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Koncepcja Bismarckoosku ECHA STOLICY 4 74 KORDONÓW 
w sfozunkach polska-ukralńskich 
* |. Kwesiję małejszości ukraińskiej 
w Polsce można ujmować z dwuch 
punktów widzenia. Mamy na myśli ro- 
lę mniejszości; ukraińskiej wewnątrz 
państwa, i jego znaczenie w _ stosun- 
kach między Polską i innęmi państwa- 
mi, a mianowicie Rosją. Oba powyż- 
sze zagadnienia znajdują się oczywi: 
ście w ścisłym związku wzajemnym, 
i oddziaływują jedno na drugie. Przy- 
puszczamy jednak, że rola, którą 
mniejszość ukraińska mogłaby ode- 
grać wewnątrz Polski, jest mniei waż- 
na, jak jej znaczenie w stosunkach 
międzynarodowych. Składają się na 
to dwie przyczyny: fakt, że cel ukra- 

_ dński, którym jest uzyskanie niepod- 
"legtošci, może być zrealizowany tylko 

"na podstawie zmian międzynarodo- 
wych, że ukraińcy ku temu celowi mu- 
Szą podporządkować swój stosunek 
do państwa polskiego, oraz fakt że 

' zasadniczym nakazem polskiej racji 
_ stanu jest ukształtowanie zagadnień 
_ wewnętrznych tak, abv mogły wyw- 
" rzeć jaknajkorzystniejszy wpływ na 
' naszą sytuację międzynarodową. Sto- 

sunek państwa polskiego do mniej- 
_ szości ukraińskiej jest więc Ściśle za- 
_ leżny od dwu czynników: 1) od po- 
_ stulatów międzynarodowych ukraif: 

ców i 2) od postulatów polskiej peli- 
_ tyki zagranicznej, wziętej w jak naj- 
' szerszym znaczeniu. ‚ 

ь Rola narodu podzielonego między 
' parę mocarstw w historji jęst zresztą 
' prawie zawsze nawskroś międzvnaro- 
_ dową, i zależną od kombinacyj poli: 

tycznych między temi mocarstwami. 
Klasycznym przykładem jest tu Pol- 
Ska między Austrją, Rosją i Prusami. 
Wiadomo mianowicie, że stosunek 
mocarstw zaborczych do Polski prze- 
©wodził najrozmaitsze fazy, począwszy 

ezwzględnej asymilacji, przez auto- 
 nomiję, do unji personalnej i do na- 

: dziei na całkowitą niepodległość, Otóż 
każda z tych faz była prawie zawsze 
funkcją pewnej sytuacji międzynaro- 
dowej. Tak naprzykład polityka pu- 
ławska Aleksandra I-go z 1805 r. by- 

_ łą spowodowana przez możliwość kon- 
 fliktu z Prusami i rozwiała się razem 

z tą konstelacją. Stanowisko. antypol- 
skie Bismarcka z 1863 r. było uwa- 
Tunkowane dążeniem do wyzyskania 
Sprawy polskiej dla stworzenia przy- 
mierza między Prusami a Rosją. Ma- 

 nifest dwu cesarzy sA, się znów 
chęcią zaszkodzenia tejże Rosji, 
Średnio, i bezpośrednio. Podobnie jak 
niegdyś sprawa polska, tak dziś za- 
 gadnienie ukraińskie jest ważnym 
Czynnikiem w stosunkach międ:yna- 
Todowych. Mamy zamiar zastanowić 
się tutaj: 1) nad rolą, którą powinien: 
odegrać ten czynnik z punktu widze: 
nia polskiej racji stanu, i 2) nad głów- 
Remi postulatami ukraińskiej racji sta 
Nu wobec Poiski, Rosji i wzajemnych 
ych dwu państw stosunków. 

Il. O ile chodzi o rolę jaką, czyn- 
td ukraiński może odegrać w stosun- 
kach Polski z innemi państwami, to 
może ona być dwojaka. Irredenta 
Ukraińska zarówno w Polsce jak i w 
Rosji może wytworzyć u tych państw 
pdczucie wspólnego niebezpieczeństwa 
Drzyczynić się do ich porozumienia. 

(Jest to właśnie rola jaką w myśli 
Bismarcka miał odegrać element polski 
Ww stosunkach między Rosją i Niem: 
Cami). Z drugiej strony mniejszość 
Ukraińska może się stać ważnym czyn- 

tiem deiensywno ofensywnym w rę- 
(ach państwa polskiego, służąc już 

to do obrony przed Rosją, już to na- 
Wet do dezagragacji tego państwa. 
Byłoby to rozwiązanie realizowane 

11920 r. щ 
Powyższe dwie možliwošci są kla- 

Syczne w bistorji každej mniejszości 
tnajdującej się równocześnie w dwu 
Państwach. Wyczerpują one prawie zu- 
bełnie historję narodu polskiego jako 
Czynnika międzynarodowego w €poce 
Porozbiorowej. Z jednej strony więc 

tamy porozumienia trzech państw 
zaborczych oparte na wspólnem nie- 
"zpieczeństwie polskiem, jak Metter- 
alchowskie 1833, i późniejsze Bismar- 
 KOwskie. Ż drugiej mamy mnóstwo 

gykładów przymierza sprawy pol: 
ej z jednym z mocarstw przeciw 

   

   

  

   

    

   

          

     
   
    

   

    

    

   

    

   
     

   

     
   

    

   

     
   

     
   

      
    

  

      

  
     

  

Al 
[drugiemu Będzie to, aby podkreślić 

O najcharakterystyczniejsze  mo- 
|enty, polityka Aleksandra I go, poli: 
„Ka Austrji i Niemiec w czasie woj- 

Światowej. Tak samo mniejszość 
JAOOKa może albo posłużyć. do 
rozumienia między Polską a Rosją; 
tać sie tego porozumienia kozłem 
rnym, albo też stać się sojuszni- 

"M Polski w jej dziejowym  poje- 
0Ku z Rosą. 
„ Obie te koncepeje znajdują się w 
„owietrzu, Obie przy pomyślaym bie- 

okoliczności mogłyby być realizo- 
„ane. Nasuwa się decydujące pyianie: 

` бга z nich bardziej odpowiada po- 
atom polskiej racji stanu. 
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P. Kogomalaw pożegna Warszawę 
WARSZAWA. 30. XI. (tel. wł. „Słowa') 

Poseł sowiecki w | boga r 

który w początkach bieżącego tygodnia opu. 
Ścił Warszawę udając się da Moskwy 
wraca do Warszawy cełem złożenia Panu Pre 
zydentowi listów odwołujących go z pla 
cówki dyplomatycznej. Posła Bogomołowa 
zastępuje w Warszawie radca legacyjny po- 
selstwa sowieckiego. 

Reprezentacyjne polewanie 
w Puszczy Biatowiesziej 

WARSZAWA. 30. XI. (tel. wł. „Słowa”) 
W połowie grudnia odbędą się w Puszczy 
Białowieskiej dwa wielkie polowania repre- 
zentacyjne na dziki, wiki i rysie, z udziałem 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej korpusu 
dyplomatycznego i ministrów. 

ie. min. Poezf myferkał do Wilna 
WARSZAWA. 30. XI. (tel. wł. „Słowa*) 

Dziś wieczorem wyjechali do Wilna wice mi- 
nister Poczt i telegr. Dobrowolski w towarzy 
stwie majora Romera, celem wzięcia udziału 
w poświęceniu sztandaru związku pocztow- 
ców. 

Dekoracja Wilnian na Zamku 
WARSZAWA. 30. XI. (tel. wl. „Slowa“) 

W. niedzielę na Zamku odbędzie uroczysta 
dekoracja Krzyżami Zasługi szeregu działa 
czy społecznych Wilna. Pomiędzy innemi 
„Złoty Krzyż” seen. otrzymują: Władysław 
Szumanski i p. Aniela Sztraliowa, srebrny 
krzyż zasługi Eljasz Jutkiewicz i Edmund K9 
walski, oraz Stanisław Kleniewski z Nowo. 
gródka. 

Sąd aprasio w sprawie min. 
isdziūskiega 

WARSZAWA. 30. XI. (tel. wl. „Stowa“) 
Sąd obywatelski zwołany dla rozpatrzerda za. 
rzutów przeciwko b. ministrowi Miedzińskie 
mu ukonstytuował się jak następuje: Prze- 
wodniczący gen. Rydz Smigły, członkowie: 
en. Sosnkowski, prol. Zawadzki, Ant. Anusz 

E as ip. Skwarczyński. Wstępne badania 
świadków przepńawadzą prof. ki i 
Bogucki. 

Gńczyt min. Kwiafkowskiego Z 
wę Lwowie 

WARSZAWA. 30. 11. W dniu 30 bm. p. 
inis emysłu i handlu inż, Kwiatkow- 

ę do Lwowa w towarzystwie sze 
sjatu ministra Pekego i naczelnika 

wydziału wielkiego przemysłu Bendeka oraz 
sekretarza osobistego ministra p. Barańskie 
go celem wygłoszenia odczytu p.t. „Istot- 
ne założenia w wałce o nowy ustrój”. Ze 
Lwowa mp. minister udaje się do Tarnowa dla 
zaznajomienia się z postępem robót przy bu 
dowie fabryki związków azotowych w Moś- 
cicach pod Tarnowem oraz odbycia z dyrek 
cją fabryki konferencji, dotyczącej budowy. 
Powrót p. ministra do Warszawy nastąpi we 
wtorek rano. ` 

я #.0 И 5 , ВМ A A E 2 [ 
KRZYK niewinnych ofiarl! 

    

  

Każóy powinien widziec! 

Jutro w kinie „HELIOS“. 
Patrz ostatnią strone. 

ZE TEG (OKE RY WOJ NG CEJ RY WE WORD IMO WZ @    

O ile chodzi o koncepcję Bismar- 
ckowską, czyli o wyzyskanie sprawy 
ukraińskiej dla stworzenia porozu- 
mienia między Polską a Rosją, to nie 
Qd rzeczy będzie przypomnieć pewoą 
sytuację historyczną. Otóż w czasie 
wojny światowej koncepcja Blsmar- 
ckowska przyniosła jako rezultat osta- 
teczny fiasko. Mimo wspólnego nie- 

bezpieczeństwa polskiego nie udało 
się uniknąć koniliktu między Niemca- 
mi i Rosją. Wówczas, w tej rozstrzy- 
gaiącej chwili Bethmann i Luden- 
dorit zapragneli realizować drugą 
koncepcję, | żrobić z Polski sojusz- 
niczkę w walce z Rosją. Ale już by- ni 
ło zapóźno. Dawna polityka Bis- 
marcka zemściła sie, I armja A B 
nie stanęła obok armji niemieckiej. 
Fiasko było Oczywiste i zupełne, Po- 
mysł Bismarcka nie przyniósł mu 
żadnej ze spodziewanych korzyści, 
natomiast dał wiele mniej lub więcej 
nieprzewidzianych zawodów. ‹ 

Koncepcja  Bismarckowska jest 
dzisiaj broniona, jak wiadomo, przez 

| NarodowąjDemokrację, i pewae czyn 
niki w łonie BB. Najjaśniej przedsta- 
wił ją Zygmunt Barezowski w swej 
ciekawej broszurze o polityce zagra- 
nicznej Polski. Narodowa Demokracja, 
i czyaniki do aiej zbliżone, jeżeli idzie 
o politykę zagraniczną, obawiając słę, 

— 

Możliwości przesilenia gabicetowego 
w Łotwie 

RYGA, 31 XI, Pat. Na wczo- 
rajszem posiedzeniu sejmu socjał- 
demokraci wynieśli interpelację 
w sprawie działalności ministra 
spraw wojskowych Ozola. Inter- 
pelacja, omawiając przeprowa- 
dzoną podczas lata reorganizac- 
ię armii łotewskiej, zarzuca min. 
Ozolowi ignorowanie parlamen- 
tu, a w dziedzinie gospodarki 
wojskowej chaos i niecelowość 
pracy, jaką prowadzono w mini: 
sterstwie spraw wojskowych. In 
terpelacja została przez sejm przy- 
jęta 47 głosami przeciwko 40 
przy 5 wstrzymujących się od 
głosowania. Ponieważ uchwale- 
nie interpelacji oznacza wyraże- 
nie votum nieufności ministrowi 
wojny, możliwe jest ustąpienie 
Ozola z gabinetu, coby pociąg- 
nęło za sobą—jak to oświadczył 
prasie premier Celminsz — dy- 
misję gabinetu. 

try gen. Daukantas 
wróci do aktywnej pracy poli- 

tycznej? 

