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Gtosowanie nad budżetem na r. 1927-28. 
WARSZAWA, 12. Il. (żel. wł.Słowa) 

Dzisiejsze głosowanie w drugiem czy- 
taniu budżetu na rok 1927—28 przy- 
niosło rezultaty nieoczekiwane. Pod- 
czas głosowania na ławach rządo- 
wych poza min. Kwiatkowskim niko: 
go nie bylo, co było tem dziwniejsze, 
że już od rana ujawniło się znaczne 
podniecenie |we wszystkich klubach 
sejmowych z powodu wczorajszej 
mowy wice premjera Bartla, w której 
niektórzy dopatrzyli się... až niekon- 
stytucyjności. Podniecenie jednakże 
zwracało się głównie w stronę wice- 
premjera Bartla i w kołach  politycz- 
nych zapewniano, że Z.L.N. złoży 
wniosek о wyrażenie mu votum 
nieufności. Obrady klubu Z.L.N. 
prowadzone przed posiedzeniem Izby 
były otoczone tajemnicą, wiadome je- 
dynie było, że rozważano tam kwestję 
czy zgłosić wniosek wyrażający votum 
nieufności vice-premjerowi czy nie. 
W ciągu dnia dzisiejszego wniosek 
taki nie wpłynął, jak jednak twierdzą 

, niektórzy, Zw. L. N. wniosek ten zio- 
ży po dyskusji nad expose prof. 
Bartla, która odbędzie się w ponie- 
działek. Rzecz jasna, że wniosek ten 
w razie uzyskania większości, która 
w obechem położeniu nie jest rzeczą 
niemożliwą, pociągnie za sobą prze- 
silenie, które chyba nie ułatwi nam 
Sytuacji przy załatwianiu palących 
praw państwowych. 

jeżeli chodzi © inne stronnictwa, 
o stanowisko ich do mowy vice- 
premjera przedstawia się mniejwięcej 
następująco: Ch. N. ogłosiło desinte- 
resement, w dyskusji nad ekspose 
głosu zabierać nie będzie, Ch.-D. 
pójdzie prawdapodobnie w ogonie za 
panią matką Endecją, Piast odegrywa- 
jący rolę języczka u wagi, niechce 
otwarcie wypowiadać się przeciw rzą- 
dowi, z drugiej zaś strony radby był 
jakimś krytym sztychem nogę podsta- 
wić, Wyzwolenie, stronnictwo chłop- 
skie i trójgłowy Klub Pracy udają, 
że popierają rząd, P. P, S. jest obra- 
żona i dopatruje się w mowie prof. 
Bartla niekonstytucyjności. 

Podczas dzisiejszego głosowania 
caly szereg wniosków demonsiracyj- 
mych, jak skreślenie 800 tysięcy na 
zwiększenie kredytów na urzędy za- 
graniczne, lub 100 tys. zł. na repre- 
zentację przy Lidze Narodów, lub 
zmniejszenie funduszu dyspozycyjnego 
Min. Spraw Wewnętrznych czy prze- 
niesienie kredytów na Radę Prawniczą 
do innej pozycji i t. p. uzyskało 
większość. W ten sposób już poszcze- 
gólni ministrowie otrzymali votum 
nieufności. 

Rozwiązanie sytuacji przyniesie dó- 
piero poniedziałek. W kołach politycz- 
nych rozważano kilka ewentualności 
a mianowicie: jeżeli wniosek o votum 
nieufności p. Bartlowi uzyska większość 
nastąpi kryzys, który z łatwością 
zażegnać się nie da. Niemożna bo- 
wiem przypuścić aby po obaleniu 
rządu ZLN., Piast, PPS. i mniejszości 
potrafiły utworzyć rząd, Dzisiejsze 
głosowanie jest raczej rezultatem hi- 
sterji politycznej, która tak często 
cechuje głównego opozycjonistę — 

'Endecję. Drugą ewentualność jest na- 
stępująca: wniosku przeciwko prof. 
Bartlowi niema, niektóre kredyty skre- 
ślone. W trzeciem czytaniu zostaną 
restytuowane, natomiast utrzymane zo- 
starą skreślenia funduszów dyspozy- 
cyjnych dla min. Składkowskiego i 
Miedzińskiego. I ta ewentualność wy- 
woła konflikt, który nie jest pożą- 
dany. 

W kuluarach sejmowych rozlegały 
się głosy, że ZLN. odniósł pyrrusowe 
zwycięstwo jeżeli bowiem prof. Bartel 

min. Składkowski ustąpią a Min, 
3 Poczt i Telegrafów zostanie skasowa- 

ne, pos. Miedziński zostanie miano- 
wany  vice-premjerem i _ Ministrem 
"Spraw Wewnętrznych co oczywiście 

będzie miało inne znaczenie niżby w 

gabinecie zasiadał prof Bartel i gen. 
Składkowski. 

Oczywiście są to wszystko po: 
głoski i przypuszczenia wysnute z 

„ podnieconej atmosfery politycznej, do 
"której przyczyniły się więcei oso- 
biste animozje klubów do osób w 
rządzie niż wzglgdy rzeczowe. Osta- 
teczne wyjaśnienie sytuacji, jak już 
pisaliśmy, przyniesie poniedziałek. 

PRACOWNIA 
Wianków Metalowych 

„! М М ОВТЕ 1“ 
WIELKA 3—1. Ceny o 40 proc. 
tańsze niż w sklepach żałobnych. 
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Posiedzenie Izby Poselskiej. 
Na wezoraiszem posiedzeniu Izba odrazu przystąpila do głosowania 

nad budżetem, Odrzucono wniosek pos, Warszawskiego (Komun.) o skre- 
ślenie art. l-ego ustawy skarbowej. Odrzucono też wnioski demonstracyjne 
do pierwszych części budżetu. Przy budżecie Prezydjum Rady Ministrów 

odrzucono 115 głosami przeciw 70 wniosek posła Sliwińskiego (Str. Chł.) 
o zwiększenie kredytów na Pat o 72000 na koszta eksploatacji. Przy 
budżecie M, S. Z. przyjęto 107 gł. przeciw 793wniosek pos. Manaczyń- 
skiego (ZLN) © zmniejszenie wydatków biurowych о 50 tys. złotych 
i dodanie nowego paragrafu, przezaaczającego tę sumę na drukarnię. 
Odrzucono wniosek rządowy © zwiększenie kredytu na urzędy zagrani- 
czne o 800.000 złotych. Również odrzucono wniosek pos. Niedziałkow- 
skiego (PPS) 107 głosami przeciw 79 о przywrócenie 100.000 złot. na 
utrzymanie stałego delegata Polski przy Lidze Narodów. Dalej odrzucono 
ios pos. Seydy (ZLN) o skreślenie z funduszu dyspozycyjnego 1.500 
złotych. 

„ Przy budżecie Ministerstwa Spraw Wojskowych odrzucony wszystkie 
wnioski mniejszości, między innemi wnioski pos. Harusewicza (ZLN) 
o skreślenie jednego miljona złotych z uposażenia władz centralnych 
i dwóch miljonów z funduszu dyspozycyjnego. 

Do budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyjęto poprawkę 
Klubu Piasta, aby fundusz dyspozycyjny z 2.100.000 złotych zmniejszyć 
na 1.000.000 złotych, oraz aby połowę skreślonej kwoty, t. j. 550.000 
przeznaczyć na państwowy fundusz meljoracyjny, a drugą połowę na drogi 
i mosty. Wszystkie inne wnioski do tej części odrzucono. 

Przy budżecie Ministerstwa Skarbu w wydatkach zwyczajnych przy- 
jęto wniosek pos. Poniatowskiego (Wyzw) o przeznaczenie na uzupełnie- 
nie kapitału zakładowego Banku Rolnego 15.000.000, Odrzucono natomiast 
wszystkie wnioski, zmierzające bądź do podwyższenia podatków bezpo- 
średnich i majątkowego, bądź do zmniejszenia podatków pośrednich. 

Przy budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości odrzucono poprawkę rzą- 
dową o przyznanie 200.000 złotych na Radę Prawniczą oraz ewentualną 
poprawkę rządową o skreślenie 60000 złotych w rubryce „uposażenia i 
© zwiększenie rubryki „różne wydatki osobowe” © 150.000 złotych na 
pracę nad bieżącem ustawodawstwem. Przyjęto wniosek pos. Matakiewi- 
cza (Kl. Kat.-Lud.) o przeznaczenie 50000 złotych na odnowienie ksiąg 
gruntowych. 

Przy budżecie Ministerstwa Przemysłu i Handlu odrzucono popraw- 
kę pos. Zaremby (PPS) o skreślenie 100.000 złotych z uposażenia. 

Przy budżecie Ministerstwa Komunikacji odrzucono wniosek rządowy 
o zmniejszenie czynszu za najem taboru o 500000 złotych, podwyższając 
o tę samą kwotę pozycję na warsztaty główne i inne zakłady, poczem 
przystąpiono do wniosku rządowego w sprawie przeprowadzenia zmian 
w preliminarzu budżetowym w związku z utworzeniem Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów. Wniosek rządowy został odrzucony. 

Pierwsze trzy artykuły ustawy skarbowej będą głosowane po uwzględ- 
nieniu zmian, wynikających z przyjętych wniosków. Poprawki zgłoszone do 
innych artykułów ustawy skarbowej odrzucono i tem samem żakończono 
drugie czytanie budżetu. Trzecie czytanie odbędzie się na następnem po- 
siedzeniu wyznaczonem na poniedziałek godz. 3-cia po południu, iNa po- 
rządku dziennym będzie trzecie czytanie budżetu i dyskusja nad oświad- 
czeniem wicepremiera Bartla, 

Zerwanie rokowań 
polsko=niemieckich. 

BERLIN, 12 II. PAT. Jak się dowiadujemy, wczoraj za» 
padła decyzja gapinetu Rzeszy zerwania rokowań polsko- 

niemieckich. 
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3 Roman Rucinski 
Wilno, Wielka 30 

towarów 

jedwabnych, wełnianych I bawełnianych 

Pierwszy dzień wyprzedaży 

PONIEDZIAŁEK, 14 LUTEGO 

rozpoczyna specja!nie 

JEDWABIAMI 
Сгере de Chine od zł 10 га metr. 

Towary wełniane i bawełniane obniżone 

o 10 do 30 proc. 
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Koniec wielkiej komedji. 

Jak wiadomo, jeszcze w Genewie, 
dnia 12 grudnia r.z., przedstawiciele 
głównych mocarstw sprzymierzonych 

obiecali p. Stresemannowi, że Między- 

sojusznicza Komisja Kontroli (C.M. 

LC.) przestanie funkcjonować 31 sty- 

cznia. Pozostawały do załatwienia 

dwie sprawy: wywozu z Niemiec pół- 
fabrykatów mogących być przerabia- 
nymi na broń, oraz rozbudowy czte- 

rech niemieckich fortec na wschodzie. 
Dwie te sprawy były przedmiotem 

dlugich rokowań prowadzonych jed- 

nocześnie w Berlinie i w Paryżu. Do 
Paryża przybyła w tym celu specjalna 

misja, w której skład weszli: gen. 
von Pawels, prezes niemieckiej komi. 

sji do spraw kontroli zbrojeń; płk. 

Michaelis z Reichswehrministerium 
oraz radca Fórster 1 Auswdrtiges- 
Amt'u, Komisja ta prowadziła w Pa- 
ryżu rokowania z Międzysojuszniczym 

Komitetem Wojskowym istniejącym 
przy Konferencji Ambasadorów, a na 
czele którego stał Marszałek Foch. 

W sprawie materjału wojennego 

ułożono się do tekstu ustawy, jaką 
rząd niemiecki zobowiązał się przez 

Parlament przeprowadzić. Ustawa ta 
w swej obecnej formie jest pomyślna, 

Praktycznie biorąc, po jej uchwaleniu 

nie wolno będzie Niemcom fabryko- 
wać i wywozić, a także przywozić z 
zagranicy wszelkiego materjału wo- 

įennego. 
Co do fortec wschadnich—spor 

zakończył się kompromisem będącym 

wielkim sukcesem dla Niemiec. Traktat 
Wersalski (art. 180) pozwalał im na 

zachowanie „w ich obecnym stanie“ 

(t. zn. z roku 1920) wszelkich forty- 

fikacyj na Wschodzie. Otóż wbrew 

temu postanowieniu Niemcy rozbu“ 
dowali system fortyfikacji Królewca i 
Lótzen w Prusach Wschodnich, oraz 

Kistrzynia i Głogowa nad Odrą. Na 

południe od Królewca, o 20 kim. od 

miasta, zbudowali Niemcy nową linję 

obrony i wypadu rozpiętości 20 klm. 
(53 fortyfikacje betonowe). Jeszcze 

dalej na południe ku granicy polskiej, 

w okolicy jezior mazurskich, rozbu* 

dowali system Lotzen-Nikolaiken da- 

dając tam 15 nowych fortyfikacyj be- 
tonowych, Na linji Odry, na połud- 
nie od Kistrzynia, zbudowałi pozycję 

rozpiętości 40 klm, na wschód od 

Frankfurtu nad Odrą, opierając się 

na 5 nowych fortach. Wreszcie w 

okolicach Głogowa, w pobliżu grani- 

cy polskiej, zbudowali 15 nowych 

fortyfikacji, ujętych w trzy systemy 

Ta rozbudowa kosztowała Gczy- 

wiście miljony marek złotych, których 

nawet śladu niema w budżecie Rei- 

chswekr'y. Pozatem oficerowie Komi- 
sfi Kontroli stwierdziliąże aby z pożyt- 

kiem wykorzystać rozbudowane {ог- 
tyfikacje Królewca i Lotzen—trzebaby 

conajmniej 50 000 wojska, czyli poło- 
wy obecnej Reichswehry. już ten je- 
den fakt dowodzi, że Niemcy nie 

biorą granicy 100000 ludzi na -serjo. 
Ale to są rozumowania narazie ubocz- 

ne. Co poczęła Konferencja Ambasa- 
dorów i jej Komitet Wojskowy z for- 
tyfikacjami? 

