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Opłata pocztowe uiszczona ryczałtem. 
rękopisów sie zamówionych mie zwraca. Administra- 

cja mie uwzgiędnia rastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Mowa Kazimierza Swifalskiego 
wygłoszona dnia 14 grudnia w Warszawie 

Na wstępie swego przemówienia p. 
premjer zaznaczył, iż ograniczy się do 
bardzo ogólnej charakterystyki 18 go- 
dzin ostatniej debaty sejmowej i po- 
dzieli się swemi wrażeniami, dodając, 
iż dwa te dni sejmowe traktuje jako po 
uczającą ilustrację naszego parlamenta 
ryzmu, do czego uprawnia kilkakrotne 
kwalifikowanie tych 18 godzin sesji sej 
mowej przez marszałka Daszyńskiego, 
jako posiedzeń historycznych. 

Te 18 godzin — mówił p. premier 
— podnoszę do znaczenia symbolu i 
wolno mi z tych właśnie dni wyciągać 
wnioski, w jak złym ustroju żyjemy i 
jak nieodzowną i pilną rzeczą jest rewi- 
zja, zarówno. naszej konstytucji, jak i 
naprawa naszych sejmowych obycza- 
jów, jak i zmiana form życia politycz- 
nego. 

Dalej p. premjer zwraca uwagę na 
zewnętrzną technikę obrad Sejmu, pod 
kreślając, iż od kiłku lat utarł się zwy- 
czaj, że przy wszystkich ważniejszych 
punktach porządku dziennego występu- 
je na trybunę ta sama nieledwie kolej 
ka mówców, która składa oświadczenie 

Geneza utworzenia się w naszym 
Sejmie tak śmiesznych iorm obradowa 
nia i ustabilizowania się izb nie jest 
niestety rzeczą tylko przypadku. Sejm, 
jest konglomeratem 20 autonomicznych 
sejmików klubowych, które na trybu- 
nie sejmowej przez swoich parlamentar 
juszy komunikują swoje noty. 

Prasa opozycyjna stale domagała 
się zwołania sesji nadzwyczajnej. 
zaciekawieniem oczekiwałem, jakie to 
koncepcje zosta, ną z trybuny sejmowej 
rzucone w Świat polski dla pokrzepie- 
nia jego serca, a dla pognębienia rządu. 

iestety, myśli w słowach nie mogłem 
znaleźć. By nie zdradzić, że są groma- 
dą niewykwalifikowanych oddziałów, 
wykrzykujących zupełnie różnezawoła 
nia bojowe, nie posiadających żadnego 
dosłownie żadnego wodza, Czy można 
znależć coś bardziej charakterystycz- 
nego, jak właśnie to, że wniosek 0 vo- 

tum nieufności nie posiadał dosłownie 
ani jednego zdania uzasadnienia. W 
tym wniosku, odbiegającym od wszyst 
kich dotychczasowych form, nie było 
ani cienia uzasadnienia, ani jeden za- 
rzut nie został sprecyzowany. Fenomen 

ten wymaga wyjaśnienia. 
Czyż mamy w tem upatrywać za- 

powiedź lepszej przyszłości na niebie 

polskiego parlamentaryzmu, gdy sło- 

wa i czas pójdą na wagę złota? Czy 

ież było to tylko wynikiem zaambaraso 
wania? Jak wiadomo, wniosek o votum 

nieufności; został postawiony przez ze- 
spół, nazwany „centrolewem*. Ten cen 
trolew jestwstotą'w którą sztucnie chce 
się wmówić że żyje. Lew polityków, 
lew posłów, lew oratorów, lew auto- 
rów miljona rezolucyj i wniosków, któ- 

ry mie jest w stanie mna trybunie parla 
mentarnej nietylko ryknąć, ale nawet 
mruknąć, nosi napewno złośliwe, sprze 
czne ze swą naturą przezwisko. Ponie- 
waż zaś, jeśli chodzi o liczbę głosów, 

i tak jest niewystarczający, by być wię 
4% kszošcią, to było rzeczą nawskroś nie- 
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sumienną, lekkomyślną obalać coś, cze- 

go zastąpić czemś pozytywnem nie 

jest się w stanie. |, 3 
Niedługo trzeba było oczekiwać, by 

przestrogi, któreśmy wypowiadali pod 

czas debaty sejmowej, sprawdziły się 

w całej pełni. Gdyby nie chodziło o in 
teresy państwa, moglibyśmy tem, co 

się dzieje p o uchwaleniu votum nieu- 

fności, bawić się, jak w najlepszym ka 
barecie. 

ZMIERZCH WYRAZU „LIKWIDA- 
CJA" 

Partje opozycyjne są dzisiaj podob- 

ne do swawolnych Dyziów. Teraz żad 
nego deseniu ze swych kamyczków 

ułożyć sami nie są w stanie. Każdy”z 

nich inny obrazek chciałby układać. 

Cóż bardziej charakterystycznego, jak 
artykuły w organie narodowej demokra 

cji, które tłumaczą że ma ona tylko 37 

głosów Usprawiedliwia się ona teraz, 
że gdyby ona kamyczków nie rozrzuci- 
ła, rozrzuciliby inni złosliwi. chłopcy. 

Ci panowie, którzy wniosek o vo- 
tum nieutnośc. zgłaszali, używają cią- 
gle wyrazów „likwidacja systemu*, ale 
komentarze do słowa  „likwidacja” 
zmieniają się co chwila. Bardzo niedaw 
no słowo „likwidacja* brzmiało, jak 
huk armat grzmiących: „Kraj ma was 
dość, odejdźcie*. Odejść miał już nie- 

* tylk o rząd, ale cały obóz ideowo z nim 
związany tak, aby pył zapomnienia po- 
krył ten kierunek polityczny, który 
wprawdzie z walki o niepodległość wy 
rósł, ale teraz, jak pisano, wolności 
niepodległości zagraża. Bardzo nieda- 
wno słowo „likwidacja* brzmiało, jak 
terkot karabinów maszynowych, nasta- 

'wionych na całą Radę Ministrów. Lecz. 
im bliżej było do głosowania nad votum 
nieufności komentarze, co to znaczy „li 

kwidacja systemu stawały się coraz 
łagodniejsze. Dzisiejsza prasa opozy 
cyjna pisze, że istnieje większość parla- 
mentarna dla każdego rządu, który sta- 
nie bez, zastrzeżeń na gruncie konstytu 
cji i ustaw, oraz położy kres pogłoskom 
zamachowym i samowoli administracyj 
nej. Teraz więc chodzi tylko o to, by 
przyszły premjer obiecał, że nie będzie 
oktrojował konstytucji, chociaż dotych 
cząs ani! ja, ani moi koledzy mie czyni 
liśmy takich zapowiedzi. Gdyby prem- 
jer miał obowiązek składania przyrze- 
czeń, czego czynić nie będzie i aseku 
rować wszystkich od. wszystkich ich 
obaw, to litanja takich zastrzeżeń mo- 
głaby ciągnąć się w nieskończoność i 
przerodzić się w nowe pacta conventa. 

Gdybyśmy mogli wierzyć, że coraz 
inna interpretacja słowa „likwidacja 
wynika stąd, że opozycja mimowoli, 
zbliżając się do odpowiedzialności, sta 
je się ostrożniejszą w słowach, można 
by to jej za jakiś plus moralny poczy- 
tać. Niestety, geneza zmian tej inter- 
pretacji z huraganu na słowicze trele 
jest zupełnie inna. Nasi obrońcy parla 
mentaryzmu twierdzą, że właśnie oni 
są komiecznym łącznikiem między spo 
łeczeństwem a sferami rządzącemi i że 
bez ich głosów państwu lada chwila 
może zagrażać katastrofa. Lecz nie pier 
wszy i nie ostatni raz musimy stwier- 
dzić, że ci panowie swojej funkcji nie 
umieją spełnić. Są oni pośrednikami, 
którzy zapominają a klientach, a klien 

Z ci się ich wypierają. Weźmy dla przy- 
kładu tylko jedno. Gdzie ci panowie 
wyczuwają teraz wybuchy radości i sły 
szą okrzyki wesela, że votum nieufnoś- 
ci dla rządu zostało uchwalone. Kon- 
sta. tuję fakt, istniejący niewątpliwie 
w psychologji społeczeństwa, że krzyk 
„Kraj ma was dosyć*, był krzykiem kil 
ku rozhisteryzowanych polityków. Pa- 
nowie ci niestety swych funkcyj repre 
zentantów narodu spełniać nie umieją 
i sztuki wyczuwania pragnień szerokich 
warstw nie posiadają. 

Nieopatrzne wprowadzenie się w 
trans histeryczny kilkunastu zawodo- 
wych polityków ma swą swoistą gene- 
zę. Panowie ci pamiętają czasy, w. któ 
rych rządy były słabe i chwiejące się 
jak trzcina. Jeden ostrzejszy artykuł, w 
jakiemkolwiek pismie wywoływał 
wśród członków gabinetu drżenia. Efe 
kty takiego artykułu stawały się natych 
miast widaczne. Do bardzo niedawno 
panowie ci sądzili, że ta sama metoda 
może być stosowana i do rządów po- 
majowych. Gdy jednakże masy nie od- 
powiedziały na apel, pozostały tylko 
rozdygotane nerwy bezsilnych polity- 
ków zmuszonych łatwo. do widocznej 
dziś rejterady. W wyniku tego szumne 
słowo „likwidacja zeszło na psy i po- 
zostaje dziś niełedwie już tylko trud wy 
nalezjienia człowieka, któryby chdiał lo 
jalnie współłpracowąć z Sejmem. Lecz 
warunkiem lojalnej współpracy _ musi 
być dobra wala obu stron. Gdy jej nie 
ma, tylko bardzo nienozsądny cziowiek 
może się dziwić, że następuje walka z 
jej wsąelkiemi etapami. 

PROF. BARTEL JAKO MARSZAŁEK 
SEJMU. 

Wspominając następnie dzieje Sej 
mu, p. premjer przypomniał, że nie kto 
inny, lecz właśnie Marszałek Piłsudski 
wysunął projekt, by prof. Bartel został 
marszałkiem Sejmu. Czyż ktokolwiek 
może uwierzyć, by Marszałek Piłsudski 
planując wybór swego długoletniego 
współpracownika na przewodniczącego 
sejmu, chciał z niego uczynić cel dla 
swych ataków. Jest powszechnym zwy 
czajem i tradycją wszystkich parlamen 
tów, że przewodniczący jest przedsta- 
wicielem najliczniejszego klubu. 

Lecz kandydatura prof. Bartla tą 
samą arytmetyczną większością głosów 
która i teraz panuje w Sejmie, została 
odrzucona. W związku z tem wysuwa- 
no argument, że na rozkaz nie można 
wybierać marszałka. W związku z tem 
należy zaznaczyć, że według zwyczaju 
panującego w Anglji, gdy miejsce spea 
kera, pełniącego zwykle swe funkcje 
przez kilka kadencyj, apróżni się, rząd 
wyznacza swego kandydata na to sta 
nowisko i nikt nie uważa tego za roz- 
kaz, zwrócony do ciała ustawodawcze- 
go. Rządy pomajowe nie mają na su- p 

mieniu ani jednego faktu, który byłby 

złamaniem artykułów konstytucji. 

WSPÓŁPRACA BYŁA ODRZUCONA. 

Wspominając następnie próbę na- 

wiązania scislejszej współpracy nad za 
gadnieniem budżetowem p. premier 
stwierdza, że większość sejmowa pro- 

pozycję tę sama odrzuciła, a obecnie 
wysuwa: tę współpracę, jako własny po 
stulat. Lecz postulat ten bez zmian 
dotychczasowych obyczajów nie zo- 
stanie nigdy osiągnięty. Jako przykład 
nielojałności i pogwałcenia zwyczajów 

  

   
   

  

parlamentarnych, może służyć fakt zło- 
śliwego rozdziału referatów budżeto- 
wych, przy którym przedstawicielom 
BB przyznano referaty tak podrzędne, 
że nie pozostawało im nic in. jak zrzec 
się tych reteratów. Po scharakteryzo 
waniu rozdrażnienia i małostkowych 
pobudek, jakiemi kieruje się opozycja 
sejmowa, p. premjer stwierdził, że nie 
rządy pomajowe odrzuciły możliwość 
współpracy z sejmem i nie one zaprze- 
czały tej potrzebie. Klucz do tej współ 
pracy znajduje się w rękach Sejmu lecz 
bez zmiany metody prac na ulicy Wiej- 
skiej rządu, mogącego współpracować 
z Sejmem się nie znajdzie, chyba, że w 
pierwszym dniu swej nominacji rząd 
ten powie, że przestaje być rządem. — 
Panowie którzy w ciągu dwóch ostat 
nich dni sejmowych tak szczęśliwie dla 
siebie obradowali, nie zdają sobie spra 
wy, jak olbrzymią zrobili nam przysłu- 
gę, mimo swej woli i wbrew swej woli 

REWIZJA KONSTYTUCJI. 