KOWNO, 30.X1. PAT. W związku 
z powrotem gen. Daukantasa z Brą- 
zylji w kołach politycznych Kowna 
poczęły kursować pogłoski o mają- 
cej nastąpić nominacji generała na 
wysokie stanowisko państwowe, Ko- 
respondent „Siewodnia”* po zasięgnię- 
ciu w tej sprawie informacyj u źródeł 
poinformowanych pisze, iż pogłoski te 
nie odpowiadają prawdzie. Do wia- 
domości powyższej „Siewodnia”* do: 
daje następujący komentarz: Gen. 
Daukantas przed rokiem usunął się 
od działalności politycznej i zdecydo* 
wanie oświadcza obecnie, że powra- 
cać do niej nie ma zamiaru. W Ко- 
łach politycznych jednakże oŚwiadcze- 
niu temu naogół nie  dowierzają. 
Przypuszczają bowiem, iż człowiek tej 
miary, jak gen. Daukantas nie rnoże 
na dlugo zadowolnić się bezczynno- 
ścią polityczną. Z drugiej strony wia- 
domo, że Daukantas przez swój wy- 
jazd do Brazylji pragnął na pewien 
czas usunąć się z życia polityczaego 
i podczas incydentu pomiędzy prezy- 
dentem państwa a Woldemarasem po- 
zostewał politycznie w żadnym kie: 
ruńku nie zaangažowanym. W Brazy- 
lii zbadał Daukantas stosunki emi- 
gracyjne litewskie i na ten temat wy- 
głosi w najbliższej przyszłości kilka 
odczytów. 

tazelże, liiewska w języku niemieckim 
dla Prus Wschodnich 

KOWNO, 30.XI. ,PAT. W Tylży 
zaczęła wychodzić gazeta w języku 
niemieckim, mająca na celu obronę 
interesów litewskich  w Prusach 
Wschodnich, oraz propagowanie  ję- 
zyka i kultury litewskiej. 

Święte tearm Naiodowego w Rydze 
© RYGA, 30.X1. PAT. W dniu dzi- 
siejszym teatr >Narodowy w Rydze 
uroczyście cbchodzi 10-lecie istnienia. 
Na uroczystem przedstawieniu prze- 
mawiać będzie min'ster oświaty, po- 
czem odegrany zostanie dramat Lau- 
mara „Indrany“, 

słusznie zresztą, koniliktu z Niemca- 
mi, pragnie zachować dobre stosunki 
z nąszym sąsiadem wschodnim. Jako 
jeden z walnych sposobów utrzyma: 
nia tych dobrych stosunków  miało- 
by służyć porozumienie w sprawie 
ukraińskiej i wspólne tłumienie jej w 
obu państwach. Przyjmijmy, że SSSR 
poszłoby na taką kombinację. Posito 
sgd non concesso. Wówczas jeszcze 
powodzenie tej kombinacii byłoby 
ściśle uwarunkowane / możliwością 
utrzymania po wieczne czasy. dobrych 
stosunków z Rosją. Jeżeli bowiem 
przyjmiemy, że, konflikt z Rosją nigdy 
nie nastąpi, jednocześnie przyjmujemy, 

element ukraiński nie będzie miał 
dla Polski wartości jako sojusznik. 
Gdyby jednak konilikt nastąpił, re- 
zultat koncepcji bismarckowskiej był- 
by równie fatalny jak rezultat polityki 
niemieckiej w stosunku do Polaków. 
Wątpliwa korzyść przemieniła by. się 
wówczas w fatalaą szkodę. Los tej 
koncepcji zależy więc od tego, czy 
spodziewać sią możemy od wschodu 
wiecznego pokoju. W przeciwnym ra- 
zie koncepcją ta jest błędną, i mogła: 
by być uzasadniona tylko w razie, o 
jle wszystkie próby ugody z ukraiń- 
cami (próby których jeszcze nie z4- 
częto stosoweć) okazały się absolut 
nie bezowocuemi. 

      

BIENIAKONIE, — Butet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 

DUKSZTY — Butet Kolejowy. 

KLECK — sklep „Jednošė“, 
LIDA — ui. Suwalska 13, S. Mateski, 

50 
50 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO -— Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
QSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. fuczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. , 

W gr. 
Zagraniczne proc, drożej. Ogłoszenie cyirowe i 
wiejęca. Terminy druku mogą być przez Administrację 

Posłowie chłopscy Adolf Sawicki i Dominik kaś 

tabełaryczne 0 50 proc 
cję zmieniane dowolnie. 

SPROWOKOWALI SWYCH WIECOWNIKÓW DO KRWAWEJ ROZPRAWY 
Z POL 

BIAŁYSTOK. 30. 12. (PAT). Poseł Adolf Sawicki ze stronnictwa chłopskiego za ze- 
zwolesiem władz administracyjnych zwołał w dniu 28 listopada rb wiec sprawozdawczy 

ICJĄ. 

pod gołem niebiem w Knysznie powiatu białostockiego. Już po skończeniu się wiecu, 
lecz przed rozejściem się tłurnu, usiłował urządzić drugi z kolei na tem samjem miejscu 
wiec poseł Dominik Łoś z Piasta, który zezwolenia na to władz nie posiadał i o zezwo- 
lenie takie wcale się nie zwracał. Wobec tego przedstawiciel starostwa wezwał tłum do 
rozejścia się, a gdy to nie poskutkowało poiecił tłum rozproszyć. 

W chwili, gdy policja przystąpia dor wykonania danego jej zarządzenia, z tłumu padł 
w stronę policji strzał fewotwerowy, a w chwilę potem КИКа dalszych strzałów. Strzały 
te padły z bezpośredniego otoczenia pos. Sawicziego. Na skutek tych strzałów tłum, Ii- 
czący około 600 osób, przybrał groźną postawę wobec policji, którą obrzucono kamie- 
niami i usiłowano nawet rozbroić. Nie chcącdopuścić do rozłewu krwi oddział 
dał szereg strzałów ostrzegawczych w 

policji 
górę i wycotał się poza obręb tłumu do czasu 

t. przybycia pogotowia policyjnego z Białegostoki 

PIERWSZY STRZELIŁ DO POLICJI POSEŁ SAWICKI. 
Jak stwierdziło przeprowadzone na 

policji dał poseł Sawicki, kilka zaś innych 
szwankowani zostali: Kudel 

miejsca į dochodzenie, pierwszy. strzał w stronę 
miejaki Dominik Konopko. Pośród policji po. 

Piotr, Cementowski Bofesław, Tyszko Jóżęt, Lejmel Ży- 
gmunt i Kuźmiński Stanisław. Z pośród tłumu nikt nawęt najmniejszego szwanku nie 
doznał. Ponadto dochodzenie stwierdziło, że na wiecu pos. Sawicki otoczony był uzbro- 
joną bojowką, že włościanie przybyli sia wiec byli uzbrojeni w kawałki cegły, kamienie i tp. 

    

Wymowne fiasco akcji Hugenberga 
REICHSTAG OLBRZYMIĄ , WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW ODRZUCIŁ PROJEKT 

T. ZW. USTAWY WOLNOŚCIOWEJ. 
BERLIN. 12. (PAT). Reichstag na dzisiejszem posiedzeniu odrzucił prze 

ważającą większością głosów przeciwko głosom niemiecko « narodowych hit- 
tlerowców i partji chrześcijańsko narodowej projekt ustawy  wolnościowej. 
Głosowanie odbywało się oddzielnie nad każdym z poszczególtych czterech 
paragrafów projektu ustawy. Par. 1, domagający się od rządu niemieckiego 
aby cofnął przyznanie się do winy Niemiec za wybuch wojny, odrzucony został 
w głosowaniu imiennem 318 głosami przeciwko 82 przy 4 wstrzymujących się 

|od głosowania. Par. 2 żądający obalenia artykułów 231, 239 i 430 traktatu 
wersalskiego, w głosowaniu zwyczajnem zpstał odrzucony przeciwko głosom 
niemiecko - narodowych. Par. 3 żądający odrzucenia planu Yonunga uzyskał tyl 
ko 80 głosów przeciwko 312 przy 4 wstrzymujących się. Par. 4 przewidujący 
sankcje karne dla członków rządu niemieckiego, którzy 
został odrzucony 312 głosami przeciwko 

podpisali plan Younga 
60. Część posłów nierniecko - na 

rodowych, należących do grupy umiarkowanej wstrzymała się od głosowania 
w myśl uchwały frakcji niemiecko narodowej. 

PLEBISCYT ODBĘDZIE SIĘ NIEODWOŁALNIE 22 GRUDNIA RB. 
Po ogłoszeniu wyników głosowania prezydent Reichstagu Leobe oświad 

czył iż projekt ustawy wraca do rządu, który go ogłosi. "Wnioski niemiecko- 
narodowych i hittlerowców, domagające się odroc. zenia, terminu plebiscytu, 
zostały również odrzucone. Tem samem plebiscyt odbędzie się 22 grudnia rb. 

AKCJA HUGENBERGA PORN ONO 
I NIEHONORI 

ZOSTAŁA JAKO NIEUCZCIWA 
(OWA. 

BERLIN. 30.11. (PAT). „Vossische Ztg.* ogłasza szczegóły dzisiejszego głosowa- 
nia nad t.zw. ustewą wolnościową ną plenum Reichstagu, wskazując że opozycja przeciw. 

niemiecko narodom ko Hugenuergowi wzrasta coraz bardziej w łonie stronnictwa wego. Z 
czołowych przedstawicieli tego stronyctw: a głosował za ustawą wprawdzie hr. Westarp, 
natomiast przewodniczący Lemdsbundu i były minister Schiele oraz były. minister Keudell 
wstrzymali się od głosowania. Dwunastu posłów niemiecko 
pos Treviranus przeciwko któremu poseł 

,, narodowych między innemi 
Hugenberg wniósł wniosek o wykhiczenie z 

partji nie brało wogóle udziału w posiedzeniu Reichstagu. Dziennik podkreśla, że Reich. 
stag zadowolił się tylko dwoma czytaniami przedłożenia, dając tem samem do zrozumie. 
nia, że projekt ustawy wolnościowej uważa za nieuczciwy i niehonorowy. 

JAREK TAN II 

Warunkowa ewakuacja Nadrenii 
Oświadczenie generalnego komisarza generalnego Girarda 

KOBLENCJA, 30 XI. Pat. Generslny komisarz terenów, okupowanych 
Girard oświadczył dzisiaj komisarzowi Rzeszy dla terenów okupowanych 
baronowi von Simmernowi. iż miasto Koblencja zostało wprawdzie opróż- 

nione, jednakowoż nie należy go uważać za oswobodzone w znaczeniu po- 

litycznem i prawnem aż do czasu rozstrzygnięcia konferencji ambasadorów. 

Uroczystość zdjęcia sztandarów Francji i Belgji 
BERLIN, 30 XI. Pat. Po uroczystem Ściągnięciu sztandaru fraucuskie- 

go w obecności preresa międzysojuszniczej komisji nadreńskiej załoga oku- 
pacyjną opuściła dziś w południe Koblencję. Również w Akwizgranie ściąg- 
nięta żostała uroczyście faga 
stosował z okazji opróżnieni 
ności niemieckiej 

belgijska. Prezydent prowincji nadreńskiej wy- 
a drugiej streiy entuzjastyczną odezwę do lud- 

Wojska angielskie opuszczą niebawem ostatecznie Nadrenję 
LONDYN, 30—XI. Pat. W piątek i sobotę bieżącego tygodnia angiel- 

ska armja okupacyjna przystąpiła do ostatecznego opuszczenia Nadrenji. 
W dniu wczorajszym upuściły terytorjum niemieckie oddziały królewskie- 
go korpusu wojsk inżynieryjnych Oraz urzędy administracji wojskowej. O: 
stateczna ewakuacja Nadrenji przez wojska angielskie przeprowadzona bę" 
dzie w początkach grudna roku bieżącego. 

Dockoła zafargu chińske-sowieckiego 
Rzady nankiński i mukdeński działają solidarnie 

NANKIN, 30,X1, Pat. Minister spraw zagranicznych Wang zaprzeczył w wywiadzie 
istnieniu różnicy poglądów pomiędzy rządem centrzinym i rządem  mandżurskim w 
sprawie zatargu chińsko-rosyjskiego. Minister zaznaczył, 
dów zostało całkowicie utrzymane. 

Jeżeli chodzi 0 możliwość dobrych 
stosunków z Rosją, to jest faktem 
niezaprzeczalnym, že expansja tego 
państwa zdaje się kierować przeważ- 
nie na dałeki wschód. Nie należy jed- 
nak zapominać że Rosja angażowała 
się już w okresie 1895—1905 wszy- 
stkiemi siłami na daleki wschód i że 
później z tym większym uporem po- 
wróciła do. Europy. Nie mamy abso- 
lutnie żadnej gwarancji, że podobny 
proces nie nastąpi i dzisiaj. Analogję 
możnaby i dalej przeprowadzić po- 
równując pakt Kelloga do układu z 
Austrją w Murzsteg. Nie mamy żad- 
nej gwarancji, czy Rosja rzeczywiście 
zrezygnowała z naszych kresów 
wschodnich a nawet z Kongresówki. 
Jeżeli zaś bierzemy pod uwagę możli- 
wość powstania frontu przeciwrosyj- 
skiego, musimy z tego punktu widze- 
nia oceniać kwestję ukraińską, Ukra- 
ińcy mogą odegrać w razie wojny 
rolę. której nie. można nie doceniać. 