Marszałek Foch zachowywał się 

początkowo bardzo nieprzejednanie: 

— Wszystko muszą „Bosze“ zni- 

szczyć, mówił, bo inaczej nigdy im 

nie pokwitujemy wykonania wojsko- 
wych postanowień Traktatu... 

Ale z otoczenia p. Briand'a za- 

częto zaraz wywierać na zwycięskiego 
wodza nacisk. Przedstawiono mu, że 
nie można przecież z powodu fortec 

wywrócić całej polityki locarneńskiej, 
rzucać Niemiec w objęcia Sowietów, 

co dla Polski byłoby jeszcze bezna- 

dziejniejsze... Burcząc i pomstując 
wdał się Marszałek w dyskusję z 

Niemcami i w rezultacie stanął układ 

wczoraj przez Konferencją Ambasa* 

Paryż, 7 lutego. 

dorów aprobowany, którego podsta- 

wy są następujące: 

1) Na przyszłość Niemcy zobo: 
wiązują się nie budować żadnych no- 

wych fortyfikacji wzdłuż granic Pol- 
ski, Czechosłowacji, Austrji i Szwaj- 

carji (strefa ta jest dokładnie okre- 
ślona); 

2) W strefie tej utrzymane będą 
te tylko fortyfikacje, jakie tam istnia- 
ły w roku 1920, ale Niemcy mają 

prawo zastąpić w nich drzewo, zie- 
mię i cegłę przez beton; 

3) Atoli wyjątkowo zezwala się 

Niemcom na utrzymanie 34 fortyfika« 
cji zbudowanych od roku 1920, а 
mianowicie: 8 w Głogowie, 15 w 
Lotzen i 31 w Królewcu; natomiast 

7 fortyfikacji w Głogowie, 5 w Ki- 
strzyniu i 22 w Królewcu muszą być 

zniszczone przed 25 czerwca; 

4) Niemcy zapewniają, że niema 

innych fortyfikacji w oznaczonej stre- 

fie poza temi, jakie wykryła Komisja 

Kontroli. 
W praktyce jest to niewątpliwe 

zwycięstwo niemieckie. Stworzenie 

pasa granicznego, w którym Niem- 

com niewolno budować nowych for- 

tyfikacji byłoby cenną nowością, gdy» 

by ten pas był szerszy i gdyby obej. 

mował całe niemiecko-polskie pogra- 

nicze; tymczasem między okolicą 

Chojnic a morzem jest luka, a w 
okolicach Głogowa rozciąga się on 
tylko na prawym brzegu Odry. 

Niemców niewiele to „ustępstwo“ 

kosztowało, skoro w Królewcu zacho- 
wali 31 fortyfikacji na 53, przyczem 

z 22 przeznaczonych na zniszczenie 

władze niemieckie wyznaczą 17, a 

eksperci sprzymierzonych tylko 5... 

W okolicy Lotzen Niemcy uratowali 
w całości swe nowe fortyfikacje. Na» 
tomiast będą musieli zniszczyć -linję 

na południe od Kistrzynia, oraz 7 na 

15 fortyfikacji głogowskich. 

Najważniejszym szczegółem wczg« 

rajszego układu jest brak stwierdze- 
nia ze strony. Konferencji Ambasado- 

rów, że Niemcy wojskowe postano- 

wienia Traktatu wykonały.  Stwier- 

dzenie takie —'niezbędne dla Berlina 

dla sformułowania żądania opróżnie- 

nia całej Nadrenji — będzie mogło 
zapaść wówczas dopiero, kiedy woj- 

skowi affachćs państw sprzymierzo- 
nych w Berlinie zawiadomią swe rzą- 
dy, iż przepisane fortyfikacje zostały 
zniszczone. 

Wojskowi attachźs, a nie Komisja 

Międzysojusznicza Kontroli, która 
przestała istnieć o północy z 31 sty: 
cznia na 1-go lutego. Jednocześnie 

przestał istnieć  Migdzysojuszniczy 
Komitet Wojskowy w Paryżu. Spra- 

wa zniszczenia 34 fortyfikacyj pozo-- 
staje jeszcze w zakresie działania so- 
juszników, ale całość sprawy zbro- 

jeń niemieckich przeszła”w ręce Ko- 
misji Inwestygacyjnej Ligi Narodów, 
na której czele stoi francuski -gene- + 

rał Baratier. 

Tak się zakcńczyła wielka komedja, 

jaką byla kontrola niemieckich zbra- 

jeń. Kontrola ta dawała sąsiadom 

Niemiec jzłudę bezpieczeństwa i dla- 
tego lepłej jest, że się skończyła. 
Istnienie Komisji było oczywiście dla 

Niemiec niewygodne, ale bynajmniej 

nie przeszkodziło im do nadania so- 

bie siły zbrojnej przewyższającej o 
wiele to, na co Traktat zezwalał I 
jeśli za kilka miesięcy Niemcy uzy- 
skają „pokwitowanie* z wykonania 

wojskowych postanowień Traktatu, to 

będzie to przeciwne prawdzie. 

Kazimierz Smogorzewski. 

SIANO it sprzedaje waścdiei 
20 tysięcy pudów. Jest konna prasa. 
Warunki, ogiędziny tylko na miejscu. 
Kowel, Nowokolejowa 32, Gajewski, 

  

  

Sejm i Rząd. 

W V:tą rocznicę koronacji 
Ojca św. 

WARSZAWA, 12.I. PAT. Dnia 
12 b. m. jako w piątą rocznicę koro- 
nacji Ojca św. Piusa XI J. E. ks. 
Kardynał Kakowski, arcybiskup me: 
tropolita Warszawski odprawił w 
licznej asyście uroczyste nabożeństwo, 
po którym odśpiewano hymn dzięk- 
czynny „Te Deum Laudamus*. Do 
katedry Św. Jana przybył na to nabo- 
żeństwo p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej w otoczeniu szefa kancelarji cy- 
wilneį p. Dzieciolowskiego, general- 
nego adjutanta pułk. Zahorskiego, 
kapelana domowego ks. kanonika 
Bojanka oraz adjutantów. W prezbi- 
ierjum zajęli miejsca J. E. ks. Kardy- 
nał Lauri, pronuncjusz apostolski 
wraz z członkami nuncjatury, atdyto- 
rem ks. Chiarlo i sekretarzem ks. 
Colli, marszałek Senatu Trąmpczyń- 
ski, ' minister Spraw  Zagranicz- 
nych Zaleski, minister Sprawiedli- 
wości „Meysztewicz, minister Rolnict- 
wa Niezabytowski, viceminister Spraw 
Wojskowych gen. Konarzewski, vice- 
minister sprawiedliwości Car. p. o. 
viceministra W. R. i O. P. Żłobicki, 
Prezes rady miejskiej Baliński, prezy- 
dent miasta Jabłoński, komisarz rządu 
na miasto Warszawę Jaroszewicz, dy- 
rektor protokułu Przeździecki, dyrek- 
tor departamentu Ministerstwa W. R. 
i O. P. Okulicz oraz liczni przedsta- 
wiciele Ministerstwa Spraw Zagranicz- 
nych, Ministerstwa W. R. i O.P. 
wojskowości i innych instytucyj rzą- 
dowych, miejskich i społecznych. W 
stallach zajęli miejsca członkowie ka- 
pituły metropolitalnej z biskupem ks“ 
Gallem na czele oraz liczni przedsta 
wićiele duchowieństwa. 
Poseł Hoiandji w Warszawie. 

WARSZAWA, 12. Il. Pat. Dnia 12 
lutego o godz. 12 w południe p. Wil- 
lem Bernard Engelbredt, poseł nad- 
zwyczajny i minister pełnomocny Jej 
Królewskiej Mości kroiowej Niderlan= 
dów złożył p. Prezydentowi Rz:czy- 
pospolitej swe listy uwierzyteiniające 
na uroczystej audjencjj na Zamku 
przy której byli obecni: minister spraw 
zagranicznych August Zaleski, szef 
kancelarji cywilnej Dzięciołowski, szef 
gabinetu wojskowego pułk. Zahorski 
oraz czlonkowie domu cywiinego i 
wojskowegego Pana Prezydenta. Sto. 
sownie do ceremoniału p. poseł 
]. K. M. królowej Niderłandów przy- 
był na Zamek w towarzystwie dyre- 
ktora protokułu p. Stefana Przeździe- 
ckiego. Sekretarzowi poselstwa p. van 
Son towarzyszył adjutant Prezydenta 
Rzeczypospolitej kpt. Nagórny. Przy 
wręczaniu listów  uwierzytelniających 
postł wygłosił przemówienie, na któ- 
re odpowiedział p. Prezydent Rzeczy« 
pospolitej. 

Rant u min. Niezabytowskiego. 

WARSZAWA, 12. Il (tel, wź. Sžowa), 
W dniu dzisiejszym Minister  Rolni- 
ctwa p. Karol Niezabytowski wydał 
raut, na którym byli obecni wszyscy 
członkowie rządu, przedstawiciele šwia- 
ta dyplomatycznego i sfer politycz- 
nych stolicy. Na raucie jak mówiono 
omawiano sytuację polityczną jaka 
powstała wskutek rezultatów  dzisie|- 
szego głosowania nad budżetem. 
  

       
BIAŁE NOCE. 

Dziś w kinie «POLONJA» 

Wyszedł z druku cennik na- 
sion roślin pastewnych, warzyw 

i kwiatów firmy 

Zygmunt Nagrodzki 
w Wilnie, ul. Zawalna 11-a 

Życzący sobie otrzymać powyż- 
szy cennik raczą nadesłać swej 

adres. 

  

  

  

PLACÓWKA POLSKA 
MEBLOWA 

S. MAKOWSKI—Zawalna 15. 
mając 36 lat praktyki w dziale 
meblowym wypelnia gustownie 

i tanio wszelkie zarnówienia 
oraz opakowanie mebli. 
Zwiedzenie zakładu do kupna nie 

obowiązuje.      



ECHA KRAJOWE 

  

W dolinie rzeki Jasiołdy, 
— Korespondencja Słowa — 

Okres najlepszych dróg na Polesiu. Różne sposoby połowu ryb w zimie. 
Wydra w żaknu. Studja na rzekach węzta pińskiego. 

Dolina rzeki Jasiołdy pokryła się 
ciągłą skorupą lodową, pod którą 
zniknęły liczne koryta, rękawy i nie- 
dostępne w innych okresach  topie- 
liska. Te same wody, które jesienią 
szeroko rozlane uniemożliwiły  wla- 
ścicielom  destęp do obficie rozrzu+ 
conych stogów siana, podtopiły i 
zniszczyły około 25 proc. ogólnej 
ilości zbiorów, dzisiaj zastygłe stano- 
wią idealną nawierzchnię dróg we 
wszystkich kierunkach. Skutkiem u- 
łatwionej komunikacji zapanowało nie- 
zwykłe ożywienie na zimowych szła- 
kach—ku łąkom latem niedostępnym, 
ku osiedłom sąsiednim na przełaj lub 
ku rzece do miejsc połowu. 

Poleszuk ociężały w okresie letnim, 
odkąd rzeka stanęła nabrał dziwnej 
ruchliwości i próbuje wszystkich spo- 
sobów połowu, manipuiując przez 
cały dzień siekierą i piesznią (okuty 
drąg) na tafli lodowej i zastawiając 
pod lodem nagiemi rękami przemyśl- 
ne urządzenia rybackie, które w takiej 
samej postaci znał prawdopodobnie 
i prastary Dregowicz. 

