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Wielkie zwycięstwo listy Nr 1. 
Wyniki głosowania w całym kraju. 

Okręg Wileński. 
Wyniki wyborów w mieście Wilnie Jedynka na czele wszystkich ligi. 

Wyniki wyborów w okręgach 
WARSZAWA. 12. Ill. (Pat), Według dotychczaso- 

wych obliczeń w rezultacie głosowania do Senatu po- 
dział mandatów w okręgach przedstawia się jak na- 
stępuje: 
Warszawa-miasto Lista nr. 1—2 mandaty, lista nr. 

18—1, lista nr. 24—1, 
Warszawa-wojew. lista nr. 1—2 mand., |. nr. 2—2, 

I. nr. 31, 1. nr. 18—1, I. nr. 4—1. 
Wojew. białostockie lista nr. 1—2, I. nr. 18—1, lista 

nr. 25—1. 
Wojew. łódzkie lista nr. 1—2 mandaty, |. nr. 2—2, 

l. nr..3—2, L. nr. 18—1, I. nr. 24—1. 
Wojew. kieleckie lista 1—3 mandaty, |. nr. 2—2, 

nr. 3—1, nr. 10—1, nr. 18—1, nr. 24—1. 
Wojew. lubelskie lista nr. 1—2 mandaty, nr. 2—1, 

I. nr. 3—1, I. nr. 10—1, I. nr. 24—1. 
Wojew. pomorskie I. nr. 7—1, I. 18—1, I. nr. 24—1. 
Wojew. poznańskie l. nr. 7—1, |. nr. 18—1, lista nr. 

21—1, I. nr. 24—2, I. nr. 25—2. 
Wojew. śląskie lista nr. 1—2 mandaty, |. nr. 18—1, 

l. nr. 37—1. 
Wojew. krakowskie lista nr. 1—4 mandaty, |. nr. 

2—1, l. nr. 25—2. 
Wojew. lwowskie lista nr. 1—4 mandaty, lista nr. 

10—1,. l..ńr. 17—1, I. nr. 18—3. 
wojew.stanisławowskie nr. 1—2 nr, 18—1 nr. 22—1 
wojew. tarnopolskie _ nr. 1—2 nr. 18—3 
wojew, wołyńskie nr, 1—4 nr, 11—1 
wojew, poleskie nr, 1—5 
"wojew. nowogródzkie nr, 1—2 nr. 18—1 
wojew. wileńskie nr. 1—3 nr. 18—1 

Razem we wszystkich województwach otrzy- 
imały z list okręgowych: 

  

nr. 1 39 mandatów nr. 17 — 1 mandat 
” 2 8 ” + ” 18 aa 17 ” 

” 3 6 ” ” 211 ” 

” 1 2 ” ”„ 22 T ” 

” 8 1 э ” 24 — 8 ” 

„10 3 ^ : PD UB 
Z list państwowych: » 571 — 1 , 
nr. 1 — 9 „418 — 4 
Ra — 2 »„ 24 —— 1 

9 -- 1 ZY — 1 
Ostateczny wynik wyborów 

Razem z list państwowych i okręgowych otrzymały: 
Ar. 1 — w —- 21 

„as — 10 ZA — 1 
SAI — m: „22 — 1 
” 7 zB". 2 ” 24 ya 9 

asi — 1 25 —- 6 
„10 — 3 I —- 1 

” 17 и 1 ! 

Ilość mandatów z listy państwowej może ulec zmia- 
nie na niekorzyść listy Nr. 2 (P. P. S.) a z korzyścią 
dla Bloku Katolicko-Narodowego Nr. 24. 
w-jewództwo kieleckie — nr. 1—3 mandaty, nr. 2—2 mandaty, nr. 3—1 mandat, 

* ® — nr. 10—1 ». ni. 18—1 ” nr. 24—1 ы 
województwo pomorskie— nr.. 7—1 = nr. 18—1 » nr. 24—1 й 
województwo poznańskie— nr. 7—1 2 nr. 18—1 й nr. 21—1 Iš 

» — nr. 24—2 ® nr. 25—2 x i 
województwo śląskie — — nr. 1—2 = nr. 18—1 » Ar. 37—1 й 
wojewodztwo krakowskie— nr, 1—4 7 nr. 2—1 ы nr. 25—2 s 
województwo wełyńskie — nr. 1—4 ” nr. 10—1 
r ojewództwo poleskie — nr. 1—3 . 
województwo nowogródzkie nr. 1—2 s nr. 18—1 у 
województwo wileńskie — nr. 1—3 » nr. 18—1 й 
щ 

Powrót p. ministra |Zaleskiego. 
(Telafenem od wlastego borespondantu z Warszawy). 

WILNO. 11.11. (Pat.). Tymcza= 
sowe ogólne wyniki z miasta Wil- 
na we wszystkich 58 obwodach. 
Uprawnion. do głosow.—67.404 
Głosowało . ‚ —40.624 
Unieważnion. głosów . — 108 

Lista Nr. 1— 13.820 
iw 2— 4.390 
a a 
» » 18— 9.683 
» » 20— 878 
» » 24 — 11:221 
n » 33— 61 
» » 37— 108 
» » 39— 17 
» » 40— 317 
” ” 41— 9 

Na 7 mandatów w woj. w wileńskiem i 
nowogródzkiem lista Nr. 1 zdobyła 5 man- 
datów. Pozostałe dwa zdobył Blok Mniej- 
szości. 

Endecja w Wileńszcyźnie i chadecja 
w Nowogródczyźnie bez mandatu. 

Jedynka zdobyła w województwie wi- 
leńskiem—3 mandaty, do Senatu wchodzą 
p. mec. W, Abramowicz, p. St. Wańkowicz 
i p. Józef Trzeciak. Blok Mniejszości—1 
mandat do Senatu wchodzi p. Wiaczesław 
Bohdanowicz. 

Ostateczny wynik wyborów w woje- 
wództwie wileńskiem. Lista Nr. 1—72.434 
głosów 3 mandaty. Lista Nr. 18—38.087 
głosów 1 mandat. 

Pozostałe listy, w tej liczbie i endec- 
kie bez mandatu, 

Nowogródek dał liście Nr. 
mandaty na trzy. 

W poszczególnych po- 
wiatach: 

WILNO, 12.Ii1. Ostateczne tymcza- 
sowe zestawienie wyników wyborów do 
Senatu w województwie wileńskiem: 

Miasto Wilno.—Na 67.371 uprawnio- 
nych głosewało 40 624, unieważniono 108. 
Lista nr. 1—13.820, nr. 2—4.390, nr. 3— 
17, nr. 18—9683, nr. 20--873, mr. 24— 
11.221, nr. 33—61, nr. 37—108, nr. 39— 
17, nr. 40—317, nr. 41—9. 

Powiat wileńsko-trocki: Na 64.487 
uprawn. głosowało 32.466, unieważn. 598. 
Lista nr. 1 — 11.718, nr. 2—2.769, nr. 3— 
11.479, nr. 10—1.151, nr. 18—1 443, nr. 20 
—191, nr. 24—2,700, nr. 33—75, nr. 37— 
118, nr. 39—70, nr. 40—154, 

Pow. święciański: Na 46,884 uprawn. 
głosowało 17.870, unieważn. Nr. 1—7.544, 
ar. 2—556, nr. 3—576, nr. 10—70, nr. 18 
—3,964, nr. 29—729, nr. 24—888, nr. 39 
—127, nr. 40—3, nr. 41—7, 

Pow. dziśnieński: Na 48.120 uprawn. 
głosowało 24.913, unieważn. 1.334. Nr1— 
8.337, Nr 2—510, Nr 3—49, Nr 10—6, 
Nr 18—6075, Nr 20—866, Nr 24—1.197, 
Nr 33—3, Nr 37—599, Nr 39—156, 
Nr 40—5.673, Nr 41—108, 

Pow, oszmiański: Na 32.153 uprawn. 

1 dwa 

  

głosowało 17.863, unieważa. 532. Nr 1— 
5.985, Nr 2—289, Nr 8—4559, Nr 10—641, 
Nr 18—1.446, Nr 20—62, Nr 24—2.334, 
Nr 33—55, Nr 37—2, Nr 39—1.367, 
Nr 40—371, Nr 41—220. 

Powiat wileńsko-trocki, 
Oddano głosów na Listę Nr. 1—10423; 

Nr. 2—2705; Nr. 3—10973; Nr. 10—1164; 
Nr. 18—1387; Nr. 20—1132; Nr. 24—2537; 
Nr. 33 — 13; Nr. 37 —111; Nr. 39 — 70; 
Nr. 40—65. 

Powiat oszmiański. 

Uprawnionych 32153, głosowałe 17863, 
głosów niewažaych—532, Lista Nr. 1—5985, 
Nr. 2—289, Nr. 3—4559, Nr. 10—641, Nr. 
18—1446, Nr. 20—62, Nr. 24—2434, Nr. 
33—55, Nr. 37—2, Nr. 39—1367, Nr. 40— 
371, Nr. 41—220, 

Powiat postawski. 

Uprawnionych 35374, głosowało — 
15742, nieważnych głosów 29. Lista Nr.1— 
6569, Nr. 2—879, Nr. 3—261, Nr. 10—11, 
Nr. 18—4214, Nr. 20—248, Nr. 24—974, 
Nr. 33—4, Nr. 37—285, Nr. 39—32, Nr. 
40—1676, Nr. 41—299, 

Powiat wilejski. 
Uprawnionych 40233, głosowało 17592, 

nieważnych głosów 392. Lista Nr. 1—4856, 
Nr. 2—259, Nr. 3—55, Nr. 10—7, Nr. 18— 
4421, Nr. 20—176, Nr. 24—942, Nr. 33—1, 
Nr. 37—6, Nr. 39—1537, Nr. 40 — 4684, 
Nr. 41—256. 

Powiat mołodeczański. 

Uprawnionych 26947, głosowało 16926, 
głosów nieważnych 16, Lista Nr. 1—7473, 
Nr. 2—313, Nr. 3—2, Nr. 18—1114, Nr. 
20—22, Nr. 24—553, Nr. 33—108, Nr. 37— 
2, Nr. 39—3448, Nr. 40—3517, Nr. 41 — 
198. 

Powiat dziśnieński. 

Na 70 obwodów rezultat w 68—brak 
dwóch ebwodów. Uprawnionych 46513, 
głosowało — 23839, z tdgo unieważniono 
1330. Lista Nr. 1—7625, Nr. 2—510, Nr. 
3—49, Nr. 10--6, Nr. 18—5995, Nr. 20— 
864, Nr. 24—1186, Nr. 33—3, Nr. 37—565, 
Nr. 39—152, Nr. 40—5449, Nr. 41—105. 

Powiat brasławski. 

Oddano głosów na Listę Nr. 1—8719; 
Nr. 2—2483, 3—462; Nr. 10— 791; 18 — 
10050; 20— 1422; Nr. 24 — 2196; 33 — 5; 
31—5; 40—1589; Nr. 41—14. 

W całem województwie wileńskiem na 
409,622 uprawnionych głosowało 213,461, 
z tego unieważniono 5,565. Na poszcze- 
gólne listy padło głosów: 

nr. 1—75,021 nr. 24—23,005 
nr. 2—15,448 ar. 33— 312: 
nr. 3—17,460 nr. 37— 1,125 
nr. 10— 2,677 nr. 39— 6,754 
nr. 18—42,410 nr. 40—17,984 
nr. 20— 4,589 nr. 41— 1,111 

Ostateczny wynik wyborów w całej Polsce. 

Jedynka zdobyła 48 mandatów na 111. 

` WARSZAWA 12.lII. (Pat). Według dotychczasowych obliczeń w 
rezultacie głosowania do Senatu podział mandatów zarówno okręgo- 
wych, jak i z listy państwowej między poszczególne listy przedsta- 
wia się jak następuje: 
Nr. 1—B. B. W. z Rz. mandatów okręg. —39, zlisty państw. 9, razem—48 
  

Nr. 2 P.P.S. 5 5 
Nr. 3 Wyzwolenie = 
Nr. 7 N.P.R. у 
Nr. 8 Sel. Rob. praw. I 
Nr.10 Stron. Chłopskie , 
Nr. 17 (Zjed. Nar. Żyd. 

w Małopolsce) ” » 
Nr. 18 Blok Mniejsz. » ” 
Nr. 21 Nar.Panst. Bl. Pr. „ 5 
Nr. 22 BI.W.Ukr.Soc-WŁ.R. , ы 
Nr. 24 Blok Kat.-Nar. 5 » 
Nr. 25 Piast i Ch.-D. > „ 
Nr. 37 Lista Korfantego ,, *   Minister Spraw Zagranicznych p. Zaleski | Szumiakowskiego wczoraj © godz. 11 wiecz v. towarzystwie naczelnika ustrojów międzyna- | wyjechali z Wiednia i 13 b. m. od godz. 13,3 

redowych p. Tarnowskiego orax naczelnika | przybędą do Warszawy. 
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W Poe ai 
okręgach Polski: 

Województwo warszawskie. 
WARSZAWA, 12,Il1 (Pat). Tymczeso- 

wy wynik wykerów z całego ekręgu nr. 2 
województwa warszawskiego: 

Lista mr. I — 2 mandaty. lista nr. 
2 — 2 mandzty, listą mr. 3 — 1 mandat, 
lista nr. 18 — 1 manśat. 