Zadaniem, któreśmy sobie w tej 
chwili postawili, jako cały obóz, jest 
przeprowadzenie rewizji konsty'ucji. 
Panowie z opozycji wiedzą, że zagad 
nienie to żyje dziś w Polsce. Mimo to 
na konierencję, proponowaną tak nie- 
dawno przez BB, nie przyszli i dopiero 
teraz poczuli, że trzeba pomyśleć nad 
załatwienia tego zagadnienia. Muszę 
stwierdzić, że trzeba było dopiero „rzą 
dów pułkowników*, by ich przekonać, 
że masy zgoła inaczej myślą i zgoła 
czego innego chcą. Umilkły teraz narze- 

kania i skargi, że jesteśmy rządem mil- 

czków i traktujemy społeczeństwo jaka 
bierną masę, że wprowadzamy sztucz 
ne zobojętnienie polityczne społeczeń- 
stwa, by na tem zobojętnieniu i bier- 
ności żerować. Obóz nasz nie będzię 
nigdy społeczeńśtwii schlebiać, lecz bę 
dzie je wzywać do walki wtedy, gdy 
chodzi o zdobycie lepszej przyszłości 
dla państwa. jednym z zadatków lep- 
szej przyszłości jest zmiana ustroju. 

Uchwalenie votum nieuiności dla 
rządu przyczyniło się jeszcztł do udo- 
wodnienia wszystkim ad oculos, że: rę- 
wizja konstytucji jest koniecznością, 
która musi być jak najszybciej załatwio 
na. 

ANONIMOWY KOMUNIKAT. 

Nie chcę oczywiście mówić o wczo 
rajszym anonimowym komunikacie, któ 
ry wyraża jakoby gotowość tworzenia 
przez opozycję rządów  parlamentar- 
nych. Gdy panowie ci inaczej mówią 
na Zamku, a pod wpływem głosów pra 
sy zmieniają nagle swe stanowisko na 
djametralnie różne, to geneza takiej 
volty nie przynosi im zaszczytu jako 
mężom stanu. Cały ten komunikat 
zdradza że jest tylko fintą i blufiem, 
może wywołać tylko drwiące uśmiechy 
na wargach wszystkich, wszyscy bo- 
wiem wiedzą, że przy 
się rozeszli, a przy podz%gie tek poczu- 

bili. Formalne prawa wyrażenia votum 
nieufności c” panawie mieli, ale moral 

nego żadnego, gdy nie mogą za przysz- 

łe losy wziąć odpowiedzialnošci. Tu 

właśnie istnieje cała różnica obozu. 

Jedni w Polsce do przestrzegania for- 

malnego prawa chcą się ograniczyć, 

nie posiadając równocześnie prawa mo 

ralnego, ufundowanego na poczuciu od 
powiedzialności za losy państwa. Mar- 
szałek Piłsudski nigdy przez całe życie 
nie złamał tego prawa moralnego bra- 
nia odpowiedzialności, a jego przeci- 
wnicy nad tem prawem nieustannie, 
swobodnie i z lekkiem sercem przecho 
dzą do porządku dziennego. Votum 
nieufności, które ci panowie uchwalili, 
jest równąznaczne z votum nipuiności, 
które zostało wyrażone ojbiecnej konsty- 

tucji. | ‚ 

  

Posiedzenie posłów sjonistycznych 
Małopolski Wschodniej 

Na posiedzeniu posłów sjonistycz: 
nych Małopolski Wschodniej uchwalo- 
no kierownictwo agend po Śmierci 
pos. Reicha poruczyć sen. Schrebero- 
wi i pos. Rosmarinowi. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep ,, edność". > 
ŁIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. | 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

£agraniczne 50 Edo, proc. 
miejsca. Terminy druku mogą być przez 

Sytuacja przesileniowa nieulega zmianie 
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P. Bartel wyjecha! do Lwowa 
WARSZAWA, 14 XII. (tel. wł. Słowa). Dzień dzisiejszy nie przyniósł 

w przesileniu rządowem większej zmiany, sytuacji. Zainteresowanie kół po- 
litycznych nadal koncentrowało się wokół osoby p. Bartla który spędził 
dzień dzisiejszy następująco: Przed południem przyjął kolejno kurtuazyjne 
wizyty pp. ministrów Moraczewskiego, 
go i Niezabytowskiego. 

Od godziny 12tej 45 do 2 glej 15 konierowa! p. Bartsl 
rze z Marszałkiem Piłsudskim. Po południu złożył wizytę ministrowi 
leskiemu i jeszcze przed odczytem w Filharmonji wizytował premjera ŚSwi- 
talskiego, poczem złożył wizytę pożegnalną Panu Prezydentowi 
spolitej i o godzinie 11-tej wyjechał do Lwowa. 

W ciągu niedzieli ukazać się ma komunikat 
zwołaniu przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na poniedziałek lub wto- 
rek narady większej ilości osób z pomiędzy Sejmu i Senatu oraz 
parlamentu. Po tej konferencji dopiero Prezydent R:eczypospolitej ma zde- 
cydować komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. 

Słynny „rewelafor” święciańskt Pietkiewicz 
zasądzony na cztery lata przez rząd kowieński 

KOWNO, 14.XII. PAT. Sąd kowieński skazał oskarżonego o 

Staniewicza, Kiihna, Matuszewskie- wykonywania. koncesji 

Kancelarji 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiaskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. | 
OSZMIANA — 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. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

ma srrorie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
OR a milimetr 60 gr. W numerach Si Ada Eve oraz Z E o 25 proc. drożej. 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej inistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
Administrację zmieniare dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

ECHA STOLICY 

Przedłużenie koncesyj na 
sprzedaż wyrobów alkoholowych 

WARSZAWA, 14.XII. (tel, wł. Sło- 
wa). Minister Skarbu przedłużył, prawo 

na Įdetaliczną 
sprzedaż wyrobów alkoholowych do 
1go lipca 1930 r. Termin tych konce- 
syj upływał w dniu 1-go stycznia 
1930 r. i z tego tytułu kilkanaście ty- 
sięcy drobnych: przedsiębiorstw  wy- 

.  Szynkowych musiałoby ulec likwidacji. 
Cywilnej o Na skutek ciężkiej sytuacji gospodar- 

czej p. Minister zdecydował termin ten 
przedłużyć. 

O przywrócenie Minisfarstwa 
Kultury i Sztuki 

Wczoraj odbyło się w polskim klubie 
artystycznym, Jerozolimska Al. 39, zebranie 
artystów, na ktorem omawiano sprawę 
przywrócenia Miaisterstwa Sztuki i Kultu- 
ry. Zgromadziło się przeszłe 100 osób ze 
wszystkich ster artystycznych stolicy. Ze- 
brauiu przewodniczył profesor  Jachimo- 

w Bzlwede- 
Za- 

Rzeczypo- 

z poza 

służbę w armji polskiej słynnego ze swych zeszłorocznych wystę: wicz, sekretarzował Franciszek Siedlecki. 
pów denuncjatorskich Pietklewicza na 4 lata więzienia. 

Misja Vasconcellosa w Litwie 

Po zieferowaniu sprawy przez profesora 
Wł. Skoczylasa i prof. K. Stryjeńskiego 
wywiązała sią dyskusja, w której brali 
udział Elektorowicz, Mateusz Gliński, Ce= 

W jakim stopniu Litwa nie przestrzegała uchwał między- %'v Jelienta, Karol Irzykowski, jan Nepo- 
narodowych o tranzycie i komunikacji 

KOWNO, 14 XII. PAT. Wiceprzewodniczący komisji komunikacyjno- dyskusji 

mucen Miller, radca ministerjalny Janusz 
Mikietta, Wł. Skoczylas, Szukalski, Romu= 
ald Witkowski. W toku bardzo ożywionej 

zapadła następująca uchwała: 

tranzytowej Ligi Narodów Vasconcellos, który przed kilku dniami przybył »/ważywszy, że sztuka jako najwybitniej- 
do Kowna, 

ma złożyć raport ze swej podróży do Litwy przewodniczącemu komisji tranzytowej 

wyjechał na prowincję w celu zbadania na miejscu kwestji, w rzędne znaczenie 

jakim stopniu Litwa nie przestrzegała uchwał międzynarodowych o tranzy: 

cie i komunikacji miejscowej. Badania delegata Ligi Narodów dotyczą spec- 

jalnie kolei libawo-romneńskiej. Rezultaty tych badań będą stanowiły ma- 
tsrjał przy rozstrzyganiu sporu litewsko-polskiego. 

Vasconcellos wyjechał już z Kowna 

szy przejaw kultury narodu ma pierwszo- 
państwowo-twórcze, аг- 

tyści zebrani na zgromadzeniu w Polskim 
Klubie artystycznym w dniu 12 grudnia 
1929 r. domagają się przywrócenia Mini- 
sterstwa Sztuki i Kultury i ześrodkowania 
w nim wszystkich funkcji państwa z dzie- 
dziny sztuki. P. dyr. Jastrzębskiemu, dyrek= 
torowi departamentu sztuki wyrażamy za 
jego owocną, pełną poświęcenia pracę głę- 
bokie podziękowanie i prosimy © wytrwa- 

KOWNO; 14 XII, PAT. V-sconcellos wyjechał dzis z Kowna do Berlina, gdzie "Ie na tem trudnem stanowisku". 

Ligi Narodów ce Ligerowi. 

„Uoium заштат! 
  

a Reichstagu dła rządu Mūllera 
"Zakończenie dyskusji 

BERLIN, 14—12. Pat. Dzisiejsze przedpołudniowe posiedzenie 

Rozwiązanie organizacyj 
ukrałńskich 

„Wojewoda Iłwowski zarządził rozwią: 
zanie stowarzyszenia pod nazwą „Pożarno- 
gimnastyczne towarzystwo Sokił* w całym 
szeregu miejscowości Małopolski wschod- 
niej z powodu utraty warunków prawnego Reich. 

stagu poświęcone było dalszej dyskusji nad wczorajszem expose kanelerza isttienia tych stowarzyszeń oraz z powo- 
Miillera. Poseł niemiecko-narodowy Oberfohren wywodził, iż mimo  znale- 

du przekroczenia  statutowego zakresu 
działania. W szczególności zarządzenie to 

zienia kompromisu gabinet Mullera uważać można za moralnie obalony O- dotyczy „Sokiła* w Wierzbiążu, w Wiązo- 
raz krytykował politykę finansową rządu. W obronie programu finansowe- 
go wygłosił dłuższe przemówienie minister finansów Hilferding. Po prze- 
mówieniach szeregu mówców dyskusja ogólna została zakończona. 

Uchwalenie wniosku stronnictw koalicji 
Na posiedzeniu popołudniowem Reichstag w głosowaniu 

uchwalił votum zaufania dla rządu 222 głosami przeciwko 156 przy 22 
wstrzymujących się od głosowania. Votum zaufania podpisane zostało przez 
wszystkie partje koalicji rządowej z wyjątkiem bawarskiej 
Wniosek o votum zautania brzmi: Reichstag aprobuje oświadczenie rządu 
Rzeszy i zastrzegając sobie ostateczne i szczegółowe oszacowanie ustaw, 
ufa, że program reformy finansowej zostanie przeprowadzony według ogó!- 
nej linji. nakreślonej przez rząd. Reichstag wyraža rządowi zaufanie za je- 
go politykę ogólną. 

Uiajone zamierzenia dr. Schachfa 
LONDYN, 14.XII. PAT. „Daiiy Teiegraph", zastanawiając się nad 

wej w powiecie sokalskim, Hrewieńcach, 
Mostach Wielkich i Żółkwi w pow. Żół- 
kiewskim, Budkowie w pow. Bóbrka oraz 
w Rudnie powiatu lwowskiego, następnie 
w Kulawie pow, Żółkiewskiego i Kniżpolu 
pow. dobromilskiego. Ponadto rozwiązane 
zostało stowarzyszenie „Czytelnia Proświ- 
ty" w Dzikowie Starym powiatu Lubaczów 
oraz w Starym Samborze. 

Akademia we bwowig 
ku czci Marji Skłodowskiej-Curie, 

Celem uczczenia zasług pani Marji 
Curie: Skłodowskiej odbędzie się w 
niedziele 15 b. m. staraniem Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet i Stowarzy- 
szenia Kobiet z wyższem wykształce- 
niem w sali Ratusza we Lwowie uro- 
czysta akademia. 

imiennem 

partji ludowej. 

  

motywami przytoczonemi przez Schachta w jego memorandum, twierdzi, że 
popularyzuje on swoją osobę jako ewentualny kaadydat prawicy na prezy* 
denta Rzeszy. 

rogramie, by . 