Z pośród tych zimowych sposo- 
bów połowu najciekawsze są następu- 
jące: Prowadzanie „niewodu* pod 
lodem w pasie nurtu rzeki, którędy 
idą największe partje ryb. Niewód 
składa się <kula», czyli worka do 
którego trafiają ryby. Wejście do 
worka jest otwarte i dlatego niewód 
musi być w ciągłym ruchu za prądem 
wody, przez co zapobiega się ucho- 
dzeniu ryb. Do kula są przymocowa- 
ne skrzydła o znacznej długości. Na 

' Jasiołdzie spotykają się nie  dłuż- 
sze niż 50 m. Najeziorach stosowane 
są znacznie większe np. na jeziorze 
Wyganowskiem około 1 km. a na 

| Ga” Narocz do kilku kilometrów. 
iewodziarze  zbrojni w narzędzia 

i okryci zesztywniałemi od mrozu 
fartuchami—przywożą na saniach sieć 
i beczułki dla przechowania żywych 
ryb. 

Po wybiciu szeregu otworów w 
lodzie sieć prowadzi się za pomocą 
systemu lin i długich tyczek t zw. 
chochli pod lodem do następnego 
dużego otworu, przez który wyciąga 
się sieć na powierzchnię. Praca taka 
wymaga od 6-ciu do 10 ludzi. Przy 
większych sieciach (na jeziorach) wy- 
ciąganie odbywa się za pomocą ręcz- 
nych kołowrotów, a nawet kieratów 
konnych. Wielkość msximalna połowu 

„ niewodami na Jasiołdzie dochodzi do 
tonny. Pamiętam wypadek przed woj- 

ną, gdy wyciągnięcie kolosalnego nie- 
«wodu z Narocza dało przedsiębiorcy 
ryb na sumę 10 tys. rubii. 

Znacznie mniej zachodu wymaga 
połów ryb za pomocą „žaka“. Žak 
„stanowi stożek z sieci (t. zw. kui), 
wewnątrz którego znajduje się stożek 
© wspólnej z pierwszym podstawie 
i większym kącie nachylenia tworzą- 
cej. Wewnętrzny stożek zakończony 
jest «sercem», czyli otworem przez 
który ryby; wchodzą z tem, żeby nie 
znaleźć tej drogi z powrotem. Mocne 
niewidzialne nici rozpinają kunsztow- 
nie brzegi serca i utrzymują go stale 
w środku. 

Od brzegów stożka głównego od- 
chodzą z obu stron skrzydła o dłu- 
gości do 3 mt., mające na celu skie- 
rowanie nieuświadomionych ryb ku 
środkowi. Dia zastawienia żaka należy 
wyrąbać w lodzie otwór w kształcie 
trójkąta z dwoma nogami na zanurze- 
nie skrzydeł Żak zastawia się na 

"pewien okres czasu—na noc lub na 
dzień. Przymocowuje się wierzchołek 
i końce skrzydeł za pomocą tyczek 
„wbijanych w dno. Zazwyczaj żaki za- 
stawiają się całemi  partjami, w 
miejscach gdzie woda znajduje się w 
żywszym ruchu np. w ujściach stru- 
mieni, poniżej upustów i t. p. 

Wygląd zewnętrzny takich zasa- 
dzek przedstawia się jako las tyczek, 
tkwiących w rogach trójkątnych otwo- 
rów, które dia ryb są „oknami śmierci”. 
Zdarza się czasem, że do żaka wpad- 
nie wydra, wówczas szczęśliwy wła- 

  

Idealny przewodnik. 
Na pięć mil pięć popasów, 
A obježdžano świat... 
Za dawnych, dobrych czasów 
Za moich młodych lat! 

R Baumbach. 

Na pewnej antykwarskiej . wyprze” 
 daży tu u nas w Wilnie natrafiłem 
temi dniami na książkę, którą by się 
niezawodnie mało kto zainteresował.. 

Nie sztuka zainteresować się no- 

wym u:worem np. Magdaleny Samo- 
zwaniec lub Mniszkówny, nową serją 
poezyj Tuwima lub jaką pośmiertną, 
nieananą powieścią Żeromskiego! 

: А!е— „Ма]по\вхут przewodnikiem 

podróżnym przez Niemcy, Francję, 
Włochy i Szwajcarję*?1_ Najnowszym! 
Wydany u Korna we Wrocławiu... w 
roku 1832-gim. | 

Dałem złoty. Więcej nie żądano 
za 540 stronic druku. Widocznie ma- 
łe, bardzo małe były widoki sprzeda- 
nia „użytecznego i wygodnego dziel 
ka doręcznego (tak) dla podróżują- 
cych wszelkiego stanu*, 

Przeznaczone ono było to dziełko 
dla wojažujących... powozem i pie- 
szo. Wskazówki gdzie co należy oglą- 

żyd z pobliskiego miasteczka wypłaci 
za skórkę. 

Podczas większych mrozów ryby 
zdążają do miejsc w których woda 
nie zamarza (poniżej upustów). W 
miejscach takich połów udaje się 
znakomicie nietylko w żaki ale i w 

SSŁSO. WO 

Lito pod szachem Moshoy. 
Litewska republika sowiecka — Jak S.S,S.R. dotrzymuje 

zobowiązania. 

Według wiadomości jakie otrzymaliśmy z Kowna i Mińska, potwier- 
dza się pogłoska o organizowaniu na terenie S,S.S.R. sowieckiej republiki 
litewskiej. Odpowiedni projekt złożył wydział operacyjny Ill-ciej międzyna- 

ściciel sieci staje się odrazu posiada- rodówki Radzie Komisarzy Ludowych w Moskwie. Na czele tej republiki 
czem kilkunastu dolarów, które mu stanąć ma prezydjum litewskiej sekcji „kominternu* w osobach znanych 

komunistów litewskich Angaretiusa i Mickiewicza-Kapsukasa. Podobno 
Rada Komisarzy Ludowyck projekt ten zatwierdziła, jakkolwiek urzędowe- 
go potwierdzenia tego niema, W Mińsku ukazało się litewskie pismo ko- 
munistyczne wydawane przez Komintern p. t« „Czerwony Oracz*. 
to ma być organem oficjalnym nowej republiki. 

Pismo 
Cała trudność polega je- 

dynie na znalezieniu terenu zamieszkałego przez Litwinów, bowiem takiego 
nie posiadają obszary S.S.S.R. Podobno teren taki wynaleziony być ma 

„bucze* a nawet zwykłe kosze, nie Nad samą, najbardziej na północny-wschód wysuniętą granicą Polski w 

mówiąc już o biciu ryb ościami. 
Bucz stanowi żak wykonany z wi- 

kliny. Mamy tutaj takie same dwa 
stożki i serce. Wierzchołek stożka 
po zatyka się wprost sianem. 

o usunięciu siana, ryby się wytrząsa 
na brzeg. Proceder bicia ryb ościami, 
mimo że jest przez prawo zabronio- 
ny, można obserwować b, często, 

Jest to niewątpliwie sposób  de- 
wastacyjny, podobnie jak głuszenie 
wybuchowemi materjalami, 

Okaleczone ryby giną gdzieś dalej 
i na nich rozwijać się mogą zarazki 
szkodliwe z punktu widzenia rybnej 
gospodarki. 

Odrębne urządzenie służy do po- 
łowu piskorzy. 

Do przerębla wstawia się kosz z 
dnem w kształcie stożka ściętego, 
obróconego otwartym wierzchołkiem 
ku górze. Kosz jest zanurzony w ten 
sposób, że otwór jest stale pod wodą. 
Przerębel przykrywa się deskami i 
izoluje się od mrozu sianem i war- 
stwą śniegu. 

W ciągu kilku godzin i przy sprzy- 
jających warunkach kosz cały wypełe 
niony zostaje piskorzami. 

Dolina rzeki Jasioldy jest obecnie 
terenem prac partji pomiarowej Wi- 
leńskiej Dyrekcji Dróg Wodnych. 
Na rzekach Pińskich zima jest naj- 
dogodnieįszym okreszm dla prowa- 
dzenia studjów, ze względu na łatwy 
dostęp i komunikację. Z drugiej strony 
dokładność zdjęcia skomplikowanego 
zarysu brzegów jest znacznie mniejsza 
w zimie, gdy teren jest pod pokrow- 
cem lodowym, niż w innych okresach. 

Praca w zimowych warunkach, a 
zwłaszcza przy silmym mrozie i nie- 
ustannych wiatrach wschodnich jest 
"ogromnie uciążliwa. 

Studja rzek poleskich prowadzone 
sa z oparciem o własną lokalną trian- 
gulację, czyli z założeniem ciągu trój- 
kątów o utrwalonych za pomocą 
reperów i piramid drewnianych z sy- 
gnałami wierzchołkach. : 

Prócz zdjęcia sytuacji, profilów 
rzeki i doliny, pomiarów przepływu, 
prowadzone są roboty wiertnicze, 
które pozwolą zorjentować się w te- 
renie pod względem geologicznym. 
Wszystkie te prace będą stanowiły 
materjał do przyszłego projektu regu* 
lacji dla celów meljoracji i żeglugi 
rzek poleskich, najbardziej odrębnych 
i najmniej znanych ze wszystkich 
polskich rzek. ‚ St, dk. 

BARANOWICZE. 

— Zebranie organizacyjne Se- 
kcji Leśnej. 6 lutego 1927 odbyło 
się w Baranowiczach w sali Magi- 
istratu zebranie organizacyjne Sekcji 

Leśnej przy Wojewódzkiem Nowo- 
gródzkiem Towarzystwie Rolniczem.- 
Zadaniem Sekcji jest możliwe zbliże- 
nie czynników zarówno fachowych 
państwowych jakoteż prywatnych na 
gruncie pracy dła podniesienia gos- 
podarczego lasów a także wiedzy 
leśnej. Przy Sekcji ma być utworzone 
biuro urządzeń lasów, co jest tem- 
bardziej aktualnem ze względu na 
przewidywany przymus urządzenia 
gospodarczego wszystkich  objektów 
leśnych liczących od 100 ha wzwyż. 
Wybrano Zarząd Sekcji w składzie 
następującym: prezez -- xiąże Lu- 
dwik Czetwertyński, vice-prezes — 
P. WŁ Kotłubaj, członkowię Zarządu 
Hr. Emeryk Hutten Czapski i inż. 
S. Klimkiewicz, sekretarz i skarbnik 
inż. Eug. Miicke. 

dać, nawet szczegółowe wykazy ile 
mil dzieli jedno miasto od drugiego 
i tp. — pomińmy. у 

Oto o wiełe ciekawsze wyjątki z 
nader obszernej przedmowy Zzawiera- 
jacej obfite „ogólne uwagi* dla po» 
dróżujących. 

Jakby nad podwojami, lub nad 
portykiem tego sumiennego elaboratu 
widnieje lapidarna sentencja: 

„Cel podróży, jakikolwiek bądź, 
należy z góry dokładnie oznaczyć i 
wszystkie inne względy jemu ustąpić 
muszą”. 

Złote słowa. 
Autor przewodnika mało dba o 

szczegóły geograficzne i historyczne, 
daje przedewszystkiem zbawienne ra- 
dy co do sposobu odżywiania się w 
podróży, „Trzeba być ostrożnym w 
wyborzę pokarmów i napojów; im są 
prostsze—pisze—-tem lepiejl Do picia 
zaleca się czysta woda źródlana 
studzienna. Złą wodę można w po 
trzebie polepszyč i zdatną do picia 
zrobić, przepędzając ją przez uiłuczo- 
ne węgle lub w ich niedostatku przez 
czysty piasek, a potem kładąc w nią 
kawałek grzanki lub też tylko kawa- 
łek skórki chiebowej, О бга jest wa- 

lub. 

pobliżu Dryssy i Dyneburga, gdzie się schodzą cztery granice: polska, 
litewska, sowiecka i łotewska, przytem nastąpić ma Sztuczna kolonizacja 
Litwinów, Sowiety rozliczają też na napływ uciekinierów z zamieszkałego 
częściowo przez Litwinów terytorjum 
Litwie. 

lłuksztańskiego na Łotwie i samej 

‚ Plan zorganizowania takiej republiki oparty jest! na stworze- 
niu przeciwwagi traktatowi sowiecko-litewskiernu i zaszachowaniu 
Litwy na wypadek gdyby jej polityka zagraniczna nie szła po 
linji wytkniętej przez Moskwę. W ten sposób Sowiety będą mogły 
w każdej chwili zerwać traktat o ile im nie będzie dogadzał, 
przelewając wzajemne zobowiązania na stworzoną przez siebie 
sowiecką repubiikę litewską. Według ostatnich wiadomości 
w skład projektowanej republiki wejść mają owe 100.000 ha 
lasów, które przyznane zostały Litwie na mocy traktatu z r. 1920 
i potwierdzone następnie w ostatnio zawartym pakcie bezpie- 
czeństwa. 

W związku z temi wiadomościami prasa kowieńska uderzyła na 
alarm. Urzędowa <Lietuva» zamieszcza artykuł wstępny, w którym do- 
wodzi, że celem wszystkich sowieckich republik narodowych jest stworze- 
nie precedensu do wypowiadania się w sprawach, w których samej 
Moskwie wypowiadać się nie wypada i do |mieszania się w wewnętrzne 
sprawy państw ościennych. Potwierdza też pogłoskę o przyznaniu nowej 
republice owych 100 tys. ha, lasu. 