Pezostałe listy — bez mandatu. 
WARSZAWA, 12,lil (Pat). Tymczaso- 

we zestawienie mandatów: 
Warszawa —miasto: lista nr. 1 — 2 

mandaty, nr. 18 — 1 m. nr. 24 — 1 m. 
Warszawa — województwo: nr. 1—2 

mandaty, nr. 2 — 2 m., nr. 3 —1 m., nr. 
18 — 1 m., ar. 24 — | m. 

Wejewództwe błałestockie: ur. | — 
2 mandaty, ar. 18 —1 m., ar. 25 —1 m. 

Wejewództso ł6dzkie: nr. 1 — 2 
mandaty, mr. 2 — 2 m., Br. 3 — 2 m. hr. 
18 — I m, nr. 24 — 1 mandat. 

Województwo wołyńskie. 
ŁUCK, 12.11] (Pat). Godz. 4 min. 45. 

Na podstawie nieeficjalnego obliczenia gło- 
sów z wszystkich obwodów województwa 
wołyńskiego: 
Lista nr. 1 otrzymała 160.500 głosów. 
aż 2 44.459 ° » 

M 33587 | 
a as Тва оЕ 
WSK ZB, 30.608 

W wyniku powyższego obliczenia lista 
mr. 1 zyskuje 4 mandaty. 

Województwo łódzkie. 
ŁÓDŹ, 12. (Pat). Prowizorycznie 

obliczone wyniki. 
Lista nr. 1 otrzymała 115.199 głosów. 
3% Ban 5 137683 |, 
“M ŚW 0 96.297 „ 
mowiac 8 420 
” » 10 э 5 36.423 ” 

эа a LODZ > 
wa, 172608 „ 
= A 50780; 
„ » 25 , 30.439 , 
» »„ 33 » 23.378 | 
„ _» 37 35.823 

Webec tege obliczenia listy nr. ar. 1, 
3 otrzymać winny po 2 mandaty, a li- 
mr. nr. 18 | 24 — po 1 mandacie. 

Województwo lubeiskie. 
LUBLIN, 12.1 (Pat). Wyniki głose- 

wania na podstawie tymczasowego oblicze- | 
nia ze wszystkich 962 obwodów wojewódz- 
twa w, > 

sta nr. 1 — 2 mandaty, Bogu: я 
ski Stefan, rolnik; Laurysiewicz lm, 
przemysłowiec, lista nr. 2 — 1 mandat, So: 
kołowski Michał, dziennikarz; lista nr. 3— 
2 mandaty, dr. Noc Bolesław, lekarz z Pa- 
ryża, Winiarczyk Feliks, rolnik; lista nr. 
A 1 mandat, Kozicki Stanisław, publi- 
cysta. \ 

TARNOPOL, 12,I1. (Pat). Do 7-ej ra- 
no znane były wyniki wyborów z 677-u 
obwedów na 1.212. W obwodach tych by- 
ło ogółem: uprawnionych de głesowania 
326,465, głosowało 228,955, na poszcze- 
gólme listy eddano głosów: Lista mr. 1— 
Ti.809, Lista nr. 2 — 781, nr. 17—26,304 nr. 18 — 90.229, nr. 22 — 15.392, ar. 26 
—5,232, nr. 39 — 5,469. 

Województwo poznańskie. 
TORUŃ, 12-Iil. (Pat). Tymezasow, wyniki wyborów do Senatu w wojewódz- 

wie pomorskiem oddano ważnych głosów 
273.408, unieważniono 2.573, Lista nr. 2 — 29.897, nr. 7 — 67.823 (1 mandat), 
nr. 18 — 49,520 (1 mandat), nr. 24 — 
90.818 (1 mandat), Nr. 21 — 34.949, 

Województwo poleskie. 
BRZEŚĆ n/b., 12-1Il. (Pat). Tymcza- sowe wyniki wyborów z całego wojewódz- twa poleskiego z wyjątkiem 10 obwodów. 

Uprawnionych 354.228, ważnych głosów 
oddano — 150.456, mnieważniono 18.944, Lista nr. 1 — 103.871, mr. 2 — 7241 nr. 8 — 12.263, nr. 18 '— 14.431, nr. 26 — 4.958, nr. 24 — 920, nr. 41 — 2.586 

me krakowskie. 
KRAKÓW, 12-1IL. (Pat). T 

wyniki z całego wójewództea. zest 
nr. 1—171.766 — 4 mandaty 

wa p z 2 Karol Relie, Goetz— 
ocimski, Nowak Stanisław 

Radnik Tau == Wsch 
nr. 2 — 81.621—1 mandat —F 

Jan dyrektor Kasy Chorych. "a 

prezy-   nr. 25 — 110.868 — 2 maadaty — Andrzej Średniawski rolnik (Plast) R kie: wik Kasprzyk (ChD). 3 

у 

 



  

    = 

Po wyborach do Senatu. 
W niedzielę rozegrany został drugi 

akt w walce o zdrowy ustrój państwowy. 
Odbyły się wybory do Senatu. Nie przy- 
niosły one nam większych miespodzianek. 
Wynik ich idzie naogół po linji, jaka się 
zarysowała w wyborach do Sejmu, z kil- 

kunastoprocentowem tylko odchyleniem na 
korzyść listy Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem. O ile w wyborach do 
Sejmu lista Nr. 1 zdobyła niespełca */s 
część mandatów, o tyle teraz prawie poło- 
wę. Jedynka więc odniosła po raz drugi 

walne zwycięstwo. Na ogólną bowiem 

liczbę 111 senatorów z listy Nr. 1 i 21 w 

Poznańskiem i na Pomorzu wejdzie do 
Senatu 49 przedstawicieli. 

Nie sprawdziły się więc przewidywa- 

mia politysów z pod znaku „narodowego*, 

którzy w ciągu całego tygodnia przekony- 

wali swych wyznawców, że wybory do 

Senatu dadzą zupełnie inne wyniki, gdyż 
bierze w mich udział element bardziej 
„ušwladomiony „narodowo“, a tem samem 

„mniej na radykalne hasła podatny". 
Wyniki wyborów, jakie zamieszczamy 

na stronie 1-ej, zadały tym wykrętnym do- 
wodzeniom „narodowym* kłam. Jak się 
bowiem okazało ten „uświadomiony naro- 
dowo* element głosował prawie że w 50 
proc. na jedynkę, a ježeli uwzglednimy gło- 
sy P. P. S. „Wyzwolenia”, „Stronnictwa 
Chłepskiego* į innych pomniejszych 
grup demokratycznych,  nielicząc Bloku 
Mniajszości Narodowych to 70 proc. cd- 
dawał swe głosy na t. zw. listy radykalne. 
Z tego nasuwa się wniosek wporst prze- 

<«iwny. Że wyborca bardziej rozważny daje 
do siebie dostęp hasłom nietyle radykal- 

mym, ile znajdującym oparcie o bieżącą rze- 

czywistość, że demagogja „narodowo kato- 
licka* i „katolicko-ludowa" znajduje szero- 
kie pole do działania jedynie wśród ele- 
mestu znajdującego się w okresie politycz- 

nego ząbkowania. 

Gdyby jedaak ktoś koniecznie obsta- 

wał przy tem, że jednak pomimo wszystko 
dawna Chjena ugruntowała swe wpływy 

wśród ludności starszej wiekiem, te wyni- 
ki wyberów wskazywałyby, że wpływów 

tych w ciągu ub. tygodnia t. za. od dnia 

głosowania do Sejmu do dnia głosowania 
do Senatu Chjena straciła około 20 proc. 
Wskazywałoby to dalej, że w społeczeńst- 

wie dokonywują się z rzadko notowaną 

szybkością przemiany, prowadzące do zu- 

pełnego zerwania choćby nawet najdrob- 

niejszych więzów z polską reakcją; 
że wystarczy jeszcze jedna drobna próba 

„sił, a wszechpotężny niegdyś obóz, który 

-. trząsł całem życiem państwowem, bo roz- 

porządzał w Sejmie omalże nie większoś- 

cią zejdzie zupełnie z widowni politycznej, 
że dokonane wybory były ostatnim tego 
obozu występem. 

* 
* * 

Jakiż jest jednak realny układ sił w 

nowym Senacie? Bezpartyjny Blok Współ- 

pracy z Rządem wraz z Państwowym Blo- 
kiem Pracy rezporządza prawie połową 

Klosię wścieka, fen przegrywa 
„Trudno było przypuszczać, by sędzi- 

wy nestor prasy wileńskiej p. Czesław Jan 
kowski, piszący i mówiący niejednokrotnie 
© obniżeniu etyki w dziennikarstwie, o or- 
dynarnym tonie polemik, łamiący ręce nad 
zašmiecaniem prasy przez niektórych ko- 
legów po piórze, sam pozazdrościł tego 
rodzaju laurów i zmieniwszy swój styl wy- 
tworno-złośliwy na „grubsze*. narzędzie, 
łaje się niczem JÓózetuoweczka przy stra- 
ganie. 

— Doprawdy, gdybym oskarżyła p. 
Cz. Jankowskiego 0 rzecz nieprawdopo- 
dobną np...?. uwiedzenie małoletniej, no- 
żownictwo, czy rozbicie kasy, nie mógłby 
się gweltowniej oburzać. 

Czyż doświadczenie go nie uczy, że 
gołosłowne pisanie ordynarnych połajanek 
obniża tego, co w braku rzeczowych argu- 
mentów, używa wybuchów furji? Nie po- 
trafię się zastosować do tego nowego to- 
nu p. Cz. Jankowskiego, ale wytłumaczyć 
czego, nieboże, nie zrozumiał, to i 
owszem. 

Tak jest, spodobało mi się, i bardzo, 
że p. Cz. Jankowski 1) pisał kiedyś w 
„Slowie“ o ładnie rozwijającym się talen- 
cie p. Schumme'ą, 2) że p. Schummer mó- 
wił mi na bzlu Akademickim w Kasynie 
cficerskiem w Wilnie, że p. Cz. Jankowski 
uprzejmie go polecił pismom warszawskim. 
3) że mi to kilkakroć mówili ludzie ze 
świata literacko-dziennikarskiego za powro- 
tem z Warszawy, gdzie o tem słyszeli. (Naz- 

  

— wisk ich nie podaję, nie chcąc znajomych na- 
razić na ordynarne wymysły). Co do wia- 
domości od p. Schummera, to wobec nie- 
zwykłego zaiste roztargnienia, do którego 
się tak rozbrajająco przyznaje, nie zdziwię 

_ się wcale, że i tę przelotną rozmowę zali- 
czy do roztargnień i pamiętać jej nie bę- 
Em us aeg zakk 

mandatów. Jest to więc potężna grupa 

która nie będzie się potrzebowała wdawać 

z innemi ugrupowaniami w kompromisy, 

aby znaleść potrzebną większość. Brak jej 
do tej większości zaledwie 7 głosów, które 

zawsze się znajdą. 

Inue grupy poza Blokiem Mniejszości, 
PPS i Wyzwoleniem poniosły sromotną 
klęskę. Wystarczy cyfrę 15 mandatów, któ- 
re w sumie przypadły w udziala 4 potęż- 

nym niegdyś partiom, jak N.D., ChD, Piast 
i ChN, aby się przekonać, że jest to na- 

prawdę sromotna klęska. Upłastyczni nam 

ten druzgocący dawną Chjenę cios przyto- 

czenie okoliczności, że Piast będzie miał 

teras w Senacie dwóch, a Chadecja czte- 

rech senatorów. Blok Mniejszości, PPS i 

Wyzwolenie, jeżeli uwzględnić, że miały o- 

ne bardzo silnego konkurenta w nowej i 
bliżej im nieznanej sile, jaką była jedyn- 
ka — można powiedzieć, że wyszły obron- 

ną ręką z wyborów. 

* 7 * 

Na terenie ziem litewsko-białoruskich, 

a ściślej w województwie wileńskiem i no- 

wogródzkiem jedynka na 7 mandatów zdo- 

była 5. Dwa pozostałe mandaty otrzymał 

Blok Mniejszości Narodowych.  Endecja 

więc, tak jak zgóry przewidywaliśmy i do 

czego jeszcze powrócimy, mimo szalonej 

agitacji, jaką prowadziła w ostatnim tygod- 

niu nie zdobyła w Wilnie mandatn. Zebra- 

ła wszystkiego coś keło 23.000 głosów, 

gdy dzielnik wyborczy wynosił pizeszło 

25.000. „Dziennik Wileński" będzie napew- 
no twierdził, że obóz jego był bardzo bli- 

skl otrzymania mandatu bo brakowslo 

mu tylko 2000 głosów. My jednak twier- 

dzimy, że również bliskim otrzymania dru- 

giego mandatu był blok Mniejszości. Tak 

więc, czy inaczej miejscowej endecji przy- 

padła w udziale rola rozbijaczy jednolitego 

frontu polskiego. m. 

  

(roza wojny w Iraku. 
BASSERACH, 8.1! (Pat). United Press. 