Reasumując powiedzmy, że z 
punktu widzenia polskiej racji stanu 
koncepcja wyzyskania sprawy ukraiń- 
skiej dla porozumienia polsko-rosyj- 
skiego jest wadliwą, ze wzęlędu na 
konieczcość brania pod uwagę możli- 
wości konfliktu z naszym sąsiadem 
wschodzuim. Polityka polska w  sto- 
sunku do ukraińców, jak i zresztą w 

  

że współdziałanie obu rzą- 

  

innych sprawach musi kierować się 
postulatami obrony narodowej w wy- 

pądku wyżej przewidzianym. Jesteś. 
my.w zbyt ciężkiej sytuacji by sobie 
pozwolić na rezważanie problemów 
nie z punktu widzenia obrony przed 
zachłannością  sąsiądów. Musimy 
prowadzić politykę taka, aby przyszłe 
ukraińskie legjony walczyły nie w 
szeregach, rosyjskich przeciw Polsce, 
ale w szeregach polskich przeciw. Ro- 
sji. Musimy. ją prowadzić konsekwen- 
tnie, by legjony te innym były du- 
chem ożywione do Polski, niż polskie 
były do Austrji... 

Inaczej mówiąc, nawet z punktu 
widzenia polskiego nacjonalizmu, to 
jest odłamu, który podporządko- 
wije wszystko dążeniu do podniesie- 
nia narodu i jego państwa w hierar- 
chji międzynarodowej zaryzykowałbym 
nawet, że zwłaszcza z punktu widze- 
nia polskiego nacjonalizmu, staranie 
się o porozumienie z ukraińcami jest 
nakazem zdrowego sensu. Tembar- 
dziej, iż wobec siły czynnika polskie- . 
go w dzielnicach Rzplitej zamieszkałych 
także przez ukraińców, dzielnice te w 
samem tych ukraińców rozumieniu nie 
Są narażone na oderwanie od Polski, 
jak są niemi dzielnice ukraińskie SSSR. 
Jest tylko kwestją czasu obustronnego 
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CENY OGLOSZEN: wierės milimetrowy įeinošzpaliowy na s:ronie 2-ej I S-ej 40 gr. Za tekstėm 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numierach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
Za dostar: czenie numeru dowodowego 24 grószy. 
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i objektywnego rozważania, uznanie 
pewnika, iż Małopolska wsch. jest 
stworzona na to by stać się pomo- 
stem, nie zaś przepaścią między po- 
lakami a ukraińcami. 

Pozostaje jeszcze do rozpatrzenia 
jedno zagadnienie, równie ważne jak 
pierwsze. Mamy na myśli pytanie, czy, 
iw jakiej mierze ukraiński interes na- 
rodowy, dążenie do podniesienia na- 
rodu ukr. w hi rarchji międzynarodo- 
wej pozwała na zbliżenie z Polską, 

lil. Nie przypuszczamy aby  jaki- 
kolwiek ukrainiec, nie pozbawiony 
elementarnych nocyj politycznych nie 
zdawał sobie z tego sprawy, że po- 
rozumienie polsko rosyjskie musi być 
klęską dla ukraińskich aspiracyj na- 
rodowych. Porozumienie to byłoby 
realizacją tego co nazywamy koncep- 
cją bismarckowską. Sytuacja ukraiń- 
ców przypominałaby wówczas sytua- 
cję polaków w rosyjskim i pruskim 
zaborach po pówstaniu styczniowem. 
Byłą ona wówczas fatalną Wogóle 
można powiedzieć, że sytuacja Polski 
po rozbiorach była zawsze tem gor- 
Szą, im większe porozumienie pano- 
wało między państwami zaborczemi. 
To samo odnosi się do sprawy u- 
kraińskiej. Im bliżej realizacji będzie 
koncepcja bisma!ckowska i porozumie* 
nie polsko-bolszewickie, tem gorszą 
będzie sytuacja Ukrainy. 

Logicznym stąd wnioskiem jest, że 
ukraińcy w miarę możności powinni 
dążyć do niedopuszczenia do poro- 
zumienia polsko-rosyjskiego w ich 
Sprawie. Widzieliśmy powyż:j, że nie 
leży ono w interesie polskiej racji sta- 
nu. Ale z drugiej strony jasnem jest, 
żę nieprzejednane stanowisko mniej- 
Szości ukr., w Polsce wzmacnia O- 
gromnie argumenty stronnictw rosjano- | 
fllskich, i zmusza Polskę do szukania 
innych dróg /rozwiązania problemu. 
Drogi te mogą pójść na Moskwę. 
Gd,by ukraińcy galicyjscy rozumieli 
swój interes, byliby nietylko lojalnymi | 
obywatelami państwa polskiego, ale 
również obywatelami polskimi naj: 
bardziej imperjalistycznie do Rosji u- 
sposobionymi. Powyższe rozumowa* 
nie jest zastosowaniem do sprawy u- 
kraińskiej rozumowania Dmowskiego 
z przed wojny Światowej. Roman 
Dmowski z dużą logiką uważał wów- 
czas, że po acy w zaborze rosyjskim 
muszą być najlojalniejszymi obywate- 
lam! tego państwa. lany stosunek do 
Rosji musiałby uświadomić rosjanom 
niebezpieczęństwo polskie, i pchnąć 
ich do porozumienia z Niemcami, jak 
to nastąpiło 1863 r. Tak Polska zaś, 
jak dziś Ukraina mogła spodziewać 
się wszystkiego po antagon'źmie państw 
zaborczych, niczego zaś po ugo- 
dzie. | : 

Zdawałoby się, że ukraińcy mo- 
gą wybierać jednak między przymie- 
rzem z Polską a przymierzem z Ros- 
ja. Na drodze do porozumienia z 
Rosją stęi jednak  przedewszystkiem 
sprawa społeczna. Nacjonaliści ukra- 
ińscy, be zich punktu widzenia vjmu- 
jemy problem, nie mogą być zwolenni- 
kami bolszewizacjiż Ukrainy. Pozatem 
Rosja może bez porównania łatwiej 
zasymlować element ukraiński jak 
Polska. Składają się na to podobień- 
stwa językowe i : psychologiczne. W 
końcu ukrajńcy muszą zrozumieć, że 
O ile Rosja zwycięży Pelskę, zwycię- 
stwo to będzie tego rodzaju, że wów- 
czas już nie będzie potczebowała się 
liczyć z Ukrainą jako ze sprzymierzeń- 
cem, fenomen podobny nastąpił już 
raz, a mianowicie w XVII wieku, kie- 
dy ukraińcy przez połączenie z Rosją 
przygotowali sobie niewolę, i Mazepa 
zapóźno zrozumiał, że należało iść z 
Polską przeciw Rosji, a nie przeciw- 
nie. Podobne niebezpieczeństwo nie 
grozi Ukrainie w wypadku gdyby 
Polska wzięła górę w pojedynku dzie- 
jowym z Rosją. Ogrom Rosji byłby 
jeszcze tak wielki, że przymierze pol- 
Sko-ukraińskie nie przestałoby być 
koniecznością samoobrony. Z powyż- 
szych względów wydaje się nam ze 
stanowiska ukraińskiej racji stanu bar- 
dziej wskazane przymierze z Polską, 
jak z Rosją. 

Adoli Bocheński. 
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Jerzy Ciemenceau 
Paryż, 26 listopada. 

Wczoraj w południe, kiedy w Pary- 
żu i we wszystkich miastach Francji 
grzmiały armaty oddając 101 strzałów 
na cześć „ojca zwycięstwa”, Jerzy 
Clemenceau został pochowany w osa- 
dzie Le Colombier, w Wandei, w ma- 
jątku rodzinnym, obok grobu ojca. Zgo 
dnie z wyraźnym życzeniem wielkiego 
hardego starca, pogrzebanie zwłok od 
było się tylko w obecności najbliższej, 
rodziny, paru najbliższych znajomych 
(m. in. posła Jerzego Mandel'a i gen. 
Mordacq'a) dwu służących i ogrodnika 
zmarłego. Zadnych mów, ani ceremonii 
religijnej. Tylko wiatr z oceanu idący 
zawodził w konarach samotnej jodły 
nad dwoma grobami rosnącej swoją mo 
notonną pieśń żałobną. 

Jednocześnie w Izbie Posłów odby- 
ło się krótkie ale istotnie wzruszające 
posiedzenie na cześć wielkiego Francu 
za. Przewodniczący Fernand Bouisson. 
socjalista, złożył hołd temu, co „nigdy 

nie ugiął swej woli przed siłami wro | 
giemi lub przewažającemi“, co za žy“ 

cia „przeszedł do historji i legendy". P. 

Andrzej Tardieu, premjer, dawny współ 

pracownik Jerzego Clemenceau, uczy- 

nił aluzję do roli swego b. szefa na kon 

ferencji pokojowej i z odwagą stwier- 

dził, że „nikt lepiejby od niego intere- 

sów Francji nie obronit“... Coprawda 

nie słyszał tych słów p. Briand, jedyny. 

z ministrów, który w uroczystem posie- 

dzeniu fzby nie brał udziału... Wszyscy 

posłowie wysłuchali obu przemówień 

stojąc, poczem na znak żałoby posie” 

dzenie odłożono do jutro. ' 
Aby dać ludności Paryża, a' przede- 

wszystkiem b. wojskowym możność ucz 

czenia pamięci Jerzego Clemenceau, 

rząd postanowił, że w najbliższą nie* 

dzielę odbędzie się defilada przed Łu- 

kiem Tryumfalnym. * ы 

* * 

Ostatnie chwile Clemenceau były 

wstrząsająco piękne. Konał długo, cier 

piąc. Zgasł w niedzielę (24 bm.) o go” 

* 

dzinie l-ej 45 w nocy, ale już w piątek | 

wieczorem stracił przytomność. Przed: 

tem jednak AE się coś nieprze 

widzianego. Clemenceau otworzył Oczy. 

i powiódł wzrokiem po pokoju, w któ 

rym było parę ósób z rodziny, paru zna 

* jomych i dwu służących. Wzrok umie- 

rającego zatrzymał się na Albercie, sta 

rym i wiernym słudze męża stanu; je” 

go wargi się poruszyły, jakby o coś pro 

sił. Albert się zbliżył. Wówczas Cle- 

+ menceau znalazł w sobie jeszcze tyle 

sił, że wziął w swe dłonie rękę Alberta 

i podniósł ją*do swych ust... Po chwili 

ta sama scena powtórzyła się z Bra- 

bant'em, starym szoferem, który od cza 

su wojny woził Jerzego Clemenceau na 

front, a potem nigdy go nie opuszczał. 

Obaj służący padli szlochając na kola- 
na przed łożem starca. 

Taki był ostatni akt woli tego, któ 
rego „Tygrysem“ zwano. 

Co za bogate i bujne życie miał ten 
człowiek. Co za charakter! Te same 
dzienniki, te same partje potępiały go 
dziś, a popierały i za szefa uważały ju” 
tro. I odwrotnie. Jego właśni wyborcy 
z departamentu Var woleli w roku 1893 
mieć za posła niejakiego Jourdan'a, któ 
rego nazwisko nikomu dziś nie jest 
znane. Deroulede, założyciel Ligi Patrjo 
tów, nazwał Clemenceau „,zdrajcą i. an- 
gielskim sługą. Barres w odrażających 
barwach go odmaiował w swej książce 
„Leuis Fugures“. Był to okres afery pa 
namskiej, fałszywych dokumentów Nor* 
ten'a i sprawy „Dreyfus'a. Clemenceau 
był zdecydowanym  „dreytušsardem““, 
wierzył w niewinność kapitana - żyda 
i domagał się rewizji procesu. Postawił 
na swojem, stał się znów popularnym, 
wrócił do parlamentu, a w roku 1906 
stworzył pierwszy swój gabinet. Por- 
tiel wojny powierzył gen. Picquart'owi 
który został prźez generalicję usunięty T 

    

Jikilenśz Aeduly 
Kiedy twierdzę, że zadużo mamy ju: 

bileuszów, zadużo rocznic, obchodów, 
festynów i t.p. — zwłaszcza, że każdy 
z nich przeważnie zamyka okres dziej 
sięciu lat nie mam na myśli jubileuszu 
Reduty, uroczystości dziesięciolecia jej 
istnienia. 

Jesteś my państwem, jesteśmy na- 
rodem, który liczy swoją przeszłość na 
tysiąclecie z setkami. Może kogoś sto- 
jącego na uboczu od naszych trosk i 
radości, od naszych smutków i nasze- 
i radości, od nawych.smutków i nasze- 
go wesela zadziwić, że co chwila, co 
okazja święcimy jubileusze dziesięcio- 
lecia istnienia pracy, działalności i t.p. 

Ten przerost w naszem życiu. pu 
blicznem święconych zbiorowo i pom- 
patycznie uroczystości przeróżnych nie 
tylko charakteryzuje naszą psychikę i 

= 

jest silnym wyrazem, mocnym objawem. 
aktualności tradycji politycznej naszej 
przeszłości w poczynaniach terazniej” 
szych, w działaniach chwili obecnej, ale 
świadczy wyraźnie o tej radości, o tym 
zachwycie, w jaki popadamy w obliczu 
odzyskanej państwowości, odzyskanej 

      
         

z wojska za to, że był obrońcą tezy, 
niewinności Dreyfus'a... 

Jako premjer i minister spraw we- 
wnętrznych walczył energicznie Clemen 
ceau z falą strajków - rewolucyjnych 
wzniecanych przez socjalistów, a kiedy 
w Narbonne jeden z manifestantów zo 
stał przez policję zabity, Gustaw Her- 
ve, wówczas redaktor naczelny „Guer- 
re sociale", wywiesił na wielkich buł 
warach portret Clemenseau z napisem: 
„Assassin“. 