Przygoiowanta do II koniereneji Haskiej 

Dziś, w niedzielę, o godz. 12 w Sali 
Miejskiej odbędzie się pod protektoratem 

Pana Wojewody Wł. Raczkiewicza 

KONCERT 
na cele budowy 7-mio klasowej Szkoły 

Porozumienie pomiędzy rządami, codo strony finansowej Powszechnej im. Marszałka Polski J6ze- 
'konferencji 

PARYŻ, 14—Xli. Pat. „Petit Parisien“ stwierdza, że doszło do niemal 
całkowitego porozumienia pomiędzy poszczególnymi rządami co do finan- 
sowej części konferencji haskiej. Dziennik podaje, że rzeczoznawcy skarbo- 
wi zbiorą się prawdopodobnie w poniedziałek w Paryżu w celu sprecyzo- 
wania treści układu Oraz nadania mu charakteru oficjalnego. 

Zaimis wybrany Prezydeniem Grecji 
ATENY. 14,XII. PAT. Zaimis zosta: w; 

publiki. 

się 

Nakaz aresztowania b. Prezydenia Meksyku Callesa 
NOWY YORK, 14XII. PAT. Były prezydent Meksyku Calles 

powrócił z Europy na pokładzie parowca „Bremen”, Dowiedział 
w dniu wczorajszym, że w Laredo ukazał się nakaz areszto - 

wanła go jako oskarżonego o spisek 1 zamordowanie dwóch 

ybrany prezydentem re. Jodko. 

fa Piłsudskiego w Podbrodziu. 
W koncercie tym bierze bezinteresowny 

udział szereg wybitnych *sił artystycznych; 
łącznie z profesorem Witoldem jodko, któ: 
ry łaskawie wykona kilka utworów na 
cytrze. Pierwszy występ znakomitego ar- 

tysty bezpośrednio po jego Jubileuszu 
25-cio letniej działalności artystycznej daje 
możność szerokiej publiczności m. Wilna 
podziwiania mistrzowskiej gry profesora 

_ Wstęp na koncert od 40 gr. do 2 zł. 
Bilety przy wejściu. 
  

KOMUNIKAT 
Wileńskiego Tow. Przeciwgruźliczego 

W Polsce istnieje 128 T-w przecino- 
gruźliczych, jak na 30 miljonowy 
narod zbyt mało. Przeto walka z 

oficerów armji meksykańskiej. Calles ma być aresztowany w gruźlicą jest w Polsce dopiero w 

zaraniu. Połrzebne są wysiłki całego 
społeczeństwa! Popierajcie walkę z 
gruźlicą. i 

Žądajcie i kupujcie nalepki przeciw- 
gruźlicze! 

chwili, gdy będzie przejeżdżał przez Laredo. 
staje w związku ze śmiercią gen. Blanco I płk. Martinzysa, któ- 
rych trupy ze skutemi rękami znaleziono w roku 1922 niedale- 
ko Laredo. Calles posiada paszport dyplomatyczny, 
klucza wszelką możliwość aresztowania byłego prezydenta na 
terytorjum amerykańskiem. 

Burza na Dalekim Wschodzie 
Pertraktacje sowieckie z rządem mukdeńskim 

MOSKWA, 14 XII. PAT. Komisarz dyplomatyczny rządu mukdeńskie- 
go Tsai przybył do Nikolska-Usuryjska, gdzie przyjął go przedstawiciel ko- 
misarjatu spraw zagranicznych ZSRR Simanowski, 
do Chabarowska. 

  

Znowu nie wampir 2 Dusseidoriu 
„BESLI, 14.XII. Pat. Policja dusseldorfska donosi, iż szcfer Meyer aresztowa ny 

w Chebie, a podejrzany o morderstwa masowe, nie przebywał w Dusseldoriie w cza- 

sie, kiedy zbrodnie te były tum popełniane. Meyer przybył przed kilku miesiącami 

do swej rodziny mieszkającej 
krewnych w Chebie. 

Policji nic nie wiadomo o tem, jakoby Meyer był karany za ciężkie zbrodnie» 

a rodzice jego cieszą się dobrą opinią. 

w Dusseldorfie, a następnie 

Oskarżenie pozo: 

poczem obaj odjechali 

udał się 

który wy- 

do swych  



    

SŁO w oO 
  

ECHA KRAJOWE! 

  

Podhrodzie niech służy wzorem 
£ prawdziwą satystakcją biorę pióro do 

ręki by skreślić artykuł intormacyjny 0 
Podbrodziu, jednym z majwięcej zaniedba- 
nych do niedawna miast Wileńszczyzny. 

Podbrodzie od czasu pierwszych wybo- 
rów władz miejskich z p. burmistrzem Ka- 
jetanem Rożnowskim na czele kipi rzecz mo- 
żna od twórczej pracy obywatelskiej. W 
okresie  półtorarocznym dokonano naogół 
więcej niż w ciągu poprzednich 9 łat od 
chwili przekształcenia Podbrodzia na miasto. 

Podbrodzie "było miastem które krom 
nędznych wpływów podatkowych nie posia- 

      

Wifna, w sprawie poparcia jego nawskroś 
obywatelskich i państwowotwórczych zamie- 
rzeń. 

M. Podbrodzie, krótko mówiąc zaapeło- 
wało do Wiłna w sprawie poparcia przed. 
sięwziętej budowy gmachu 7-mio klasowej 
szkoły powszechnej. 

Na zasadzie jednomyślnej uchwały Ra- 
dy Miejskiej szkoła nazwaną została im. Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. Uzyskawszy od- 
powiednie kredyty rządowe Magistrat przy- 
stąpił niezwłocznie do budowy gmachu po- 
wyższej szkoły. 

  

  

Budująca .się 7 kł. Powszechna szkoła im. 

dało kompletnie żadnej własności — i z ni- 
kąd stałych dochodów. 

i niespożytej energii  burmis 
Rożnowskiego — miasto w pierwszym 
dzie nabyło na własność rynek i wielką ,, 
rowankę*, od hw. ja Т 
w zrozumieniu 
te objekty o 50 pr 

Budynki pozostają nadal w 
wojska, które płaci miastu dzierżawę, dzier- 
żawa zaś z rynku przynosi kasie Magistra- 
fu na czysto 8.000 zł., iącznie dochód z tych 
objektów wynosi 10,400 złotych, co stanowi 
w skromnem budżecie miasta 17 proc po 
stronie dochodów. 

Nie upłynął rok, a stanęła nowa rzeźnia 
j okrywając pozycję dochodu w bu- 

dżecie blisko w 10 proc. Ponadto Magistrat 
enił sobie dochody, niedoceniane przez 

poprzednie władze miejskie i które w gruncie 
rzeczy nie przynoszą najmniejszego obcią- 
żenia dła miejscowej ludności. Mowa tu, 
między innemi, o opłatach drogowych 

    
      

  

   

  

     

      

   

  

od rzecz /szkoły, 

Marszałka Piłsudskiego w Podbrodziu, 

Na czele Komitetu honorowego budowy 
szkoły stanął p. Wojewoda Raczkiewicz, zaś 
na czele Komitetu wykonawczego, działają- 
cego pod protektoratem starosty swięciań- 
skiego stanął burmistrz miasta 

Kamień węgielny został założony w r. ub. 
podczas obchodu 10-1ecia Niepodległości Pol. 

  

że. ski Obecnie szkoła jest już pod dachem. 
Gmach, jak widać z ilustracji, jest oka 

zały. Posiada 12 klas wyldadowych, salę gim 
nastyczną i rekreacyjną, oraz niezbędne ubi- 
kacje. Urządzenie wewnętrzne uzupełniają 
łazienki z nadtryskami, 

Koszt budowy dotychczas wynosi do 170 
tysięcy złotych, na co złożyło się ze skarbu 
państwa 115 tysięcy złotych, z uzyskanych 
dobrowolnych ofiar obywateli 5 tysięcy — 
pozostałą sumę pokrył Magistrat gotówką, 
bądź zobowiązaniami. 

Obecnie Komitet idący w całym słowa 
tego znaczeniu na rękę zamierzeniom Magi 
stratu przeprowadza intensywną akcję na 

gromadząc odpowiednie środ 

  

  

Budowa boiska sportowego w Podbrodziu. 

kupców eksploatujących okoliczne łasy, któ- 
rzy, jako zamieszkali przeważnie poza ob- 
rębem in. Podbrodzia — uiszczają obecnie 

"do kasy miasta przeciętnie 2.000 złotych ty- 

' tułem kosztu zwrotu utrzymania dróg. 
: Elektrownia, która poprzednio w ciągu 
5 lat była w rękach przedsiębiorcy prywatne- 
go izraelity — i nie dawała żadnych korzy- 

"ści miastu, obecnie dzięki umowie z hr. Ty- 
szkiewiczem, Magistrat posiadając na wła- 
snošč użytkowność sieci rozdzielczej — admi- 
mistruje i ściąga opłaty za prąd elektryczny, 
z czego” osiąga rocznie dochodu do 4.000 
złotych. Światło przytem jest daleko lepsze. 

Magistrat postawił sobie za cel uregulo- 
"wanie granic miasta przez przyłączenie oko- 

- łeznych osiedli, tuż łeżących przy mieście, a 
wchodzących dotychczas w obręb najbliż- 
szych gmin wiejskich. 

Przyłączenie tych osiedli, da możność 
- łatwiejszego sporządzenia planu regulacyjne- 

go i wszechstronnego rozwoju m. Podbrodzia 
— A teraz o sprawie najwięcej aktualnej 

sj interesującej nawet Wilno. 
Od kilku dmi w prasie miejscowej 'za- 

powiadany jest na niedzielę dnia 15 b. m. 
koncert w sali Miejskiej na rzecz budowy 
Szkoły im.. Marszatka Polski Józefa Piłsud- 
"skiego w. Podbirodziu. 

" 'Nie jeden: zrobi minę z głupia frant i 

spyta: 
,  — Azaliż mało mamy podobnych celów 

w Wilnie! 

_ byle jakich), oczywiście, 

o. Tu należy się małe wyjaśnienie. Podbro- 
odzie, jak żadne dotychczas z miast Wileń- 
szczyzny, zdobyło się dzięki przedsiębiorczo- 
ści i energji swego burmistrza na apel do 

NASZA PRZYJACIÓŁKA KSIĄŻKA 
Gdyby mię spytano nagle i niespo- 

"dziewanie, jaki powinien być stosunek 
do książki mężczyzn i kobiet i gdyby. 
„wolno było wykręcić się od szczegó- 
łowej odpowiedzi paradoksem, odpo- 
wiedziałabym bez wahania: 

Mężczyzna powinien pisać książki, 
kobieta powinna je czytać. 

Oczywiście, rzuciły by się na mnie, 
jak Iwice, wszystkie oczywiście człon- 

"kinie Zawodowego Związku Literatów 
(a Bóg widzi, że jest ich kilka i to nie 

zasypanoby 
mię tysiącami argumentów 0 subtelno- 
ści kobiecego pióra, o przedziwnej in- 
'tuicji, o. roli serca w literaturze i t. d. 
ip. t, oczywiście przyrzuconaby parę 

_ ciężkich kamyków — czcigodnych, do- 
_stojnych nazwisk. I, oczywiście, miano- 

f 

\ 

by rację. 
_ Sama chętnie przyznam, że Młako- 

wiczówna wzrusza mię więcej, niż Tu- 
wim, a „Krystyna* Sygrydy Undset 
to jedna z najpiękniejszych i najgłęb- 

ych książek, jakie zdarzyło mi się 

  

ki, w celu wykończenia ostatecznego budo- 
wy szkoły i oddania jej do użytku już w po- 
czątkach przyszłego roku szkolnego. Trzeba 
tutaj dodać, że w gmachu szkoły, mają zna 
leźć pomieszczenie warsztaty rzemieślnicze, 
częściowo ju. istniejące przy szkole powsze 
chnej w Padbrodziu, które w myśl najszczer 
szych intencyj, ba nawet już konkretnej u- 
chwały Rady Miejskiej mają być możliwie w 
najkrótszym czasie przekształcone na zawo- 
dową dokształcającą szkołę  rzemieślniczą. 
Poparcie tych wszystkich zamierzeń jest 
naszym „kardynalnym obowiązkiem obyw - 

Łącznie z budową szkoły rozpoczęto tuż 
obok budowę boiska sportowego, zaś na 
wiosnę na tymże boisku ma być rozpoczęta 
budowa Domu Ludowego. Będzie to centrum 
pracy wychowawczo - oświatowej, oraz wy 
chowania fizycznego i przysposobienia woj. 
skowego. 