Rozpoczęcie kroków  nieprzyjacielskich na 
gruacie Transjordanji, Iraku i Kowei ocze- 
kiwane jest w dniac najbliższych. Wojska 
angielskie czynią przygotowania celem unie- 
możliwienia wtargnięcia do tych krajów 
szczepów Nedżad. Kilka pociągów pancer- 
nych patroluje ma linji Bagdad-Basserach. 
Generalna kwatera angielska poleciła od- 
działowi lotalczemu w Ur trzymanie wszyst- 
kich $amo:otów w pogotowiu do startu. Z 
kwatery generalnej Ilba Seuda donoszą, iż 
król zaopatrzył szczepy Aimad, Wutair i 
Ateiba w broń, amunicję i środki żywnoś- 
ci i namioty. Przywódcy tych szczepów 
mają natychmiast po ukończeniu rokowań 
z Ibn-Seudem udać się na granicę Iraku, 
Transjordanji i Kowei, aby przygotować 
wtargnięcie do tych obszarów. W Basse- 
rach panuje zaniepokojenie mimo, iż we- 
dług wiadomości z Dobeida, miasta poło- 
žonego nad samą granicą, panuje tam 
spokój. Obawiają się, iż liczba wojsk an- 
gielskich mie wystarczy, aby zatrzymać 
marsz szczepu Nedżad na Basserach. 

  

Oto więc bez najmniejszego ambarasa, 
mie „gołosłowne*, i bardziej Ścisłe niż 
określenia p. Cz. Jankowskiego, zaspokoje- 
nie, namiętnie zaiste wyrażonej przez niego 
ciekawości co do jego protegowania p. 
Schummera. 

A teraz możeby p. Cz. Jankowsk, 
był w ambarasie odpowiedzieć np w sądziei 
na jakiej podstawie zarzuca mi fa!sz? 

Nie przypominam sobie, by mi kto- 
kolwiek w prasie warszawskiej, krakow- 
skiej lub wileńskiej zarzucił kiedy „pisanie 
ma wiatr o rzeczach, © których nie mam 
pojęcia". Natomiast jakie o czem ma poję- 
cia p. Cz. Jankowski o tem pamięta chyba 
sporo osób. 

Mianowicie: 1) kampanię prasy war- 
szawskiej przeciw p. Jankowskiemu gdy 
pisał, (sprzedawszy rodzinny majątek w 
Wileńszczyźnie), że lepiej kupować w rdzen- 
nej Polsce kamienice i ziemie, i skupiać 
tam stan posiadania; 

2) oburzenie, jakie za okupacji nie- 
mieckiej wywołał pisząc w Warszawie, że 
wypa ałoby” znieść kolumnę Zygmunta III. 
Co do orientowania się, to już raz goło- 
słownie fałszując treść enuncjacji zarzą- 
du Zw. Literatów, zarzucił mi brak tako- 
wej p. Cz. Jank. Jak zaś on sam się 
orjentuje w sztuce, to możemy się dowie- 
dzieć z polemik o Reducie i wogóle o no- 
wych prądach w sztuce, a w polityce, to 
wystarczy zajrzeć do wspomnień z dnia 
na dzień 1923 Wilno, tegoż p. Jankow- 
skiego. „Dobry zacny ludku warszawki! 
W porywie orjentacji politycznej podykto- 
wanej ci żywiołowo przez najzdrowszy 
rozsądek lub odruchowo na wieść o bar- 
barzyństwach pruskich.. tyś  powiewał 
chustkami, wiwatował... manifestując go- 
rąco i szczerze sympatje swoje dla wojska 
rosyjskiego". „Więc może sypać kwiaty 
pod konie kozaków? (pyta ktoś autora). 
„Dlaczegoż by nie? Dla dobra Ojczyzny 
miło jest nawet okryć się šmiesznošcią...   kozacy to wielką rzecz. Str. 23—24. 

K UR J E R wi 

ne“ 
BERLIN. 9.3. (Pat). „Taegliche Ruad 

schau* donosi, że poseł niemiecko naro- 
dowy dr. Eberle przemawiając w imieniu 
swojej frakcji w sejmie saskim wystąpił z 
ostrą krytyką polityki spraw zagranicznych 
min. Stresemanna przyczem Oświadczył, że 
przekonania narodowe min. Stresemanna | 

Nowa fala oszczerstw 

    

Jak donoszą z Kowna, w tych dniach or- 
gan prasy rządowej w Kownie „Lietuvos Aidas“ 
(w Nr. 28) i „Lietuvos Žinios“ rozpoczęły druk 
„sensacyjnych rewelacji" niejakiego Majusa b, ka- | 
pitana armji litewskiej. „Rewelacje* te dotyczą | 

  

Dowiadujemy się, iż zarząd międzynaro- 
dowej wystawy w Barcelonie, która odbędzie 
się w roku 1929, odstąpił rzą'owi polskiemu 
ekoło 600 m? placu na wystawienie pawiljonu 
po's<iego. Sprawa ta jest obecnie rozpatrywana 
przez miarodajne czynn ki, które zadecydują 0 

N uroczystości ibsenowskie, rozpoczynające 
się we środę bieżącego tygodnia, wyjechała wczo- 
raj wieczorem z Warszawy delegacja polska w 

land uda się 30 marca do Królewca na rokowania 

Trzęsien 
LONDYN, 12-1II, PAT. Stacja meteorolo- 

giczna zanotowała trwające 3 sekundy trzęsenie 
ziemi w Londynie, Kairze i Bombaju. Do Chicago 
Tribune donoszą z detalami, że -trzęsiemie ziemi | 

Przebieg wyborów spokojny. 
WARSZAWA, 12. lil. (Pai). Godzina 

20 min. 30. Według wiadomości, otrzyma 

nych z riemal wszystzich okolic kraju, 
przebieg wyborów na csłym terenie Polski 

był spokojny. Porządek nigdzie nie został 

zakłócony. Zainteresowanie naogół słabe. 
Udział głosujących wynosi średnio ckoło 
50—60%. Niewielki udział wyborców tłuma- 
czony jest głównie panującemi mrozami i 
šniežycami. Jedynie w województwie śląs- 
skiem frekwencja jest wyjątkowo duża, do- 

chodziła w riektórych obwodach do 100%. 
Tak naprz. w kilku obwodach, gdzie głoso- 

wanie zakończono wyjątkowo wcześnie, 

naprz. w Jaworzynce powiatu cieszyńskie- 

go na 580 uprawnionych do glcsowania 
oddano 578 głosów — wszystkie na listę 
Nr. 1. Również w Koniakowie powiatu cie- 
szyńskiego na 403 uprawnionych głosowa- 
ło 402 — wszyscy na listę Nr. 1. 

Agitacja stronnictw jest niezwykle 
słaba jedynie na terenie województwa po- 
morskiego dość żywo agiiują Niemcy, na- 
wołując do głosowania na listę nr. 18 
(mniejszości narodowe). W Stanisławow- 
skiem celem umożliwienia starcom i ko- 
bietom dostania się do lokalów wybor- 
czych starostowie zorganizowali w po- 
szczególnych miejscowościach Środki loko- 
mocji. W jednym z obwodów powiatu szko- 
le na terenie tego województwa wszyscy 
uprawnieni stawili się do urny głosując na 
listę nr. 1. Naogół można stwierdzić, że 
frekwencja przy urnach wyborczych na te- 
renie całego państwa w godzinach popo- 
łudaiowych wzmogła się widocznie pod 
presją czynników bardziej uśw adoniionych. 

„O fstalnem zaślepieniu rodaków sy- 
piących pieniądze na „iegjony", mające 

„oswobodzič“ Królestwo Polskie. Werjat;!" 
Str. 26. 

„Oderwijmy oczy od galicyjskich 
drużyn strzeleckich polskich wkraczających 
do Łodzi pod komendą junkrów pruskich 
albo teroryzujących w Kielcach polską lud- 
neść tamtejszą”. Sw. 51. 

„Kilku urzędowych  emisarjuszów 
austrjackiej organizacji strzeleckiej". Str. 59. 

„Byle w największej masie dostać się 
W jedne ręce! „Dziej się Wola Boża! Speł 
niają się marzenia ojców naszych” a, że 
od innego końca niż ten, o którym myślił 
waleczny i szlachetny wielki książę rosyj- 
ski, to cóż na to poradzić? str. 96. 

„Tego aby Niemcy w sojuszu z Au:trją 
mogły zagaroąć niemal cały zachód Rosji 
po Dźwinę i Dniepr -- nie przewidywać, 
(następuje fantastyczny podział Polski, Ga- 
licję oddaje Rosji ziemie po Grodao — 
Brześć Niemcom). Nowy ten rozbiór Pclski 
kres ostateczny położy nawet marzeniom 
o państwowem odrodzeniu się narodu pol- 
skiego. Krzyż położy nawet na niezłomnej 
dotychczasowej cdporneści naszej narodo- 
wej. Będzie to... najistctniejsze, rajstraszniej- 
sze „Finis Poloniae“ str. 101. 

„Dziś w nocy porozlepiano tu i ow- 
dzie na ulicach odezwę ultraniepodległoś 
ciową podpisaną przez „Związek Czynu”. 
Milicjanci, sporo osób prywatnych, sporo 
księży z godną podniesienia przytomnością 
umysłu usunęło corychlej ten dokument 
naszej niepoprawnej niedojrzałości. Grupka 
zabawiających się w puszczanie podobnych... 
fajerwerków jest nikła, dobrze o tem wiemy 
my. ale fatalnego moglaby nawarzyč piwa 
jeśliby na nią zwrócono uwagę. Na szczę- 
ście bodajże komendantura niemiecka tutej- 
Sza ma co innego na głowie niż tropienie 
fundatorów tego rodzaju proklamacyjek". 
str. 246. 

„„Kler tutejszy stanowi być może naj-   

Minister Stresemann ma zbyt „skomplikowa- 
przekonanie narodowe. 

uważa za zbyt „skomplikowane*, aby mo- 
żna było wydać o nich jakikolwiek sąd. 
To oświadczenie oficjalnego mówcy nie- 
miecko-narodowego wywołało wielką sen- 
sację w sejmie, a to tembardziej, że partja 
niemiecko-narodowa i partja ludowa  nale- 
żą do koalicji rządowej w sejmie saskim. 

rządowej prasy litew- 
skiej pod adresem Polski. 

emigracji litewskiej w Polsce i są poprostu nową 
falą oszczerstw rządowej prasy litewskiej, która 
wykorzystując ciemne indywidua, usiłuje dowieść 
rzekomo agresywnych zamiarów Polski w sto- 
sunku do Litwy. 

Polska na międzynarodowej wystawie w Bar- 
celonie. 

(Tsliefenem ©d własnego korespondenta z Warzzawy). 
udzjzle Polski w tej wystawie. Wystawa przy 
udziale wszystkich saroców jest zorganizowana 
na wielką skaę z uwzględnieniem z jednej 
strony architektury i sztuki, z drugiej zaś stro- 
ny sportu. 

Delegacja polska na uroczystości Ibsenowskie. 
(Telėjon. od wł. kor. s Warszawy). 

składzie następującym: prezes polskiego Pen-Klu- 
bu Goetel, prezes teatrów miejskich Artur Śli- 
wiński i Teatru Letniego Chaberski. 

Zaprzeczenie Blocklanda. 
GENEWA, 12-III, PAT. Niektóre pisma szwajcarskie doniosły, że minister holenderski van Block- 

polsko-litewskie. Korespondent P. A. T. dowia- 

duie się, że wiadomość ta jest pozbawiona podstawy i że minister v. Blockland polecił kategorycz- 

mie zaprzeczyć tej wiadomości w prasie szwajcarskiej. 

ie ziemi. 
zniszczyło miasto perskie Nependen, Strat w lu- 
dziach nie będzie, jak się zdaje, dużych. Rząd 
perski wysłał wojsko i środki żywności. 

2 kiiwy Kawieńskiej 
Aresztowanie przywódców „Uki- 
ninku Sajunga* Mikszisa i Drau- 

gelisa. 
„Dzień Kowieński* podaje, iż władze 

śledcze wciąż prowadzą dochodzenie w spra- 
wie afery z dostawą słoniny dla intendan- 
tury w Marjampolu. Intendantura ta otrzy- 
mała zamiast słoniny litewskiej gorszą i 
tańszą słoninę amerykańską. Dostawcy ao- 
starczyli tę słoninę w beczkach, w jakich 
otrzymano ją ze Stanów Zjedn., opatrując 
je etykietami litewskiemi. W sprawę zamie- 
szanych jest kilku członków „Ukinioku Sa- 
iunga*, Oraz kilku wojszowych i kupców 
Żydów. Ogółem pociągnięto do odpowie- 
dzialacści 10 osób, z których 6 osadzono 
w więzieniu, resztę pozostawiono na stopie 
wolnej po złożeniu kaucji. 

Ostatnio dochodzenie ustaliło, iż w 
aferze zawikłany jest również prezes 
centralnego komitetu Ukininku Sajunga“ 
i przywódca tego stronnictwa b. posel do 
Sejmu Mikszis oraz wiceprezes partji b. 
poseł I i Il Sejmu i b. dyrektor Depar- 
tamentu Zdrowia Draugelis. Z rozporzą- 
dzenia władz śledczych Mikszis i Drauge- 
lis zostali onegdaj zaaresztowani i osadze- 
ni w więzieniu dla skazanych na roboty 
ciężkie. Dalsze dochodzenie w toku i w 
czasie najbliższym można się spodziewać 
nowych aresztów. 