J eszcze w czasie wojny monarchiści 
z „Action Francaise“ oświadczali się 
niemal codzień ze swą „pogardą' dla 
Clemenceau za to, że w czasie swych 
rządów zredukował kredyty wojskowe 
ze 100 miljonów do 66, 'a później, jako 
premjerowi, udzielili mu całkowitego 
poparcia. Herve stał się patrjotą i za- 
gorzatym „clemensistą“, a Barres skre 
šlič rozdiał o Clemenceau w następ 
mych wydaniach „Leurs Figures". Na- 
tomiast fa lewicy tracił stary „Tygrys* 
teren coraz bardziej. 

= * 

Ksiąžkę trzebaby napisač, aby opo 
wiedzieč to žycie pelne sprzecznošci. 
Ani na to chwila, ani miejsce. Zakon- 
cziny garsć tych luźnych uwag stwier- 
dzeniem że Polska miała w Clemenceau 
w całem tego słowa znaczeniu wielkiego 

* 

przyjaciela. Dzieki niemu zdotat Dmow-. 
ski na dobrą drogę wprowadzić sprawę 
armji polskiej we Francji, dzięki niemu 
na Konferencji Pokojowej delegacja pol 
ska mogł» dużo uratować z „najazdu' 
Lloyd ueorge'a na nasze z Niemcami 
granice. Clemenceau bronił również pol 
skiego punktu widzenia w sprawie 
wschodniej. Małapolski. W roku 1918, 
kiedy armja polską we Francji była 
bez wodza, Clemenceau myślał o ułat- 
wieniu ucieczki Piłsudskiemu z Magde 
burga i o powierzeniu mu dowództwa. 
Niestety, to się nie udało. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Poświęcenie ośrodka nienrolopicznego 
W dniu wczorajszym cdbyło się 

w Poradni Lekarskiej Mens  poświę: 
cenie Ośrodka Neurologicznego. 

Aktu poświęcenia dokonał ks. pro- 
boszcz Kulesza w obecności wojewo- 
dy Raczkiewicza, kuratora Pogorzel- 
skiego, naczelników Rudzińskiego i 
Jocza, Oraz grona _ przedstawicieli 
świata lekarskiego. Przemówił w krót- 
kich słowach ks. Kulesza, składając 
nowej instytucji życzenia, następnie 
przemawiał prof, Władyczko wyłusz- 
czając zadania i zakres działania O- 
środka, który składa się obecnie z 
trzech sekcyj następujących: 1) sekcja 
opieki nad układem nerwowym i 
zdrowiem psychicznem młodzieży w 
wieku szkolnym, 2) sekcja psychjat- 
rycznej opieki  pozaszpitalnej, 3) 
sekcja opieki nad nałogowcami róż: 
nego typu i rodzaju, 

Ośrodek neurologiczny jest Ściśle 
związany z kliniką neurologiczną U. 
S. B., z kliniką psychjatryczną, z pra- 
cownią psychologiczną, zorganizowa: 
ną przez Magistrat oraz z zakładem 
dla upośledzofiych dzieci. 

Zadaniem Ośrodka Neurologiczne- 
go będzie nie tylko ustalenie rodzaju 
zboczeń i schorzeń w zakresie ner- 
wowym | psychicznym lecz także 
współdziałanie z pokrewnemi instytuc: 
jami w zakresie zapobiegania |(profi- 
laktyki) schorzeniom nerwowym i psy- 
chicznym. 

Sekcja 2 i 3 już są czynne, zaś 
sekcja opieki nad zdrowiem psychicz- 
nem młodzieży szkolnej zacznie funkc- 
jonować od Nowego Roku. 

W Ośrodku Neurologicznym cho: 
rzy będą otrzymywali pomoc leczni- 
czą krewni zaś - wskazówki dotyczą- 
ce opieki domowej oraz wszelkiego 
rodzaju informację. Prof. Władyczko 
w przemówieniu swem podał wiele 

Iko Chlorodont 

sie naszego bytu kulturalnego. 
Jubileusze te — z przeróżnych dzie 

dzin nowego życia: politycznego, kultu: 
ralnego, społecznego, artystycznego i 
t.p. — świadczą, że wraz z odzyskaj 
niem niepodległości państwowej, na 
wszystkich odcinkach zawrzała wytężo- 
na praca, jakgdyby obudzona świado* 
mością, że naród wielki, społeczność 
zdolna do twórczego wysiłku, na wszy 
stkich odcinkach swego życia staje je» 
dnocześnie do ambitnych zadań i wy- 
kreśla szeroki i wszechstronny program 
realizacji swoich ideałów. i i 

Na jednym z tych odcinków znalazł 
się teatr polski. W obliczu wskrzeszo” 
nej państwowości należało teatrowi na; 
szeniu, pomnemu roli, jaką odegrał 
w epoce niewoli politycznej, dać ideały, 
które pozwoliłyby mu — wespół z in- 
nemi czynnikami pracy kulturalnej — 
realizować program wielkopaństwowy, 
ambitny, na długie lata obliczony. 

Te ideały dała teatrowi polskiemu 
Reduta. Powstała z woli i inicjatywy 
dwuch ludzi: Juljusza Osterwy i Mieczy 
sława Limanowskiego, miała te szczę* 
śliwe warunki, że natężenie patrjoty- 
czne ogółu, że świadomość społeczna 

sprzyjała realizacji teatru, którego zada 
niem było tchnienie ożywczych prądów; 
nowych myśli do skostniałych form 
teatralnych ' ożywienie tych form 

órczą inicjat „ Wreszcie stworze-     
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FRANCISZEK FRLICZKA 
Telefon 6-46.—Wilno—ul. ZAMKOWA Nr 9. 

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. 
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DO NABYCIA WSZĘDZIE 

TOW AKC.F.w. CHWEJKERT w ŁODZI. 

HURT: Izrael Rabinowicz, Wilno, Rudnicka 13. 

B. Rimini i J. Poświański Wilno, Rudnicka 6. 

PYTANY CENTA As sis AA ns AU iai li, Aki dis ESY TY Ą 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przeptaca“ g 

Polska Składniea Galanteryjna — д 
SKARPET i RĘKAWICZEK 
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W sali gimn. Ad. Mickiewicza (Dominikańska 3) wę włorek 3 grudnia 

KONCERT 
Felicji Chądzyńskiej (spiew) i Wtadysława Trockiego (fortepian) 

akompanjament: prof. Zygmuat 
Na korzyść XI Konf. T-wa św. 

Konserwatorjum Muzycznego. 

Dołega. 
Wincentego i Paulo i brat. pomocy 

Sprzedaż biletów w księgarniach: Zawadzkiego (Zamkowa 22)i 
Gebetnera i Wolfa (Mickiewicza 7) 

Początek o godz. 8 min. 30 wiecz. 
  

  

w połowie. grudnia 
chomiony Oddział 

R
i
u
 

|
 

r 

interesujących danych 0 ilości psy- 
chicznych chorych w, kraju i na Wi- 
leńszczyźnie oraz © niewystarczającej 
liczbie miejsc w szpitalach dla umy- 
słowo:chorych. 

P. wojewoda Raczkiewicz w krót- 
kich słowach złożył życzenia nowej 
instytucji której zadaniem będzie przy- 
czynić się również do zbliżenia po- 
między ludnością, a ludźmi nauki, 

Wkońcu  zwiedzano ambulatorja 
przyczem prof. Władyczko udzielał 
gościom wyjaśnień. 

nie wartości wychowawczych, odpowia' 
dających nowym warunkom naszego 
bytu. 

Reduta stopniowo i wytrwale, ma* 
jąc grono ideowych, ofiarnych pracoy 
wników, program swój urzeczywistnia 
ła — w wyniku tego zdobyłą w dzie- 
jach teatru polskiego w historji sceny 
narodoiwej kartę odrębną. į 

Praca jej rozwijała się w dwuch kie 
runkach: ściśle. artystycznym i wycho* 
wawczo - społecznym. 

Przeto dwa oblicza / miał 
dziesięcioletni jubileusz istnienia Redu» 
ty. Jedno — to uznanie i cześć dla jej 
zdobyczy ściśle teatralnych, zdobyczy 
sztuki aktorskiej, reżyserskiej i insce- 
nizacyjnej, drugie — to podkreślenie 
tej państwowotwórczej roli jaką ode- 
grała Reduta: przez swój charakter tej 
atru ideowego i wychowawczego, nie 
wyrzekającego się obok celów  arty- 
stycznych — celów społecznych. 

W tak pojętem zadaniu swojem i po 
wołaniu Reduta w znacznej mierze ur 
rzeczywistni:a swoje cele, zyskując wy- 
jatkoawą sympatję całej społeczności, 
uznanie sfer artystycznych, wdzięcz - 
ność tych licznych widzów co zbliska i 
z życzliwością wyjątkową obserwowali 
wysiłek i cieszyli się ze zdobyczy Re; 
duty. : 

Zanim — wolny od rozrzewniają- 
cych wrażeń wieczoru jubileuszowego 

przy ul, Miekiewieza Nr. 7. 
Czynności tego Oddziału obejmować będą: 

OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY, DZIAŁ UBEZPIECZEŃ 
NA ŻYCIE oraz WPŁATY NA KONTA CZEKOWE P.K.O. 

BG
: 

r. b. zostanie uru- 
P. K. O. w Wilnie 

  

BS Wo 
Druskienikil!!! 

Do sprzedania posesja, skła- 
dająca się z 5-ch ładnych drewnia- 
nych will o 20 ubikacjach i 1800 sąż- 
ni placu. Warunki do omówienia w 
Ajencji „Polkres*, Wilno, Królew- 

ska 3, tel. 17-80 

  

BE 
Dr E. GLOBUS 

(choroby skórne i weneryczne). 

POWRÓCIŁ. Wileńska 22. (10-121 5-7) 

  

  

najlepsza pasta do zębów, przez miljony codziennie w użyciu, uważana jest za najdoskonalszy środek do pielęgno- 
wania zębów i jamy ustnej. Specjalne zalety: 

1. usuwa szpecący osad 
2. czyni zęby alabastrowo białymi, 
3. usuwa nieprzyjemny zapach ust. 

mm Żądajcie tedy tylko CHLORODOKT gu 

pokuszę się dać objektywną ocenę do- 
robku Reduty ' scharakteryzuję jej wła 
ściwości całkiem odrębne w służbie 
sztuce polskiej, chcę pokrótce sprawo* 
zdać o przebiegu tej uroczystości, któ” 
rej byliśmy świadkami w dniu 29 li- 
stopada 1929 roku. ° 

Nie będę streszczał wszystkich mów 
podnoszących zasługi i zdobycze Re- 
duty. Obracały się one dokoła tej my* 
śli, że Reduta bodaj pierwsza w dzie 
jach naszej sceny narodowej umiała 
zdobycze artystycznego wyrazu teatral- 
nego stosować z myślą wychowawczą, 
nie pomna intdresu finansowego, nie- 
odłącznego w poczynaniach teatralnych 
a następnie dopracowywać się do wła 
snego wyrazu scenicznego będącego 
już zdobyczą własną. 

Uczucia przepełniającej teatr na Po 
hulance publiczności wypowiedział w 
pięknem — jak zazwyczaj u prof. Ru- 
szczyca — słowie przewodniczący ko- 
mitetu obywatelskiego, zagajając długi 
szereg mów, wśród których znalazła 
się odczuta mowa wice prezydenta Czy 
ża i wzruszająca bezpośredniością i na+ 
brzmiałem uczuciem mowa przedstawi: 
ciela młodzieży akademickiej. Odpowie 
dział, wzruszony do głębi p. Juljusz 
Osterwa w słowach głęboka odczutych 
i podniosłych. ‚ 

Wysłuchaliśmy — poraz już bodaj 
trzydziesty — ale z niesłabnącem zain* 

- sposób likwidować mu porachunki, jednąk władze śledcze zbadały wszelkie ewentu- 

Ślad jkobiety—ona najwidoczniej odegrała decydującą rolę. 

“ skopjowala oną akt śmierci. To ostatecznie zwróciło uwagę władz tak, że w rezulta- 

- podwórko począł ją ratować i przyjętym zwyczajem uderzył kilkakrotnie po twarzy. 

- mania, że działa ona planowo w pewnym kierunku, jej tylko wiadomym. 
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Echa tragedii na ulicy Garbarskiej 
Rola tajemniczej damy dotychczas nie wyjaśniona 

„Zagądka śmierci porucznika Staszaka nie została jeszcze całkowicie wyjaśnio- 
na. Śledztwo w tej tajemniczej sprawie toczy się z niesłabnącą energją 

Jak już wspominaliśmy sekcja zwłok stwierdziła w jelitach pewne obce sub- 
stancje, które nie zdołano zbadać na miejscu i przesłano do laboratorjów warszaw- 
skich, W najbliższych dniach wynik ekspertyzy będzie wiadomy i zakomunikowany 
Z Narazie podajemy pewne szczegóły związane z zagadkowym zgonem por. 
taszaka, 

Co nasunęło podejrzenie, że Staszaka otruto 
W trakcie rewiźji w mieszkaniu zmarłego znaleziono go w pozycji wyklu- 

czającej atak sercowy: Objawy konwulsji i pianą ną ustąch potwierdzały jedynie tę 
pewność. Staszak leżał na podłodze koło łóżka ciałem do okna, gdzie stał aparat 
telefoniczny, za pomocą którego chciał najwidoczniej wezwać pomocy, lecz nie zdo- 
łał dociągaąć się i padł martwy. 