Śledztwo w sprawie napadu Litwinów 
ASS 

„W sprawie ostatniego zajścia na granicy litewskiej, kiedy to ze strony 
Litwinów padło szereg strzałów, prowadzone jest energiczne śledztwo przez 
specjalną komisję, w skład której weszli: delegat starostwa Święciańskiego, 
oraz dwóch oficerów Korpusu Ochreny Pogranicza. 

Echa pobytu Shepherda i towarzysza 
LONDYN, 12.IL. PAT. „Daily Mail“ gwałtownie napada na członków 

parlamentu Shepherda i Pecketta za ich działalność antypolską, przyczem 
stwierdza, że nadużyli oni zaufania zaprzyjaźnionego rządu oraz Labour 
Party odwiedzając Polskę, w cełu jak się okazuje, prowadzenia czerwonej 
propagandy. Dwukolumnowy artykuł wstępny podaje cały przebieg sprawy 
ostro atakując Labour Party za stosunki jakie utrzymuje z komunistami 
pomimo ciągłych zaprzeczeń. Odpowiedzialne koła Labour Party są po- 
dobno naprawdę zakłopotane postępowaniem wymienionych dwóch posłów, 

_ Sytuacja w Lizbonie. 

LIZBONA, 12—1l. Pat. Stolica przybrała wygląd normalny. Ruch u- 

liczny z 
jatkiem 
dzi moto 
domości 
stkie tajne 

ostał przywrócony. Banki i sklepy otwarto. Pociągi kursują. Z wy- 
komendanta Jeac Mancel Carvalo, któremu udało się uciec w ło- 
rowej, wszyscy przywódcy buntu zostali uwięzieni. 
ze źródeł angielskich rząd portugalski zamierza zamknąć wszy» 

stowarzyszenia i znieść prawo strajku. 

Według wia- 

Straszna kotastrofa w Krakowie, 
KRAKÓW, 12 II, PAT. Dziś o godz. 11 przed południem ul. Sławkowska 

była widownią strasznej katastrofy samochodowej, której ofiarami padło kilka 
osób. Jadący od strony rynku w kierunku ul. Długiej po lewej stronie jezdni 
samochód, kierowany przez dyrektora polskiej linji lotniczej „Aerolot" p. Weh- 
felta, miał wyminąć tramwaj. W tej chwili właśnie dwie kobiety chciały prze- 
biedz jezdnię z jednej strony na drugą. Kierowca samochodu nie mogąc rzeko- 
mo ich wyminąć wjechał na chodnik i uderzył samochodem o mur kamienicy, 
przygniatając cztery osoby. Kierowca samochodu i jego właściciel p. 
zbiegł natychmiast. Jed 

Wehfeld 
z ofiar jest Feliks Morawski lat 36, murarz z zawo- 

du obecnie bezrobotny. Żmari po kilku minutach. Trzy inne ofiary — Stani- 
sław Solarz, murarz, 'aweł Heiczyk, robotnik i słuchączka Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego Kamilla Kamenz, odniośły szereg ciężkich obrażeń. 

  

się dn. 25 lutego 1927 r. 

  

da z cytrynowym sokiem, lub z octem 
porzyczkowym, a rano, zwłaszcza 
przy wiigotaym i pomglistym czasie, 
kieliszek dobrej wódki*. 

Co do obcej pościeli, trzeba być 
ostrożnym i gdy nam się podejrzaną 
wydaje, nie kłaść się w nią lecz roze* 
brawszy się tylko z większego, polo- 
żyć się raczej na wierzchu i przykryć 
się płaszczem lub surdutem. Najle- 
piej zaś ustrzec się można zarazy z 
cudzej pościali przykrywają ją łosiową 
lub jelenią skórą, kiórą podróżny Z 
sobą wozić powinien. 

W krajach cieplejszych, jako to 
we Włoszech i południowej Franeji, 
prawie koniecznie w południe prze- 
spać się trzeba, lecz pilną baczność 
mieć należy aby spoczynek ten nie 
trwał nad pół godziny inaczej staje 
się niebezpiecznym i jest przyczyną 
apopieksji, 

Oczy najwięcej są wystawione w 
podróży na niebezpieczeństwo, nale- 
ży opairzyć się w okulary chroniące 
od kurzawy i zbyt jaskrawego Świa- 
tła oraz wiatru — lub zawiesić przed 
oczyma florę*) ciemnego kołaru. 

*) Krepa, gaza. 

WALNE ZEBRANIE Wil. Koła Rodzina Wojskowa odbędzie 
o godz. 5-tej popołudniu w  Kasynie 

Garnizonowem. 

  

  

Wob:c powodzenia jakiem cieszy się nasz 

„BIAŁ 
do dnia 19-go b. m. 

Wil. Dom Tow. Przem. BRACIA JABŁKOWSCY Sp. Akc. 
Mickiewicza 18. Tel. 4-98 i 7-33. 
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Gdy podróżny zdrowie swoje ja- 
ką zaraźliwą chorobą  nadwerężył, 
niechaj się pilnie gorących trunków 
wystrzega, niechaj często bierze na 
rozwolnienie żołądka n. p. ekstrakt 
tamaryndowy,**) serwatkę, nieco sale- 
try i manny; niech pije dekokt z 
perzu, a potrawy najlepsze są mlecz- 
ne, bez jaj i mie iłuste; nadjewszystko 

niechaj się nie powierza rękom jakiego 
ciarlatana i nie używa wiele merkur- 
juszu, lecz niech jaknajprędzej uda 
się do biegłego lekarza, a gdy wy- 
adrowieje, niech się madewszystko 
strzeże recydywy. 

Autor przewodnika uwzględnia też 
wypadek zaboleaja zęba. Przeciw bó- 
lowi zębów załeca trzymanie w gębie 
ciepłej wody. Jeżeli — pisze —żadnej 
ulgi to nie przynosi, wtedy roz- 
gniotłszy główkę czosnku, nałeży na- 
kłaść tej masy potrosze w uszy albo 
tylko za ucho na tej stronie, na 
której chory ząb się znajduje. Ježeli 
bó! zębów jest skuikiem f/uSZ, poma- 
ga znakomicie maść  Sydenhama: 
uncja olejku migdalowego, kwintka***) 
kamfory i kwisńka soli z rogu  jele- 

**) Tamsarynda po polski powidinik 

przedłużamy sprzedaż po cenach zniżonych 

ZAPEWNIAJĄ: 

THE ANGLO-ASIATIC COMPANY LIM TED, LONDYN 

Czekolada i KAKAO 

  

jest już do nabycia 
Chwilowo są w sprzedaży we wszystkich pierwszo- 

rzędnych skiepach nast. gatunki: 

Nr 22 CREAM-MILK (Czekolada śmietankowa) 

Nr 44 BLUE-GOLD (Czekolada wyborowa, gorzka) 
Nr 88 FAMILY (Czekolada wyborowa półgorzka) 
Nr 99 NOISETTE (Czekolada orzechowa) 

Trwałe powodzenie wyrobom naszym Ad
aś

, 

Kierownictwo wytrawnych fachowców europejskich, 
Produkcja przy użyciu najnowszych maszyn, 
Najlepsze i najświeższe surowce, 
Wzorowe warunki higieniczne. 

„us kw dka od A k A Ak a A 

Nowošci wydawnicze. 
— «Dziecko Polskie». Pisemko dla 

dzieci i młodzieży. Rok I, numer 1-szy. 
Wilno. 1927. Redaktor Bronisław Tokaj. 
Wydawnictwo Koła Polskiej Macierzy Szkol- 
nej im. T- Kościuszki. 

Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży 
owinne być wzorowe nawet pod względem 

korki A błędów ko:ektorskich już w pier- 
wszym zeszyciku — mnóstwo. Nawet w na- 
zwie drukarni. Redakcja zachęca dzieci do 
pisania do niej z Wilna, z Trok, z Oszmia- 
ny etc. i—ze Śmorgoni. Doprawdy, należa- 
łoby w Redakcji wiedzieć, że nazwa brzmi 
Smorgonie a nie Smorgonia. Albo taki fra- 
zes: <Po nabożeństwie sfójka rozdawał listy». 
Trzeba dla naszych dzieci wytłumaczyć w 
odnośniku:co znaczy «stójka». Albo «Kościusz- 
ko oddał swoją ziemię na własność włościa- 
nom. Całe życie o nią (?) walczył». Albo: 
tenże Kościuszko <ujął w ręce miecz swój 
dumny (!) i rzekł etc». Albo: <To też niema 
ani jednego człowieka (!) w Polsce, któryby 
nie kochał Tadeusza Kościuszki». Wierszyk 
<Wiosna» — mie rytmiczny, bardzo słaby. 
Jednem słowem: pisemko bardzo pod wzglę- 
dem treści słabe a pod względem staranno- 
ści redakcyjnej wprost niechlujne. Nie przy» 
noszące zaszczytu ani instytucji, k'óra je 
wydaje, ani Wilnu. Wystarczy powiedzieć, że 
w NACE odezwie Redakcji znajdujemy 
taki frazes: <Zamówienia będzie można 
otrzymać we wszystkich księgarniach wilef- 
skich». Zamówienia — otrzymać! <Admini- 
stracja czyna» i t. p. 

—- Międzynarodowa Wystawa Prasy 
odbędzie :ię w Kolonii latem (maj—paździer- 
nik) przyszłego 1928 roku. Wytwornie wy- 
dane zaproszenia wraz z całym programem 
i planem wystawy otrzymaliśmy. Zwraca 
uwagę piojektowany dział czasopism okale- 
czonych przez cenzurę, poglądowych dziejów 
cenzury od jej powstania w XVl-tem  stule- 
ciu; wszelkich zakazów i przepisów normu- 
jących cenzurę w krajach różnych. Daiby 
Bóg aby prasa Polski... nie świeciła w Ko- 
łonji swoją nieobecnością, co zdarzyć się 
może przy naszej opieszałości i naszem 16 
nistwie. 

— «Bimbus Wileński». Ukazała się pod 
tym tytułem jednodniówka humorystyczna. 
Humoru ani krzty — za to... spora doza 
ogłoszeń i błędów drukarskich. Przedwojen- 
na <Plotka Wiieńska» była perłą w porów- 
naniu do tych deraśjicjężychi bimbusów. 

— Corbis Griffith: «Jak zostač arty- 
stką filmową?». Tajemnica atelier filmo- 
Ko sylwetki artystow. Str. 48. Warszawa. 
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niego. Tą mieszaniną naciera się miej- 
sce chore policzka. Dla utrzymania 
zębów w czystości trzeba je chędo- 
żyć następującym dekoktem: bierze 
się dwie części szałwji, jedną ruty i 
gouje wolno w pół kwarty wody. 
Używa się tego dekoktu zawsze cie- 
pło, płucząc nim i chędożąc zęby po 
kilka razy, Równie pomocną jest we. 
sykatorja za uchem. 

Przeciw zapaleniu oczu najprostszy 
i najskuteczniejszy sposób jest pocie- 
rać rano oko śliną jeszcze czystą — 
ale samo się rozumie, iż to wtedy 
tylko użytem być może kiedy pacjent 
zęby ma zdrowe ani lulki nie pali. 
Można także wymywać oczy kilka 
razy na dzień wodą, rozpuściwszy w 
niej białego witrjolu: na kwartę stu- 
dzienaej wody kwiatka witrjolu. Gdy 
zapalenie nie ustępuje, wtedy kładzie 
się wesykatorja między łopatki a 
przykładając jątrzące rzeczy utrzymu- 
] się rana otwarta dopóki zapalenie 
z Gczu nie ustąpi. : 

O zaburzeniach žolądkowych autor 
też pamięta. środki zapobiegawcze 
zależeć mają od charakteru przypad: 

***) Równa się drachmie. 

KARNAÓAŁ GILEŃSKI. 
Reduta Artystyczna. 

Pisaliśmy o niej już parokrotnie. Za- 
pomnieliśmy podać do wiadomości publicz- 
nej, że liczba zaproszeń jest ściśle ograni- 
czona — choćby tylko dla uniknięcia, zapo- 
wiadającego się, ogromnego natłoku. 

Czy wszyscy dobrze mają w pamięci, 
kiedy, którego dnia ma... szaleć ta Reduta 
nad Redutami? 

Zapisze się ona w ludzkiej pamięci na 
zawsze—28 lutego. : 

Najweselsza to będzie w tegorocznym 
karnawale zabawa. 

Niespodzianki? Tak zwane «atrakcje»? 
Niechże nikt sobie nie wyobraża, że my bę: 
dziemy zdradzali bajowe — tajemnice. No, i 
coby się stało z siurpryzą jeśliby z góry by-- 
ła wiadomą? 