Linja Kolejowa Telsze—Kretynga. 
Według wiadomości z Kowna rząd 

litewski zamierza rozpocząć na wiosnę r. 

  

wrót do Wilna Rosjan... Pali, rozumie się 
świeczkę Niemcom, ale w zanadrzu ma 
świeczkę dla Rosjan. Tę zgasi i w kąt, a 
tamtą zapali i w garść! To takie proste. 
Str. 388. 

Czy powyższe cytaty świadczą o byst- 
rej orjentacji autora i pisaniu o rzeczach, 
o których ma pojęcie, niech osądzą czy- 
telaicy. To już nie są gołosłowne twierdze- 
nia i doprawdy pisanie przez p. Czesława 
Jankowskiego ni w pięć, ni w dziewięć o 
legionach Piłsudskiego i programach poli, 
tycznych na wiatr, to trochę większy grzech- 
niż nie dosyć dokładu znajomość stosua- 
ków jakie łączą p' Cz. Jankowskiego z p. 
Schummerem. Kiedyż się p. Jankowski 
oduczy piszć lekkomyślnie i powierzchow- 
mie?.. Niestety, nauczył się pisać ordynar- 
nie, a to Oznaks,.. upadku. 

Nie.hże mu ordery ijemerytura Rządu 
Polskiego lekkie będą, po tych wspomnie- 
niach jego niepodległościowych sentymen 
tów w roku pańskim 1915. I niechże się 
nie fatyguje dziękować mi w imieniu Wil- 
na—zrobili to już nieraz ludzie o wiele 
poważniejsi od niego i bardziej do tego 
zasługami upoważnieni. 

Załatwiwszy się z zarzuconym mnie fał- 
szem, pozwolę sobie dodać takie © propos: 
przed kilku miesiącami pp. Rychłowski i 
Smiałowski prosili mię, żebym w książce 
zbiorowej na jubileusz dyr. Rychłowskiego 
napisała, w charakterze kilkoletniej recen- 
zentki Lutni, artykuł, dodając, że redaguje 
tę książkę p. Jankowski. Tegoż wieczoru 
rozmawiałam 0 tem z Cz. Jankowskim, 
który najkategoryczniej zaprzeczył, by 
książka miała być zbiorowa, i twierdził, że 
sam jedynie pisze ją od początku do koń- 
ca. A to była prawda, czy fałsz? 

A układ Almanachu Literackiego wi- 
leńskiego, w którym brakowało kilkanaście 
nazwisk znanych autorów, dziennikarze 
byli zaliczeni do literatów i vice versa? 
To nie było ni w pięć ni w dziewięć”?   pokaźniejszą ostoję... wyczekiwania na po- Ojoj, tak to łatwo, zwłąszcza w tym 

b. budowę kolei żelaznej Tefsze—Kretyn- 
ga. Projekt budowy został już ukończony. 
Na przeszkodzie do realizacji budowy stoi 
jedynie stan finansowy Litwy. 

Obecnie toczą się pertraktacje w 
tej sprawie z jedną z firm duńskich. 

Możliwość nowego konfliktu w 
Kłajpedzie. 

Jak donoszą via Królewiec, msrszałek 
sejmiku von Dressler zakomunikował na 
ostatnio odbytem posiedzeniu sejmiku kłaj- 
pedzkiego, iż gubernator Kłajpedy założył 
veto przeciwko ustawie o prawie zastawia- 
mia budujących się jeszcze stattów. Mimo 
założonego ze strony gubernatora veta, 
projekt ustawy o prawie hipotecznem dla 
budujących się statków w Ill-em czytaniu 
z niedużemi zaledwie poprawkami został 
na posiedzeniu sejmiku 7 b. m. ponownie 
Przyjęty. 

Zmiany w konsulatach litewskich 
w Królewcu i Dynaburgu. 
Ostatnio na placówkach konsularnych 

litewskich w Dynaburgu i Królewcu doko- 
naao częściowych zmian. 

Sekretarzem konsulatu litewskiego w 
Królewcu został mianowany p. | Szewej- 
wa: w Dynaburgu p. K. Żałkauskasowa. 

150 osób czeka na ułaskawienie 
Prezydenta Litwy. 

W ciągu kilku ostatnich tygodni do 
Trybunału Najwyższego w Kownie wpłynął 
szereg podań osób, odwołujących się do 
łaski Prezydenta państwa. 

Około 150 osób, w czem przeważa- 
jąca liczba przestępców politycznych, Od- 
bywających różne kary w więzieniach li- 
tewskich, prosi o ułaskawienie lub względ- 
niejszy wymiar kar. 

  

  

Ddpowiedź p. Czesławowi Jankowskiemu. 
„W niedzielnym Nr „Słowa* p. Czesław 

Jankowski umieścił „oświadczenie*, dotyczące 
działalności plagjatorskiej p. E. M. Schummera i 
swego do niego stosunku. 

P. Czesław Jankowski oświadczył publicznie, 
że nie miał i nie ma nic wspólnego z p. Schum- 
merem. 

Oświadczenie to przyjąlibyśmy z zadowo- 
leniem, gdyby p. Czesław Jankowski nie pisał w 
redagowanym przez siebie „Przeglądzie tygodnio- 
wym” (dodatek ilustrowany do „Słowa*) Nr 5 
z d. 29. I. r. b. co następuje: 

„Liczne korespondencje  feljetonowe z 
Wilna, mówiąc nawiasem, zdradzające—szybko 
dojrzewający talent pisarssi i lotną spostrze- 
gawczość—zamieszcza w „Tęczy* p. E. M. Schum- 
mer“, 

Nad sprawą tą jednak rozwodzić się nie 
będziemy. Nie możemy natomiast przejść do po- 
rządku dziennego nad wysoce niekulturalnym 
sposobem w jaki p. Czesław Jankowski pozwolił 
sobie potraktować p. Helenę Romer-Ochenkow- 
ską. 

Przeciwko podobnemu sposobowi prowa- 
dzenia polemiki stanowczo protestujemy i Oocze- 
kujemy, że w tej sprawie zabierze głos również 
Syndykat Dziennikarzy, którego p. Czesław Jan- 
kowski jest prezesem. 

Odpowiedź zaś na osobiste wycieczki pod 
adresem p. Heleny Romer-Ochenkowskiej—znaj- 
dzie p. Czesław Jankowski w jej artykule, za- 
mieszczonym w odcinku dzisiejszego numeru. 

Co się zaś tyczy wierszyka roznosicieli ga- 
zet, to nie będziemy wchedzili w ocenę tego 
„utworu” ani też doszukiwali się jego autorstwa, 
gdyż uważamy, iż to sprawa tak blaha, że zupeł- 
nie nie nada!e się aby zaprzątać nią opinię publiczną. 

tato das BOEETSI TOMAS PETA ANNA RE NSE NASLNKETA TI UR M TNS NIL ATIKA OT ITA EKT DI I INIT OT OIS KS TS TED 

wieku, dojrzeć ździebełko w oku bliźniego, 
a obnosić pompatycznie swoje „belki“! 

By zaś pomóc p. Cz. Jan. w orjen- 
towaniu się, objaśniam, że nigdy wydawe 
nictwami roznosicieli gazet się nie zajmo- 
wałam, na perły poezji o „trancikach* nie 
zwróciłam uwagi, a do spraw drukarni 
„Pogof“ nigdy nie wglądałam. Myślę, że 
p. Schummer będzie rozżalony na p. Cze= 
sława Jankowskiego za to, że ten epizod 
rabunku literackiego roznosicieli nazywa 
pikantniejszym od jego przygody, Ja, nie, 
nie mogę tego przyznać. 

Hel. Romer. 

Р. 5. Aczkolwiek przykro mi przy tej 
okoliczności przytaczać list Ś. p. rom- 
skiego, ale ponieważ nie traktuję tego jako 
polemikę z p. Cz. Jankowskim, który to- 
nem swego artykułu postawił się poza na- 
wias możliwej dyskusji, lecz jako pewne 
Światło na mroki naszych stosunków, więc 
oto co mi pisał w liście z dn. 16.IV 1925r. 
z Zamku Stefan Żeromski, m. in. o Prze- 
р!бгее: 

„Dużo łobuzów się o niej nagadalo, 
między innemi pisał w jednej wileńskiej 
gazecie p. Czesław Jankowski. Bardzo 
miły kawalerzysta starszej daty, jeden & 
moich nadwornych oszczerców i po- 

twarców". : 

Potem pisząc o zamierzonej książce 
o krytyce teatralnej dodaję: 

„Chcę poruszyć z posad tę ohydę... 
będę uważać sobie za zaszczyt, jeśli Szan. 
Pani zechce przyjąć odemnie jeden egzem- 
plarz tej pracy jako wyraz wdzięczności za 
list z dn. 6 b. m.“ 

Przytoczenie tych poglądów ś. p. Że- 
romskiego zwalnia mię chyba zupełnie od 
dalszych komentarzy, bo rzuca wyczerpu- 
jące światło na moralne oblicze p. Ju- 
bilata. H. R. 

     



Ё | Po jedenastodniowej przerwie wzno 
wiony został w dniu wczorajszym proces 
frzeciwko 56-ciu członkom Białoruskiej 
Włościańsko-Robotniczej Hromady. 

Przed godz. 12-tą sprowadzeni zostali 
oskarżeni do gmachu sądowego. 

Wchodzi sąd. Przewodniczący oznaj- 
mia stronom, że protokół sądowy ilustru- 
jący przebieg obrad sądu do przerwy, 20- 
stał już sporządzony i w najbliższych 
dniach sirony będą mogły zapoznać się 
z jego treścią, protokół ten zawiera 56 
stron druku. 

Przed przystąrieniem do zbadania 
zapowiedzianego na dziś świadka Domini- 
ka Piotrowskiego przewodniczący propo- 
nuje zbadanie Św. Jana Buszmara, zwol- 
nionego w ubiegłą sobotę z więzienia, 
gdzie odsiadywał karę к 

Swiadek Buszman karany już uorzęd- 
nio administrecyjnie za usiłowanie przekro- 
czeria granicy, ucrestniczenie w  nielega!- 
nem zebraniu oraz sądownie za uchylanie 
się od służby wojskowej, był sekretarzem 
„hurtka* w pow. stołpeckim. 

Aresztowano go w chwili przekra- 
zania granicy polsko sowieckiej. Przy а- 
resztowanym znaleziono legitymzcję B. W. 
R. Hramady. Miała ona zapewne służyć 
jsko wiza przy przekraczaniu placówek s0- 
wieckich. 

Podczas rewizji w mieszkaniu šwiad- 
ka znaleziono nielegalne proklamacie, któ 
re jak zeznał sądownie otrzymał w powia- 
towym komitec'e Hromady. 

Sędzia Borejko. A czy Świadek w 
chwili przekraczania granicy miał z sobą 
paszport polsk? 

Świadek, Nie, bo w 1925 roku odeb- 
rali mi bolszewicy kiedy byłem na tery- 
torjum sowieckiem. 

Ponadto świzdek ten nie wnosi nic do 
sprawy. 

Zkolei staje przed podjum następny 
Świadek, kierownik oddziału bezpieczeństwa 
Urzędu Wojewódzkiego Dominik Piotrowski 
Mówi on szczegółowo o ruchu komuni- 
stycznym, którego jednym z przejawów jest 
właśnie Białoruska Włościańsko- Robotni- 
cza Hromada. 

Omawiając struktury prac organiza- 
cyjnych Kominternu i Krestinternu (włoś- 
ciańska międzynarodówka) wspomina 0 
uchwałach Ill zjazdu polskiej partji komu- 
nistycznej dotyczących organizacji ruchu 
wyzwoleńczego wśród Białorusinów. Impul- 
sem do tego posłużyła hasło centralnych 
władz komunistycznych „twarzą do wsi*. 

Ruch ten miał na celu przygotowa- 
nia włościaństwa do ustroju komunistycz- 
nego, 

Trzeci zjazd P. K. P. proklamujący 
oderwanie terenów uznał za potrzebne pro- 
wadzenie partyzantki i akcję wyolbrzymia- 
nia sporów i waśni pomiędzy wsią a 
dworem. 

LMTA BUTIB LTB 

Listy do Redakcji. 
Uprzejmie prosimy Szanowną Redak- 

cję o umieszczenie we wtorkowym nume- 
rze „Kurjera Wil.“ poniższego oświadczenia: 
Oświadczenie Kola Polonistów U.S.B. 

W nr. 55 i 56 „Słowa” z dnia 7 i 8 
marca 1928 r. ukazał się artykuł p. K. W. 
Zawodzifiskiego p. t. „Poerja „barska“, 

Nie wchodząc w merytoryczną pole- 
mikę, do której nie jesteśmy powołani i 
której nam ze względów łatwo zrozumia- 
łych podejmować nie przystoi, chcemy je- 
dynie zająć stanowisko wobec niecnego pa- 
szkwilu, jakim jest wymieniony artykuł w 
stosunku do osoby profesora d-ra Kazi- 
mierza Kolbuszewskiego, jako wydawcy 
t. 108 (S. 1) „Bibljoteki Narodowej” p. n. 
„Poezja barska”. 