Ponadto, chcąc popełnić samobójstwo, mógł skorzystać z rewolweru, który le- 
żał nietknięty na krześle a nie uciekać się do tak obcego dla wojskowego w dodat 
ku tak niepewnego Środka, jak trucizną. Wykluczą również zamach samobójczy, wy- 
sokie zrównoważenie i zdrowe poglądy na Życie, które cechowały $. p. Staszaką, 

Kto mógł dopuścić się zbrodni 
Ze względu na powyższe okcliczności zaszło pytanie, kto i zjąkich przyczyn 

dokonał zamachu na jego życie. Czy dopuszczono się zbrodni z zemsty, czy też # 
jakich kolwiek innych powodów. 

Wprawdzie Staszak nie miał osobistych nieprzyjaciół, którzyby mogli w ten 

alności t. zw. stosunki i znajomości zmarłego, które w rezultacie naprowadziły na 

Zona, siostra i kuzynka w jednej osobie 

Na drugi dzień po Śmierci Stąsząka, t. j. w ubiegły poniedziałek niemałe wra- 
żenie w szpitalu wojskowym wywołało przybycie młodej kobiety, która podała się za 
żonę zmarłego, Zapanowała konsternącja, bo dotychczas było wiadome, że Staszak 
uchodził za kawalera i ani słowem nie wspominał, że ma żonę. Nieznajoma której 
rozpacz nie miała granic z trudem zdołano uspokoić, by następnie odwieść pod opiekę 
rodziny narzeczonej zmarłego: 
я Tam rzekoma żona nie czekając na jakiekolwiek wypytywania przedstawiła się 
już za siostrę zmarłego, dodając, źe wiadomość o śmierci brata zastąła ją w Białym- 
stoku, zkąd natychmiast pośpieszyła do Wilna. Tu znowu powtórzyła się scena ze 
spazmami i atakami histerji. 

Na drugi dzień po zaiastalowaniu rzekomej siostry Staszaka w mieszkaniu 
Obrówny przyjechali de Wilna _ bracia zmarłego, którzy ku swemu wielkiemu 
zdziwieniu zastali nieznaną im kobietę, jaka przy powitaniu podała się tym razem za 
kuzynkę z Bydgoszczy: ‚ 

Podejrzenia rosną 
Tymczasem rzekoma kuzynka póczęła się zbytnio interesować opinją władz o 

zgonie Staszaka, wynikami śledztwa i t d. Niespodziewanie ujawniono, że podstępnie 

cie postarano się o zbadanie jej dokumentów. Ze znalezionej legitymacji wynikało, że 
jest to stałą mieszkanka Wilna, zameldowana w rejonie ulicy Piłsudskiego i że o ja- 
kimkolwiek. pokrewieństwie ze Staszakiem nie może być mowy. 

Zdemaskowanie oszustki 

We czwartek miało miejsce przewiezienie por. Staszaka ną dworzec. 
Do kaplicy wojskowej na Antokolu udała się rodziną i bliżsi znajomi. SPrzyje- 

chała również i „kuzynka”. W chwili gdy trumnę ze zwłokami zamykano dostała ona 
nagle ataku i straciła przytomność. Obecny 'lekarz po wyniesieniu zemdlonej па 

Symulantka zdezorjentowana postępkiem lekarza odruchowo podniosła rękę do twa- 
rzy, co wyraźnie wskazywało, że udawała jedynie zemdlenie. 

Jednocześnie władze uzyskały z drugiej strony pewne dane, że rzekomą kuzyn- 
kę łączyła ze zmarłym kilkuletnia znajomość i że pewne fakly wskazują, że ona jest 
sprawczynią otrucia. k 

Reasumując fakty zachowania się „kuzynki* władze śledcze doszły do przeko- 

W chwili, gdy kondukt pogrzebowy zatrzymał się koło dworcą kolejowego po- 
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  proszono ją do westibulu i tam aresztowano. 
Nie składa ona żadnych zeznań, stwierdzając jedynie, że niejest krewną Stasza- | 

ka i że użyła podstępu, chcąc być jaknajbliżej zmarłego. Zatrzymana twierdzi, że zna- 
ła Staszaka od dłuższego czasu i stanowczo neguje oskarżenia otrucia Stąszaka, 
jednocześnie nie chce wyjaśnić powodów swej bytncści w mieszkaniu Staszaka, co jak 
ustalono miało miejsce na pół godziny przed jego śmiercią. Co między innemi wów 
czas zaszło okryte jest narazie tajemnicą. 

Osadzona w więzieniu centralnym rzekomo się truła. 
zagmatwana, a najbardziej komplikuje sytuację sama aresztowana, która wyraźnie nic 
nie chce powiedzieć. jedaą z bardziej prawdopodobnych wersji jest, że nie chcąc do” 

. puścić do związku małżeńskiego z inną kobietą postanowiła $. p. Staszaka otruć i 
- dokonała tego podczas swej ostatniej bytności w jego mieszkaniu. (c). 

  

PrzeBój PARYŻA 

AKYA-- 
a OUNI 

DERFUMY-PUDER 

Przed odjazdem Lamartiniere, (ro- 
dzaj transatlantyckiego parowca dla 
zbrodniarzy), mówi się zwykle dużo o 
zesłaniu, a nawet słyszeć się dają 
głosy serdecznego współczucia dla 
tych nieszczęśliwych skazańców. 

W sabotach w grubem ubraniu z 
ogolonemi głowami są zamknięci w 
rodzaju pływających klatek bez wzglę: 
du na to czy mają lub nie morską 
chorobę Nikt na taki drobiazg nie 
zwraca najmniejszej uwagi, zesłani są 
trzymani za kratą pod grozą rewol- 
werów na wypadek najmniejszych o: 
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Ubolewając nad losem zesłanych m a 
na ciężkie roboty zbrodniarzy, zbyt @ Dr. Witold bugiejko E 
często zapomina się o ich ofiarach, ® przeprowadził się na ul. Kasztanową g| 
których właśnie oni pozbawili mieaia, B > + 2: Przyimuje 10 121 6ip6t-8 g 
zdrowia a często i życia. Tak niesłusz- == = 
nie mówi się že kara przerasta winy Używajcie znakomity г 
bo czyż wilk pozostawiony na swo- | Karlsbadzki GR Il 10R « 
bodzie jedynie z poczucia szlachetnej © Najlo Au ORNE: MAL 
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Cała sprawa jest wysoce 1 

       

       

    

teresowaniem „Przepióreczkę* Žerom+ 

skiego. W. P. 
Na zakończenie dajemy pełny texst 

mowy przewodniczącego komitetu oby 
watelskiego uczczenia zasług Reduty 
prof. Ferdynanda Ruszczyca: 

Wielce Szanowni i drodzy Kiero- 
wnicy Reduty! Reduto! 

„Przed dziesięcioma laty w tym oto 
dniu 29 listopada powstała placówka, 
której imię 7 czasem stało się tak wy* 
mowne a dziś znane w całej Polsce i po 
za jej granicami. Zapał, wiara i bez- 
graniczna ofiarność wiodły Was, Twór- 
ców i Zespół, wsród nieustającej walki 
z trudnościami i w bezustannym wysił* 
ku, by z daniny talentu i trudu urósł 
plomienny stos ku pięknu, na chwałę 
Sztuki i Idei. ' 

Rycerze niezłomni ze swym  księi4 
ciem Niezłomnym nia czele szliście szu- 
kający nowych dróg, przebijaliście się 
przez gęstwiny przesądów i szablonu; 
by zdobyć okopy i stanąć na wałach, 
aby z nich ogarnąć horyzonty najszer* 
sze, bezkresne. 

W kurzu długich pochodów Wa“ 
szych nie ustaw aliście a tylko czasem 
na dłuższym postoju, skupialiście się— 
może nieraz w poczuciu osamotnienia 
— wokoło rozniecanego przez Was o- 
gniska w zadumie lub wpatrzeni w 
gwiezdny a tak tajemniczy firmament 

'nych trudów artystycznych i kulturż) 

Sztuki. 
Pochody i zwycięstwa Wasze wpi 

sane zostaną do złotej księgi Sceny Po! 
skiej. 

I gdy dzisiaj wybija godzina dziesią 
ta dnia pierwszego stajemy tu przed! 
Wami, by schylić czoła za to cościć 
nam dawali i dali. : 

Przepotowilišcie serca Wasze, dž 
rząc w równej mierze lat Stolicę i gróć) 
nasz nadwilejski. A gdy stąd zagarnęli” 
cie wszystkie ziemie, zapalając ogni” 
na całym obszarze Najjaśniejszej RZ 
czypospolitej, niechże będzie nadal || 
nazawsze pochodnią Waszą i drqgj + 
wskazem serc Wasze gorejące i wić 
cznie młode. 

  

     

  

     
   

  

   
    

  

   

    

    

    

* * * 

Tekst adresu Komitetu Obywatė“ 
skiego brzmi: 

Twórcom Reduty i Jej Zespołowi P 
dziesięciu latach wytężonej i owocńó 
pracy nad rozwojem teatru w Polsce 
wychowaniem polskiego aktora, 
krzewieniem w najszerszych masach $* 
miłowania Piękna i podniosłych uczt” 
w uznaniu niespożytych zasług i ofiży 

nych, poniesionych dla Wilna i Zień 
Wileńskiej, składa słowa głęboki” 
wdzięczności i serdecznego hołdu. 

Komitet Obywatelski uczcze 
` zasług Reduty. 

Wilno dnia 29 listopada 1929 r.
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firmy 

    SKŁAD 
|FRERYCZNY 

Uwaga! Najlepsze 

Kaze niegowce, Obrwiegumowe 
prawdziwej znanej 

| „QPUADR 

  

IŻądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zmieniajcie na inne 

  

R
 

„KWADRAT - 

A T“ 

о 

šwiatowej 

  4 
  
      

  4 
        

  

      

  

Tylko z kwadratową marką fabryczną 
z datą 1924 r. według powyższego wzoru. 

    MI. ZŁATIM vw mea 8, 
  

  

  

BEZKOMPRESOROWE SILNIKI DIESEL'Ą 

MWM-BENZ, mannteim 

      

    

o mocy od 5 do 3000 km. 

PRZEDSTAWICIELSTWO: 

Biuro-Techniczno-Handlowe 

„Mechanit“ 
Wilno, ul. Trocka 11. tel. 652. 

  

Urządza 
od dnia 

2 grudria, 
wyprzedaż   
  

   
LoWArÓW okazyjnych I resztek 

    

ст о мо 

  

Mszy 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
współpracownikom naszej firmy, 

K 
  

  

NIEDZIELA 

DZIS Wschód (sł. g.7 m 24 

l-szy Adwent, Zachód . sł. g. 15 m. 14. 
Jutro 

Bibjsnny 

Spostrzeżenia  meteoroli Zakładu 
Meteorologji U. S. B 

ciśnienie 

średnie w m. : 

temperatura 
średnia 

opad za do- 
bę w mm, 

1, 

e : 
wiatr ! 
przeważający ; 

Uwagi: p c! murne, mgłisto, deszcz. 

Mnimum za dobę — 2C 

Maximum za dobę + 4 оС 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

Południowy 

— Osobiste. W dniu 28 listopada, rb. w 

kośc. św. Jana zostat pobłogosławiony zwią- 

zek małżeński filistrowej Michaliny Michnie- 

wiczowej, dora po św. pamięci doktorze 

Michniewiczu z fuksem korporacji „Vilnen- 

sia” panem Dziakowiczem Aleksandrem. 

MIEJSKA 
— (0) Posłedzenie miejskiej komisji fi- 

nansowej. We wtorek dnia 3 grudnia odbę- 

dzie się posiedzenie miejskiej Komisji Finan- 

sowej z następującym porządkiem dziennym: 

1) sprawy podatkowe, 2) sprawy przeniesie- 
nia kredytów, 3) taryfy. : 

— (0) Przyjazd prof. Chrzanowskiego. 
Dnia 29 listopada przybył prof. politechniki 
warszawskiej dr. W. Chrzanowski. Po obej- 
rzeniu urządzeń, profesor odbył konferencję z 
inżynierami na elektrowni, a o godzinie 14'zło 
żył sprawozdanie z wyniku badań przed Ma- 
gistratem i komisjami techniczną i rewizyj- 
ną. Prof. Chrzanowski udzielał również wyja 
snień na stawiane pytania. 

Po zakończonych próbach i konferencji, 
elektrownia miejska podejmowała wszystkich 
uczestaników obiadem w górnej sali hotelu 
George'a. 

"AKADEMICKA 
— 10 lecie bratniej pomocy polskiej mło- 

dzieży akademickiej di, Stefana Ba 
torego w Wilnie, Program uroczystości 10 
lecia podany do ogólnej wiadomości w jed- 
nym z poprzednich numerów nie uległ. zmian 
nie żadnej. Wstęp na Uroczystą Akademję w 
sali Śni« deckich USB za okazaniem zapro- 
szeń albo legitymacyj uniwersyteckich. Oso- 
by, które z tych ćzy innych względów do: 

as zaproszeń nie otrzymały, a życzą 
ąć udział w powyższych uroczystościach 

zechcą łaskawie zgłosić chęć udziału telefo- 
nicznie (tel. 770) w godz. 1 — 3 pp. i 7 — 
9 wiecz, podając imię, nazwisko i adres. 