Jak doceniane są te zamierzenia władz 
miasta popierane przez inspektora szkolnego 
w Święcianach, niech służy fakt, że na czele 
akcji budowy Domu Ludowego i boiska stoi 
dowódca 23 p. uł. płk. Duchnowski — i, że 
23 pułk ułanów asygnował na ten cel kwo 
tę 5.000 zł. w robociźnie. 

Powiatowy Komitet wychowania  fizy- 
cznego i Przysposobienia wojskowego asy- 

ował już na ten cel 13.000 zł. Magistrat m. 
odbrodzia 5.000 zł. — Jak widać z powyż 

szych danych m. Podbrodzie — pracą swą 
służyć może jako wzór dla innych ośrodków 
naszego kraju, tak często ulegających w zma- 
ganiach z ciężkiemi warunkami egzystencji. 

Władzom m. Podbrodzia nałeży się pu- 
błiczne uznanie. B.W.Ś. 

Zresztą pocóż mam bronić zdania 
które sama nazwałam paradoksem, 
i które wypowiedziałabym (wyraźnie 
tryb warunkowy) tylko w pewnej ok- 
reślonej wyżej sytuacji. 

Naprawdę, pisząc 6 roli książki w 
życiu kobiety, wyrażę się znacznie 
skromniej. Powiem poprostu, że nao- 
gół biorąc, kobiety są wdzięczniejsze- 
mi czytelniczkami od mężczyzn. 

Przedewszystkiem mają więcej cza- 
SL. 

Chociaż dzisiaj dużo się zmieniło 
w życiu kobiety przeciętnej, choć nie- 
raz musi, lub chce, zająć się pracą 
zarobkową, a jednocześnie ciężar pro- 
wadzenia domu i wychowywania dzie- 
ci pozostają na jej barkach, chociaż 
tańcująco - kwestująca filantropja @- 
dzież narady z krawcową to też obo- 
wiązki, pochłaniające sporo czasu, to 
jednak kobiecie łatwiej a ten „kwa- 
drans dla duszy i kobieta chętniej 
zużywa g0 na lekturę. Czegoż bo ko- 
bieta nie potrafi! Znana jest historja 
o sentymentalnej niemeczce, która, do- 
glądając w kuchni smażących się kon- 

    

  

  

Najlepiej zakupisz na Golozdkę 

: ШШЁ:Ы' 8 
FIRE tel. 873. 

  

J. B SEGALL Sp. Akc. 
DUŻY WYBÓR: Ё 

PERFUMERJI KOSMETYKI. ROZPYLACZY, PRZYBORÓW A 
DO MANICURE, NESSERÓW etc. 

  

  

  

  

  

Polecamy najwykwintniejszy wybór perfum w flakonąch i na wagę 

Kosmetyków, Kasetek podarunkowych, 
Manicure, Rozpylaczy, 

Puderniczek 
i wiele innych ładnych i tanich prezentów na gwiazdkę 

Р ОСВ АС Н ИТЕ 
Polski Skład Apteczno -Perfumeryjny 

Euc KUBREWICZ | $-КА 
Wilno, ul. Ad. MICKIEWICZA 26, tel..710 

UWAG2! Od 16—22 grudnia włącznie UWAGA! 
Każda kupująca osoba w naszej firmie bez względu na jaką sumę 

nabędzie towaru, 

OTRZYMUJE NIESPODZIANKI. 
  

  

KSIĄŻKI NA GWIAZDKĘ 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także KALENDARZE 

- wielkim wyborze 

poleca 

Księgarnia Wacława Mikulskiego 
PO ul. Wileńska 25. Tel. 664, 

or" 

FR EO ER A DO GA OT AGT GK RI EEA KA KT KO AO O R EI EA CE E 

EMEMEM Na Gwiazdkę!!! B 

Józef Kłodecki 
ZAMKOWA 17. TEL. 928, 

Poleca po cenach najniższych w wielkim wyborze najpraktyczniejsze prezenty, 
IZN SWETRY, BEDAMSKĄ 

2 i MĘSKĄ. POŃCZOCHY FIRANKI, 
RĘKAWICZKI MA KILIMY, 

kołdry watowe i pluszowe, wszelką galanterję, płótna, materjały bławatne. 

UWAGA: Wszystkim kupującym w okresie świątecznym firma udziela rabat. 
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to najpiękniejszy 
podarek na 

    

   

      

  

| AGORA TORZOOYERKA 

a: d R D J 0 

' / 14g0 EGON PETRI 
' 1650 HENRI MARTEAU 

” 19 go ADA SARI 

| | | | | i wiele innych sensacyjnych audycji 

KOTMETVKA WYTWORNEJ PANI... 

Idealny podkład pod puder ożywia i 
zmiękcza naskórek nadaje aksamilną 
gładkość chroni od szkodliwego działgnia 
wiatru i mrozu, zapobiega pękaniu skóry 

23-24-25-go AUDYCJE ŚWIĄTECZNE 

CAZIMI 

i podnosi naturalną świeżość cery: 

  

Znaczny wybór towarów we wszystkich działach 

   
WiUDom7o wQrzemyjflo wy 

00402 

Heinego. I podobno kontitury są sma- 
czne, a znajomość poezji Heinego nie - 
najgorsza. Nie znaczy to, by smażenie 
konfitur miało być momentem specjal- 
nie nadającym się do czytania wierszy, 
ale — można i tak. 

Poza tem kobieta ma do książki za- 
ufanie. Mężczyzna może się tam kłócić 
z autorem, zasmarowywać marginesy, wdę podobać. 
podawać w wątpliwość różne twier- Książka tego mie zrobi. Da radę 
dzenia, lekceważyć cudze, nie spraw- szczerą, prostą, możliwie najlepszą. 
dzone przez siebie, zdobycze. Kobieta Chodzi tylko a to, by dobrać  wła- 
odnosi się do słowa drukowanego z ściwe dzieło. Nietylko żadna prywatna 
szacunkiem i wierzy, że jej ono nie rada, ale najczęściej i odczyt, wykład, 
osźuka. Chętnie też zwraca się do także książki nie zastąpi. Książkę mo- 
książki po radę. Czy chodzi o to, co żna czytać w domu, w każdej chwili, 
najmodniejsze, czy o to, co najprakty- można się w miejscu trudniejszem, cie- 
czniejsze, o nowy system leczenia za kawszem, zatrzymać, powtórzyć sobie 
pomocą ziół, czy © metody pedagogi- to samo, sprawdzić według odsyłacza. 
czne, książka jest jej najlepszym i naj- Dostosuje się ona do każdego kaprysu, 
pewniejszym doradcą. Mąż wysłucha 'a sama jedno ma tylko wymaganie: aby 
jej wątpliwości (albo nie wysłucha) a czytelniczka myślała o tem, co czyta. 
potem oświadczy uprzejmie: „Rób jak Doprawdy, nie jest to żądanie wygó 
(uważasz, moja droga!“. Czasem zaś rowane. Kobiety zaś umieją być Sian 
mniej uprzejmie poprosi: „A dajże mi ne i cierpliwe. Więc dobra i dobrze 
raz święty spokój!” Przyjaciółka, jak przeczytana książka nieraz może inte- 
to przyjaciółka. Sama przecież nie ligentnej kobiecie zastąpić prawidłowe 
mie sobie oonadzić 2. dziećmi i miewa studia Czy inn л w dla tud G CZ 
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czyż jej zdanie może mieć decydujące 
znaczenie? Nie mówiąc o tem, że mo- 
że przecież wyśmiać  niešwiadomošė, 
albo nawet umyślnie poradzić na opak. 
Każdy wie, że jeśli przyjaciółka powie: 
„Ach, jakże ici ładne w tej sukni!* to 
znak nieomylny, że tej sukni wkładać 
nie należy, jeśli się chce komuś napra- 

                     

Sprzedaż Gwiazdkowa 
Ć E N V na wszystkie artykuły 

w ciągu sprzedaży gwiazdkowej 

PAC 
Wilno = 

        

Graniczna konferencja polsko-lifewska 
Dnia 12 grudnia rb. o godz. 16 min. 30 we wzi Zwirbliszki, położó: 

nej po stronie litewskiej odbyła się konferencja graniczna polsko-litewska. 
Ze strony polskiej w konferencji brali udział starosta Święciański oraz 2-ch 
oficerów KOP-u, ze strony zaś litewskiej naczelnik powiatu uciańskiego 
Matejunas Walewicz, komendant policjj pow. uciańskiego i kilku oficerów 
straży granicznej. 

Na konferencji tej zostały poruszone i częściowo uzgodnione najroz- 
maitsze sprawy wynikłe wskutek tych lub innych nieporozumień o lokalnym 
charakterze granicznym. Sprawy, które nie mogły być rozstrzygnięte na 
miejscu, przewodniczący obu stron obiecali rozpatrzyć i omówić na naj- 
bliższej konierencji. Godny podkreślenia jest fakt, że stosunek władz litew 
skich do żądań, wysuniętych przez stronę polską był naogół rzeczowy, 
atmosiera zaś, w której prowadzono konferencję nacechowaną była obo- 
pólnem zrozumieniem konieczności jak najczęstszego porozumiewania się 
i wzajemnych ustępstw przy rozstrzyganiu incydentów, związanych z warun 
kami życia na pograniczu. 

Pomimo więc braku jak dotychczas wszelkich umów formalnych z Lit- 
wą (poza umową o małym ruchu granicznym), któreby umożliwiły nawią- | 
zanie bliższego kontaktu z naszym sąsiadem, konieczności życiowe, a prze- | 
dewszystkiem interes ludności, zamieszkałej po obu stronach granicy wy- | 
maga bezwarunkowo, ażeby stosunek litewskich władz granicznych do właz | 
polskich uległ zasadniczej zmianie. Należy przypuszczać, że konferencja od- 
byta w dniu 12 grudnia rb., w dobrze zrozumiałym interesie obopólnym | 
będzie zapoczątkowaniem znacznej poprawy stosunków na pograniczu pol- 
sko-litewskiem. 

” ® 1 s 

Pożyteczna organizacja — Т- Folsko-botewskie 
W Wilnie założone zostało w dniu 

wczorajszym Towarzystwo Polsko-Ło- 
tewskie, które ma na celu doniosłe 
zadanie gospodarczego i kulturalnego 
zbliżenia wzajemnego obydwu  naro- 
dów. Na zebraniu organizacyjnem wy- 
sunięto postulat, aby Wilno bylo 
również siedzibą mającej wkrótce już 
powstać łotewsko polskiej lzby han- 
dlowo-przemysłowej, Przewodniczący 
zebrania wojewoda Raczkiewicz stwier- 
dził, że założenie Polsko-Łotewskie- 
go Towarzystwa było oddawna žy- 
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Tydzień bieżący jest tygodniem 
„Opieki nad rodakami na obczyźnie". 
Instytucja młoda, na terenie wileńskim 
nedawno powstała. Ponieważ idei 
opieki nad polakami, poza Polską 
przybywającym, nikomu chyba tłoma- 
czyć nie trzeba, wolę więc zapoznać 
wilnian w paru słowach z działalno- 
Ścią T-wa. Za rok ubiegły stowarzy- 
szenie wysłało około 40 paczek 
(1,000 książek i przeszło 200 czas.) 
dla różnych stowarzyszeń polskich za 

granicą. Są to przeważnie dary, które czeniem całego społeczeństwa. 
dzięki obywatelskiemu poczuciu wileń- W rezultacie dyskusji wybrano 

kiego społeczeństwa i księgarstwa na: komitet tymczasowy pod przewodnict- 
pływają licznie, Stowarzyszenie u- „em prezydenta miasta Folejewskiego. | 
trzymuję Biuro Informacyjne przy vy skłąd komitetu weszli: prof. M. 
Państwowym Urzędzie Pośrednic- Limanowski, prof. Ferdynand Rusz- 
twa Pracy w Wilnie. Biuro pisze listy czyc, Ludwik Chomiński. prof. Wła- 
emigrantom | udziela wszelkich porad Gustaw Zawadzki, Juljusz Osterwa, 
związanych z wyjazdem. W ciągu 4-ch putk, Aleksander Mieszkowski, Witold 
Elesięcy istnienia biura napisano prze- Hulewicz, Kazimierz Leczycki, dyr. 

szło 100 podań, udzielono 80 ust- tyyjężyński, dyr. Maculewicz, naczel- 
nych informacyj, listów otrzymano 85, nik Wiktor Piotrowicz. Komitet ma 
wysłano 60. Biuro informacyjne T-wa zą zadanie uzgodnić z warszawskiem 

należy „gorąco polecić uwadze udają- pokrewnem stowarzyszeniem statut, 
cych się zagranicę emigrantów. teren działania i t. d., zorganizować 

T-wo opiekuje się 13rgim dzieci z rewizytę Wilnian w Dyneburgu w dniu 
Poza Polski w tem kilkorgiem z Fran: 5 stycznia 1930 r. W zebraniu dzisiej. 
ae "szem i dyskusji uczestniczył również 

wicewojewoda Kirtiki s, konsul łetew- 
ski Donas, prezydent Folejewski. no- 
seł Okulicz i wiele innych osób, | 
przedstawiciele wojskowości, Izby = ii 
lowo-przemysłowej, prasy, Świata } 
terackiego, muzycznego, artystycznego 
z dyr. Osterwą na czele. 