Możemy jedno tylko powiedzieć, Naj- 
większą będzie niespodzianką, jeżeli z ty: 
osób, co tworzą t. zw. «całe Wilno> choć 
edna na Reducie Artystycznej... nie będzie. 

Zabawa dła dzieci. 
Niech i bębny kochane zabawią się... 

Czyżby im nic a nic z Karnawału kapnągą 
nie miało? 

Pomyślał o tem p. B. Tokaj, prelegent 
Macierzy Szkolnej. aks 

Z jego to inicjatywy odbędzie SE 
w niedzielę w lokalu Stowarzyszenia Urzęd- 
ników (SUP) przy ui. Mickiewicza 9 bezpła« 
fna—proszę uważać: bezpłatna!—zabawa dia 
dzieci członków Stowarzyszenia SUP. 

To dopiero będzie uciecha! 
Kto ż pp. członków SUP'u dzieci nie- 

ma, ten oczywiście nie przyprowadz! żadne- 
go Zyginusia, żadnej Basieczki — lecz sam 
może przyjść. 

Echa zatargu w prospektorjum, 
Medycy ZNA Senat 

Otrzymujemy następujące pismo z pro- 
śbą o umieszczeni: 

Do Wysokiego Senatu U, S. B. na ręce 
Jego Magnificencji Pana Rektora. 

Komisja Międzykursowa Med. Żyd. z 
upoważnienia med. Zydów U. S, B. ma za- 
Szczyt zwrócić się do Wysokiego Senatu z 

sprz ins prośbą o darowanie kary kol. koi. 
. Sziulmanowi i I. Janowskiemu, którzy 

podpisali protest z dnia 25-XI-g0 1926 r. w 
imienia medyków žydėw U. S. B. 

Protest powyższy został przyjęty przez 
ogólne zebranie med. żyd. U. $. B. w chwili; 
wielkiego rozgoryczenia i zdenerwowania, w 
chwili, w której redakcja protestu, a szcze- 
gólnie niektóre zwroty były wyrażone w 
tonie nieodpowiednim w stosunku do swych 
Władz Przełożonych, do których odnosimy 
się z największą czcią i poszanowaniem. 

Wobec tego z upoważnienia med. żyd. 
U. S. B. odwołujemy rezolucję z d. 25-X1 
1926 r. i przepraszamy Wysoki Senat, pro- 
sząc uprzejmie uważać rezoju: za 
nieistniejącą i sprawę przeciwko kol. kol. D. 
Sztelmanowi i I. Janowskiemu całkowicie 
umorzyć. 

Żywimy nadzieję, iż Wysoki Senat przy- 
ch inie odniesie się do naszej prośby. 

Komisja Międzykursowa: Bengman, War- 
haft, Kapłan L, I. Rafałowski, Mirski М., 
N. Wolkowyski, M. Burzek, S. Rabinowicz, 
E. Wołkowyski, D. Sztulman, I. Janowski. 

W. d. 2-I1-27. ‚ 

kowego niedomagania. „U niektórych 
osób — pisze autor przewodnika — 
para filiżanek czarnej kawy, cukrem 
lub syropem mocno osłodzonej,'spra- 
wia otwariość żołądka, zwłaszcza gdy 
się w kawie cokolwiek masła roz- 
puści, gdy przy tem jedną lub parę 
lule< się wypali. 

Nosa i policzków nie trzeba przed 
zimaem zasłaniać, bo te szczęściem ; 
najwięcej wytrzymać mogą; ale nie 
zawadzi natrzeć je przed wyjściem, 
zwłaszcza zrana, oliwą prowancką, 
olejkiem migdałowym aibo też ono- 
deldokiem. Można także użyć mię 
szaniny z wosku i oliwy. Ody kt 
koniecznie sam podróż podczas cięż- 
kich mrozów odprawiać musi, niechaj- 
gdy zemdlsje (od silnego mrozu) nie „ 
siada; niech zażyje kilka razy tabaki * | 
mocno ją w nos pociągając, niech 
sobie naciera twarz śniegiem, niech 
zje kawałek chleba umaczanego w 
occie i niech wypali lulkę tytuniu. 

(D. N.) 

Cz. J. 

RABA



KURIER GOSPODARCZY 
W sprawie standaryza- 

: cji jaj. 

Wywóz jaj z Polski zajmuje co- 
raz wydatniejsze miejsce, wzrastają- 
ce ilościowo z roku na rok. Tak np. 
eksport jaj w 1922 r. wynosił w zł. 

yw złocie: 3500.000, w 1923 r. — 
10.000.000, w 1924 r.—16.177600, 
w 1925 r. — 51 326.000, w 1926r. — 
109,226 000. 

Około 75 procent eksportu jaj 
przypada na Niemcy, reszta zaś na in- 
ne państwa europejskie. 

Wzrost ten tłomaczyć należy w 
pierwszem rzędzie. zniesieniem ogra- 
miczeń wywozowych, jakoteż ulepszoną 
organizacją wywozu i systematycznem 
dostosowaniem się eksporterów pol- 
skich do wymagań rynków zagra- 
nicznych. 

Czynniki miarodajne zamierzają 
wydać drogą dekretu p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej ustawę o standary- 
zacji eksportu jaj. 3 

Projekt ustawy, pochodzący jesz- 
cze z roku 1925, już jod 7 tygodni 

znajduje się w wydziale prezydjał- 
mym miaisterstwa rolaictwa, podobno 
% oczekiwaniu aprobaty p. ministra, 

projekt ten ma być uzgodniony z 
ministerstwem przemysłu i handlu. 

Główne zasady projektu ustawy o 

standaryzacji polegają na tem, że do 

eksportu będą dopuszczone jaja, po- 
siadające wagę minimalną 50 deka- 

gramów, oraz że eksportem będą 

mogły się trudnić jedynie firmy 

koncesjonowane. 
Według doniesień prasy kilka po- 

ważnych firm eksportowych powołu- 
je w najbliższym czasie do życia syn- 
dykat, ceiem realizacji standaryzacji 
eksportu jaj. 

Syndykat ten, mającza sobą popar< 
cie czynników miarodajnych, uzyska 
z łatwością kilkumiesięczny kredyt 

dyskontowy w jednym z banków pań* 

stwowych, co przyczyni się do unie- 

zależnienia się od zagranicznych firm 

eksportowych. 
Narazie Centralne Towarzystwo 

Rolnicze przystąpiło do organizacji 
zbyiu jaj w drodze urządzenia spół- 

dzielczych zbiornic jaj przy mleczar- 
niach spółdzielczych oraz odpowied- 

„nich kursów w ośrodkach produkcji. 
Również Centrala Związku Kup: 

<ów przystępuje do utworzenia syn- 

dykatu eksportu jaj, ; 
Syndykat ten, zrzeszający kilkaset 

drobnych eksportów, ma się przeciw* 
stawić zmonopolizowaniu eksportu jaj 
przez kilka większych firm i stano- 
«wić przeciwwagę do syndykatu, po- 
powstajicego przy wydatnem popar- 
ciu rządu. tym celu zwołany zo 

staje do Warszawy na początku lu- 
tego zjazd kupców jajczarskich, gru- 
gujących się dokoła Centrali Zwią- 
zku Kupców. ` 

W powyższej sprawie Prezes 
Związku Rewizyjaego Spółdzielni Rol- 
niczych p. Kokociński, do którego 
zwróciliśmy się, udzielił nam nastę- 
*pujących wyjaśnień: 

— Chwilowo jesteśmy dopiero w 
okresie organizacyjnym  współdzielni 
jajczarsko-mleczarskich, przy których 

«winny się tworzyć zbiornice na tych 

zasadach, na jakich zamierza przy* 

stąpić do exportu Ministerstwo Rol- 

/ nictwa. Jak wiadomo Ministerstwo 
zamierza wprowadzić export jaj na 
wagę, Do urzeczywistnienia tego Za- 
mierzenia musimy mieć odpowiedni 
aparat. Tak więc jeszcze w tym roku 
uda nam się zorganizować dwie 
zbiornice. Będzie to stanowić ponie- 
kąd próbę nowego systemu produk- 
cji Próby podobne organizowania 
skupu jaj przedsiębrano już w Mało- 

polsce i w b. Kongresówce. Wsżela- 

ko próby te zawiodły. ю 

Obecn'e uważamy, że najracjonal- 

miejsze będzie prowadzenie skupu jaj 

przy istniejących spółdzielniach  mte- 
czarskich. Mają one swój siary apa- 

rat, który umożliwi dalszą produkcję, 

* szczególniej w okresie zimowym, 
kiedy mleczarnie mają bliższy kontakt 
z producentami. SZA 

Na terenie b, Kongresówki orga- 
mizacja ta przyjmie większe rozmiary 
dopiero w tym roku. : 

— Jakže przedstawia się export 

jaj z Wileńszczyzny? : 

— Na naszym terenie export jaj 
może stanowić b. poważną pozycję. 
Przynajmniej warunki po temu mamy 
mie gorsze niż w innych dzielnicach 
Piski. : 

Zachęcamy dziś rolnika do dostar- 
= zania mleka i jaj do mleczarni i po- 

kazując mu korzyści z tego, prełamu- 

jemy uprzedzenia. Jak daleko sięga 

działalność mleczarni naszych i jak 
rozwijają się one, może świadczyć 

F fakt, że dziś jedna tylko mleczarnia 
pluska w powiecie brasławskim шЦ- 
chamia już 8 nowych młeczarni, 

Mleczarstwo  naogół (w b. r. 
rozwija się nader pomyślnie. Do 

Związku naszego przystąpiło w tym 
roku zgórą 30 nowych mieczarń. 
Ten rok jest dla nas przełomowy. 
Związek nasz, udzielając porad i in- 
strukcji przez swoich techników mie- 
<zarskich i jajczarskich wyrabia sobie 
dużą życzliwość ze strony produ- 
centa. 

— Jakież są widoki naszego 
portu jaj zagranicę? 

— Olbrzymie. Na rynkach wie- 
deńskim, berlińskim i londyńskim na- 
* 

tX- 

ZIEM WSCHOD RIC 
wet jaja polskie mają jaknajlepszą 
opinię. Niestety, częstokroć niektórzy 
exporterzy jajczarcy, nie zawsze sta: 
rają się o dobroć dostarczanych jaj. 

Dlatego też racjonalność skupu 
winna tu grać poważną rolę. Nasze 
składnice posiadają po temu specjal 
ne lampy do prześwietlania jaj. 

Należy jaja układać w skrzynie i 
to nie w słomie, ile raczej w matę 
drzewną — po 1440 sztuk (120 tu- 
zinów) jaj w skrzyni. Trzeba się 
również liczyć z upodobaniami kon- 
sumentów. Tak np. charakterystyczne 
są upodobania angielskie. Rynki an- 
gielskie przepadają za jajami koloru 
kremowego. Jaja o skorupce białej 
nie cieszą się już takiem powodze- 
niem. 

Grają tu pono rolę względy este- 
tyczne. Auglikom podobają się jaja | 
kremowe. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

— Fomoc siewna. Celem sti- 
nansowania wiosennej akcji siewnej 
Ministerstwo Rolnictwa i D.P. otwo- 
rzyło kredyt dla drobnych rolników 
województwa Wileńskiego w wyso- 
kości jednego miljona złotych. Nieza- 
leżnie od tego zapadła decyzja o u- 
dzieleniu za pośrednictwem Banku 
Gospodarstwa Krajowego 650.000 zł 
kredytu dia większej własności ziem- 
skiej. Suma ta, jak dowiadujemy się, 
wielce prawdopodobnie będzie zwięk- 
szona do jednego miijona. Ponadto 
kredyt na pół miljona złotych ma być 

hcemy zaprowadzić obzcnie ozna- 
czanie jaj numerami. Każdy gospo- 

> 

otwarty dla instytucji е 
dytu, W ten sposób ogółem dla Wi- 
leńszczyzny pomoc kredytowa w wio; p 
sennej akcji siewnej wyniesie dwa 
pół. milj. złotych. Zaznaczyć należy, 
że wydatniejsza pomoc dla większej 
własności dotychczas nie miała misj- 
sca, jest to więc w danym wypadku 
dowód, że rząd zamierza na przy” 
szłość bardziej równomiernie trakto- 
wać potrzeby rolnictwa, porzucając 
dotychczasową taktykę įednostronne- 
go faworyzowania drobnej własności 

a 

GIELDA W ARSZAWSKA 
12 lutego 1957 r. 

Dzwiez | welniy 

  

Yranz $pra. Kapne 
8,92 8,94 8,90 

359,10 360,00 _ 358,20 
43.52 43,63 43.41 
8597 8.97 8,73 

35,20 35,29 35,11 
Praga 26.57 26,63 25,51 
Szwaicarja 17250 _ 17293 172,07 
Stokhotna 239,50 24,10 238,90 
Wiedeń 126 30 126.62 _ 125.98 
Włochy 38,65 38,74 38,65 

Papiery Proeentowe 
5 pr. pożycz. konw. 62,50 61,00 
Pożyczka kolejowa 101,00 — 
8 proc. pożyczka konw. 98.00 
4,5 proc. listy zast. ziemskie 52,00 49,25 — 
5 proc. listy wars. zł. 62,00 
4i pół proc. warsz. zł. 57,50 56,95 — 
8 proc, warsz. zł. 81 
10 prec. m. Lublina złotowe 78 — 
6 prec. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 30— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia I2 lutego 1927 r. 