— Koncert na rzecz Bratniej Pomocy Słu 
chaczy Konserwatorjum Muzyczn. w Wilnie 
odbędzie się w dniu 1 grudnia br. w Sali Kon 
serwatorjum (ul. Dominikańska 3/5). Udział 
biorą: absolwentka Wileńskiego  Konserwa 
torjum p. Janina Pławska, oraz uzdolnieni 
słuchacze: W. Byszewska, i M. Jentysowa 
(śpiew), H. Kalmanowiczówna (fortepian) i 
W. Rabinowicz (skrzypce). 

W programie: Chopin, Mendelssohn i in. 
PE o g. 7 wieczór. Bilety od 50 gr. do 

zł. 
— Zarząd chóru akademickiego USB przy 

pomina swym członkom iż mają się zebrać 
dziś t.j. 1. 12. br. o godz. 11.30 w mensie a- 
kademickiej, skąd chór uda się o godz. 12. 
m. 30 do sałi Śniadeckich na akademję Brat- 
niej Pomocy USB. 

KOMUNIKATY 
— Wieika loterja fantowa! Dziš w niedzie 

lę dn. 1 grudnia rb. w sali miejskiej (Ostro- 
bramska 5) Stow. Pań Miłosierdzia św. Win 
centego a Paulo urządza Loterję Fantową na 
opał i chłeb dla najbiedniejszych m. Wilna. 

Spies. spróbować każdy swego szczę- 
ścia! Moc żywych i cennych fantów. Cena lo- 
su 50 Ę 

— Na posiedzeniu właścicieli zakładów re 

   

    

stauracyjnych w Wilnie dn. 29 bm. postano- S 
wiono wybrać p. E. Kowalskiego, prezesa 
honorowego stow., aby reprezentował nasze 
stowarzyszenie na Il kongresie mieszczań- 
skim w Warszawie w dn. 1 i 2 grudnia rb. 
podczas obchodu 140 letniej rocznicy zjazdu 
Dekertowskiego, oraz wysłano telegram do 
rady naczelnej zjednoczenia stanu średniego 
w Warszawie treści następującej: Wileńskie 
stow. właśc. zakładów restauracyjnych życzy 
li kongresowi mieszczańskiemu szczęśliwych 

      
BATERJE 
iLATARKI     

„E. Ks. Biskupowi Dr. Wł. Bandurskiemu, wszystkim obecnym na 
w. w dniu 35-letniej rocznicy mej 

T:wu Pomocy 
ny, p. Welerowej 

gronu osób. które złożyły hojną ofiarę na cele Społeczne, a wszystkim 
razem za okazaną serdeczność, składam z głębi 
ropolskie „Bóg Zapłać” 

| ANIELA SZTRALLOWA. 
STAND TIT ROEE SPY WO ZADB BA 

    

Ё przy wejściu. 

pracy zawodowej, Związkowi 
ołnierzowi Polskiemu i 
za dekorację Cukierni 

wdzięcznego serca Sta- 

i owocnych obrad dla dobra i potęgi Najjaś- 
niejszej Rzeczypospolitej. 

Posiedzenie zakończono okrzykiem na 
cześć Naj jaśniejszej Rzecz: politej, p. 
Prezydenta I. Mościckiego i Wielkiego Budor 
wniczego Polski, Marszałka ]. Piłsludskiego. 

z dd „P.Ż.P.* serdecznie dziękuje 
p. Anieli Sztrałlowej za ofiarowane na Śchro 
nisko Sierot im. marszałka Piłsudskiego 300 
zł. z sum złożonych do Jej uznania — jedno- 
cześnie w imieniu dzieci wyraża wdzięczność 
za wyprawione sute przyjęcie dla 42 wycho- 
wanków. 

RÓŻNE 

—(%) Wiceminister gen. Fabryc; był 
do Wilna. W dniu wczorajszym And 8 
Wilna witany na dworcu przez wyższych 
przedstawicieli sfer wojskowych w Wilnie 
1 wiceminister spraw wojskowych gen. Fa» 
rycy. 
„— (y) Powrót JE ks. biskupa Bandur- 

skiego. Wczoraj, pociągiem rannym powrócił 
do Wilna JE ks. biskup Bandurski. 

NADESŁANE 
„Niema w Polsce niczego, czemby musia- 

ła ustępować obcym". Słowami temi, wypo- 
wiedzianemi w przemówieniu z okazji zam- 
knięcia Powszechnej Wystań Krajowej w 
Poznaniu, prezes zarządu PWK dr. St. Wa- 
chowiak podkreśla ogrom pracy, jakiej doko- 
nała Polska w pierwszem dziesięcioleciu swo 
jej niepodległości. 

I w rzeczy samej, w ciągu pierwszych 10 
lat powojennych Polska nietylko 'zdołała zu. 
pełnie odbudować zaniedbane przez politykę 
rządów zaborczych, jak i zniszczone przez 
wojnę światową różne gałęzie przemysłu, 
ale zbudowała cały szereg nowych placówek 
przemysłowych z dziedzin do niedawna w 
Polsce zupełnie nieznanych, tak że w dobie 
obecnej pokaźną liczbę najrozmaitszych wy* 
tworów przemysłowych, które przed wojną 
sprowadzano wyłącznie z zagranicy, wytwa= 
rza się w kraju. 3 

Jednym z wielu dowodów może służyć 
nasz wielki przemyst obuwia gumowego 
stworzony w roku 1923 w Grudziądzu dzięki 
sprężystości popularnego dziś na całym Świe 
cie przedsiębiorswa „PEPEGE”*, 

Przed wojną i w pierwszych latach po- 
wojennych przemysł ten w Polsce wcale nie 
istniał i całć zapotrzebowanie obuwia gumo= 
wego w kraju było pokrywane przez fabryki 
zagraniczne, wzgłędnie przez przemysł . kra- 
jów zaborczych. Jeśli się zważy, że Polska 
jest doskonałym odbiorcą obuwia gumowego 
to ta zależność od zagranicy siłnie ciążyła 
na naszym bilansie handlowym. 

Dziś import obuwia gumowego stał się 
nietylko zbędnym, ale nawet utrudnionym 
z uwagi na jakość gatunkową i nizkie ceny, 
jakiemi przemysł rodzimy bije wyroby za- 
graniczne. Nie dość na tem, Tow. Akc. „PE- 
PEGE* Polski trrzemysł Gumowy gorliwie się 
ga do rynków zagranicznych dia eksportu 
swych wyrobów, skutecznie konkurując tam 
z wyrobami obcemi. Jak wiadomo, Zakłady 
Tow. 'Akc. „Pepege”* produkują w obecnym 
sezonie zimowym przeszło 25.000 par obu- 
wia gumowego dzjennie w postaci kaloszy, 
śniegowców_ i t.p. tak, że wartość produkcji 
miesięcznej wynosi przeszło 7 miljonów zł. 

Z tego przypada na eksport około 
1.500.000 zł., co stanowi 1/2 proc. wartości 
całego eksportu polskiego. 

W ten sposób liczące załedwie siódmy rok 
istnienia Tow. Akc. „PEPEGE” nietylko w 
znacznej mierze przyczyniły się do rozwoju 
przemysłu rodzimego, łecz pod względem pro 
dukcji obuwia gumowego zajmuje obecnie 
czołowe miejsce wśród tego rodzaju przed- 
siębiorstw Europy Zachodniej. * 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś te- 
atr na Pohułance czynny dwukrotnie. O g. 
3.30 na popołudniowem przedstawieniu po 
cenach zniżonych ukaże się po raz 25 swiet 
na krotochwiła A. Grzymały  Siedleckiego 
„Maman do wzięcia*. Wieczorem o godz. 8 
arcydzieło Szekspira, czarowna baśń drama- 
tyczna „Sen nocy letniej", która cieszy się 
nadzwyczajnem powodzeniem. Artystycznej 
całości dopełnia piękna muzyka Mendelsohna. 
stanowiąca ilustrację utworu. jutro po raz 
10 „Sen rbcy łetniej*. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś dwa przed 
wienia. O godz. 3.30 po południu po ce- 
h zniżonych po raz ostatni w sezonie ory+ 

ginalna groteska B. Winawera „R. H. Inży- 
nier*. Wieczorem o godz. 8 pełna humoru, 
werwy i zabawnych sytuacyj wyborna kome- 

  

dja Verneuilla „Fotel 47", W rolach głów" . 
nych występują Janina Werniczówna, swiet- 
na artystka teatru krakowskiego oraz A. Zel- 
werowicz, który w roli barona Łebray two 
rzy prawdziwą kreację. Jutro w dalszym cią- 
gu „Fotel 47". 

— Ма]}!»піш premjery. W teatrze miej- 
skim na Pohulance najbliższą premjerą bę: 
dzie „Mirla Efros'* w teatrze miejskim Lutnia 

nia nowość „Pan Topaz*, 
Dziś Il niedzieła kameralna w zw. li. 

teratów (Ostrobramska 9) o godz. 20.30 pun 
ktualnie. Program zawiera 2 tria: Mozarta i 
Beethovena (op. 97) i kwartet Mendelssohna 
Karty abonamentowe i pojedyńcze bilety 

    

— Dziś w Sali Śniadeckich o godz. 8 w. 
odbędzie się wieczór jubjłeuszowy poświęco- 
ny trzydziestoleciu śmierci wielkiego patrjo- 
ty i poety litewskiego Wincentego Kudirki. 

Początek punktuałnie o godz. 8 wiecz. 
Na program wieczoru złożą się deklama- 

cja utworów poety, oraz dział muzykalno - 
wokalny. 

— Koncert na rzecz niezamożnych ucz- 
niów gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta. 
Dnia 7 grudnia br. o godzinie 8 wieczorem 
w sali gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta 
(M. Pohulanka d. nr. 7) odbędzie się koncert 
Nie wątpimy, że dobry cel oraz wielce uro. 
zmaicony program z udziałem artystycznych 
si, za przykładem lat ubiegłych, szczelnie 
wypełnią salę. 

  

  

oraz na nadchodzące ŚWIĘTA poleca wielki wybór 

podarków gwiazdkowych. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 29 
do 30 do godziny 9 rano zanotowano w Wil- 
nie 78 wypadków w tem kradzieży 7 zakłó 
ceń spokoju i nadużycia ałkohołu 10, przekro- 
ozeń administracyjnych 37. 

— (c) Zatrzymanie poszukiwanego. Poli. 
cja ujęła Josela Toutaka poszukiwanego za 
kradzieże dokonane na terenie Białegostoku. 
Tontaka pad eskortą odwieziono do dyspozy- 
cji tamtejszych władz. 

— (c) Nie udało się. Ujęto Mieczysława 
Cieśleńskiego zawodowego złodzieja, który 
zrabował Weronice Wołejszo (Wielka 51) to 
rebkę z pieniędzmi. 

— łc) Wypadek podgzas pracy. Podczas 
młócki zboża we wsi Jakimowicze gminy de- 
rewnickiej doznała pokaleczenia Olga Ždan, 
która przez nieostrożność włożyła rękę w 
tryby maszyny. 

— (c) Ńa Nowem Mieście jak zwykle nie 
spokojnie. Wskazywaliśmy na miłe stosune- 
czki panujące na t.zw. „Nowym Gorodzie* 
gdzie żaden przechodzień nie jest pewien czy 
z za węgła nie dostanie nożem w plecy. Te- 
go rodzaju przyjemność może spotkać nietvl- 
ko w nocy lecz i w dzień bo rozzuchwalenie 
gnieżdzących się w tej dzielnicy mętów spo- 
łecznych i awanturników różnego autoramen- 
tu jest niczem niekrępowane. Notujemy zno- 
wu wypadki porźnięcia i pobicia zanotowane 
w tej niespokojnej dzielnicy. Na ulicy Cedro- 
wej koło domu Nr. 43 znaleziono leżącego 
mężczyznę z ranami na ciele. Odwieziono go 
do szpitala. 

Na ulicy Nowogródzkiej zostali poranie- 
ni bracia Karol i Aleksander Maciejewscy ze 
wsi Degiemienie gminy trockiej. Jak na jeden 
dzień wystarczy. A co przyniesienie sobota 
i niedziela. 

SPORY 
Ł. T. S. G. w Wilnie. 

W dniu dzisiejszym mistrz okręgu 
Wileńskiego „Ognisko* zmierzy swe siły z 
mistrzem okręgu Łódzkiego Ł. Т. 5. @. 

Sądząc z ostatniego meczu Ogniska z 
Naprzodem wynik jutrzejszego spotkania 
jest pewny— przegrana Ogniska. 

L. T. S. G. silna drużyna, posiądająca 
w swym skłądzie tej miary strzelcą, co 
Herbstreich, rozgromi Ognisko łatwo, cho- 
dzi więc tylko o to, aby Ognisko zapano- 
wało nad nerwami i... przegrało elegancko. 
Bez brutalnej kopaniny i hałaśliwej gale- 
ri. (y). . 
RRKENURKUNNARNANNZNNARENNNANENZĘ 

RADJO 

Niedziela, I grudnia 1929 r. 