# 

Zapomog udzieliło T-wo około na 
1,000 złotych. Na dochody T-wa zło- 
żyło się subsydjum z Magistratu w 
kwocie 1,330 zł., pomoc wojewódzkie- 
go wydziału Opieki Społecznej, oraz 
z imprez dochodowych. 

Składka członkowska wynosi 6 zł. 
rocznie wpłacana w ratach  dowol- 
nych. Pożądany jest rozumie się u- 
dział jaknajszerszych sier społeczeń- 
stwa. Osoby z poza Polski pochodzą- 
ce, lub takie które miały jakikolwiek m przeprowadził się na ul. Kasztanową 
związek z emigracją, powinny uwa: |] 5 m. 2, przyjmuje 10—12 1 6 1 pół.-8. 
żać za swój święty obowiązek należe- um 
nie do T-wa. 

  

Dr. Witold begiejko В 
Choroby wewnętrzne a 

= 

    

" Zarząd T-wa stanowią: przewodni- 
cząca p. woj. ;Raczkiewiczowa, wice: 
przew. p. Brzostowska, p. Reutt, se: 
kretarka p. Kazimirska, skarbniczka, 
p. Słonimska, oraz pp. Burhardtowa, 
Białasowy, Bociarska, Iwasekiewiczo- 
wa, Drużnówna i Burhadtówna. 

Obecnie T-wo staje przed nowym 
rokiem swojej pożytecznej działalno- 
Śai. Wspomóżmy je flotą i pracą. L. 

  

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apople- 

ktycznych oraz atonji przewodu pokarmowe 
go maturalna woda gorzka Franciszka - | Jó- 

zefa zapewnia łagodne wypróżnienie. 

Wielka ilość KUPONÓW i RESZTEK gwiazdkowych 

znacznie znizone 

MichiewiczaJO   

  

Ale oprócz książek — poradników To nic, že go niema, že nie widzia- | 
i książek naukowychi istnieje jeszcze łaś go, jak możesz widzieć Iwana Pee 
— powieść. | trowicza i Ramona Novarro. jest ci“ 

Otwiera się świat marzenia. Każda przecież stokroć bližszy, wiesz 0 nim | 
„by chciała w mim zamieszkać, każda wszystko, znasz go lepiej, niż gdyby 
by chciała go zwiedzić, ale nie każda był żywy i przychodził do ciebie na 
potrafi wędrować tam bez przewodni- bridge'a i na śniadania. ; 

ka. | as Asa ! To jest prawdziwy odjazd w ma 
Na dnie Serca prawie każdej z nas mie- rzenie, wymknięcie się z objęć rzeczy. 

szka utajona tęsknota za jakimś in- wistości. Za chwilę wrócisz do niej zno 
nym planem własnego życia. Jakby by- wu, ta ucieczka miczem ci nie groz 
ło, gdyby było inaczej? Jakbym postą- Mąż cię mie przeklnie i nie zagrozi roz 
piła, jakabym była, gdyby mi się zda- wodem, przyjaciółki nie będą plotko- 
rzyło to, i to, i to? „|. wały, a co najważniejsza, „On“ nie 

I tu z pomocą przychodzi książka. zdradzi cię napewno, będziesz marzyła | 
Subtelne zaspokojenie ciekawości du- bez przeszkód, przeżyjesz wiele, ni- | 
szy własnej i cudzej, rozjaśnienie taje- czem sama nie ryzykując, a może na- 
mniczych drgnień serca, rozwinięcie ko- węt po tych górnych przejściach lepiej | 
lejdoskopu wrażeń — wszystko w niej ocenisz ciche bezpieczeństwo swego | 
znaleźć możni. codziennego życia. 

Podsuwa przed oczy jakby źwier- > a 
ciadełko magiczne, zabawia i uczy, za- | Na chwilę tylko uchylitas zamknię- | 
pełnia pustkę szarych godzin. Tak, tak, tej bramy. Za rekę cie wziela by po- | 
kochana czytelniczko, to, przecież ty, prowadzić w świat i za rękę, jak dzie 
tak właśnie czujesz, ta właśnie ciebie oko, zawiodła z powrotem do domu to- 
także boli. A tego człowieka umiała- warzyszka każdego dnia, powiernica 
byś kochać, uczyniłabyś dla niego to zaufana, twoja — i moja — nasza 

л iko co bi erka sjeści, i przyjaciółka — ksiąžka. | All co aten 
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Błędy korekforskie 
We wczorajszym naszym numerze 

zamiesciliśmy artykuł p. Marji Mieczy 
sławowej Jeleńskiej p.t. „Psychika par- 
tyjności''. Wkradło się do tego artykułu 
kilka opuszczeń i błędów - korektor- 
skich; niektóre z nich wypaczają myśl 
autorki. Podajemy zniekształcone ustę 
py na nowo, podkreślając wczorajsze 
omyłki. 

Wiersz 35 od góry, szpalta pierw- 
sza: 

A jednak zasługi jednych i drugich są 

niezaprzeczone. 

Uświadomienie ludu naszego pod wzglę- 

dem narodowym. Wieloletnia walka o podsta 

wy bytu narodowego z zaborcami. Traktat 

Wersaiski uznający istnienie zjednoczonej 

Polski. Zdumiewające wypędzenie okupan- 

tów. Rzucenie hasła  niepodległościowego. 
Sławne boje legionowe z wyzwoleniem na- 

szego Wilna, i wiele, wiele innych wielkich 

czynów. 

To są niewątpliwe zasługi jednych i dru. 
gich, i wiekopiomne czyny, które przetrwają 

wrzawy sporów obecnych. 

Następnie szpalta druga wiersz pier 
wszy od góry: 

A czy bezwzględna opozycja rządowi 

jest dziś właśnie czynnikiem państwowo twór 

czym? Nienawiść jest zawsze szkodliwa: To 

nie jest przecież obcy, wrogi, zaborczy rząd! 

Mówią na to: ależ to rząd masoński, szkadli- 

wy! Wiemy, że masonerja, stara się wciskać 

wszędzie i do Rządu i do Sejmu i do Sena- 

tu i do społeczeństwa. Czyż mamy dlatego 

wszystko i wszystkich dokoła siebie niena- 

widzieć? 

Później w szpalcie 2-giej w wierszu 
48 od góry: 

„Odrodzenie* jest zrzeszeniem młodzieży 

katolickiej i polskiej, a nie żadną partją poli- 

tyczną; do żadnej partji nie należy a zada- 

niem jego jest do każdej uczciwej partji 

tchnąć ducha katolickiego i miłości chrześci- 

jańskiej. 
Wreszcie w szpalcie 3-ciej wiersz 5 

od góry: 
Urywek ten pod tytułem „Sodoma i Go- 

mora“, nie ściśle oddany, jak mówią uczestni 

cy Zjazdu — z dodaniem sarkastycznego ko. 

mentarza — był ośmieszeniem poważnej ma- 

nifestacji religijnej. Jest to wystarczającą ilu 

stracją tendencyjnego oświetlenia rzeczy 

i tegoj do czego duch partyjnictwa doprowa- 

dzić może. 

Drobniejszych potknięć się korekty 

nie podnosimy. 

Posterunkowy policji zamordowany na posterunku 
Dochodzenie doprowadziło do aresztowania dwóch osób 

W dniu wczorajszym, wieczorem na 32 kilornetrze traktu Wilno—Osz- 
miana zamordowany został posterunkowy P. P. z Kowalczuk Michał Zawadzki. 

Pełniąc służbę patrolową wpobliżu zzścianka Kamienny: Łuk Zawadzki 
zabity został przez lezitymowanego osobnika. > у 

Na pierwszą wieść o zabójstwie na miejsce wyjechał kierownik wydz. 
śledczego w Wilnie p. Wasilewski w towarzystwie zast. komendanta P. P. pow. 

WII.-Trockiego podk. Mirka, mając do pomocy kiiku wywiadowców oraz psy 
policyj ne. 

Śledztwo doprowadziło do areszt 
poważnie o udział w zbrodni. 

Jak się wyjaśnia. Zawad:ki zabity został w czasie 
ków podejrzanych o wyprawę złodziefsi 

Jeden z legitymowanych wystrzelił 

owania dwóch osób, poszlakowanych 

legitymowania osobni- 
ką. 
i Zawadzkiego z obciętego karabinu. 

Po dokonaniu tego złóczyńcy uciekli lecz pościg prowadzony przy użyciu 
psów policyjnych pozwolił ując dwuch. 

Pogrzeb posterunkowego Ś. p, Michała Zawadzkiego odbędzie się praw- 
dopodobnie 16 b. m. P. wojewoda wileński wydelegował w swym zastępstwie 
naczelnika wydz. bezpieczeństwa p* Tadeusza 
Zawadzkiego, który padł na posterunku 

KR 
  

NIEDZIELA 
15 22% Wachód sł. gg7 m 38 

Walerjana Zachėd sł. g. 14 m. 49, 
Jutro : 

Euzebiusza 

Spostrzenia meteorologiczne Zakładu 
Meteoroiogii U. $ B. 

z dnia 14 — XII 1029 r. 

Ciśnienie 1 я 
średnie w m, | 6; 

Temperatura 1 13 

śreania f 

Opad za co= | ` 
bęw m m. f 0,3 

Wiatr 
A ) południowo-wschodni 

przewažająčy 

Uwagi: pochmurno, drobny deszcz 
wichura 

Minimum za dobę X 20C 
Max mum za dobę X  40C 
Tendencja barometryczna wzr.st. następnie 
silay spadek cisnienia 

  

— (k) Z parafji antokolskiej. Zebranie 
konferencji Il św. Wincentego a Paulo odbę 
dzie się 17 jgrudnia o godzinie 5 wiecz. w 
sali parafjalnej. 

— Z paraiji Niepokalanego poczęcia N. 
M. P. na Sołtaniszkach. Zebranie zarządu Sto- 
warzyszenia Młodzieży Polskiej żeńskiej od- 
będzie się 17 grudnia od godz. 6 wieczorem 
zaś męskiej o g. 7.30 w. 

REKLAM © 
1 PLAKATÓW 

[M przeźkocza 
do KIN wykonuje art.-malarz 

projekta 

artystyczne 

W. K. ul. Jak. Jasińskiego 4—9 

Zgł. od g.5 -7 w., oprócz środy 

  

  

    

    WARSZAWA 

Bruniewskiego na pogrzeb Ś. p. 
w czasie pełnienia swych R 

y 
  

ONIKA 
MIEJSKA 

(0) 
wanego odcinka ul. Mickęewicza. W dniu 
wiczorajszym odbyło się przyjęcie zaasfalto- 
wanego odcinka uł. Mickiewicza. Przyjęcia 
dokonała komisja w składzie wice prezyden- 
ta Czyża, kierownika działu drogowego inż. 
Wątorskiego, kierownika działu kontroli p. 
Jastrzębskiego i przedstawicieli miejskiej ko- 
misji rewizyjnej. Następnie w Magistracie od 
była się konferencja, poświęcona omówieniu 
stanu wykonanych robót. Konferencja ta jed 
mak została odrnoczoną, ponieważ zaszła po- 
trzeba zasięgnięcia opinji fachowej rzeczo- 
znawicy, który będzie powołany z Warszawy 

— (y) Nowa kardetka pogotowia Ratun- 
kowego. Z prawdziwą przyjemnością dowia- 
dujemy się, że Magistrat zakupił nowe podwo 
zie na którem zbudowana została karetka po 
gotowia ratunkowego. 

Karetka ta jest już w robocie i za kilka ty 
godni oddana zostanie do użytku. Nowa ka- 
retka zmontowana zostanie na podwoziu Ta- 
tra. 

: KOMUNIKATY. 
— Wilenskie Towarzystwo Popierania 

Poiskiej Sztuki Scenicznej powiadamia swych 
członków iż dn. 21 grudnia rb. odbędzie się 
walnć zebranie członków towarzystwa w ło 
kalu przy ul. Wileńskiej 26 (Oddziat „Kur- 
jera Hustrowanego*- o godz. 6 wiecz. w 
pierwszym terminie i o godz. 6.30 w drugim 
tenminie, 

— Z T-wa Wychowania Przedszkolnego. 
W poniedziałek dn. 16 bm. o godz. 6 wiecz. 
odbędzie się odczyt p. K. Wróblewskiej „O 
twórczości dziecka”, organizowany przez 
Tow. Wych. Przedszk. w lokalu przedszkola 
przy ul. św. Anny 2. Wstęp wolny, goście 
mile widziani. 