Stanowisko zaś nasze jest zdecydo- 
wane i jednomyślne. Autor. artykułu po- 
sługując się nadwyraz niesmacznym to- 
nem, niepraktykowanym w poważnej kry* 
tyce naukowej, skierował szereg inwektyw 
ad hominem, nie mających nic wpólnego 
z rzeczową krytyką, pod adresem profe- 
sora Kolbuszewskiego. Pomijając już fakt, 
że napaść sama jest pozbawiona najpry- 
mitywniejszych zasad kulturalneści (jakiej 
by się można chyba spodzicwać od p. 
K. W. Z., podającego się za „przeciętnego 

« inteligenta”), godzi ona jednak w dobre 
imię profesora Kolbuszewskiego, jako ba 
dacza naukowego, godzi również w ogół 
młodzieży akademickiej, studjującej polo- 
nistykę na Uniwersytecie Stefana Batorego, 
godzi wreszcie w samą Alma Mater. Z tych 
właśnie względów młodzież polonistyczna, 
nkupiona w Kole Polonistów, organizacji 
będącej reprezentacją ogółu młodzieży po- 
lonistycznej, uważa za swój rzetelny obo- 
wiązek, oraz prawo morzlne zabranie gło- 
su, pozostawiając ocenę paszkwilowej na- 
paści, pozbawionej jakichkolwiek cech kul- 
turalnej krytyki, — opinii publicznej. 

Koło Polonistów wyraża gorący pro- 
test przeciwko metodzie podobnego  trak- 
towania sprawy, a Pana Profesora Kolbu- 
szewskiego, swojego wychowawcę, nauczy: 
ciela, Oraz członka honorowego zapewnia 
o swem najgłębszem przywiązaniu, jako do 

ku, jako do badacza naukowego.   Jednocześnie wyrażamy prawdziwe za- 
„dowolenie, iż profesor Kolbuszewski na- 
naść wzmiankowaną zbył milczeniem, nie 
chcąc się, słusznie zupełnie, wdawać w po- 
 lemikę z autorem, który złożył dowody 
swej wysokiej kultury. * 

` Zarząd Koła Polonistów 
(—) Leon Sienkiewicz — prezes. 

! (—) Franciszka Szaciłłówna, 
| x (—) Jeremi Dragan. 

c.łowieka, oraz o swym zupełnym szacun- | Pr 

Konferencja KPZB omawiając stosu- 
nek partji do poszczególnych ugrupowań 
białoruskich uznała za konieczne zwalcza- 
nie grupy Jaremicza i Roguli, orsz popie- 
ranie Hromady. Śsiadczyć to może, że za- 
daniem Hromady nie zawsze było tylko 
opiekowanie się ruchem narodowym, zwłasz- 
cza, że przywódcy nie bardzo interesowali 
się sprawą białoruskości Hromady. 

Zapowiedź świadka przeprowadzenia 
analizy programu Hromady spotyka się ze 
sprzeciwem obrony. 

Mec. Smiarowski; Proszę Sądu, świa- 
dek mówi jąk ekspert, a nie jak Świadek. 
Obrora sama potrafi zanalizować program 
Hromady i bez świadka. 

Sąd naradza się, poczem przewodni- 
czący zwraca się do świadka, 

— Proszę mówić dalej, 
W dulszym ciągu zeznania świadek 

mówi o tem, że program Hromady zupęł- 
nie niedwuznacznle Wysuwa na pierwszy 
plaa walki socjalne. Zapowiedź prowadze- 
nia prac w ramach Konstytucji mie była 
przestrzegana, czego dowodem szereg spraw 
karnych i karno-administracyjnych, będą- 
cych wynikiem prac Hromady. 

Na międzynarodowy charakter prac Hromady wskazywać może fakt, że w cz- łym szeregu demonstracyj organizowanych 
przez. przywódców Hromady brali udział 
sami Żydzi, a prócz tego demonstracje te 
zakończyły 
Šri komunistycznych. Tak bylo wdniu 5 X 
1926 r. w sali „Heljos“, kiedy to komso- 
m olcy—Żydzi zgotowali posłowi Taraszkie- 
wiczowi szumną owację. Dalej cytuje świa- 
dek szereg nazwisk wybitnych hromadow- ców należących jednocześnie do KPZB. 

Nazwisk tych pada kilkanaście. Prasz sowiecka — mówi dalej świadek — oma- wiając grudniowe wystąpienie hromadow- 
ców (8 ill-14 grudnia 1926 r. przed wię- złeniem)  pokreślsła ogromnie zraczenie 
tych wystąpień dla akcji Kominternu.Z ро- 
przednich zeznań wiemy już kto był ich 
inicjatorem. Akcja Hromady stworzyła 
wzrost przestępczości na terenie wojewódz- wa wileńskiego tak, że w przeciągu kilku miesięcy na terenie tylko pięciu powiatów pociągnięto do odpowiedzialności 257 osób. 
Centralny Komitet Hromady wiedział o tem, a na zapytania komitetów powiatowych zwykł był odpowiadać że stwarzanie pola do wykroczeń, potrzebne jest dla dobra sprawy 

Zapowiedziawszy w końcu omówienie 
destrukcyjnej działalności Hramady na te- renie wojska Świadek prosi Sąd o zarzą- dzenie tajności obrad. Prokurator popiera tę prośbę wobec czego ta część zeznań 
świadka odbywa się przy drzwiach zam- kniętych. 
E Trwa to półgodziny, poczem następu- je przerwa obiadowa do godz. 4,30. 

—) Irena Chmielewska, 
Zygmunt Fiedorowicz. 

Wilno, dnia 12 marca, 1928 r. 
Racz Pan przyjąć, Panie Redaktorze, wyrazy naszego głębokiego poważania. 

Za Zarząd 
L. Sienkiewicz prezes, 
J. Dragan sekr. gen. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę Pana Redaktora o 

łaskawe zamieszczenie w „Kurjerze“ poniž- 
szych paru słów: 

We wczorzjszym artykule poświęco- nym mojemu wydawnictwu ludowemu po- aa" że księgarniom wypowiedziałem 
wojnę. 

Tak nie jest. Wszystkim 
dostarczam zle robię to nie za pośred- 
nictwem jeanej pewnej księgarni, której się cały nakład cddaje na t. zw. skład główny lecz bezpośrednio. 

Tendencję, którą chciałem przemycić w książeczce „Historja rekruta" została wy- pruta z wyjątku powieści przez cenzurę. 
Dwukrotnie podano ją tej operacji: przed drukiem i po wydrukowaniu. Wobec całkowitego zniekształcenia myśli przewod- niej, na półkach księgarskich nie była ta 

książeczka, 
Łączę wyrazy wysokiego szacunku 

Zygmunt Nagrodzki. 
12 marca 1928 r. 

Posiedzenie miejskiego Komitetu Obchoda 
Imienia Masz. Piłsudskiego. 

W dniu wczorajszym w lokalu Magi- stratu m. Wilaa odbyło się 3-cie posiedze- nie miejskiego Komitetu Obchodu Imienin Marszałka Piłsudskiego. Na posiedzeniu omawiana była sprawa ustalenia programu uroczystości w dniu 14 marca b, r. (s) 
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METEOROLOGICZNA. 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 

cznego U. S. B. z dn. 12, III. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 770. Temperatura średnia 
— 80 C. Opad w milimetrach — Wiatr przewa- 
żający 5 południowo-wschodni. Minimum na dobę 

Tendencja barometryczna — stały upadek 
ciśnienia, 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
— Naboż:ństwo za duszę $. p. Józefa Montwiłła. Zarząd Towarzystwa Popierania Pra- cy Społecznej powiadamia iż w niedzielę 18 b. m. o godz. 9 rano w kościele Ś-tego Jerzego odbę- 

dzie się nabożeństwo za Spokój duszy wielkiego 
działacza społecznego i niezrównanego filantropa. 
Ś. p. Józefa Montwiłła, 

OSOBISTE. 

— Wyjazd p. wojewody. W dniu 12 b. m. 
p. wojewoda Raczkiewicz wyjechał do Warszawy 
w sprawach slużbowych na przeciąg kilku dni. 

ADMINISTRĄCYJNA. 

— Legalizacja narzędzi mierniczych i wag. 
W przeciągu bieżącego miesiąca wszyscy kupcy, 
których zakłady położone są na terenie 3-go 
komisarjatu policyjnego winni zalegalizować swe 
narzędzia miernicze i wagi. (S) 

ё MIEJSKA. 
— Magistrat przychodzi z pomocą insty- 

tucjom dobroczynnym. Jak się dowiadujemy Ma- 
xistrat m. Wilna z początkiem nowego roku bud- 
żetowego t. į. z dniem 1 kwietnia b. r. zamierza 
zwiększyć subsyd a asygnowane przez miasto na 
cele instytucyj dobroczynnych. Przedewszystkiem 
Magistrat zwiększy normy pieniężne wydawane 
dla dzieci w ochronach z 20 zł. miesięcznie do 
30 zł. na jedno dziecko. Dls przytułków niemowląt 
z 35 zł. do 55. Na przytułki . dla starców z 15 zł. 
do 20. Dla gruźlicznych i moralnie zaniedbanych 
subsydja ustalone zostały pe 60 zł. miesięcznie 
na osobę. 

— Internat dla umysłowo upośledzonych 
i ociemniałych. Magistrat m. Wilna zamierza w 
pierwszej połowie bieżącego roku zorganizować 
w Wilnie Internat dla umysłowo upośledzonych, 
ociemniałych I giuchoniemyčh, (3). 

— Subsydja stacji opieki nad matką i 
dzieckiem. Magistrat m. Wilna do preliminarza 
budżetowego na rok budżetowy 1928/29 wstawił 
sumę 36,000 zł, tytułem subsydjum dla 7 istnieją- 
cych na terenie m. Wilna stacyj opieki nad matką 
i dzieckiem. (Ss). 

— "ow podatków die = 
się dowiadujemy w ciągu tyg. od l-go do 7-go b. 
= Magistrat m. Wilna uzyskał 40%0 należnych a 
zaległych podatków kumunalnych. 

— Magistrat dla bezrobotnych. Nadzwy- 
czajny preliminarz budżetowy m. Wilna na rok 
budżetowy 1928/29 w rubryce pomocy bezrobot- 
nym i biednym przewiduje cyfrę 280.000 zł. (S). 

— Poradnie dla ciężarnych 1 dzieci cho- 
rych wenerycznie. Jak się dowiadujemy, wkrótce 
ma powstać w Wilnie poradnia dla ciężarnych. 
W związku z tem Magistrat m. Wilna na cel po- 
wyższy zamierza asygnować sumę 16.000 zł. 

Niezależnie od pOwykazejć Nisos w pierw- 
szej połowie b. r. powstanie przeciwkiłowa po- 
radnia dla dzieci. Nad tą placówką obejmie pie- 
czę Magistrat m. Wilna, asygnując na początek 
sumę 14.000 zł. (5). 

WOJSKOWA 
— Inspekcja oddziałów K. O. P-u. Do- 

wódca 6 Brygady K. O. P-u pułk. Górski w dniu 
wczorajszym wyjechał do Glinciszek, gdzie prze- 
prowadzi inspekcję 21 baonu K, O. P-u. (s) 

Z POLICJI 
— Nowe zarządzenie Komendy Policji. 

Jak się dowiadujemy Komenda Policji ostatnio 
wydała zarządzenie, aby wyższy funkcjonarjusze 
policji wynajmowali swe prywatne mieszkania w 
najbliższem sąsiedztwie od komisarjatu, w któ- 
rym pracują, względnie w tym samym gmachu, 
oile to będzie możebne. * 

Zarządzenie to ma na celu „umożliwienie 
zwierzchnikom poszczególnych komisarjatów Dad- 
zoru w godzinach poza urzędowych nad pracami 
powierzonych im komisarjatów, co w wielu wy- 
padkach nie dawało się dotychczas uskutecznič 
ze względów czysto technicznych i ujemnie wpły- 
wało na przebieg służby. 

Z KOLEI. 
— Wyjazd przedstawicieli Wil Dyrekcji 

Kolejowej do Moskwy. W dniu wczorajszym wy- 
jechało do Moskwy kilku przedstawicieli Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej, którzy wezmą udział w 
rokowaniach polsko-sowieckiej delegacji kolejowej. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
ydowscy zecerzy żądają podwyżki. 

Jak się dowiadujemy, w dniu wczorajszym zece- 
rzy z drukarń żydowskich zażądali 15 procento- 
wej podwyżki swych iposażeń. W wypadku od- 
mownej odpowiedzi ze strony pracodawców, s) 
dziewany jest powszechny strajk zecerów  dru- 
karń żydowskich. (s) 

— Strajk szewców chałupników. Od dłuż- 
szego już czasu trwający w Wilnie strajk szew- 
ców t. zw. chałupników dotychczas nie został 
zlikwidowany. Jak wiadomo strajkujący żądają 
33 procentowej podwyżki. sk 

W chwili obecnej strajkuje zgórą 1500 
szewców chałupników. (s) ' 

— Szereg właścicieli domów niedotrzy. 
muje umowy zbiorowej z dozorcami. Jak się 
dowiadujemy w ciągu m. Stycznia i lutego r. b. 
Związek Zawodowy Dozorców Domowych skie- 
rował do inspektora pracy 69 skarg o naruszenie 
obowiązującej umowy zbiorowej. 

naczyć należy, iż ilość skarg w  poró- 
wnaniu z tym samym okresem czasu z roku ub. 
znacznie: a ły J pod 

— Robotnicy mlynarscy otrzymai * wyżkę płac zarobkowych. Toczone onegdaj per- 
traktacje pomiędzy robotnikami a właścicielami młynów wileńskich, uwieńczone zostały pomyśl- nym dla robotników młynarskich rezultatem. 