  

darz producent i każda mleczarnia „iBanknoty. ‚ 
będą miały swoje numery, W ten Dolary St, Zjedn, 8,913/+— 8,011/1 
sposób każde jaje będzie podwojnie | Listy zastawne. 
oznaczone. Umożliwi to ścisłą kon- Wil. B. Z. zł. "e Oz 
trolę i pozwoli wyszukać «winnego» oto. 
w razie reklamacji konsumenta. Ruble | 4,744,70 

esg. 

TZ wający 3 razy z rzędu na posiedze- 
E AE 6 m. 56 mia komisyj, tracą swój mandat do 
13 Das Maci st 05,0) komisji i na ich miejsce zarządzają 

i Dobr. Zach. sł. o g.16 m. 43 Się nowe wybory. 
Ela . + si — (o) Sprawy budžetowe. Na 
alentego K. piątkowem posiedzeniu Miejska ko- 

URZĘDOWA 
— Min. Staniewicz w Wilnie. 

W dniu wczorajszym bawił w Wilnie 
p. Minister Reform Rolnych W. Sta- 
niewicz, który odbył konferencję z 
pp. Wojewodą Wileńskim i Wojewo: 
dą Nowogródzkim przy udziale przed- 
stawicieli zainteresowanych urzędów 
w sprawach dotyczących wykonania 
reformy rolnej i prac przyszłej Rady 
wojewódzkiej naprawy ustroju rolnego. 

— Osobiste. Prezes Wileńskiej Izby 
Skarbowej p. Jan Malecki powrócił do 
Wilna i objął urzędowanie. Godziny przyjęć 
interesantów codziennie oprócz środy, od 
godziny 13-ej do 14 i pół. 

— Konfiskata. Komisarz Rządu 
na m. Wiino nakazał konfiskatę Nr 14 
„Sielanskago Sojuza" za umieszcze- 
nie szeregu artykułów o treści anty» 
państwowej. 

Odpowiedzialny redaktor pociąg- 
nięty został do odpowiedziałności z 
art. 129 K. K. 

SAMORZĄDOWA. 
— Zjazd przedstawicieli gmin 

wiejskich. W dniach 28 lutego i 
1-go marca r. b. o godz. 10.ej rano 
odbędzie się w Wilaie w sali konfe- 
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
Zjazd przedstawicieli gmin wiejskich 
Województwa Wileńskiego, poświę- 
cony sprawom omówienia zadań go* 
spodarki satnorządowej. 

MIEJSKA. 
— (0) Zmniejszenie kosztów 

lekarstw w szpitalach miejskich. 
Komisja finansowa postanowiła zmniej- 
szyć koszta lekarstw w szpitalach 
miejskich o 2 grosze na chorego 
dziennie, co wynosi 6900 złotych 
rocznie. 

— (o) Zwiększenie podatków. 
Komisja finansowa uchwaliła zwięk- 
szyć dodatki komunalne do podatku 
dochodowego o 20.000 zł. i do po- 
datku od przemysln i handlu o 10.000 
złotych. 

— (o) W sprawie likwidacji 
miejskiego taboru asenizacyjne- 
go. Jak się dowiadujemy, z powodu 
likwidacji miejskiego taboru aseniza- 

cyjnego, inwentarz tego taboru będzie 
sprzedany i z otrzymanej sumy bę- 
dzie wypłacone odszkodowanie pra: 
cownikom, zatrudnionym w taborze. 

— (o) Stypendja dla dzieci ś.p. 
Kazimierza Wimbora. Komisja fi- 
nansowa wsławiła do budżetu 1200 
zł. na stypendja dla dzieci ś. p. Ka- 
zimierza Wimbora. 

— (0) Samochód dla pogoto- 
wia ratunkowego. Komisja finan- 
sowa postanowiła wyasygnować 8.000 
zl. na kupno samochodu dla pogo- 
towia ratunkowego. 

— (0) Regulaminy obrad Ra- 
dy miejskiej i czynności radziec- 
kich komisyj przygotowawczych. 
Magistrat opracował projekt regułami- 
nu obrad Rady Miejskiej oraz projekt 
regulaminu czynności radzieckich ko- 
misyj przygotewawczych. Regulaminy 
te, m. in. ustalają, że radny, nieprzy- 
bywający na drugie z rzędu posie- 
dzenie Rady, podlega karze do 10 zł., 
członkawie zaś komisyj, mieprzyby- 

misja finansowa zakończyła rozpatrze- 
nie preliminarza budżetowego na rok 
1927—28. Preliminarz ten, wobec tego, 
że komisja poczyniła w nim dużo 
znacznych zmian, zwrócony został do 
buchaiterji głównej celem przeróbki 
cyfr, poczem będzie przedstawiony 
do uchwały Rady Miejskiej, posiedze- 
nie której odbędzie się w najbliższy 
czwartek, 

—i(o) Za co? Komisja finansowa 
postanowiła zwiększyć uposażenie 
prezydjum i członkom Magistratu. 
Uposażenie prezydenta miasta usta- 
lono według IV kategorji urzędników 
państwowych ze wszystkiemi dodat* 
kami, pobieranemi przez pracowni- 
ków miejskich, a nadto 40 proc. do- 
datkiem reprezentacyjnym, zaś dla 
vice-prezydenta i ławników w stałych 
kwotach pieniężnych, obliczonych w 
stosunku procentowym do pełnego 
uposażenia prezydenta miasta, Wobec 
tego zasadnicze uposażenie prezy- 

denta miasta zwiększa się z 1100 do 
1300 zł, miesięcznie, wice-prezydenta 
z 900 do 1100, ławników z 800 do 
1000 zł., ogólna suma roczna zwięk- 
sza się z 62.000 do 76.000 zł. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Przeniesienie Państwowe- 

go Urzędu Pośrednictwa Pracy. 
Biuro Państwowego Urzędu Pośred- 
nictwa Pracy w dniu 14 b. m, prze- 
niesione zostanie do nówoodremonto- 
wanego i specjalnie przerobionego 
gmachu, mieszczącego się przy ul. 
Sawicz Nr 20. Jakkolwiek obecny 167 
kal nie nadawał się z racji ciasnoty i 
złego rozkładu, jednak obecne zbyte 
nie oddalenie tego żywotnego urzędu 
od centrum stanowić będzie ogromną 
niewygodę dla bezrobotnych i intere- 
santów. ` 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie organizacyjne 

Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich. Wszyscy pp. Koledzy, którzy 
udział brali w zebraniu odbytem dn. 
6 stycznia r. b. w Banku Ziemskim 
oraz ci, którzy tegoż dnia zgłosili 
swój akces do nowopowstałego Syn- 
dykatu, proszeni są o przybycie na 
zebranie organizacyjne odbyć się ma- 
jące punktualnie o godz. 5-tej ppoł. 
w Sali prób Lutni (ul. Mickiewicza 6) 
18-go b. m. w piątek. Na porządku 
dziennym: wybory stałego zarządu 
oraz wolne wnioski. Zważywszy na nie- 
cdzownošč załatwienia sprawy bez 
dalszej zwłoki, zebranie będzie pra- 
мотоспе bsz względu na ilość uczest- 
ników, którzy o godzinie 5 i pół bę- 
dą na Sali. 

— Powszechne wykłady uni- 
wersyteckie. W niedzielę, dn. 13-go 

drobnego kre- 

ŁO w 

Doktor Paweł Płaszyński 
Opatrzony Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 11 lutego 1927 r. 

w wieku lat 39. : 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 14 lutego r. b. o godz. 10 rano w kościełe Zbawiciela przy 

Klinice Uniwersyteckiej na Antokolu, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rosa. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

matka, siostry, bracia i narzeczona. 

Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekarska 
zawiadamia Członków o Śmierci 

$. + P. 

D-ra Pawła Płaszyńskiego 
ż2marlego w dniu 1l lutego r. b. w wieku lat 39. 

Zarząd wzywa wszystkich członków do wzięcia udziała w oddaniu ostatniej 
posługi nieodżałowanemu koledze 

      

  

lutego 1927 roku o godzinie 7-ej wie 
czorem w Sali Śniadeckich Uniwersy- 
tetu Prof. Władysław Zawadzki wy- 
głosi odczyt p. t. „Zagadnienia gos- 
podarki powojennej*, Wstęp 50 gr., 
dla młodzieży 20 gr. 

— Zebranie Tow, im. Jana Łaskiego. 
We wtorek dnia 15 bm. o godz. ? i pół 
odbędzie się w lokalu własnym (ul. Zawal- 
na 1) zebranie Tow. im. Jana Łaskiego. 
Goście mile widziani. Na porządku dzien- 
nym odczyt ks. A Z. Loppego: «Ustrój 
kościelny Braci Czeskich w Polsce i Jana 
Łaskiego. 

— Odczyt prof. Jul. wa 
o Brazylji. Dziš d. 13 II o godz. 19 m. 30 
w lokalu Domu Lud. Pol. Mac. Szkoln. na 
Antokolu wygłosi odczyt <Q Brazyjlji» ilustr. 
przezroczami. 

Wstęp wolny. 

RÓŻNE. 
— Uroczyste nabożeństwo w 

Kościele Ewangielickim. Z racji 
otwareia dorocznych obrad Synodu 
Ewangielicko-Reformowanego w Wił- 
nie w dniu wczorajszym w Kościele 
Ewangielickim  odprawione zostało 
uroczyste nabożeństwo. 

Z ramienia p. Wojewody na na: 
bożeństwie byli naczelnik wydziału 
bezpieczeństwa p. Kirtiklis i kierow- 
nik oddziału wyznaniowego p. Pio- 
trowicz. 

— „Pomysłowy* szantażysta. 
Onegdaj, do mieszkania żony b. dy- 
rektora gimnazjum białoruskiego, 
Ostrowskiego, zjawił się jakiś pan, 
który przedstawił się, ni mniej ni 
więcej, jako prokurator. Jakby na do- 
wód tego, niby przypadkiem rozpiął 
guziki kamizelki i okazał czerwoną 
wstęgę z herbem Rzeczypospolitej. 

„Pan prokurator* zażądał tytułem 
kaucji za aresztowanego męża zło- 
tych... 50. Osobnik ów, mimo wstęgi 
wydał się bardzo podejrzany. Pienię- 
dzy tie otrzymał, a o wypadku do- 
szło do policji, która wszczęła ener- 
giczne śledztwo. 

TEATR i MUZYKA. 
— «Reduta» na Pohulauce. <Człowiek 

z budki suflera». Dziś dwa przedstawienia: 
o g. 4j pp. po cenach zniżonych od 15 
gr. io g. 8-ej w. — ceny zwykłe, znakomi- 
tej komedji w 4-ch aktach Tadeusza Rittne- 
ra «Człowiek z budki suflera». 

Komedja ta, grana przeszło 400 razy w 
Burgtheater w Wiedniu, jest rewelacją arty- 
styczną, jeśli idzie o stosunek autora do 
teatru i teatru do publiczności. Zagadnienie 
to, poruszone o całe 18 lat później przez 
Jewreinowa, postawił Rittner w formie, która 
przyniosła mu chlubę. 

Reduta wystawiła tę przesubtelną ko- 
ra bardzo.starannie, to też przedsiawie* 
nia <Oztowiska z budki suflera» cieszą się 
wielkiem powodzeniem. 

Futer do ubrania sceny dostarczyła bez- 
interesownie firma M. Ziatkowicz. 

— <Brat marnotrawny> w Teatrze 
«Reduta» (Pohulanka), W czwartek 17 
bm. po raz pierwszy komedja w 3 ch aktach 
Oskara Wilde'a (w przekładzie B. Gorczyń- 
skiego) pt. «Brat marnoirawny» z udziałem 
J. Soiskiej, J. Zielińskiej, M. Zarębińskiej, C. 
Niedźwiedzkiej, J. Osterwy, Z. Chnielew- 
pg” E. Olinskiego, K. Pagowskiego i M. 

illa. 
Czysty dochód z dobrowolną nadwyżką 

przeznaczony jest na rzecz Centrali Opiek 
Rodzicielskich dla  Sanatorjum młodzieży 

gruźlicznej szkół średn:ch. 
Bilety nabywąć można do dn. 16 bm. 

włącznie w cukierni Sztralia (Mickiewicza 
róg Tatarskiej) w dzień przedstawienia w 
biurze <Orbis> i w kasie teatru Od g. 5-е] р. 