10.15-: Transmisja nabożeństwa z 
Poznania. 11,55—12,00: Transmisja z War- 
szawy. Sygnał czasu. 12.10—13.00: Trans- 
misja z Teatru Wielkiego we Lwowie. 
Przemówienie min. Kwiatkowskiego. 13.00 
—16.20: Transmisja z Warsząwy. Koncert 
i odczyty rolnicze. 16.50—17.15: „Poradnia 
prawna*—prow. adw. St. Węsławski. 17.15 
—17.40: „Czesław Jankowski* Odczytywygł. 
W. Piotrowicz. 17,40—19,00: Transmisja z 
Warszawy. Koncert. 19.00—19,25: „Kukułka 
wileńska* — mówiony tygodnik humorystycz= 

ny. 19,25—19,40:. 8-ma .lekcja języka nie- 
mieckiego, prowadzi dr. Włodzimierz Ja- 
cobi. 19,40—20.00: Program nażponiedziałek 
sygnał czasu z Warszawy i rozmaitości. 
20.00—20.30: Transmisja z Poznania Słu- 
chowisko. 25,30 - 22,00: II Niedziela Kame- 
ralna, organizowana przez Polskie Radjo 
w Wilnie, w porozumieniu ze Związkiem 
Zawodowym Literatów Polskich i Wil. Tow. 
Filharmonicznem. Transmisja z siedziby 
Zw. Literatów. Wykonawcy: prof, Marcelina 
Kimontt- Jacynowa (fort.), prof. Herman 
Sołomonow (1 skrzypce), Michał Szabsaj 
(ll skrzypce), Mikołaj  Salnicki (altówka), 
Albert Katz (wiolonczela). W programie 
muzyka niemiecka. 22,090—24,00: Transm. z 
Warszawy— feljeton, komunikaty i muzyka 
taneczna. 

Poniedziałek, dnia 2 grudnia 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.05—13.10: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 13.10—13.20: Transmisja 
z Warszawy, Komunikat meteorologiczny. 
15.40 16.00: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 16.00 —16.15: „Dni 
przeciwgruźl cze" - pogadankę wygłosi na- 
czelny lekarz Wileńskiego Towarzyst a 
Przeciwgruźliczego dr. A. Borowski. 16.15 
—17.00: Muzyka popularna w  wykocaniu 

Zespołu „muzycznego Polskiego Radja. W 
onecie Wagner—fantazja z op. „Rienct“ 

2) Czajkowski—-fantazja z opery „Euge- 
njusz Onegin*, 3) Lanner —walc, 4) Whitiag 
—piosenka japońska, 5) lvein - Chinatown 
6) Luble - Diable. 17.00—17,25: Audycja dla 
dzieci. Bajeczki dla najmłodszych opowie 
Zofja Tokarczykowa, 17,45—18,45: „Jak 
nie należy mówić po polsku* pogadankę 

5-tą wygł jerzy Wyszomirski, 17,45 18,45: 
Transmisja z Warszawy, Koncert. 18.45— 
19.25: Audycja literacka „Terakoya* zradjo- 
fonizowany dramat japoński w wyk. Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil. 19'25—19.40; 6-ta lekcja 
języka włoskiego prowadzi dr. Janina Rost- 
kowska.19.40 - 20.05: Program na wtorek 
sygnał czasu i, rozmaitości. 20.05. 20.30: 
„Jakie bogactwa materjalne czerpiemy z 
powietrzą* odczyt wygłosi prof. U. S. B. 
dr. Edward Bekier. 20.30 53.00: Trans. 
z Warsz. Operetka Pawła Weinera „Miss 
Radjo*, fejleton i komunikaty. 23.00— 24.00: 
„Spacer  detektorowy po Eu-ropie" —re- 
transmisje stacyj zagranicznych. 
AUGSZAGEODODNNCOWEKOJOGOGRUKNACUNĘC 

P rzeciw obstrukcji hemoro0idom, zaburze- 
niom w żołądku i kiszkach, zastoinie w wą- 
trobie i śledzionie, bólom krzyża zaleca się 
picie naturalnej wody gorzkiej Franciszka - Jó 
zeia kiłka razy dziennie. Woda Franciszka- 
Józefa działa zawsze pewnie, łagodnie i sku- 
tecznie. Żądać w aptekach i drogerjach. 

WZP nr. 49, 

  

Reprezentacja amerykań- 
skich maszyn do pisania 

I do rachowania odda fachow- 
cowi zastępstwo na terytorium Wo” 
jewództwa Wileńskiego. Wymagany 

lokal frontowy oraz dostateczna gwa- 

rancja, Oferty do Banku Odbudowy 

Nieruchomości w Krakowie ul. To- 
masza 9. 20 

Е 
Trzechlampowy ekranowy odbiornik 
co do mocy zasięgu i selektywności 
zastępuje 5—6 iampowy. Ekonomicz- 

‚ пу, tani i łatwy w obsłudze., 

Wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, Wileńska Nr. 38. 

REKU: LIRA Я КОЙ МЕ. ЛЬЕ LZODTTZE DOPSZNA BEDA. 
mmm mmm ma m mm 

NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdoby 
moj napoj KOLOSALNV SUKCESI 

PREGZ z FALSYFIKATAMII 

W celu ochrony przed „falsyfikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na- 
poju znanego dotychczas „pod nazwą 
„SINALCO“ ten sam napój ukaże się 

wi „FRUID” so op-tentowany 

Żądajcje adaicie FRUID" Bernsztójna 
z oryginalną etykietą i kapslem 

UWAGA! wszystkie napoje pod 
nazwą „SINALCO* i podobnie brzmią* 
cę nazwy nie mają ic wspólnego z 
moim napojem „FRUID*. 

Wyfwórnia Bernszfejna 
Wilno, Zarzecze !19, 

| W GE CY WY WY GH WU WW UW WY GE W. 

KAPELUSZE 
Welour, myśl. i in. 
cz 
zimowe 

E. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

Pamiętać należy 
że  najsolidniej i najtaniej kupić 

można najelegąctsze 

FUTRA MĘSKIE 1 
PŁASZCZE fufrzane DAMSKIE 

tylko w firmie 

P, LANCMAK 
Wilno, Wielka 56, 
Tamże najbogatszy wybór ubiorów 

męskich i smokingów. 

Gofowe i na obsfalunki. © 
(AKSA BORA ET С 

Magistrat miasta Święcian na zasadzie u- 
chwały Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 
1929 r. prot. Nr. 46 pkt. I ogłasza 

PRZETARG OFERTOWY | 
na dzierżawę rzeźni miejskiej w Święcianach 
od dnia 1 stycznia 1930 roku do dnia 31 gru 
dnia tegoż roku włącznie. Ё 

Oferty pisemne z podaniem wysokości pro 
ponowanego czynszu dzierżawnego w zam- 
kniętych kopertach z napisem: „Oferta na 
dzierżawę rzeźni miejskiej w Święcianach”, 
należy składać w biurze Magistratu (m. 
Święciany, ulica Nowa d. Nr. 7) w termimie 
do dnia 20 grudnia rb. godz .11 rano. 

Wysokość wadjum które winno być wpła 
сопе do kasy Miejskiej lub na cpnto czeko: 
we Magistratu w PKO nr. 51073 wynosi 5 
proc. sumy zaoferowanej. 

Warunki i wszelkie informacje dotyczące 
dzierżawy rzeżni miejskiej, uzyskać można 
w biurze Magistratu cod. ziennie, (prócz nie - 
dziel i świąt) w godzinach urzędowych. | 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 
20. 12. o godz. 12. й 

Magistrat zastrzega sobie prawo przepro- 
wadzenia dodatkowego przetargu ustnego, 0 
ileby ku temu zaszia potrzeba, 

    

Model 19301. 

RAL i DK AS ISI PAL ORO: 

  

KOfMETVMA WYTWORNEJ/ PANI... 
I i r a 

LADY CREAM 
CAZIMI 

  

Ciekawe wiadomości dla pań! 

Idealny podkład pod puder ożywia i 
zmiexcza naskórek nadaje aksamitną 
gładkość chroni od szkodliwego działgnia 
wiatru i mrozu, zapobiega pękaniu skóry 
i podnosi naturalną świeżość cery" 

    
Nie trzeba już posyłać do Warszawy 

Ia elektryczna 
fabryka francoskiego 

według najnowszych urządzeń na 127 modeli Ę 
Wykonywuje wszelkie plisowania materjałów od 1 mm. i szerzej Gwarantuje” 

jemy za długotrwałość wyrobu. 
Robotę wykorywa specjalny modelistą zaangażowany Z PARYŻA 

Zamówienia wykonują się w tym samym dniu. 

Ceny przystępne. 

Adres: Wilno, ul. Hetmańska 2. 
UWAGA! Przyjmujemy także mereżkowanie. 

M 

plisooania Mmaszynodes 

Przyjdźcie a przekonacie się. 

   

     

    

   

ŻY



   
   

  

   

      

    

   
   

      

   
         

  

№в.оо „PROWODKIKA” 

  

ŚNIEGOWCE 
i KALOSZE 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

Gold medal 

(Wielki medai złoty 4” 
: JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 1928 

Wielki wybór gatunków LUKSUSOWYCH 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

harńdłowiy Bet i a TROGCY "> koca ы 

  

   Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie ul. Ponarska 55, Tel. 13-30 

(4 Przyjmują zapisy. do grup: XLII amatorskiej dla Pań i 
: Pasów z nauką 5 twe i XLII Zawodowej z nauką 

2i pół miesięczną. 

   
4 Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 

"4 są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
SJ zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej odbywa się 
yą incywiduałne szkolenie praktyczne regulowanie sila:ków, 

rbiuratoró w, ustawianie zapłonu „MAGNETO* i „DELCO*. 
3 Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się na 
8 CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 

niczenia ilości godzin jazdy. Gwarantuje się ukończenie 
kursów i złożenie egzaminów bez dodatkowej opłaty. 

$ Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów 
j Zapisy przyjmuje i informacyj udzieła sekretarjat kursów 
Ё codziennie od godz. 1?-ej do 18- i 

przy ul. Ponarska 55. Tel. 13- 30. 
Przy Kursach czynnę są warsztaty remontowe dla samo* 

й chodów iciągówek rolniczych. 6087—£ 

     

  

    

WIELKĄ 
wyprzedaż resziek 

M GORDON* - — = — 
г у „T Wytwornia „Swiatfilm“ otilmuje wszystkich, ktorzy przybędą w niedzielę o 2:ej g. p. p. Film ten 

93 e KINO TEATR 3 с wyświetlany będzie w następnym programie. na ekranie 

  

     

  

  

04 dzia 28 listopada do 1 grudnią 1929 r. włącznie bucą wyświetlane tlimy: 

; ŻĄDAJCIE J seiuso| SERCE LOTNIKA" 
EB 

W Dramat łodych Iotników. Aktów 10. W rolach głównych: SUE CAROL, DAWID ROLLINS, rama 33 młodyc! otni w, W rolach głównyc ООО ацр ul. Ostrobramska 5. | i LONIS DRESSER. Nad program: „MILI KREWNIACY“ komėdja w 2-ch aktach. Kasa czynna od 
środka od odcisków EB g. 3 m. 30. Początek seansów od z. 4. Następny program: „PRAWO i BEZPRAWIE”. g Prow, A, PAKA.   
  

Dziś ostat. dzieńj Najwięk. przeboj świata! Cudo- film sezonu! Najpiękniejszy amant Europy IWAN PETROWICZ 
w otoczeniu czarujących gwiazd: CARMEN BONI i GINY MANES w A arcydziele erotycznem 

tzyk młodego żywiołu na cześć 
‚ Н'Б!“Пз“ „Studentka z KIA$STO RIŁOŚCI miłości. Najnowszy Cud Paryża: 

э Ouartier Latin“ Rewja „LIDO“, syn Seis po- 
Wileńska 38. į chłonął 500 tysięcy fr. z udziałem 10.000 osób. W orkiestrze SAKSOFON. Seansy od godz, 4 , 6, 8 i 10 

   Vaoruuoxa a NRU NU 

liana Wróżka [hiromantka 
= wyzdrowiala wznowiła przyjęcia. 
s Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
z dowe, © miłości i t. d. przyjmuje od 
z 10-ej do 8-męj wieczór. Adres: Na- 
a przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
z m. 6, w bramie na prawo schody. 

  

  

Jutro inauguracyjna premjera! Największa sensacja doby obecnej! Arcydzieło, Tożoieżoca 
tysiącom shańbionych! Super-Przebój Sezonu, 

KINO Szlakiem hańby и
ч
а
н
и
з
н
и
ц
к
я
д
а
н
а
н
и
н
н
а
ц
и
я
и
 

   

    

  

  

inrjary mniejszych i | LIGS" — W szponach handlarzy kobiet. — Wzruszający dramat obyczajowy tych, któremi handlują. W ro- ew: Parzakujon (e „KLBMÓAW większych" „HE | If główn. ulubienica publ. MARJA MALICKA, najznakom. artysta polski BOGUSŁAW SAM. Paris 1921 e EU klanas yy RY AB Wileńska 38. BORSKI. Nowa gwiazda ZOFJA BATYCKA, WI. Walter, Jez. Kobusz, L. Owroń oraz 
Gołd medał kres” Wilno, ul. Królewska 3, tel. į najświetn. artyści polsk. ekranu i sceny. Wzruszające sceny! Niebywałe napięcie sensacyjne. 