Właściciele młynów podnieśli płace zarob- kowe © 15—25 proc. zależnie od szczebla uprze- 
dniego uposażenia robotnika. 

łobki dla dzieci robotniczych. Z inicja- tywy Magistratu zorganizowane zostaną wkrótce żłobki dla dzieci robotniczych. Na cel ten Magi- strat wyasygnował już sumę 25000 zł. (s) 
— Stan bezrobocia. Podług ostatnich obli- czeń Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy ogólna przybliżona liczba bezrobotnych na tere- nie województwa wileńskiego wynosiła 5421 о- sób. Z liczby tej na poszczególne grupy zawodo- 

we przypadały cyfry następujące: 
lórników — 1; hutników—2; robotników   metalowych—294; budowlanych—698; robotników 

WILENSKI 

KRONIKA. 
3 

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Reduta“ na Pohulance. „Wilki 

w nocy*, Dziś o godz. 20-ej, po raz pierwszy ko- 
medja w trzech odsłonach Tadeusza Rittnera p. n. 
Wilki w nocy”. Akcja sztuki rorgrywa się w wię- kszem mieście prowincj=nainem w domu prokura- 

tora. Udział biorą: J. Kzrbowski (prokurator), L. 
Wołłejko  rieczanj sądu), T. Białkowski (Mor- wicz), E. Ścibo”owa (Julja), St. Chmielewska (Ża- 
netta), H. Hohendlingerėwna (Rad:zyni), K. Pą- 
owski (Mecenas), Marysia R. (Ada), W. Gasiński 
Adolf). Pozostałe bilety sprzedaje „Orbis” Mickie- 
wicza 11 i kasa teatru od godz. 11-ej. 

— Jutro w środę i czwartek „Wilki w nocy”. 
— Popołudniowe przedstawienie szkolne 

„Sułkowskiego*. W piątek 16-g0i w sobotę 17-go 
b. m. o godz. 4-ej popoł. za zgodą Kuratorjum 
Okr. Szkoln. Wileńskiego zespół Reduty daje dwa 
przedstawienia dla młodzi szkolnej sztuki St. 
eromskiego „Sułkowski*. Zamówienia szkół na 

bilety przyjmuje Sekretarjat Reduty codziennie od 
godz. 10-ej do 2-ej popoł. i od 6 do 7 m. 30 wie- 
czorem przyczem każda szkoła otrzyma od zamó- 
wionych b ietów 10 proc. dla najniezamożniejszych 
uczniów bezpłatnie. 
„= Teatr Polski sała „Lutnia*. Opera w 

Wilnie. Dziś ostatnie przedstawienie warszawskiej 
Opery objazdowej pod dyr. d-ra Wierzbickiego. 
Grana będzie opera Verdi'ego „Traviata“. 

— Ostatnie dna przedstawienia sztuki Dy= mowa „Śpiewak własnej niedoli” odbędą się w środę i w czwartek. 
„|, = Premjera komedji „Nie ożenię się”. W piątek Teatr Polski daje premierę węgierskiej ko- 

medji Bela Stenes,a „Nie ożenię się", 
Role główne kobiece powierzono | Larow- 

skiej, która powróciła z urlopu, Z, Kuszlównie, 
która po kilku miesięcznej niebytności chwilowo 
zawita na neszej scenie, oraz Ż. Molskiej i M. 
Makerczykėwnie, 

— Teatr „Nowości* ul. Dąbrowskiego Nr. 5, 
pod kier. art. K. Szerszyńskiego, daje codziennie 
rewję: „Hallo! Nowości" w 2-ch aktach i 15 obra- 
zach w wykonaniu art. scen warszawskich z P.P. 
W. Dobosz-Markowską. Jabłońską, Balcerakówną, Chrzanowskim, Stróżewskim i Szerszyńskim na 
czele. Publiczność bawiąc się doskonale, hucznie oklaskuje świetnych artystów. 2 przedstawienia 
dziennie o godz. 7 i półi 9 i pół wiecz. 

Radijo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
WTOREK 13 marca. 

16.25, Chwilka litewska, 
16.40. Pogadanka strzelecka, 
16.55, Audycja literacka, Zradjofonizowany obra- 

zek dramatyczny H, Sienkiewicza „Czyja wina?* 
Wykonawcy: Janina Sumorokowa i Józef Kar- 
bowski. 

17.20. Transmisja z Katowic. „Sląsk i morze” od. 
SK wygł. Wacław Olszewski. 

17.45. Koncert popołudniowy orkiestry pod dyr, 
ai Aleksandra Kontorowicza. 

18.50. Gzzetka radjowa. 
19.15. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.30. Transmisja z Katowic. Opera G. Puccini'ege 

„M me Butterfly", 
22.00. Komunikat P. A. T. 

. Transmisja muzyki tanecznej. 

ŚRODA 14 marca. 
16.25. Chwilka litewska. 
16.40. Komunikat dla rolników w opracowaniu Zw, Kółek i Org. Roln. Z. Wil. 
16.55. e Em = „0 : = i os 

swoją sz] oca| opowie ja Reuttówna. LT aa Akademicki. ь R 2 
40. „Opera polska przed Moniuszką“ odczyt = działu „Muzyka polska w kladach“ gł. dr. Tadeusz Szeligowski, . * 

18.10. Koncert porołudniowy orkiestry pod dyr. 
o AL Kontorowicza. VIII koncert życzeń. 

19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. Pogadanka radjotechnicznz. ` 

20.00. AE z Warszawy. Odczyt o działal- 

  

   

                        

     

    

          

    
    

                            

   

   

   
   

            

     

   

            

   

      

   
   

        

    

    

    

                    

   
   

    

  

    

   

  

włókienniczych — 31; innych wykwalifikowanych — 1219; niewykwaifik. — 1733 robotników rol ych —115 i pracowników umysłowych— 1328, Ё Przy porównaniu z m-cem poprzednim *aje się zauważyć wzrost bezrobocia o 155 osób. Zwiększenie SiĘ jest wywołane dalszem wstrzy- maniem pracy na skutek braku surowca w pierw- szych polskich zakładach tkaniny drzewnej „Spar- terie“, który to zakład ogółem zwolnił do 990 robotników. 
Z wydatną pomocą w walce z bezrobociem przychodzi Magistrat m. Wilna, prowadząc robo- ty kanalizacyjne gdzie zatrudnia 340 robotników. Oprócz tego Magistrat udziela bezpłatnie obiądy dla 500 rodzin, prowadzi akcję rozdziela- nia żywności dla bezrobotnych z kredytów otrzy- 

manych na ten cel w Ministerstwie Pracy i Ó- 
pieki Społecznej. > 

Pozatem Obwodowe Biuro Funduszu Bez- 
robocia wydaje z akcji ustawowej z»siłki dla 1368 bezrobotnych, oraz wypłaca miesięczne zapomogi 
626 bezrobotnym pracownikom umysłowym na 
sumę 28070 zł. (s) 

ZĘ ZMAŁ. | STOWARE, 

— Z Wil. Oddziału Polskiego Towarzy- 
rzystwa Psychjatrycznego. We środę dnia 14 
marca b. r. o godz. 8-ej wieczór w sali wykłado- 
wej U. S. B. Szpitala św. Jakóba, odbędzie się 
posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pelskiego Tow. 
Psychjatrycznego a nsstępującym porządkiem 
dziennym; 

1. Prof. Dr. St. Władyczko: Charakterysty- 
ka naukowej działalności niedawno zmarłego prof. 
Dr. Bechterewa. 

2. Dr. A. Malinowski: Przypadek morfinizmu. 
— & Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dnia 

16 b. m. w piątek o godzinie 7 wieczorem w sali Nr. 2 Uniwersytetu (ul. Ś-to Jańska) odbędzie się 
naukowe zebranie Towarzystwa, na którem pro- 
fesor U, $. B. ks. dr. Bolesław Wilanowski Wy- 
głosi odczyt p.t.: „O współczesnych pracach nau- 
kowych w teologji*. Goście mile widziani. 

— Zarząd Okręgu Wileńskiego Stowarzy- 
szenia Dowborczyków, niniejszem podaje do wia- 
domości, iż odprawa i ćwiczenia członków Od- 
działu Reprezentacyjnego, wyznaczone na nie- dzielę, dn. 11 marca r. b, godz. 12—odwołano. 
ze względu na wybory w tym dniu do Senatu. 

Następna odprawa członków Oddziału Re- prezentacyjnego, połączona z ćwiczeniami—odbę- dzie się we czwartek, dn. 15 marca r. b. o godz. 18-ej w lokalu Związku Organizacji b. Wojsko- wych Polskich, przy ul. Uniwers: teckiej Nr. 6-8, — Ukonstytuowanie się Komitetu Hone- rowego W; ca owe: Dowiadujemy się, że utworzył się Komitet Honorowy Wystawy Radjo- 
wej (będącej jak wiadomo pod protektoratem P. wojewody wileńskiego, Władysława Raczkiewicza 
i Generała Brygady Bolesława Popowicza) do 
którego weszły następujące osoby: 

Prezes Związku Ziemian p. Gieczewicz, Pre- 
zydent m. Wilna p. Folejewski, Prezes Syndykatu 
Dziennikarzy p. Jankowski, Naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim p. Kir- 
tiklis, Prezes Związku Techników p. inż. Niewod- 
niczański, Rektor U. S. B. prof. Pigoń, Kurator 
Okręgu Szkolnego p. Pogorzelski, Komendant 
Wojewódzke P. P. insp. Praszałowicz, Prezes Sto. 
warzyszenia Kupców p. Ruciński, Prezes Dyrekcji 
Kolejowej p. Staszewski, Dr. Szabad, Prezes 
Związku Kółek i Organizacyj Rolniczych p. Trze- 
ciak, Prezes Stowarzyszenia Przemysłowców P. 
Wodzinowski, i, Wygodzki, Dyrektor Poczt i 
Telegrafów p. 'owski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY, 
— Staraniem Towarzystwa Wychowania 

Przedszkolnego edbędzie się cykl wykładów z 
dziedziny higjeny dziecka i wychowania oraz 
wskazówki jak robić praktyczne zabawki. Począ- 
tek wykładów w połowie kwietnia. Sekretarjat 

| Towarzystwa udziela informacyj i przyjmuje za- 
pisy w godzinach dyżurów (środy i piątki od 41/2 
pop. do 6-ej) oraz w poniedziałki i wtorki od 11 
do 12 rano). 

— Oddział Wileńskiego Towarzystwa Wy- 
chowania Przedszkolnego zawiadamia, że dnia 15 
b. m., we czwartek o godz. 7-ej wiecz. odbędzie 
się zebranie w lokalu Kursów Pielęgniarstwa — Mickiewicza 22 — 5. Na porządku dziennym refe- rat p. Mackiewiczowej pt. „Strach u dziecka”, 

— Zebranie Zwyczajne St-nia Lekarzy Po- 
laków odbędzie się w środę dn. 14 marca r. b. o godz. 20-ej w lokalu Wil. T-wa Lekarskiego, Zam. 
kowa 24. 

Na porządku dziennym odczyt, 
1. Dr. K. Kosiński. Wyniki ba antrepo- 

logicznych nad czaszką Juljusza Słowackiego. 
„ Dr. L. Czarkowski. O błędach djagno- 

stycznych. 
— Zebranie T-wa Wioślarskiego. Zarząd 

Towarzystwa Wioślarskiego uprasza swych człon- 

  

ności. 
20.30. Transmisja z Warszawy. Uroczysta audycja 

z powedu WEP święta narodowege. 
22.05. Komunikat P. A. T. 

Radjostacja nadawcza Ligi Narodów. 
RE wa e z a iw mających opracować szc. projektu si cji nadawczej Ligi Narodów Ein w dniach 26 i 28 stycznia r. b. w Gesewie pod przewodnic- twem gen, Berrie, kierownika wydziału radjote- chnicznego w Ministerstwie Wojny i prezesa mię- narodowego komitetu radjetelegraficznego. Ko- misja ustaliła wszystkie szczegóły techniczne za- mierzonego planu budowy. 