— Występ p. Hryniewickiej, 
We środę 16 bm. koncert ianeczny 
świetnej tancerki polskiej Jadwigi 
Hryniewickiej. 

Koncert poprzedza przemówienie 
prof, Srebrnego. 

— Z Teatru Polskiego. <Potęga re- 
klamy». Krotochwila pod powyższym tytu- 
łem ma humor niefrasobliwy i Żywiołową 
wprost wesołość, a więc służyć może jako 
balzam kojący w obecnych niewesołych 
czasach, Grana będzie dziś o g. 8 m. 15 w, 
przed zejściem na czas dłuższy z repertuaru. 

Jutro «Codziennie o 5-ej>. 

Za duszę 
a a 

<teHilarego Lęskiego 
w siódmą rocznicę Śmierci 

odbędzie się msza św. w Bazylice dnia 14 iutego 
1927 r. 0 
са    

     

godz. 10 m. 15, 
M 

  

   

      

   

  

ZARZĄD. 

$. Ж P. 
r E 

D-r Paweł Płaszyński 
Lekarz ambulatoryjny i rejonowy Kasy Chorych m Wilna i od- 
dany jej długoletni współpracownik zmarł po ciężkiej chorobie 

dnia 11 lutego 1927 r. 
O czem z głębokiem żalem zawiadamia 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna. 
Cześć Jego pamięci 

  

    

     

        

D-' PAGEŁ PTASZYŃSKI 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Ś.Ś. Sakramentami 

zasnął w Bogu dnia 11 lutego r.b. w wieku lat 39. 
Q czem zawiadamia 

Lrzeszenie Lekarzy Kasy Ghorych m. Wilna. 

  

р ВЕНЕ РО ОЕ ZET PSZ 

Šš + p. 

D-r Paweł Ptaszyński 
członek Stowarzyszenia Lekarzy Polaków zmarł dnia 11 bm. 

O czem zawiadamia swych członków 

Larząd Stowarzy zenia Lekarzy Polaków, 4 
K ERECZTK мо TST SZYTZ ZZ НН 

  

       
     

З."'Р. 

L PAWOŁ Piaszyński 
zmarł po długich i ciężkich cierpieniach dnia 12 lutego r. b 

o czem z głębokim smutkiem zawiadamiają 

współtowarzysze prący w Poradni 
Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów. 

  

ROA dd 

Dr. PAWEŁ PTASZYŃSKI 
CZŁONEK WILEŃSKIEGO TOWARZVSTWA LEKARSKIEGO 
po ciężkiej chorobie zmarł m 3” lutego 1927 r. przeżywszy 

ы at 39. 
o czem zawiadamia 

Wileńsk e Towar:ystwo Lekarskie. 

Lk a Aba Gl Asas SZ, 

ZA DUSZĘ Š. į P. 
TADEUSZA BURDZINSKIEGO 

3 Doktora Medycyny, Protesora Uniw. St. Batorego, jako w diugą ro- 

    

    

czmicę śmierci odbędzie się nabożeństwo żałobne dn, 15 lutego b.r. o godz. 
9 m, 45 rano w kościele św. Anny. 

O czem zawiadamia życzliwych pamięci zmarłego ŻONA 

   



ЗОЧО 
  

— +Pociag-widmo> — jako u- 
śjąCKEi Bf pany tę (0. CK 
pp. stnsacyjny <Pociąg-widmo». 

— «Płomienna noc Antonji». Autor 
<Tajtuna» — Lengyele napisał sztukę, która 
obiegła wszystkie sceny europejskie. Tytuł 
tej sztuki <Płomienna moc Antonji>, sztuka 
swe powodzenie za iezmić 
barwnej treści, oraz znakomicie napisanym 
rolom, dającym wielkie pole do popisu arty- 
stom, wreszcie aktowi drugiemu, który 
przedstawia wnętrze wspaniałej budapesztań- 
skiej restauracji, podczas dancingu i przed- 
zdikica ej Tao W Teatrze Polskim 

jera tej sztuki wyznacz została na 
irodę oka o 

— Poranek Sergjusza Benoni w Te- 
atrze Poiskim. Dziś'o g.12 m. 30 pp. wy- 

sa e jeden na poranku POZY w Te- 
'olskim wy! spi (bas-baryton! 

Sergjusz Benoni. * Mais arje 4 
oper: _ «Cyrulik  Sewilski»,  «Pajaces, 
<Faust», «Carmen», Mefistofel», «Don Juan>, 
<Eugenjusz Oniegin», <Dama Pikowa», <Sad- 
ko», <Wesele Figara», «Don Carlos> orzz 
romanse i pieśni rozmaitych kompozytorów. 
Ceny miejsc od -20 gr. Kasa Czynna od 
1i-ej rano. 

— Koncert Józefa Śliwiński: 
Teatrze Polskim) Dzisiejszy ZI ke. 
mitego pianisty Józefa. Śliwińskiego w sali 
Teatru Polskiego rozpocznie się punktualnie 
o g. 6-ej w. W programie najcelniejsze u- 
twory z aru naszego mistrza forte- 

: Schubert, i: Bra Liszt. 
Šio iinnį 

‚„ Оргазта 816 о wcześniejsze nabywanie 
biletów, gdyż z chwilą rozj cia kosci 
drzwi do sali będą zamknięte. 

Kasa czyntia jest od g. 11 bez, przerwy. 

— Koncert. Staraniem Komitetu 
Opieki Rodzicielskiej przy Gimn 
Państw. im. Jul. Słowackiego odbę- 
dzie się w dniu 13 lutego 1927 roku 
o godz. 6 wieczorem w sali Gim- 
nazjum, ul. Dominikańska 3 koncert. 
przy łaskawym udziale pp. Święcic- 
kiej, Skowrońskiej, Szmurłowej,Sumo- 
rokowej, p. Józefa Rewkowskiego, p. 
Mikoszy i innych. 

— Teatr Rewji <Kakadu>. Dziś o 
godz. 7 i 9-wiecz.'«Coś'dja Dam...» rewja 
w 2 częściach 15 odsłonach, pióra spółki 
z nieograniczoną bezczelnością. Ostatnie po- 

+ 

RADIO, Julja Mechówna (śpiew), 
(harfa), prof. Jan Dworakowski (skrz.), Ka- 

(wiolon.) i Aleksander Ja z pociągu nadchodzącego z granicy 
zdradzał zdenerwowanie, Osobnik ów czek szmuglowanego tytoniu pocho- 

żegnalnę: e. y ulubionego pi 
senkarza Karola a Ceny 33 
od 75 gr. 

— Program stacji warszawskiej. 14.15 
14,40. Odezyt=pt. « z p 
ks. Т. Ciborowski dział <Rolnictwo»). 
odczycie komunikat meteor. 

15.00—17.00. Transmisja koncertu z Fil- 
harmonii Warszawskiej. 

17.00—18.40. Transmisja x Sali _Rady* НЕНЕ НЕНЕ НЕНЕ ЕЕЕ ОЕ Ч 
= 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
"instytucją, która roznieca oświa- 

Miejskiej m. Warszawy Obchodu Papieskie- 
go z 5-ą rocznicę koronacji Ojca św. Piu- 
sa XI. 

18.40—19.00 Rozmaitošci. 

Jak założyć pasiekę> "£ paz (fletu 

22.30—23.30. Transmisja mnzyki tanecz- 
nej z cukierni «Wielka Ziemiańska». 

Koncert wieczorny: Wykonawcy: Orkie. 
P. R, й i p " 

LL A worda w(ozsą Śledczego pełniący służbę zauważyli 
podejrzanego osobnika, który wysiadł do policji. 

Przychwycenie przemytu na dworcu kolejowym, 
Wczoraj funkcjonarjusze urzędu na którą oczekiwał przyjezdny. 

Aresztowano go i sprowadzono 

Bagaż zawierał czterdzieście pa- 

wykupił bagaż jednak nie odchodził dzącego z Łotwy. 
zach jak gdyby czekając na ko- 
goś. 

W OCE P. iš o Ka-'tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
zimierza Jagiellończyka» wygłosi prof. Hen-_„wsq 7 młasteczek, oświecając ten ryk- 

‚ _19.30—19.55. Odczyt pt. «O Pestalozzim lud 
wielkim. pedagogu». (w. setną rocznicę zgo- "Wschodnich 
nu) łosi p. Józet Włodarski. we p. Józ 

.55—20.20. Odczyt p.t. «Psychotechni- Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6do 8 

 BBRERRZNKEASZCZE 

kas, TĘ inż. Eugenjusz Porębski. 
20.20—20;30. Przerwa. 
20.30 —22.00. Koncert. 
22.00—22.30. Sygnał czasu. Komunikaty, 

Przerwa. 

utrwała granice Złem 
; Rzeczypospolitej. 

Aresztowany nie wyjawił swojego 
nazwiska, jak również i nazwiska: 

Obserwacja prowadzona z ubocza swego wspólnika, na którego niewąt- 
nie pozwoliła ujawnić, kto jest osobą, pliwie czekał. 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji 
meldunkowych. 

Do II Komisarjatu, ul.: Wąwozy — wicza i Mikosza, Syberyjsk: a Nr. 5, 9, 11, 18, 
25, posesje: Fikłustjanowej, Olejnikowa, Iwano- 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23 i 25, 

wa, 
ksiejewa, Raczyczkiego, Konopkina, Undry, 
Weksniłowicza, Łysienkowa, Kochanowskie- 
go, Lipińskiego, Wałko, Rakowskiej, Miaki- 
nikowa, 
Pietrowa, Żygo, Kirjanowa, Kozłowa, Sako- 

Do III Komisarjatu ul.: M. Pohulan- 
ka Nr 7, 15, Aleja R6ž Nr 9-a, zauł. Porto- 
wy Nr 5, 7, 9i Góra Bufałowa Nr 3, 5. 

Do IV Komisarjatu, ul. Plutonow 
Nr 4, 6, 8, 10, 14, 16, 16, 18 | 20, 22. © 

tt 

aweckiego, Kołba, Lipińskiego, Ale- 

Bereznikowiczowej, /Kozakiewicza, 

  

„M. GORDON" :- 

MATERJAŁY 

Kamgarny, 

Szewjoty, 

DOROCZNA 

wypizedaz resztek 

Wełny, 

Jedwab 

eny wyjątkowo niskie. 
  

Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul. Dąbrowskiego 5, 

Miejski. Kitematograi 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 

„BALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) | 

  

KASA CZYNNA; w niedzieję I bwięta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od-godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta » godz. 3-tej, w soboty o godz, 4-tej 

| CENA BILETÓW: 

  

uł. Niemiecka 26. 

damskie i męskie 
zimowe i letnie 

CENY 

STAŁE. 

Dziś wo”godze 7/19 wieczorem PREMJERAI 

„COŚ dla DAM". 
Ostatnie 
występy ulubionego piosenkarza 

pożegnalne gościnne Karola Hanusza 

rewja w 2 częściach, 15 odsłonach, 
pióra Spółki z nieograniczoną 

bezczelnością. 

w nowym 
repertuarze, 

Szczegóły w afiszach i programach, Ceny miejsc od 75 groszy. 
  

Dziś będą wyświetlane filmy: 

„DELFIN FRAN cj Į? dramat w 6:ciu aktąch. 
i nad program <DEDEKTYW w-SPODNICY» 'komed a w 6 aktach. 

Parter — 60 gr, Balkon — 30 gr. 

Ostatni seans o godz. 10. Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego 
m. 30 

w inne dnie o godz. Ś-tej. 

m
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Tow. Akc. H. 

wysiewnego i obfitsze zbiory. 

ocenione przy plantacjach burakó 

GRABIE KONNE „IDEAŁ” 

pospolite]. 

wysokie zalety konstrukcyjne i st 

w POZNANIU. 

Poleca na rok bieżący swojego wyrobu: 

SIEWNIKI RZĘDOWE „POLONIA* z aparatami wysiew* 

nymi typu Siederslebena, dające największe oszczędności ziarna 

DŁUTOWY SPULCHNIACZ PODGLEBIA (głębosze) nie- 

skiego, pracują w tysiącach sztuk na całym obszarze Rzeczy- 

GARNITURY PAROWE MŁOCARNIANE, jedyny wyrób 

krajowy, skutecznie walczące z dotychczasowym importem za- 

granicznym, coraz więcej zdobywające uznanie odbiorców przez 

AUNNUNNNANUNURNNANANNZRANUĆ | ERUNENSNDANZNNANUNRUNNZNNNE 

  

Zrzeszenie Polskiego Nau- 
czycielstwa Szkół Zawodo- 
wych otwiera w dniach naj- 

bliższych 
3 miesięczne kursy Krawiec: 
czyzny i bieliźniarstwa. 

Zapisy i informacje zaczy” 
nając od dnia 14 lutego przyj- 
muje codziennie sekretarjat Zrze- 
szenia ul. Wileńska 10 szy» 

0 

CEGIELSKI 

Szkoły Przem.-Handlowej 
godz: 4 do 5,30. 