— Zespół literatek wileńskich ma wypeł- 
nić program wieczoru pod tytułem „Dziecko 
w twórczości literackiej kobiet wileńskich". 

Wieczór ów odbędzie się w siedzibie 
związku litęratów, to też spodziewamy się, 
że bywalcy „Śród”* zechcą zaszczycić obec- 
mošcią swoją wyżej wymienioną literacką im 
prezę, której dochód przeznacza się na zwią- 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet. O termi- 
mie wieczoru i jego ciekawym programie do- 
niosą następne komunikaty. 

— o gympatykow Śród Literackich. Na 
najbliższą Środę Literacką przyjeżdża z Gro- 
dna wycieczka około 20 osób, działaczy kul- 
turalnych, z prezydentem miasta Rączaszkiem 
i kustoszem jodkowskim na czele. „Środa* po 
święcona będzie Grodnu i sprawie nawiąza- 
nia stałych nici z Wilnem. : 

Związek Literatów zwraca się do swych 
członków i sympatyków ; prośbą 0 zgła 
szanie kwater, tak aby wszyscy goście mogli 
mieszkać prywatnie i zaznać bezpośredniej 
gościnności wiłnian. Informacyj udzielają i 

   

  

    

Przyjęcie przez miasto zaasfalto- ; 

  

zgłoszenia przyjmują: w.prezes p.. Helena 
Romer, Pańska 25 (od 5 — 7 po pot.) i se- 
kretarz p. W. Hulewicz Antokolska 24—A 
m. 5 (tel. 16 — 84). 

— Otwarcie czytelni. Dnia 15 grudnia rb. 
o godz. 12 przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 — 
Il piętro — pokój Nr. 1 zostanie otwarta czy 
telnia Chrześcijańska Uniwersytetu  Robot- 
niczego, przeznaczona dła warstw robotni- 
czych i młodzieży pozaszkolnej. Czytelnia 
otwarta codziennie: w 'dnie powszednie od 
g. 8 do 12 w niedziele i święta od g. 12 
do 14. Wstęp bezpłatny. 

R6ŻNE 
— Apel o doraźną pomoc. Wobec zbliża- 

jących się Świąt Bożego Narodzenia zarząd 
związku Polaków z Kresów Zakordonowych 
zwraca się z gorącym apelem do ofiarnego 
społeczeństwa Wileńskiego o pomoc doraż- 
ną dla licznej rzeszy biednych naszych kreso- 
wców. Niech każdy w miarę możności przy- 
czyni się do ulżenia ich niedoli sposobem łat 

m i prostym: przez złożenie niepotrzebne 
g0 starego ubrania, obuwia i ciepłej bielizny, 
lub wskazanie swego adresu do lokalu zwią 
zku Zawałna Nr. 1 w godzinach między 11 

-SZĄ. 
Każda najdrobniejsza ofiara będzie przy- 

ta z ogromną wdzięcznością. 
—kKomitet „Daru Choinkowego* qczekuje 

darów na choinkę dla biednych dzieci ochron 
i szpitalików wileńskich. 

Ludność m. Wilna nie zapomni o. bied 
nych dzieciach sier otąch i pośpieszy z ofia 

w dniach 16, 17 i 18 grudnia do sekretar 
jatu — Pałąc reprezentacyjny (ul. Uniwersy- 
tecka 8 — wejście z podwórza na prawo) w 
godz. od 11 do I w poł. i od 5 — 6 wiecz. 

Pamiętajmy iż od nas zależy by buzie na 
szych dzieci w ochronach promieniały zado- 
woleniem w Wieczór Wigilijny? Więc spiesz 
cie z darami! 

PRACA 1 OPIEKA SPOŁECZNA 
— (y) Strajk szoferów autobusów miej- 

skich, Zapowiedziany przedwczoraj strajk 
szoferów i konduktorów autobusów, kursują- 
cych po Wilnie wybuchł wczoraj i mimo usi 
łowań obu stron trwa nadal. 

Strajkują wszyscy najemni szoferzy i kon 
duktorzy z wyjątkiem kilku co w rezultacie 
sprawiło, że na wszystkich linjach kursowało 
zaledwie trzydzieści maszyn z ogólnej iłoś- 
ci stu piętnastu. 

Maszyny te kursowały po mieście nie 
przestrzegając często ze względów zrozumia 
łych rozkładu, oczywiście nie honorowano 
biletów przesiadkowych gdyż maszyny nie 
kursowały na wszystkich linjach. 

Jak już wspominaliśmy w numerze poprze 
ddnim strajkujący domagają się podpisania u- 
'mowy zbiorowej w myśl której szoferzy ma- 
ją otrzymywać 300 zł., konduktorzy 200, a 
ponadto przedsiębiorcy obowiązują się pła- 
cić za okres ćwiczeń wojskowych. 

Po południu niektórzy przedsiębiorcy zgo 
dzili się na wysuwane warumki wobec cze- 
(go maszyny ich wyszły na miasto. 

Próby steroryzowania t.zw. „łamistraj- 
ków* przez grupy strajkujących spełzły na 
niczem. W wyniku powstałych awantur za- 
kwalifikowanych słusznie jako zakłócenie spo 
koju publicznego, policja przytrzymała kil- 
ka osób, które po wylegitymowaniu zostały 
zwolnione. 

Jak się dowiadujemy sytuacja nie została 
jeszcze wyjaśniona niewiadomo czy strajk zo 
stanie dziś zażegnany. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohułarce. Dziś dwa 

przedstawienia. O godzinie 3.30 grany będzie 

  

   
    

      

  

SŁOWO 

Szekspira „Sen nocy letniej" z muzyką Men 
delssohna. O godz. 8 wiecz. grana będzie о- 
statnia nowość repertuaru sztuka z życia ży 
„dowskiego „„Mirla Efros* Gordina, w której 
Wanda Siemaszkowa z wielkim  talentem 
kreuje rolę tytułową. 

— Teatr miejski w Lutni. Teatr w Lut- 
ni czynny dziś będzie dwa razy. O godz. 3 
min. 30 grana będzie po cenach zniżonych 
świetna komedja Goldoniego „Oberžystka“, 
Q godz. 8 w. po raz ostatni grana będzie ko 
medja Venneuilla „Fotel 47* z p..j. Wer ni- 
czówmą oraz dyr. Al. Zelwerowiczem. 

— Wesele Sandomierskie. Występy teatru 
regjonalnego. Teatr regionalny pod dyrek- 
cją T. Skarżyńskiego jutro w poniedziałek w 
teatrze Lutnia daje „Wesele Sandomierskie". 

— Dzisiejszy poranek muzyki elektro - 
mechanicznej. Dziś o godz. 12 w połud. od- 
będzie się w gmachu teatru miejskiego Lutnia 
pierwszy w Wilnie poranek muzyki elektro- 
mechanicznej. Program wypełni opera Puccin- 
niego „Madame Butterfly", w wykonaniu ar- 
tystów chórów i orkiestry teatru La Scala w 
Medjolanie. Ostatniej konstrukcji aparaty re- 
produkujące, które będą do tego koncertu 
zastosowane oddają głos łudzki i muzykę z 
niesłychaną dotychczas precyzją. Poranek 
ten wzbudził wielkie zainteresowanie. Bilety 
w cenie od 50 gr. do nabycia w kasie teatru 
Lutnia od 11 godz. rano. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejskie — Parada żołnierzyków. 
Sport — Człowiek o stu oczach. 
Piccadilly — Intrygant (Emil Janings) 
Hollywood — Dla ciebie ukochana. 
Wanda — Pat i Patachon jako bohate. 

rowie. 
Lux — Ramona . 
Pó a> r E] ręki. ad: 
wiatowid — Dolar, serce i . 

Ognisko kol. — Panis 
Heljos — Ksiežniczka Olga. 
Słońdz — Intryga księżny Dimitrescu 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Pajęczarz. Ze strychu domu Nr. 

34 przy ulicy Stefańskiej wyniesiono bieliznę 
wartości kilkaset zł. będącą własnością 
Władysława Szmiakowa. 

— (c) Nasze służące. Zatrzymano Wero- 
nikę Kozakiewiczównę służącą Kuszela Broj- 
do (Piaskowa 10) która dopuszczała się syste 
matycznej kradzieży różnych rzeczy na szk0- 
dę swego chłebodawcy. 

— (c) Śmierć podczas prady. We wsi 
Kozakowszczyzna gm. raduńskiej w czasie 
kopania studni osunęła się ziemia, która za- 
sypała robotnika Bronisława Cybutowicza mie 
szkańca tej wsi. 

Nim zasypanemu zdążono przyjść z po- 
mocą zmarł on z powodu braku powietrza. 

— (c) Tragiczny finał zatargu 0 mieszka- 
nie. W miasteczku Gródek powiatu Moło- 
deczańskiego pomiędzy właścicielem domu 
Fabjuszem Gryngauzem a jego lokatorem Ro- 
mualdem Plewako wynikł zatarg na tle mie- 
szkaniowem. Plewako w .żaden sposób nie 
chciał opuścić zajmowanego lokalu na co 
nastawał właściciel który nadomiar złego 
groził stale że spowoduje ustąpienie Plewako 

Onegdaj w dzień wymienieni spotkawszy 
się przypadkowo wszczęli pomiędzy sobą 
sprzeczkę w trakcie której Plewako wypro- 
wadzony z równowagi groźbami Gryngauze- 
na wydobył z kieszeni automatyczny rewol- 
wer i oddał w stronę przeciwnika kilka strza- 
łów. jedna z kul trafiła Gryngauzena raniąc 
go ciężko w brzuch. Sprawcę strzału zatrzy- 
mano. 

    

Wszystkim, którzy okazali nam tyle serca i współczucia w cięż- 
kich dla nas chwilachchoroby i śmierci ukochanego Męża i Ojca naszego 

s. T P. 

Napoleona ROUBY 
a przedewszystkiem Wielebnemu 
prob. Piotrowi Żarnowskiemu, ks. 
nisławowi Zawądzkiemu, p. wojewodzie Raczkiewiczowi, 

ks. kanonikowi Kretowiczowi, ks. 
prof. Rynkiewiczowi, ks, prob. Sta- 

oktorowi 
Juljuszowi Sumorokowi, Syndykatowi Dziennikarzy, dziekanowi prof. 
Ferdynandowi Ruszczycowi, Wil. Tow. Artystów Plastyków, Dyrekcji 
Gimnazjum SS, Naząretanek, Kierownictwu Szkoły Powsz. Nr 19, Na- 
uczycielstwu i uczenicom tych szkół, Stowarzyszeniu Chrześcijańsko- 
Narodow.Nauczycielstwa Szkół Powsz., Prasie Wileńskiej, oraz wszyst- | 
kim krewnym, przyjaciołom i znajomym składamy tą drogą serdeczne 

„BÓG ZAPŁAĆ 

Żona, Córki, Syn, Synowa i Zięć 

  

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 13 
do 14 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 56 wypadków. W tem było kradzieży 
4, zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 12, 
przekroczeń administracyjnych 43. 

— (c) Wypadek przy budowie mostu 
wojskowego. Wczoraj rano pracujący przy 
budowie mostu na Belmoncie saper Stanisław 
Puchajło spadł ze znacznej wysokości na bel 
ki i doznał ciężkich obrażeń. Puchajło odwie- 
ziono do szpitala 3 p. saperów. 

— (©) Też gość. Do restauracji „Pod ka 
minkiem* przy ul. Hetmańskiej wszedł oneg 
daj wieczorem młody człowiek który zażądał 
wódki. Gdy mu odmówiono nieznajomy 
sciągnąt z bufetu półmisek z mięsem i począł 
uciekać. Ujęto go na tej samej ulicy i od- 
dano policji. 

OFIARY. 
Bezimiennie dla pułkownika emigranta — 

zł. 1; Barbard na Gwiazdkę na ociemniałe 
dzieci — zł. 10. Dzieńkowska Stanisława dła 
pułkownika emigranta — zł. 5. Pietkiewiczo- 
wa na choinkę dla ociemniałych dzieci — 
zł. 5. Na schronisko "dla gruźlicznych im. J. 
Sniadeckiego — zł. 5. 

Bamięfać należy 
że  najsolidniej i najtaniej kupić 

możną najelegactsze 

FUTRA MĘSKIE I 
PŁASZCZE fufrzane DAMSKIE 

tylko w firmie 

p. LAŃCMAN 
Wilno, Wielka 56, 
Tamże najbogatszy wybór ubiorów 

męskich i smokingów. 