Dzień 15 marca w radjofonji polskiej. 
Najbliższy czwartek, t. j. dzień 15-. jo marca 

    

ków © przybycie w dniu 25 b. m. (niedziela) o | r. b. zapisze się na = w pamięci radjosłucha* godz. 4 pp. na Doroczne Walne Zebranie do lo- | czów całej Polski, Polaków na obczyźnie oraz kalu własnego przy ul. Mickiewicza 15. wszystkich tych, którzy interesują się radjofonją wogóle. W r a w szeregu innych ciekawych lokalnych s — dwie transmitowan* będą na całą Polskę: pierwsza z Poznania druga zaś z Wie- dnia. Mianowicie staraniem Dyrekcji „Radjo Po- znańskiego* o godz. 17.45 zostanie nadaną osta« tnia praca niedawno zmarłego wielkiego pisarza lskiego Stanisława Przybyszewskiego d Janie asprowiczu“, 
Słowem wstępnem poprzedzi i pracę tę od- czyta p. Bolesław Busiakiewicz, redsktor „tro: dnia Radjowego*. Audycją tą zainteresują się nie- wątpliwie wszyscy radjosłuchacze polscy. 
Tegoż dnia o 7 1930 nadany zostanie z Wiednia na wszystkie stacje środkowej Europ, (przedewszystkiem na Warszawa) jelki tacyjny Lana ai w reprezen acyjn, oOncert s loniczny z u- działem Filharmonii pod h Wiedeńskiej pod R Grzegorza Fitelberga, Stanisławy Korwin-Szyma- newskiej (spiew) oraz Ireny Dubiskiej (skrzypce). w kodramie m. in. niezwykle piękna ($ym- fonja III) Karola Szymanowskiego i koncert skrzys- cowy Karłowicza. Dwie te audycje przyczynią się dla dobra i propagandy polskości zagranicą nie- wątpliwie w wysokim stopniu, stwierdzając raz jeszcze olbrzymią rolę radja w życiu społecznem, 

№ wileńskim bruku, 
1 > — Usiłowanie gwałtu. M. S. zam. przy ul, Ładunek stanowiły narzędzia rolnicze oraz 1-ej Polowej 13, zameldował, że nieznany osobnik: drut, Są to jedyne narazie przedmioty, które | w wieku około 17 lat, zaprowadził jego 8 letnią mają większy zbyt w Rosji Sowieckiej i na które | córkę na cmentarz Antokolski, gdzie usiłował do- wobec upadku przemysłu Z. S. R. R. popyt będzie |konać na niej gwałtu, lecz będąc spłoszony wzrastał w miarę rozpoczęcia robót rolnych. zbiegł. — Napływ zboża na rynki wileńskie. Na — Podrzucone dziecko. W zajeździe Daj- nkach wileńskich zauważono w ostatnich dniach | chesa przy ul. Kolejowej 7, przez nieznanych męz- silnie wzmożony przywóz żyta, wobec czego nale- | czyznę i kobietę zostało porzucone dziecko w wie- ży się spodziewać, że ceny na chleb jeżeli nie | ku okcło 6 m-cy które umieszczono w przytułku 

Z POGRANICZA. 

— Nielegalne przekroczenie granicy. Oneg- 
daj w rejonie Wieżan patrol K. O. P-u za niele- 
galne Pro A granicy litewskiej aresztowa- 
4 osoby. 

W rejonie Niemenczyna z tego samego po- 
wodu aresztowano 2 osoby. (s). е 

— Przemytaictwo. Onegdaj w rejonie Fili- 
powa w nocy podczas patrolowania granicy, żoł- 
nierze K. O. P-u zauważyli kilku przemytników; 
usiłujących z towarem przyznaczonym do kontra« 
bandy przekroczyć granicę polsko-litewską. Na 
okrzyk żołnierzy „st L. przemytnicy rzucili się do 
ucieczki porzucając banie spirytusu, większą 
ilość tytoniu i galanterji. (s), 

— Nielegalne przekroczenie granicy. Oneg- 
daj w rejonie N -Trok patrol K, O.P-u zatrzyma- 
ła 5 osób za nielegalne przekroczenie granicy 
polsko-litewskiej. Z tego je powodu w rejo- 
nie Filipowa zatrzymano 2 osoby. 

Wszystkich zatrzymanych odesłano do dys= 
pozycji władz administracyjnych, (5). 

— Wywóz narzędzi rolniczych do Ż. S. R. 
R. Jak nam donoszą z pogranicza Z. S. R. R. 
wzmógł się w ostatnich czasach ruch wywozowy 
z Polski do Sowietów. | 

Na st. Zahacie w pierwszych dniach b. m. 
przeszło 8 wagonów z Polski do Z. S, R. R 

  

spadną znacznie, to w każdym razie będą zni- Dzieciątka Jezus, żone: — Dziecko wznieca póżar i uduszcne dy- RÓZNE. | mem— umiera. Marja Staszewska zam. przy zauł. ———— | Sniegowym 8, ostawiła w mieszkaniu swego — Uszkodzenie linji telefonicznej, W dniu | Syna Stefana lat 4, który bawiąc się zapałksmi wczorajszym nieznani sprawcy ukradli 150 me- e ogień w szafie, czem spowodował pożar. trów drutu telefonicznego pomiędzy Nowo-Sają a | Wskutek silnego dymu dziecko udusiło się. Pożar stłumiono własnemi siłami. 
Pożar w kasynie!podoficerskiem.Wsku- tek nadmiernego napalenia w piecu zapaliła się 

ściana w kasynie podoficerskiem, przy ul. Kalwa- 
ryjskiej 69. Pożar stłumiła straż ogniowa. Strzty 
200 złotych. 

Zalesiem pow. dziśnieńskiego. 2 Wskutek tego przerwana została na tej linji chwilowo komunikacja telefoniczna.   Silne lotrictwoto potęga pańtwal — 
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Rozmaitości. 

Co kosztuje piękność Amerykanek? 

Jeżeli Amerykanka jest, jak to często 

twierdzą, najpiękniejszą kobietą na Świecie, 
ie piękneść swoją w wielkiej mierze za- 
wódzięcza... mężczyźnie. Tak przynajmniej 
wassiė należy z artykułu w „New-York 
Times Magaziae* i jego ilustracji, na któ- 

rej widzimy piękność amerykańską w oto- 
czeniu tych, którzy się do jej wdzięków i 
sławy przyczynił. W grupie tej najbardziej 

uwidocznieni są „doktorowie kosmetyki"— 

„beauticiaa“ | „cssmeticlan“, jak ich zwą 

po tamtej stronie Atlantyku. Ameryksnki 

wydają recznie 2 miljardy dolsrów na swą 

piętność. Fazcjenuje tam 40.000 salonów 

kosmetycznych I upiększających, zarabiają- 

cych dziennie ekcło 5 miljonów dolarów, 

W salonach tych sprzedają 7.000 różnych 

przpzratów 30 miljoaom kobiet, wydającyma 

bajeńskie sumy Ra utrzymanie lub podnie- 
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sienie swej piękności. Każdy taki salon 

ma swego doradcę, który klijentce poleca 

najodpowiedniejszy dla niej masaż, puder, 

pomadkę do ust itd. Niedawno temu pe- 

wien Amerykanin wniósł skargę rozwodo- 

wą, bo żona „wydawała wszystkie pienią- 

dze na kosmetyki, pomadki do warg, kre- 

my, płyny, zabiegi chirurgiczne przeciw 

zmarszczkom *. 
Ale mężczyźni nie mogą tam rzucać 

kamieniers na płeć piękniejszą, gdzie sami 

wydają recznie 850 miljonów dolarów u 
tryzjerów i golarzy. Rachunki ich za ma: 

saż twarzy wynoszą 100 miljonów dolarów 

rocznie, a Środki na włesy kosztują dwa 

razy tyle, Amerykanin „masi” wyglądać 

młodo, gdyż wygląd zmęczony i zmarszki 

mogą mu zaszkodzić w świecie businessu. 

Studentki obsługują windy. 

Zsrówao studenci, jak i studentki 

amerykańskie w wolnych od studjów chwi- 

lach nie wstydzą się żadnej pracy. Dyrek-     

RJER_WILENSKI 

tor wielkiego nowojorskiego magazynu 

ogłosił, że przyjmie do obsługi wind skle- 

powych panie z ukończonemi studjami. Z 

dwunastu kandydatek wybrano kilka, które 

rozpoczęły swą pracę, pobierając 20 dol. 

tygodniowo. Dyrektor magazynu zzasadnia 

swój wybór tem, że „eperator", jak nazy- 

wają w Ameryce obsługuiących windy, ma- 

nierami swcjemi i inteligencją werbuje dla 

przedsiębiorstwa klijentelę. Qn kieruje kro- 

kami klijenta, a w razie potrzeby daje mu 

wyczerpujące informacje. Zadaniem nowych 

pracowniczek magazynu jest wysnuwanie 

wniosków z rozmów klijentów, dawanie 

wskazówek i rad, jakie zmiany przyczyniłyby 

się do rozwoju przedsiębiorstwa. Te wnios- 

ki z podsłuchanych rozmów dają im mo- 

źżność zetknięcia się z dyrektorami, którzy 

znów z uwag takiej studentki wnosrą, czy 

nadaje się ona do ważniejszych a nawet 

kierowniczych czynności w magazynie. Tzka 

obiecująca kandydatka po krótkiej przktyce 

przy windzie dostaje się do specjalnej   

szkoły magazynu, gdzie w wolnych od za* 
jęcia chwilach pobiera cenne nauki © me- 

todach kupieckich, zadaniach i celach przed- 

siębiorstwa, w którem pracuje itd. W tym 

samym magazynie otwierają się dla kobiet 

sprytaych i zdolnych możliwości dojścia do 

stanowisk, przynoszących rocznie między 

4.800 a 32.000 dolarów, związanych z licz- 

nemi podróżami po zakupy do Europy. 

„Uprasza się o nieskładanie wieńców"... 
Panna Hedin, siostra słynnego „Od- 

krywey” Tybetu, wpadła na myśl założenia 
w Szwecji t. zw. „Blomster Fenden" — w 
dosłownym przekładzie: „Funduszu kwiet- 

nego”, — mającego na celu szeroko pojętą 
akcję humanitarsą. Sumy przeznaczane 
zazwyczaj przez krewnych, przyjaciółi życz- 
liwych zmarłego na kupno wieńców, two- 
rzyć mają ów Blomster Fonden, z którego, 
dzięki inicjatywie panny Hedin, korzystać 
będą żywi, w pierwszej zaś mierze Liga 
Walki z Rakiem. Pomysł ten spotkał się z 

  

Uwaga 
Film o światowym rozgłosie. Najwybi- 
tniejsze arcydzieło 1928 r. w wykona- 

niu artystów Teatru Stanisławskiego w 

Moskwie 
KELNER Z 
RESTAURACJI »J AR” 

z udziałem naszej rodaczki 
W. MALINOWSKIEJ, Czechowa i in. 
NA SCENIE występy artystów scen 

warszawskich. 142 
JUTRO PREMJERA 

w kinis „HELIOS“. 

uznaniem w całym szeregu innych krajów, 
organizujących obecnie, za przykładem 
Szwecji, „Kwietne Fumdusze*, by oBraczć 
znaczne bardzo kwoty, tracone bezproduk- 
cyjnie, na o wiele właściwsze cele, mogące 
oddać Światu znakomite usługi spełeczno* 
humanitarne.   

KELIAS“ 0 

+Kursy Kierowców Samochodowych 

  

   

Od d. 10-g0 do 14-70 marca b. r. włącznie będzie wyświetlany film: 
46 dramat e e 

„W szponach drapieżnego SĘPA у оз 
W rolach głównych JUNE MARLOWE i JOHN HARRON craz paigenjalniejszy 

czworonożny aktor RIN-TIN-TIN. W poczekaini koncerty radjo. Kasa czynna od 

g. 330, ostatni Seans O g. 10. Ceny biletów: parter 80 gr. Balkon 40 gr. 

Następny program: „Czerwony Korsa'z”. 

Misiski Kiamcategrnt 

falturalne-Sśwlatowy 
SALA MIEJSKA 

(zi. Ostrekramts 5) 

Dziś! Wielka senszcja dla naszych bywalców. Przepiękny sensacyjny dramat wschodni 

w.10 aktach „Kawiarenka w Kairze* 
P. t 

Rzecz dzieje się w Kairze oraz w jednym x wielkich miast amerykańskich. 

W roli głównej PRISCILA DEAN. = 

W kasie kina srzyjmuie się zanisy Śoiewu u p. M. WOROTYŃSKIEGO. 

WIELKIE ARCYDZIEŁO „SOWKINO'” w MOSKWIE 

„ROZBOJNIK ARSEN“ 
Legenda Kankazka. W roli główrej: K. ANDRONIKOW. Kaukaski DOUGLAS 

FAIRBANKS. Atrakcją tego ebrazu są: cudowne, malownicze krajobrazy Kauka- 

zu Oraz życie, zwyczaje i obyczaje tamtejszych mieszkańców. 

Kino Kolejowe 

„Ognisko“ 
(oksk dworca 
kolejowego). 

KINO 

„Pócdiik” 
UL. WIELKA 42. 

NA EKRANIE! Wilno ujrzy czarną królowę 

Paryża, wszechświatowej sławy 

Józefinę BAKER 
w arcyszlagierze: „Rewja nad rewjami''— 

dramat erotyczny w kolorach naturaln. 

Biorą udział piękności kabaretów Paryża. 141 

Kto jeszcze nie widział, niech spieszy zobaczyć! 
Dziś ostatni dzień! Rewja na scenie i na ekranie. 

