wypadanie wło-| tel. 9-05, a 

tel. 277. SOW. i 
A Mickiewicza 46. ——— 

ATA AL ASKA S = AJĄTEK " przyw 
W. Zdr. Nr. 152. SZ; ZWA: HA samej szosie 

z pełnemi zabudo- 

DOKTOR LE й 
L. GIŃSEERG g“ POSADY "g 

choroby weneryczne 

waniami, z inwen- 

syfilis i skórne. wil- ЩИ СО0 ЕНО 

tarzem żywym i 
martwym o dobrej 
glebie sprzedamy 

no, ul. Wileńska 3, e- 
leton 567. Przyjmuje Kas adis, diody: 
od 8 do 1 iod4 do8. fmiejąca @ОНЕ ag 

dogodnie 

tować, prać i usługi- 

Dr. G. WOLFSON 

D H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 

as i od 
stycznia tylko z 

weneryczne,  MOCZO- pąrgzo Bobini świa- 
płciowe i skórne, ul. gęctwami, Ofiarna ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. dom Nr 2 m. 15. - Į 
= LLIS 

  
    

Sprzedaje się 
alto karakulowe. 

itoldjowa 22 m. 1. 
(Zwierzyniec). _ —o0 

Mió PSZCZELN 
Rutynowany leśny kil 

4.60, łąkowy leczniczy 
Dr. POPILSKI BUCHALTER z dużą kilo 4.50, lipcowy ki- 

choroby skórne i we- praktyką handlową, lo 5 zł. poleca firma 
neryczne. Przyjmuj bankową i sferze rol-  Zwiedryński* 
o godz. 10 do li odniczo - gospodarczej wjjeńska 28, tel. 1224 
5—7 p.p. W.Pohulan- poszukuje stałej pra- LBLS—0 
ka 2, róg Zawalnejcy za skromne wy- 
8115 — W.Z.P. 1 nagrodzenie. Zgodził grzzanazmu ou 

aaa DY SIĘ ONA my TR A ŻNE 
Doktó Med Alio, z 

+ zaute! r 4-а m. 3% 

A CYMBLER „Buchalter“. — UE E SAT B UDP 

choroby skórne, we- SZKOŁA PISANIA 
neryczne moczo- NA MASZYNACH © 
płciowe. Elektrotera- nowych metodach na- 
pija, słońce górskie uki, została otwarta 
djatermja. Mickiewi- ifikacie: PIZY Generalnem Biu- 
cza 12, róg Tatar- Zane kwalifikacje: rzę „AD MINI) 

skiej 9-215-8. _ matura, dobra znajo-STRĄC JA* Wiel- 
W.Z.p 43. mość języka francu- ką 42, Zapisy przyj- 

skiego, pisanie na muje się codziennie. 
maszynie reprezen- 0£65-£ 

tacja, pożądana Zna- 
Doktór Medycyny jomość literatury i 
ŁUKIEWICZ muzyki. owe 

choroby weneryczne nie pisane oferty na- ojowego i dykcji. 
skórne i płciowe, ul leży nadsyłać do Biu- Jakanio „i wszelkie 
Mickiewicza 9, wejście ra Reklamowego Ste- KANIE inne wady wy- 
z ul. Śniadeckich 1,fana Grabowskle.o mowy usuwam Zu- 
przyjmuje ad 1 2pod „Sekretarz*. — © 3 pełnie, 

МАВО ПИЫ Tofja Kozabowska 
ul. Sierakowskiego 25 
m. 3, od g, 5-€ p.p.» 
z wyjątkiem niedzień 

i świąt. $5-6956 

pe 

KRYNICA: Na se- 
zon zimowy pensjonat 
„Stella* D-rowej Gnia- 
zdowskiej otwarty od 

—01-go grudnia. Ogrzany 
znakomicie. Wytworna 

    

    

  

    

Joważna e 
poszukuie SEKRE- 

TARZA-(RKI). Wyma- 

    

    

LEKCJĘ ŚPIEWU 

; ._—-. 

"8 LOKALE a 
O e 
Sawicz, choroby skór- i aw weneryczne, (c. Duży pokój 
dziny przyjęć 5—7 pp.z wygodami, umeblo- 
Zamkowa 7—1 Le- wany, może być z 

czenie światłem: Sol- utrzymaniem, dla sa- 

lux, lampa Bacha motnych. Portowa 23 
(sztuczne słońce gór- m. 24. 
skie)i elektrycznością 

    

  

  

  

  

djatermja). = 081S— ia. = Gee 85 AWR WAW ii, e ky 
DOKTÓR KUPNO | SPRZEDAĆ kRYNICA. „Polska 

Hawryłkiewiczwa wawawawW Z suie 
przyjmuje od 11—12 dzi dyrektorowa Ko- 
1 od 5—6. Choroby A t b chańska do 15 XII. skórne, leczenie wło- AUCODUS wiadomość: Chełm Lu 
sów, operacje kosme- korzystnie do nabycia. belski, Bank Łódzki. 
tyczne i kosmetyka įnformacji udzieli Se- 
lekarska. Wilno, Wi- weryn Nowicki, Śnia- 
leńska 33 m. 1. —P deckich 1 m. 11. -0 НЛБ В ЛНЕ З ООБ 

Or. M. Kozłowski ; G 
Ba A <horych IRDYKI ZGUBY 

10—11 a © 
i . ubioną książkę Wielka Pohulanka 20. tłuste otrzymała firma / wojskową 2 

przez P. K. 

  

  

W. Z. Nr 74.4-XII 28r. „Zwiedryūski“ ra 

EITI Wileńska 28, tel. 1224 powiat-Wilno, na imię 
"o Macieja Narkuna, 

| urlunze DENTYŚCI | i Wilenkin i aj unieważnia się. —o 

  

— 
gubioną książkę, 

BAR Е У ВЕС Z yoiskową” wyć. Spółka z ogr. odp. przez P. K. U. 
Lekarz-Dentysta ilno, ul. Tatarska | Motodeczno, na imię 

MARTA | sotų Ty |as Nesterovas a .|zam. w. Bierezewka, 
Ożyńska Smolka Fabryka M skład | gm. Grodeckiej, unie- 

o: my. ! mebli: ia siel i 
Plombowanie i usuwa | jadalnie, sypialnie, pazia sę lać 
nie zębów bez bólu. sałony, _ gabinety, 

Przybłąkała się 
suka rasy „Wilk“, 
młoda, sierść długą. 
Odebrač do 1-g0 sty- 
cznia 1929 r. Po tym 
terminie będzie uwa- 
żana Za własność. 

m Piwna 9—2. : 

Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 

ikom i u 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—1 i od 4 -7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 gg 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty 
biurka, = Krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

  

rukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“ ul. Kwaszetna 23.