Gofowe i na oksfalunki. | 

  

  

  

WIELKA ŚWIĄTECZNA WYPRZEDAŻ 
po cenach znacznie zniżonych 

DH W.iE. Szumańsc 
  

Koszty zużycia wody wodociągowej nie ograni* 

czają się 

wych Zakładów Wodociągowych. 

` 
Gdy woda jest tward 

spotykamy u nas w kraju prawie wszędzie, zwiększa 

ona na zawsze 

przyczynia się do szybszego zniszczenia bielizny, 

uszkadza i zanieczyszcza nam naczynia kuchenne oraz 

wszelkiego rodzaju przewody wodne, przez osadzanie 

się kamienia wapiennego. 

# 
# @ V 

WARSZAWA 

Marszałkowska 153 

tel. 72-91 

wILNO 

Zamkowa 2 

tel. 3-35.   

tylko do opłat a korzyść miejsco- 

znaczne wydatki na mydło; 

  

MICKIEWICZA Nr 1. 

  

ą, a twardą wodę 
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FILTR DLA DOMOWEGO UŽYTKU TYP K, I. 

Wydział 

ELECTROLUX 
CENTRĄLĄ 

WARSZAWA 

Filtrów 

ZIA ŁY: 

  

ŁODŹ 
Piotrkowska 53 j 
tel. 44-66, 49-99 

KATOWICE 
Dyrekcyjna 10 

tel. 10:69 
LWOW BYDGOSZCZ 

3 Maja 19 Pl. Teatralny 3 

tel. 13-12 tel. 12-33 

  

Przytoczone niedomagania zostają usunięte z chwi- 

lą zainstalowania Filtra Electrolux, zmiekczają- 

cego najt wardszą wodę do miękkości 

wody deszczowej, Przy u ż y c i u wody miękkiej 

otrzymujemy potrawy smaczniejsze i pożywniejsze. 

używając wodę twardą. 

„Zakupcie natyčhm ast 

lux. Żądajcie prospektów i bezpłatnej demonstracji. “ 

RADJO ° 
Niedziela, 15 grudnia 1929 r. 

10.15-: Transmisja nabożeństwa z 
Poznania. 11,55—12,00: Transmisja z War- 
szawy. Sygnał czasu, 12.00—13,10: Transm. 
akademji kolejowej z sali Teatru Miejskie- 
go na Pohulance, 13,00 — 14,00: Transmisja 
z Warszawy Koncert. 14,00—15,20: Trans- 
misja z Warszawy — odczyty rolnicze. 
15,50—17,15: „Poradnia prawna — prowadzi 
adwokat St. Węsławski. 17,15 — 17,40: 
„Współczesne ideały i metody wychowania” 
odczyt I z cyklu org. przez kuratorjun+ 
Okr. Szkola. Wileńsk. Wygłosi dyrekto” 
Seminarjum Nauczycielskiego Męskiego St 
Godecki. 17,40— 19,00: Transmisja z Wat- 
szawy. Koncert,  19.00—19,25: „Kukułka 
wileńska”, mówiony tygodnik humorystycz- 
ny. 19,25 — 19,40: i0-ta lekcja języka 
niemieckiego, prowadzi dr. Włodzimierz 
Jacobi. 10,40 —20,00: Program — па ponie- 

działek, sygnał czasu z; Warszawy i roz“ 
maitości. 20.30—20.30: Audycja pogodne: 
„Ojciec Kondelik i narzeczony Wejwara*. 
Il fragment z powieści Ignata klermana r. 
t. „Teiemna wycieczką Mistrza Kondel:k:“ 
radjofon. K. Vorbrodt w wykonaniu Ze* 
społu Dramatycznego Rozgłośni Wileńskiej 
Transmisja na inne stacje polskie. 20,30— 
22,00: L. v. Beethoven — Symfonje IX 
d-moll. Audycja z płyt „His Masters Voice. 
Wykonanie orkiestry symfonicznej i Chóra 
Filharmonicznego w Londynie pod dyr. 
Alberta Coates. Soliści: Elza Suddaby 
(sopran), Helena Walker (kontralt), Walte: 
Widdob (tenor), Stuart Roberston (bas) 
1, Allegro non treppo, II. Scherzo, Ill. Ada* 
gio, Andante, IV. Protesto-Pinsle („Pieśń 
do Radości" do słów Fr. Schillera). Słowo 
wstępne o IX Symfonji wygłosi Witola 
Hulewicz, 22,00 —24,00: Transmisja z War- 
szawy—Feljeton, komunikaty i muzyka ta- 
neczną. | 
Poniedziałek, dnia 16 grudnia 1929 r, 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.05—15.10: Muzyka z płyt 
grancfonowych. 13,10— 13,20: Transmisjs 
z Warszawy, Komunikat meteorologiczny. 
16.10 —16.15: Program dzienny, 16,15“ 
17,00: Muzyka popularna w wykonaniu ze 
społu muzycznego Polskiego Rądja. W 
programie: 1) Sibelius—Pellas i Melizands 
1. Suita, 2) Pietter—da Rencontre, 3) de 
Tacye—Flirt Sous Bois, 4) Sićcle—Manya 
17,00—17,15: Chwilka strzelecka, 17,15-—- 
17,25: Pogadanka organizowana przez To- 
warzystwo Przeciwgruźlicze. 17,25—17,45: 
Audycja dla dzieci. Bajeczki wygłosi 
Zofja Tokarczykowa, 17,45—18,45: Transm_ 
z Warszawy — Koncert, 18,45—19,25: Audycja 
literacka: „Terrakoya*— dramat japoński 
wykonaniu Zespołu Dramatycznego. Rozgł. 
Wileńskiej. 19,25—19,40: 10-ta lekcja języ” 
ka włoskiego, prowadzi dr. Janina Ros! 
kowska, 19,40—20,05: Program na wtc» 
rek, sygnał cząsu i rozmaitości, 20,05- 
20,30: „Legenda  Napoleońska w poczji* 
odczyt wygłosi Helena _Markiewiczówne. 
20,30 — 23,00: Transmisja z Warszawy: 
Koncert, feljeton i komunikaty, 23,00 

  

ile W. P. płacą za wodę?l . 
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nie traćcie zbytecznie pieniędzy, 

Filtr Electro- 

1. 

st ę х 

POZNAN 
Fr. Ratajczaka 39 

tel. 28-93 

KRAKÓW 
Rynek Główny 25 

tel. 425,428,9, 

ъ 

     



  

  

Od dnia 14 do 18 grudnia 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„PARADA ŻOŁNIERZYKÓW 
Najwspanialszy film w 10 aktach z życia przyszłych wojaków. W rolach głównych: Bessie Love i 

ATV VAT VT VTAT TTT TTT TPS a r WO ZO 

Praktycznų Podarek Golazdkowy i „„„ždėsay Jūs! Kino Miejskie 
Wszystkie Towary Świąfeczne    SALA MIĘJSKA         
  

  

  

  

Bracia Golębiowscy Jutro premjera! Wieczny Hymn Miłości! 

„MIŁOŚĆ W OGNIU 
Najpiękniejszy dramat erotyczny. W rol. główni: niezapomniana para kochanków Ryszard Barthelmess 
i Marion Nixon Najodważniejszy z odważnych. Upojenie przedsmiertnych godzin. Sensacyjno-eroty- 
czna treść. Szalone napięcie. Nad program: NAJNOWSZY TYGODNIK FILMOWY. Seansy o godz. 4, 6, 8, 10,15 

o BI NA WIGILIĘ! sdi Karsy © Willam Boyd. Nad program: 1) „BOBUŚ BOKSEREM* Komedją w 3 aktach. 2) „DZIENNIK 
KOMPOTY! Śliwki, Gruszki, Jabłka, 8 ul, Ostrobramska 5, PATHE“; Nr 23 1928 r. w I akcie Kasa, czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej; 

Abrykosy, Brzoskwinie Następny program: „REPUBLIKA PIRATÓW”. 
a SŁODYCZE! Karmelki, Orzechy, 

WINO! Wybornu! Wiionowa E KINO-TEATR — Dziś ostatui dzień! — UWAGA! Podczas seansów orkiestra bałałajek i mandolin. — 
we i Owocowe, Wy- я Zachwycający przebój! Tryumfalny film, Harr Liedtke i jego partnerki ‘ 

i wó trawie i/Deserove! i HIELIOS“ ulubieńca publiczności, niezrównanego y prześlicznej Hildy Kosz 
WÓDKI! Czyste i Gatuakowe. 39 Najnowszy erotyczny  kino-romans. Wybitnie 

l TACE Likiery [] Wileńska 38. KSIEZNICZKA OLG emocjonująca treść! Porywające Sade 
agraniczne i Krajowe. 2 CAE z 

i DOM HANDLOWY l Rekordowy sukces na całym świecie. 2 ORKIESTRY Początek o godz. 4, 6, 8, 10,15. 

Kino-Tnatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Trocka 3, telefon 757. 
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Dobra Wielkie Soleczniki 

przyjmą na praktykę 1 1-2 mies. do 

® 
a 
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swej chlewni (ca 700 szt.) prowa- 
  

dzonej w-g najaowsz. metod nie- KINO-TEATR K * 
mieckich, rolników z wyższem i HOLLYWOOD" DZIŚ PREMJERA! „DLA CIEBIE u OCHANĄ* 
średniem wykształceniem za. opłatą 2 Film z wielkomiejskiego życia współczesnego. Reżyserji JANA GUTERA. W rolach głównych: znakomita 

Mickiewicza 22. _ JSUZY VERNON i _MILLI FRITSCH. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.25, za utrzymanie cą 120 zł. mies. 
Informacji udziela Zarząd.   Dziś i dni następnych, wielki szlagier produkcji krajowej p. t. 
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BB, @ OGNISKO" : w $ 
A | NME A Ul. Kolejowa Nr 19 Diamat „P R k E D iesci St 2 o ki N i „E h artyś `чч R AN p e 2 ramat w aktac osnu! na tle głośnej powiesci elana Zeromskiego. i 

| Nz N ы R  |Uwadzó Szanownych Pańl B K akos | Warszawskich: ZBYSZKO SAWAN, STEFAN JARACZ, TEKLA TRAPSZO, MARJA GÓRCZYŃSKA. BOGU- 
= 3... į 1 ; i R OIOWYSO SŁAW SAMBORSKI, MARCELA PELIŃSKA i inni. Początek seansów o g. $, w niedziele i Święta o g. 4. 
RR a WYTWORNIA Następny program: „RAMONA* z Dolores Del Rio w roli głównej 

ų B Kwiatów Sztucznych i 
j 2 i polecana serón"karzawaloty a Ė Rug Dzis premjera! Dnia 13 i w R” O A najpiękniejszej gwiazdy 

; nowsze modele kwiatów balowych. , у “ (MILOŠC i INTRYGA). Dramat w 10 aktach. ЕЙ 
4 4 | S „Sionee * „INTRYGA KSIĘŻNY DIMITRESCU PR aNiAŁ OWAK I rozkoszy, orsz misterne 

* у ы ь og В M 
DO_NABYCIA WSZĘDZIE e Tul T ` ul. Dąbrowskiego 5 O kod ytworne palace. najnow acje mody. program: » SMIECHU 

Na raty Na raty TÓW. AKC. F.W. (CHWEJKERT w ŁODZI. - 8 . В 
: władystawa Slonlza 8 KINO -TEATR | uuu :CZROWIEK © $TU OCZACH 

: ul. W. Pohulanka 5. B “ | Niezmierniepinteresujacy w Wilnie į iewyswietlany fil towy, posiadaj ki KURT: Izrael Rabinowicz, Wilno, Rudnicka 13. | sea wyroby koi, me. в B P D IE TU | Nieenienieinieosijes z aa eko kiem ać koje MIĘŚCYJAKOWOWA zAWÓSY 
i BE. Rimini i J. Paświański, Wilno, Rudnicka 6. a A an R Ludwisarska 4. NARCIARSKIE w ZAKOPANEM*, Od 20 grudnia kino „SPORT* bęczie czynne codziennie. 