NA SCENIE; Goś:inre występy znanych artystów teatru 
„Nowości* i „Perskie Oko”. ulubieńców publiczności 
NIUTY BOLSKIEJ, AMELJI CIELECKIEJ, WACŁA- 
WA ZDANOWICZA i MIECZYSŁAWA DOBROWOL- 
SKIEGO. Szlagierowy program rewjowy. Pieśni. Aktu- 
alja. Tańce. Na zakończenie - sziagierowy sketcz „Dla- 

czego żonie wolno zdradzać męża”, 

Kino-Teatr 

ul. Wileńska 38. 

p 

      

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 
UL. PONARSKA 55. 

GRUPA XIX 
kandydatów ma kieroweów zawodowych rezpocznie zajęcia dn. 14 marca r. b. Zapisy przyjmuje i infor- $ 

macyj udziela Sekretarjat Kursów cedziennie od godz. 12—18 przy ul. Ponarskiej 55. wj 

CZY ODGADNIECIE? DOM 
i dziesięcina ziemi 

nie loterja nie podział. 

    

  

Tak drogie i pożądane w dzisiejszym czasie kamgarny na ubrą- WTaZ Z zabudowaniami gos- 

Z-A-N-O-P-N nia i kostjumy damsuie, bieliznę damską i pościelową, gotowe podarskiemi do sprzedania 

ubrania męskie, kołdry watowe, piórna na bieliznę i inne war- w miasteczku Soły. Wia- 

ВОга мее 1"0:;':?:0 przedmioty, możecie u nas otrzymać zupełnie bez- domość: ul Jagiellońska 6, 

L-N-O-W-l в — żadnege i Alam Aga Pro- gkiep p. PORCIE 022 

- - - = simy nadesłać nam prawidłowe rozwiązanie O Ok umieszczo- o 

nego zadania, litery należy ułożyć w s:erz, które oznacza Duży sklep 

trzy miata polskie Wraz z zadaniem prosimy w liście podać     
  do wynajęcia 

przy ul. Zamkowej 20, 
nadaje się na 

dom handlowy.  688-2 

PRZETARG. 
ь Dyrekcja Kolei Państwowych w _ Wilnie niniejszem ogła- 

9 sza przetarg na oczyszczanie i dezyniekcję wagonów osobo- 

Y wych na stacji Wilno w okresie ed dnia 1 maja 1928 roku do 

dnią 1 maja 1929 roku. 

оСО "DSC 

CAEE WILNO 

Refiektanci winni złożyć do specjalnej skrzynki w Prezy- 
mówi tylko o tem, że 

Y djum Dyrekcji (Wilno, ul. Słowackiego Nr. 2) nie później 15 OBUWIE Ev PALIT | 
Ij э kwietaia 1928 roku do godziny 12 w południe, oferty w zap e- 

ESĘ 9 częt.wanych i zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg na 

najtrwalsze i najtańsze. $ oczyszczanie wagonów osobowych w Wilnie* z dołączeniem: 

М 1) kwitu Kasy Głównej Dyrekcji na wpłacone 460 złotych ty- 

Prosimy przekonać się. 2 tułem wadjum i 2) pisemnej deklaracji, że warunki ogólne wy- 

UL. WILEŃSKA Nr. 3. 
GEE GEKIDCZXIBSOCE 

dokładny adres oraz załączyć znaczek pocztowy, na Co otrzyma W. P. szczegółowy prospekt 

i niespodziankę. Posiadamy dużo listów dzię: czynnych. 

Przedsiębiorstwo Handlowe „REKORD*, Łódź. 
Skrzynka Pocztowa 178. Oddział Z 9. 120 

        
    

        $ konania robót i przepisy techniczne są ubiegającemu się O ro- 

| boty znane. > 

W ofertach należy wymienić ceny za oczyszczenie jedne- 

go wagonu, oddzielnie za gruntowne i oddzielnie za pobieżne 

na każdy rodzaj wagonów: wyściełanych 2, 3 i 4 osiowych, 

twardych 2, 3 i 4 osiowych oraz bagażowych, pocztowych i sy- 

pialnych z użyciem odkurzacza elektrycznego oraz ceny na te 

wagony bez odkurzacza. z 

Warunki przetargu można przejrzeć w Biurze I Oddziału 

Mechanicznego w Wilnie (przy parowozowni). 
W razie cofnięcia złożonej oferty w czasie rozprawy 

ofertowej, jak również w wypadku odmowy stawienia się do 

podpisania umowy po przyjęciu przez Dyrekcję złożonej oferty, 

przedsiębiorca traci wadjum i takowe przelewa się na dobro 

509 

  

Pierwszorzędnej wartości 

NASIONA |: 
roślin pastewnych, łubinów, wszelkich 

Termin ważności oferty określa się 6-ciu tygodniami. Je- 

ogrodowy ch oraz kwiatów żeli ubiegający się o roboty nie może akceptować tego terminu 

P O Ė: ECA to winien sam ustalić termin ważności swojej oferty. 

1| 
Przetarg może być unieważni ny bez podania powodów 

i Dyrekcji przysługuje prawo wyboru przedsiębiorcy niezależ- 

Wilno, Zawalna Nr. 11-a 

Skład maszyn i. narzędzi rolniczych. 

Nieuwzględnione oferty pozostają bez odpowiedzi. | 

Oferty nieodpowiadające jednemu z powyżej wymienio- 

nych warunków przeta: gu uwzględniane nie będą. | - 

W razie nieutrzymania się na przetargu, wadjum zostanie 

Proszę żądać cenników. 640 1 

zwrócone. 
Wydział Mechaniczny Dyrekcji K. P. 

738/2951/V1-2 w Wilnie. 

Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim. 

  

Przy zakupach prosimy powoływać się 

  

  

      
  

Dr.- med, 

Benedykt DTLEWSKI 
asystent Kliniki Uszno- 

Gardlanej U.S.B. 
przeprowadził się na 

ul. Mickiewicza 24 m. 9 
i przyjmuje chorych na | 

uszy, nos, gard'e i płuca. 
Codziennie od 8— 9 rano 

i od 4—6 pp. 

Dr. KAPLAN 
Choroby weneryczne 

i skėrne. 
WILEŃSKA 11, 

telefon 640. 
W Z. P Nr 13 406 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. ВГИВЬЕВ 
ChoroŁy: weneryczne i 
skórne. Elektroterapia, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 
skiej 10—2 i 4—7. 691 

Dr. Suszyński 
Spec. choroby weneryczne, 
"niemoc płciowa, skórne. 

Przyjm. od 9—12 i 4—1. 

UI. Mickiewicza 30, 
W.Z.P. 1 . 

Mr. Kenlgsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

9—12 i 4—8. 
Mickiewicza 4. Tel. 1090. 
W.Z.P. 39 689 

| Mieszkań | 
3—3—4—5 pokojowych po- 
szukujemy dla solidnych lo- 

katorów. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21. _ 702-2 

Glejtę 
(wwaną Siltorglii), 

minię, biel 
glinkę do pomalowania 

Zawiadomienie. 
N.niejszem zawiadamiamy, że 

| otworzylišmy w Wilnie przy ul. Rudnickiej 25 

| SKŁAD PAPIERU, 
materjałów piśmiennych i rysunkowych 

m M. Kantorowicz i Sz. Fiszer. 
Skład nasz otrzymuje wprost ze znanych fabryk odnośne wyroby w wiel- 

kim wyborze i pierwszorzędzym gatunku, przez co mamy meżność do- 

starczyć naszym Sz. Odbiorcom wszelkich żądanych towarów po cenach 

bardzo przystępnych i waruskach dogodnych Wykonane zamówień szyb- 

kie i dokładne. 

  

pod 

Z poważaniem 

M. Kantorowicz i Sz. Fiszer. 
Skład papieru i wyrobów piśmiennych. 143 

Wilno, Rudnicka 25. 

  

Teodolity, 

niwelatory, 

astrolabje, 

goniometry, 

planimetry 

Najlepsze 

instrumentų 

(GODEŻTJIE: 

powszechnie sese Gota IG DL, iwan 
również TAŚMY MIERNICZE i RU'ETKI w WIELKIM WYBORZE 

tylko w fabrycznym składzie optyczno- okulistycznym 

„OPTYK RUBIN*, Wilno, 

690 

      

    

   

  

       144 

        

       

    

ściowo po cenach konku- 
rencyjnych 

M. MARKOWICZ 
w Chrzanowie, 

Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

Znany Estoński 
słodowy Cc H L E kb p 

lekarze zalecają dla cierpiących ma żołądek i zaparcia słolca 
„PA N NORMAL* wyrabiany jest bez dotknięcia 

rąk ludzkich specjalnym sposobem, Z wielokrotnie 

mechanicznie oczyszczonych, wymytych i moczonych 

ziaren zboża, które zostają przexształcone bez za- 5 

kwaski na ciasto specjalnemi maszynami i otrzymujemy chleb wypiekany w wysokiej tem- 

peraturze w przeciągu przeszło 12 godzin, dzięki czemu wszystkie pożywne sole i substan- 

cje złaren pozostają w chiebie słodowym. 
у 

„PAIN NORMAL“ może być używany z każdą potrawą, i przy chronicznych zapar- 

ciach jest szczezólnie skuteczry, jeśli się yo spożywa naczczo, | $ 

„PAIN NORMAL* posiada tę właściwość zachowywania świeżości w przeciągu 14 dni 

f działa dodatnio tak na zdrowych ludzi jak na dzieci, ponieważ zawiera wiele składników 

pożywnych (witaminów). Posiada przyjemny smak i jednocześnie (bez względu na cenę) ® 110 1 

wypada taniej, gdyż ma dużą pożywność. 140 P anowie 

Żądajcie we wszystkich cukierniach, piekarniach i sklepach spożywczo-gastronomicznych. d 1 ® 

ой zdolni 
jako organizatorzy, zastęp- 

cy, agenci mogą znaleźć 

natychmiast wysoki zaro- 
bek w wojewódz. 

Zgłoszenia: Bydgoszcz, So- 
wińskiego 19, „Wulkan“. 

Krawcowa 
przyjmuje wszelkie obstalanki 

na płaszcze, suknie, ubra- 

W dniu 20-g0 marca o godzinie 11 w ka- 

synie podofic 85 p. p. w Nowej-Wilejce odbę- 

dzie się PRZETARG na dzierżawę kasyna 

podoficerskiego 85 p. p. 
Warunki dzierżawy są do przeglądnięcia u 

przewodniczącego kasyna najpóźniej w dniu 

przetargu. 

МЕВ 
najtanio) nabyt 

па мОА 

X. Sikofiki 1 5-ka 

ul. Zawalna 30. 

  

Przewodniczący: 

139 (—) Oparka sierż. 

DZIERŽAWY "sin * 
  Ul. Ciasna 3, m. 4. A. W. 

„Byt —а тар ® Кга и' 

  

dostarcza hurtowo i czę- | 

Małopolska. 681.3 | 

nia dziecinne, bieliznę it.p. 

m» Najstarsza Ur“ 

  

JE 

ołowianą М 

        
Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe 103 tałof. w 1348 r. „ul. Domini: 

astro 2a! 4 

Mickiewicza 21, tel. 152. 696.0 з т НН в 
’!'в]%тшсві interesu. 

. se. e 
— Tatku, h tatki i 

Uniovažnja SIĘ zóerę Zgukioną legitymację akad. Akuszerka ań tego subjektų. „Sam ai } 
em, mówi: Omuś, 

ana POZ isć SkoŚckOGH idjote, z 

wojskową wydaną prZEZ Dziekanat Wydziału Prawa 

P.KU. Święciacy na Imie U.S B. za L. 3553 na nar” 
Adama Kotowicza, rocznik wisko Jurkiewicza uniewaž- 
1887 zam. zaść Podrzecze nia się. 

gm. Hermanowickiej. 1—724 

— Hm.„ rzeczywiście... Al 

| widzisz, to doskonały prac! 
przyjmuje od 9 rano do 7w. 5; 
mL Gedkojicka JU ae i ati a 
W. Zdr. Nr 3093 692 interesu. 

na ogłoszenia 
  
Redakcja i Administracja jagiellońska 3, Tel. 99. Czyrne od godz. 9—3 ppoł. 

Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 — 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z Odnoszeniem do domu lub pocztową 4 м. Zagra! przesyłką 
ieszkani —10 gr. * >, z 5 owe. ng kac" kronika reki. -sadeslan6—30 gr m wiersz - y 

ppoł. i 

ay, ta cada 

Wsdawan Tow. Wyczw, „Pogoń”. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 zz za oo RE 
— m 

17:l. CENA OGŁOSZEŃ: xa wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr. 

Tow, Wzd. „Poznś”, Brut. „Paz”, ul, Św.ignacnfe £, 

lodz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i EZ Rękopisów Redakcja nie zwraca 

Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. Ž 

w tekście I I II str. — 30 gr, HI i IV str. — 25 gr., za sekstaa10 ft. o. 
0 drotej. 

io przyjmuje od 
; Ё.к.іо.в‹›.эо. 

racy—50% zniż cyfrowe i tabełowe o 200% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. Zagraniczne 

8-mio ea. Rossi gzastrzega sobie prawo Ba terminu druku ogłorzeń. 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

  

   
    

  

    

w „Kurjerze Wileńskim". ъ