Paris 1927 17 80. 0 | Koncert gry! Film ten wyświetla się jednocześnie w Warszawie. Na premjerę bilety honorowe 
Grand Prix : $ 3 i bezwzględnie nieważne. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Libau 1926, 1927 Lerzaica Litewskiego Stowarzyszenia т amm "= oper” > POMOCY SANITARNEJ KINO-TEATR Śpieszcie ujrzeć! Dziś ostatni dzień! 
tau Wilno, Wileńska 28, tel. 846. M B N OLE S K U, dżentelmen - włamywacz 

+ Р ° sud dą 66 

W przychodni przyjmują lekarze specjalisci „MOLLYWODD w rolach głównych: IWAN 'MOZŻUCHIN, BRYGIDA HELM i DITA PARLO. W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, Mickiewicza 22. Początek seansów о Е KA 8, i 10.20 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz z 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roenfgena ” ' 
1 Elekfro-leczniczy. Kino, Hollywocd Jutro dawno oczekiwana premiera! "5587 Wi schodni 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 

Zakazana kobieta 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie 

(MIŁOŚĆ ARABK 1) 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

W obrazie tym role główne kreuje zespół artystów Światowej sławy 

Wiktor Varkony, jetta Gaudal i Józef Schildkraut. 

Oszałamiające bogactwo wschodu! Najpiękniejsze kobiety! Palarnia opłum! Przepych! Wystawa! 
Film ten cieszył się kolosalnem powodzeniem we wszystkich stolicach świata. 

Nad program: Tygodnik filmowy. Początęk seansów 4, 6, 8 i 10.25- 
Podczas seansów przygrywa orkiestra koncertowa. W poczekalni transmisja radjowa. 

W dzień premiery l:onorowe bilety nieważne. 

  

    

  

  

  

W sobotę i dnie następne. Arcydzieło GEORGE'A FITZMAURIECAA, Pierwszy film sezonu w 
Kino - Teatr którym bierze udział DOUGLAS FAIRBANKS (juajor) obok „genialnego MILTON SILLS'A i prześlicznych» 

ta wiazd Hollywood'a DOROTY MACKAIL * (Dramat z za kulis teatru). Film, w 
„Słońce * oraz BETTY COMPSON „WYWOŁYWACZ którym zobaczymy wielką pracę 
ul. Dąbrowskiego 5 | artystów w wytworniach Hollywood. PARĘ serc. Miłosć artystów w życiu i ra sceniel Miłosć ojca i syna 

  

  

Akc. „SPORT“ s„ARTYSTKI BEZ SZMINKI““ 
  

UL EE! IEC 46 Ludwisarska 4. Świetna komedja sportowa w 10-ciu akiach' W rolach głównych: CHARLES ROGERS, słynny 
Ф Ф Czynny narazie w so- odtwórca „Skrzydeł* i wdzięczną JUY  HARRI5. Nad program: film produkcji wileńskiej. „Dwa 

ląd; dwa kraje, jedno serce, jedaa dusza”. Seansy w soboty Od u. 4 pp., w niedziele i święta 
boty, niedziele iświęta. l 5 p.p. ios 80 gr., 50 gr, 30 gr. W niedzielę 1 XII wstep na pierwszy seans 1 zł. 

  Н BABURUWASTRZNUGAE 
Otrżymano najnowsze 

„modele 
pa Fabryk: „Pieyel — Paris*, „Arnold 

S% Fibiger", „A. Drygas“ „Sommerfeld“ 

K. Dąbrowska w 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, E 
SPRZEDAŽ i WYDZIERŽAWIENIE s D a 

SHM BUJBJYDASUSE BWZGUZAWBMZACIBU 1 róg ul. Mickiewicza wydaje smacz- 
RJ ya fary 078 © ies M ne domowe Śniadania, obiady i ko- 

m 
a 
m 
a 
e; 

в Wielce 5zanownemu Doktorowi 
miasta i na | jg Leonowi Achmątowiczowi za vieta 

przedmiešciach do- | 8 Przeprowadzenie mojej operacji 
wolnej ilości po- 8 doprowadzenie maie do zdrowi: 

siadamy do sprze ! Tą drogą składam najserdeczniejsze 
dania a podziękowanie Klemens Aramowicz, 

Wileńskie Biuro | ——m—manemm zka 

LACE w centrum = 
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Komis - Handj. л CHRZESCI AŃSKA E fekiewicza 21, | @ NOWO OLWOKZOMA  fiwiania i. @ 
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Mickiewicza 21, 
tel. 152. 2605—0 

  

  

  —— EMGSEB VTR WCZYTAJ 8 lacje © każdej porze dnia. 
Z E me Potrzebna wierzchowiec, — pół AJKK OBSŁUGA PRZYZWOITA. i Ё M nauczycielka na wieś ki ‚ nai oguias | gg UDE gg sausigelks, "8 więs krwi axsb # говоно: ® ceny KONKURENCYINE, 680559 

stot. WOPUTYCXNS, Zgłaszać się: 3 Maja powodu wyjazdu. Do-        
   

     

   
     

     

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednel @ 
tonny w zaplombowanych wozach № 

moczowych, Od oraz Gabinet Kosme- © _—— „| Zygmuntowska 8—6, 
==], Od 5-8 wiecz. 3 "inteligentna między g. 2 i 4-tej. 
Elektroterapja W, Posay B Mż , pan: poszu- na 

(diatermja). łupież, brodawki, SBD kuje posady wycho- 
GUN rzajki, wypadanie wło- wawczyni. Umie dob- BATTATWEH 

Kobleta-Lekarz |zów. Mickiewicza 46.Tze i gustownie szyć, Šž a E 
t ы UA NU Ledos E 

        
  

Początek zajęć w dniu 5 grudnia r. b. 

  

      

    

    

    

    

   chroni bieliznę! 

    

  

Persil w czasie jednorazowego 
krótkiego zagotowania wy» 
twarza miljony drobniuteńkich 

  

    

    

   
   

    

     

  

4 ! ТЫх ь ' : A 2 ! dostarcza 
WARSZ AWA KRAK. re 17- RYSZNE, NARZĄ. 18 MOMALE Ais sa s isp: kij deda 

  

Jetyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia) |... p stawiciejpyj e. „Przed 
Papieru | Maferjałów Pišmiennych smsa rum miasta z urzą- 

PAPIER“|(>) 19 sese d) "= 4-4, tel. Nr 7 L 

       

DOW MOCZÓW. 
cd 12-21 00 4-6, Nm  AWABWAŃE swoje złote i dolary 

ulokuj ną 13 proc. 
twoja i Gotówka 
twoja jest zabezpie” 

MW AE WEB zona złotem, _8re- 
m brem i drogiemi ka- 

TA. Wieoki Sa Plac a LOMBARD EEC: Hy STAŁEGOE 
skupia 12. Wydaje PRĄDU 

Vilnos ul. Tatarska pożyczki pod dstaw. DZE» płacimy najwyższe rej 

     

        

M. D E U h za od 
roku 1890 

Biuro: Wilno, jągiellońska 3, tel 811. 
Składy WENA ausis 27, 

  

nl. Miekiewicza 24, Pokėj į? 2 na KUPNO 1 SPRJEM 

       

      

   
       

    

syiiis, aariądów Kkaszerkadwiałowska 3 ; m, 1, od g. 10—12 i wiedzieć się: Wilno, | 

     
GRĄ dzeniem i ian 
EB dowiedzieć się w K. 

sie Stefczyka, Mickie- 

     

    

    
    

        

   

  

  SPÓŁKA a: Wez abinet 

  

    

  

SZUR sukc. Mikołajewska 1, róg 

    

    
   

  

   
    

   
   

      

      

  

    

     

   

= — Wilno, Zawalna 13, Telefon 501. Racjonalnej Kosme-- Solidnej denio gd WISE: Aaa, Mawo Niemieckiej 11, tel. U-11, | I 
( P olecai Kalendarze Ścienne, biurkowe i kieszon- tyki PE 3 R RPA 

Tym oto Spo= kowe na rok 1930. "vi Ino, SK węcdani Fabryka bli: skład PROCENTA js a PRACOWNIA 

sobem Persil || | Wausa mia Aštusr baitas siusis) To gan dela | ak ni || i KAPITAŁ || D WYIRESEMECA w э je je # ь a wytwórnią zeszytów, bruliono y Urodę ŠA doškos Bo) salony, o, najpównłej” zabet- Suknie balowe, wie ioiolestorakich, ® 
nali, odświeża, usuwa RT: a _ — ресла — ааЕ :::':‚:’ЕЕ&ЪЪ „i 

skazy i OROJ Po wię ASP Wileńskie Biuro Dom H.-K. „Za- | stępnych. Wykonanie 

i 4 Komisowo - Hanśl || chęta*  Mickiewi- j elegaackie. Pzyjmuję ry. Wywedźnie | wło-do wynajęcia. Św.| biurka, krzesła || Mickiewicza 21, ||Cza 1, tel. 9-05 |też uczenice do nau ski 3-10. | dębowe i t p. Do- sów i łupież. Naj- Jerski zaułek 10. | czne warunki 1 el -152_€S0g -0 „uznane kroju i Szycia. Wy” 
nowsze zdobycze k AJĄTEK w po-S uczenie się zapewnio- smetyki racjonalnej 2 duże pokoje na raty. bhżu _ kolei a % р | | | [| | H I у Kakas odg:10—8i 1 MNIEJSZY ze Szyi я GEUCHOTA | obszar około 70 ha. | REA b % 

2. P. 43.wszystkiemi wygoda: ] AKUMULATORY p uleczelna. Wynalazek | Ziemią i łąki dobe |= —— 

załatwiamy szybko 

      

     

      
    

   

     
       

    

    

     
    

    
         

   
   

   

  

  

   

   

    

    

    

     

    
    

    

  

    

   
   

  

   
     
   

  

   
   
   

      

   

  

    

  

       
  

     

    
     

      

‚ , › | ui mi, z telefonem, na „Eufonja" zademon”| rę 7 i pęcherzyków. Przenikają one Wilno, Wielka 7. Telef. 11-55. i Urod Kokie aliss ie unis ‚ oda strowany apežlalistom dobre komgleine Nauka 
> O 1 z rze! z Nn. 

tkaninę i usuwają wszelki brud. SUKNA SZEWIOTY Ia T do wynajęcia. Jagiel- 8 Światła i BO la went NONE | olesia aš maszynie. 
"Nad # KAMGARNY WEŁNY Regulacje 1 „Apyate ańska, m, 10. | ollinnė. Sprzedaż, las dziękowania. Żądajcie | D. H-K. „Zachęta* | Orzeszkowej 11 - 1 

adzwyczajna sila czyszczą« BOSTONY GOBELINY E Eine Roam A ae apra Firma |beibiataci pouczają | (a ks | gama 
| © Roazyków Naska a ODA | PA ° liitiai Girda [0577 t A. — ZGUBY 

: czyni zbytecznym wszelki PLUSZE PODDZCNKY ' {чилкЁ“Ё.“ЬЁ“‚’“ЫЪ—…- Kraków. Obiad ZYC 
: 2 y y JEDWABIE PŁÓTNA od g' 10—7. ,  — Warszawianka Hanananeżzss Kia DOMOWE wytaje się. £ Z 'czenie, ak 

Na nies KOŁDRY TOWARY LNIANE | poszukuje _ posady na 18 świe WCOWA Śniadeckich 3-18 przez p: K. U. 
у FIRANKI ' №е!‹ы›е№п\кі шкш-ЁШПМ bronzowo- Wykwalitikowyana SZy- 168 Mostowej. 0 wind) na imię Sa- 

' CHUSTKI "° miczej, kasjerki, lub kryształowy  okazyj-ie suknie i płąszczć w A adis 7 ładowanie muela Azirlańskiego, 

  

   

            

   
Olbrzymią swą po- 

pularność w Polsce za- 
wdzięcza Chevrolet do- 
skonałej konstrukcji, 
oszczędności w zużyciu 
paliwa, sprawności obsłu- 
gi i umiarkowanej cenie. 

Ceny od zł. 10.650 
loco fabryka Warszawa. 

  

NAJWIĘKSZY WYBÓR, NAJNIŻSZE CENY. 

Co trzeci saiiockód zare 
wany w Polsce — to RANK 

   

    

    

  

    

  

P dobre nie sprzedaje się. domach  prywatnyc zam. w Wilnie, przy Spr zedaje się aaa! długo” Lombard Biskupia 12, oraz przyjmuje robo- Akumul? 10 ul. Ostrobramskiej 22, 
zły pies podwórzowyć letnia uraktyka: Wiel-oraz są inne żysan='£ 2 siebie. Portowa uskutecznia „Kad io", unieważnia się. —o 
WEN Jasna 29. Ка 13 т. 8. —0 dole. —0 15,0 4. muz Wilno, Trocka 4. —0 
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Brukarnia „Wydawnictwo Wileńskie”, Kwaszelna 2A 
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