Wu cziecinne. : # - 

E Tnikaasntaisį ок й @ sklep sukna, jedwabiu i manuiakiuy 
B O z aks GŁo. 

olecamy różne no* 
wości sezonowe w bławatach i ga* i 
Manto oraz pończochy i skarpetki i CALEL NOZ NIEMIECKA 19 Telefon 890 

Ę © UWAGA — WILEŃSKA 27. mg z dnia 9-go grndnia rozpoczeło się 

ielki daż tek FERIE woo e taa ozn В Wielki wyprzedaż reszte 
Bu GŁOWIŃSKIEGO. polecamy naj. | : Ь ' : modniejsz ńczoch ki ki i 
i różne galantecje, jedwabie Satyny, | 1 wysortowanye towarów ы 

5 a Erich flanele, płótna i made- i |  jedwabi, wełny również materjałów na ubrania męskie i plaszcze 
ża, : ją UVAGA — WILENSKA 27. — в EEE: Zz wieikim rabatem p 
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TRWAŁE i ELEGANCKIE 2 Urodę. ZEG E TAŃCÓW wych” gaze roz E 

С 7 ; 
N B G W I A Z D KĘ doskonali, odświeża. m względu na zdolności nauczyciel ® 

usuwa braki i skazy, s tańców IGNACY MAIS z Warszawy. w 
Grand Prix х ЕСЕ / Olbrzymi wybór zabawek i ozdób choinkowych. Regulacje i AE * NS Pk 1. Informacji od godz, 

у „ przyciemnianie brwi. я » =2 5 =" BR USMIERZA BOLE: NĄ UPOMINKI GWIAZDKOWE Sa Kosmetyki SRC DÓW HT 
. * 

Paris 1927 Be SNS obrazy, przybory do pisania, albumy, pióra złote, b slegio, | Šlavėnai aGŲ się do dao Las į 
Grand Prix ARTRET>CZNE ołówki kieszonkowe, wyroby alabastrowe, papier | ye y0_7, > К й do innych celów przemysłowych. 

Gr „Ldban 1926, 1927 EM ' ozdobny, galanterja biurkowa i skórzana. Bilety ainiai Ro ou 11-70, Er i 
a + O Renne Cena = wizytowe i — 

; \ Mitau 1927 Pabryta Chemcna/FGE Moboni Pip a oa g LOKALE a i ` Gold medal WAR 1Z AWA "Burak Ceny b. umiarkowane. MSAATAB gabinetowy, 

Wieki medal zloty "BET | Н з | Brass И АВИ as Sa I m Ё ! а |. 2 y Wilno Ww Borkowski Do wynajęcia | I nia niedrogo. Szawel- 
JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 1928 B A КАННЕ ° * 2 „pokoje stoneczne, a Ma WA TP A g 3,2 epobiižu 

Wielki wybór gatunków LUKSUSOWYCH oraz wsżelkie inne zboczenia mowy || | Wilno, Mickiewicza 5 tel. 372, Filja: Ś to Jańska 1tel.311|| montowane, ze wszei- a ч 
; : zzz kiemi ' = R: ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 5 ias S aa B : Aaaa tel 4 FOTIEpIAM "okazyjnie 

ы Przedstawicielstwo i sktad Wanny ы || jąka bw pa War- || Na Gwiazdkęlli Na Gwiazdkę!!! = —— | u. z > sprze- 
om i ilno; ul. Niemiecki 45 szawa, odna 22. Prospekty kan- || && Zamkowa 26 s ł „ odp. | 127/2- ielka 33 

handlowy B-£ 1а T R 06 п Y Tel. 625. ‚ ана ва ЛЕ РЕННЕ Skt. apt. „Farma tel. 10-23 Pokój Wine ul Pa sklep galant. R. 
ZET SRODEOWWOK AZER TASTE TK EZZRE RO S PAC TRAIN .. Ra Dawn. R) ROR + AEA sa ® ub 20, dom własny. Kowner. —0 

NA GWIAZDKĘ! oleca po cenach niskich w wielkim wyborze umeblowany na ; UD | Istnieje od 1843 r. | p; firm : | 
LT EITI TI. IT. IT) ZY, EI p Perf Manicure 2 osoby. Dąbrowskie- i y zagr. 

Ėė ' | > ih = z za SS nowy Spar łyżew, : Wody, kowo ją : g0 5-2, Od 2—4 coś ada SP PANDY kzężowć śś » -naczyfi aluminjowych, nakryć sto- osmetykę ozpylacze „.„!| jadalnie, sypialnie, - i raktyczne DIRZEDIY El OWO B a ŽĄD AJCIE E łowych, maszynek do mięsa, Galanterję я Przybory || sadu PES dode : и‚;‘;›іпеіу‚ AE == 
kapy, serwety, jedwabie i wełny na > т wyžymaczek i t. p. ostatn. nowości do golenia it.p.] Do wynajęcia | żóżka 'niklowane i Sprzedam й siknie matejały Geliżóne B [ we wszystkich aptekach i BĘ Na okres Świąteczny ‚ UWAGA! Od 16 do 25 b. m, Każdy kńpujący otrzymujejj 1 Iub 2 pokoje ume- | angielskie, kreden- hónio ь 

i 1 KG. uikich В Щ składach aptecznych zńanego ceny zniżone!!! niespodziankę. blowane. Wiadomość: | sy, stoły, szafy biu > Wid „ męskie 
r i: ienne i uprzejme załatwianie Szan. Klijenteli. «| biurka, TZ i Е 5 i p: 1. BANIEWIEŻ B gi środka od odcisków Sfanisław KRAKOWS KI Sumienne i uprzej ie S Klijenteli Anei "027 śRore i it Das Li-ei, ` V. "Eilipa a 

y 
p * . Do- = ‚ į firma ZI 08 Prow, Н, P AKA. Wino; Wielka 15; ta 186 udam UROZBOZEGZBE DRUEDE SEENOZRZOGORTNDOW jrską |. —| godne warunki i BIJE os Św. 

ABA mai В T m — PIANINA | FORTEPIANY & та mara Į > 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie mas @ w Majątek POSADY q* Polski Sklep Galanteryjno- : : i : aaa я я " 

Bławatny z działem materja- nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Pibiger) Ąą ziemski 320 ha, bu- 

    

   
   

: PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAŚ, ini i 
3 „Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przepłaca” iš łów piśmiennych i SOMMERFELD etc. | E WESA i Malė ae 

° по, c i е dania. : Polska Skladnica Galanteryjna į WIELKA POHULANKA 41 K. Dąbrowska u. Niemiecka 3, m. 6,3. gziżzj, lub gospodar. "ej Od, Wilna, obsza: sapią ją fer: 8 WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPET i RĘKAWICZEK DAWNIEJ ŚW, JACKA 5 SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE £ stwem domowem zaj- zabudowaniami, _ w Kucharewo, — poczta 
mie się  inteligentnatem lasu do 30 ha i Małoryta (Polesie). 
ke = RE do 7 ha łąk. Cena 
osiadam dobre świa- 22,000 zł. przy wpła- 

dectwa. Adres: l.cie 14000 a reg: Palma 
Sierakowskiego 23 - 7, stałość długotermino- duża niedrogo sprze- 

Piekiełko. zowy dług bankowy, dzie = Antokol, Kli- 
OPTY Zgł. Ajencja „Polkres* nika Oczna. Spytać 
Potrzebny | Wilno, Królżwaka 3, woźnego. Widzieć od 

zaopatrzony na każdy sezon w odpo- 
wiedni towar po najprzystępniejszych 

cenach. 2 

Ubrania 

FRANCISZEK FRLICZKA й 
Telefon 6-46.—Wilno—ul. ZAMKOWA Nr 9. 

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. «8 

      

  

   podług najnowszych wzorów na zamówienie 
i gotowe, zą gotówkę i na raty 

poleca zakład krawiecki 

Longin Kulikowski, ul. Wielka В, 

  

    Uwadze p.p. Sfolarzy. 
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A Spółdzielnia Popo say A EE Uwa a! N ale ze EB Duży wybór materjałów ostatnich nowości, oraz przyjmuje i i kaktka SE DE 
= Zjednoczonych Stolarzy obstalunki z własnych materjałów na ubrania damskie mę-|] go” samodzieln. pro- PRZEDAJE SĘ HAWAWAM 

Ь skie i uczniewskie oraz na smokingi i fraki. wadzenia warzywnict- o m 
A ° w Wilnie, ul. Trocka Nr. 6. wa ASO POd murowany, 120 sążni, RÓŻ R E 9 2 ; miastem. Zgłaszać się: Adres: i | Sowicie zaopatrzyła swój g m mi ama aj “=== i a: 6 miej Adres: > Piłsudskiego Fe i W A ŻA WGB 

s NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył gm krelem) 0d 38-477 Kursa k Szy.i ! | : i skład w surowce, jak to В @ moj napoj KOLOSALNV SUKCES! B a IKOGZERAI co ;ziennie. —° Okazyjnie  robótr A imo 2 
ódsiwejóianej forniery, dykty dębowe | i _ PREGZ z FALSYFIKATAMI! B iimytorkatala W tk В НСЕЗ7. , otrzymac O r. GRES d 

ziwej znane į aaa kia ii isz plaszcz arakulowy ienń: 

Rear A oe) „KWADRAT“ Pleso i Sado rune skieżwiajcago Da- B DZE? Kosmo; ukończyć kursy "ae asie kasikais): i Seanowiaówny : й `° Ceny konkurencyjne. a poju szą SOLAS : e L B E rj > ez Be it = giętka Žas amo > ie, = “ п każe si ь „cyj . łowi- В UC 
& AUR NE RY ROBOCZY SDK ANIRPN I ES T g „SMA Оа IB". kobecnie : B łupież, brodawki, kus, cza, Warszawa, Žėra- IZ DZA S. Ju-kursa dzienne i 2 

: НОИ ана ИУА СЕНО ос СОС сНа A nazwą „FRU PC YB ZW: kal Da, ha ZOTOWC. _ | 
sj ES ае @ аее PRUUD“ Ronlojli p mezmazzama, cisi: Tachunko- x Oszczędności V 
TTE M Nolo or, A 4 ogg sokeaikwim в @р аннн ne] OOO |syge zee wawy г Ё ' ' 5 UE ER pod B Bi Kosmetyka EEB wei. stenografji, na-| gojarow posiądamiy sioki): SE BE & AN , L nazwą „SIN * i podobnie brzmią- uki handlu,  prawa,| gia twajś je wi fc KE й ы ооа poważnego |twoja jest zabezpie- * Trzechlampowy | ekranowy odbiornik | A SLK Bie AID 09 zB zzumam kaligrafii, pisania na| retlektanta па rok |czona złotem,  are- : co do mocy zasięgu i selektywności @в @ sa : B na "angielskie. | Dom, H.-K. „Za- |brem i drogiemi ką- zastępuje 5-6 lampowy. Ekonomicz- Wytwórnia Bernsziejna B Gabinet BA Wa, ko skie” | chęta*  Mickiewie | mieniami. LO WBARD 

ny, tani i łatwy w obsłudze. 5 Wilno, Zarzecze 19. Racjonalnej Kosme- Bi. ckięgo, pisowni 78.1» tel. 9:05 Plac Katecralny, Bi- 

| ана Pomoc Szkolna | Bmwwowaweawwł Gl pry Z a zna o ZO UAE OOO х : » skiej. Po ukończeniu й, > : Wilno, Wileńska Nr. 38. нежинананннненениндинии Е Місые:оі;і::сг! г‹'!(:(-‚:_. świadectwa. Żądajcie Dom KAS Inas, A ės GEA sj | 

Tylko z kwadraiową marką fabryczną ZY AŻ, i UIQdĘ serwuje dosko- proszektów. __ + | lowym mieszkanie |» ur itd. -b o 
z datą 1924 r. według powyższego wzoru. Zakład Pasów i Bandsży Leczai- Data Wróżka Chiromanika a mali, odświeża, usuwa | fąW>RANCJE so- Ledy z kuch- SO 

e „JEANETTE O EA 22. wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. ® jei skazy i braki: aókowanieh im Bi 137 sija Ka LiIDNIE : ‚ zę й s ss: oleca najnowsze modele otrzymane i -5 ie ce- ' 2 i Żądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zmieniajcie na inne z Paryża do ostatniej mody obcisłych S AU inas al Н 'У!'Ш%;;а‹ё].›;і;шъ%:_ ra oprocentowanie | na 2.500 dolarów || PRZEPISUJEMY 
+ ; 7 | sukien bardzo wygodne. Pasy lecz- i : 0-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 3 sów i łupież. Naj-|  Zalatwia — — | wraz z długiem na maszynach 

SKŁAD Wilno Niemiecka 8 nicze gumowe. Pasy pQą operacjach z przeciw Krzyża, ul. Młyaowa Nr 21 3 nowsze zdobycze ko- Wileńskie | p 15 bankowym „|| Wileūskie Biuro 
ы , 5 brzusznych, oraz pasy do stanu Žž m. 6, w bramie na prawo schody. & smetyki racjonalnej. | Komisowo - Handl. . H.-K. „Zachęta* || Komisowo - Handl. | RBRYCZNY | $ tel. 13-21 | odmiennego. Pończochy gumowe : 2 = Codziennie odg.10—8| Mickiewicza 21, || Mickiewicza 1, || Mickiewicza 21. Ё lecznicze. —0 z NANUNNUNNNNE NANUNNNANNNM Z W. Z. P, 43 tel: 152. _ zzzS—0 li tel, 9-05. —o II tel. 152. gzzg-0          

 