Tiu o wyjazdu | 

sprzedsją się domy" letniska 
w pięknej miejscowości „POŚPIESZ- 
KA“, ul. Antokol 130, zgłosić się do 

p. Trajkwicza. 

w. 
automatyczne typu amerykań- 

  

  

  

     ałe techniczne udoskonalenie. 06099999. 
L kamienny opałowy, 
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STERTNIKI (elewatory) do słomy do powyższych garni- WĘGIE ) 

turów, 6 łańcuchach typu angielskiego. WĘGIEL kowalski, 
URZĄDZENIA CUKROWNI, GORZELNI, REKTYFIKACJI, WĘGIEL drzewny, 

KROCHMALNI i t.. p. + 4 KO KS,z dostawą do domu poleca 

Przedstawicieistwo Inżynier JAN GUMOWSKI Dom Handlowy „Marpol« į 

Wilno ul. Mostowa 3 Telefon 271. С jkow. ši 
„Katalogi i oferty na żądanie. $ la ó l 

* 
Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 

     

  

  

  

Kino-Teatr 

„Polonia“ 
ul. A.-Micklewicza 22, 
  

W rolach 
głównych 

DZIŚ największy 

seanau. Bilety honorowe nie ważne. 

film świata! „BIAŁE NOGE" 

(PRYMABALERYNA JEGO CESARSKIEJ MOSCN. 
Mońumentalne arcydzieło w 12 -aktach -zsżycia Carskiei Rosji lat ostatnich oparte 

na tie głośnej powieści LAURIDS BRUUNA, 

Realizacja genjalnego reżysera rosyjskiego Dymitra Buchowieckiego 

Hulaszcze orgje oticerów Carsk. Gward.—Rewela cyjne szczegóły z za kulis Carskiego Baletu. —Hulanki.—Tańce.—Tajne rewo: 

lucyjne stowarzyszenie.—Walki morskie.—Rewizja i aresztowania-—Rosyjska Akademja Wojskowa.—Okropności ros. więzień i t.d 

LAURA La PLANTE, Pat O'Maley, Raymond Keane, Michał -Wawicz in 
W obrazie udział przyjmuje rzeczywisty zespół Carskiego. Baletu oraz 3.000 statystów. Częściowa realizacja 

w naturainych kolorach. 

UWAGA: W celu uniknięcia natłoku uprasza się o przybycie na wcześniejsze seansy lub za minut 20 przed początkiem   Początek o godz. 3ej. Ostat, 10.16. 

  

  

czyny i innych pasz 

klm. od st, kol. 

siedniej wsi „Kuźmicze”; 

Puństaowy Bank Rolny 
Oddział w Wilnie. 

sprzedaje ok. 1.000 centnarów siana łąkowego, tymotki, koni. 

z majątków własnych: 

1 — maj. „Obrembszczyzna*, pow. Grudzieński (16 
zerlona), zwracać się do do- 

zorcy Feliksa Steckiewicza, zamieszkałego w Są- 

2 — maj. „Białawicze* pow. Wołkowyski (10 klm, 
od st, kol. Roś), zwracać się do nadgajowego— 

Największy 
wybór 

oraz luxusowego 

konfekcji, galanterji 

i gwarantownego 
wyrob. własn. fabryki © BUW IA 

poreca D.-H. W. Nowieki 
4 Wilno, ul. Wielka Nr 30, telef. Nr 908.- 

i | Ceny konkurencyjne, p. p. wojskowym — 
` Uwaga! i urzędnikom dogodne warunkł kupna. 
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Romana Kruczynskiego. 

Pohulanka 24. 

Warunki sprzedaży—yczałtem wszystko na miejscu, 

termin zabrania — 112 miesiące, 
Warunki płatnoŚci:— cała należność pray podpisaniu. 

Oferty — z wymienieniem ryczałtowej ceny na każdy 
rodzaj paszy oddzielnie przesyłać do dnia 
1 marca b. r. pod adresem: 
Bank Rolny, Oddział w Wilnie, ul. Wiełka 

Państwowy 

  

  

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 

  

Nasiona 
warzyw i kwiatów, lucernę, ko- 

niczyny, trawy i wszelkie inne . 

polne. Rozmaite preparaty che- 

miezne przeciw wszelkim szkod- 
nikom roślinnym, łyko i sznury 
kokosowe poleca 

ALEKSANDER SZYFTER 

Specjalny skład nasion 
Poznań, Wielka 11. 

Cennik nasion na rok 1927 wy- 
syłam na życzenie bezpłatnie. 

  

«ЕЬ ТЬ СЬ ЕЬ ЕЬ AT A ВЬ ЕЬ 

Szkoła „Dziecko Polskie” 

Stefanji Świda 
Jagiellońska 3—2. 

Kiasy przygotowawcze i 

przedszkole przyjmuje dzieci 

od 4 do II lat na 2-gie pol- 

rocze szkolne. 

SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczką , Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 

it. d. wyzdrówiała; odnawia przyję* 
cia, od godz. 10 zrana do 8.ej wiecz., 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w -bramie na schody i 

na lewo,       
REUMATYZM 
ŁAMARIĄ BOLE GŁOWY ;ZĘBÓW 

1 NAGRODZONY 

MEDALAMI 

CHEMIKA 
1 APTEKARZ= 

2 TARNOPOLA 
Do NABYCIA WSZĘDZIE 

WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSYŁKOWY 

APTEKA MIKOLAŚCHA 
twów. 

  

Wydź, Zdr. Nr. 88. 

Lokujemy 
najdogodniej wszel- 
kie sumy pieniężne NIEMA TAKICH 
  

  

B S na oprocentowanie. 

E w wiedzą, że naj je z kopalni E ZAĆ AETA rzy nie ledzą, że najlepszy węgiel z kopalni £Ż “ 
IE) <HRABIA RENARD» o 30 proc. pzy paz * A 

po cenach najnižssych w zaplombowanych g Telef, 9—05 ‘ 

m 1. Duchnowski i S-ka, E —Z—- 
Zawalna 21 (wejście od Drew. Rynku) lok 15. | 88 a 
  

kulturze, domem o 
      

  

ь оее В '. ZLECENIA | 8 pokojach, jr 
, ‚ па arszawę za etem budynków 

c NA RATY, niską opłatą Polaris, in- 

‹ " solidny sprzęt radjo załatwia wentarzem żywym 
amatorski. Wiieńskie Biuro i martwym. Rzeka, $ 2 ‚ duży оргба ожосо- 

į Kompletne instalacje Z nowo- wy, blisko stacja 
kolejowa. Sprzeda- 

my dogodnie. 
Dom Handl.:Kom, 

„ZACHĘTA“ 

Komisowo-Handlo: 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. —— 

Lokal 

czesnych odbiorników. 

  

Bezpłatne porady poleca 

najstarsza firma Radjowa i 
w Wilnie. 

$ wileńskie Biuro Radłotechniczne 

Mickiewicza 23. Tel. 405, 

Biały Tydzień 

D-H. Bławat Wileński 
ul, Wileńska 31, tel. 382. 

Wyprzedaż wszystkich białych towa. 

rów po cenach bardzo niskich. 

Tylko za gotówkę. 

Obejrzenie nie obowiązuje do kupna 

    

—— 

KUPIMY 

DOM 
w śródmieściu. 

DOKTÓR i 

D, ZELDOWIGZ 

  

pod sklep, biuro, lub 
piekarnię do wynajęcia 

Wiłkomierska 1 (róg M Wilenkin 
e 

  

Ww 

wincji, 
Nr 14 m. 4 od 3 — 4 

  
Kalwaryjskiej). 

oo 

miesiącu grud- 

ziono przy ul. 
Wileńskiej książkę eme* 
rytalną na imię Anieli 
Grynkin. Książka jest ) 

do odebrania Pańskajadalne, sypialne, Sa» 
8 m. 10. 

ZO 
DOM 

w Wilnie zamieni» 
my na większy 
majątek ziemski 
Wilefskie Biuro 

Komisowo: Hasdlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 1524 

potrzebny  prowi- 
zor luo pomocnik 
do apteki na pro- 

uj. Zawalna 

godz. 
  

chor WENERYCZ. || vyjieńskie Biuro 
NE, > Komisowo-Handio- 

SKÓRNE we (kaucjonowane) 
od. 10-1, od 5-8 w, || uj, Miekiewicza 21, 

DOKTÓR tei. 152, 

S.Lelilowiezovia | gp pzikes pie 
KOBIECE, WENE- | Я uiewego go 
RY! OCZ wszelkiemi wygodami, 

DR @ możliwie w centrum 
prz 122 i od 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 

miasta, Oferty do Biu: 
ra Reklamowego 5.   

1000 - 1500 dolarów 
ulokujemy natych: 
<miast pod zabez- 

pieczenie hipo: 
te.zne 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handto- 
ws kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152.     Grabowskiego, 
Garbarska 1 dla N, N. 

  

Ww, Zdr Nr. 3. 
  

sł Nadeszty już, 
Losy 15 Polskiej 

Loterji Państwowej   

: SPROBUJCIE PATENTOWANE 

Gilzy (tutki) „„Dwuwatki** 
które w dziedzinie gilzownictwa zrob'ły przewrót, 

dając zupełną gwarancję bezpiecznego używania 
wszystkich gatunków tytoni bez najmniejszej szkody 
dia zdrowia pp. palaczy bo nie przepuszczają 
nikotyny. O-rócz tego tutki -DWUWATKI wyko- 
nywane są z bibułki wyrabianej z wysokocennyck 

surowców jako też ustnik nie staje się miękkim. 
Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych sklepach 

Fabryka Gilz „SOKÓŁ! Warszawa, W. Kwasniewski 
i F. Pecholczyk. 

Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

  

hodowca i orgenizator 

Agronom 
poznańczyk, 32 iata, kawaler, wykształcony rolnik, 

stanowiska. Pierwszorzędne świadectwa. 
Smigielski, Jarocin Pozn. 

  

SEA : 

| i "LA las ah © 
szuka z powodu parcelacji DZA: Н Вд[і GŁ AŚ 

<=   
    

ж 

PROSZEK OD. BÓŁU GŁOWY. DLADOROSŁYCH 

„AOWALSKINĄA @ 

DNŻAN Pezet zana) 
Wjciwcż Siemisiew Mzckiewicz Recakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

  

    
        

    

iJa losu kosztuje 10 zł. '/2—20 zł, 

msg gie caly 40 zł. 
Duże wygrane. Wielkie szanse 

K. Gorzuchowski. 
Wilno, Zamkowa 9. Tel. 11-50. 

Świerkowej Papierówki 
w wielkich partjach poszukuje do 

kupna w roku 1927 wielka FABRYKA 

  

2 DOMY 
murowane w śród- 
mieściu sprzedamy 
za 2 i pół tysięcy 

dolarów. 
wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we (kaucjonowane) 
ul. Mickiewicza 21,     
  

tel. 152, 

pokoi sio 
4—5 necznych,   suchych, z wygodami* 
wanną, poszukuje 516 
od saras, albo od 1:g0 
kwietnia. Oferty pro- 
simy składać: Dom 
Handlowy W. Busz, 
A. Jankowski i Ska 
Wileńska Nr 23- 

EEELRETKAE 

Cellulozy i Papieru Łużka, 

Poważne oferty i pośrednictwo Materace, 

przyjmuje Otomany 
Firma Fridrich Simon, najtaniej nabyć 

Aschersleben, można w D.H. 

Prow. Sachsen. @ 

ПНБИЖЛО] ESU NPPSS TINY PORZ 

I, Sikorski si. 
Zawalna Nr 30 

W WARSZAWIE 
każdą sprawę 

handlową, urzędo- 
wą i inne załatwia 
szybko i dokładnie 

osobiście przez 
przedstawiciela 

Witeńskię Biuro 
Komisowo-Handio- 

zarodziejstwo: 
Teatr w pokoju! 
Przeszło sto eks- 

Gdańska 6, tel. 9.05     

i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

niu u. r. znaje: Wilno, uł. Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 

lony, gabinety, łóżka 
niklowane i angiel- 
skie, kredensy, stoly, 
szafy, biurka, krzesła 

dębowe i t, d. 
Dogodne warunki i ną 

Majątek leśny 

| 

raty. 

w pobliżu Wilna 
192 ha sprzedamy 
za 3.000 dolarów. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo:Handlo" 
we (kaucjonowane) 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. ;152, 

tarszy robotnik 
$ rolny ogrodnik 

od 8 90 9 g. rano, 

INTELIGENTNA , 

  

potrzebny 

z rekom. i kaucją. 
Królewska 9 m. 2, 

WDOWA, 

praktyczna, 

  

poważne referencje, 

  

4 

| 

perymentów, trzydzie- poszukuje posady, za 

ści sztuk magicznych, skromne wynagrodze- 

które zaprodukujesz nie, do zarządu do« 
zdumionym widzom, mem, gospodarstwem, 

nabywając bogato ilu- , pielęgnowania > 

strowany katalog. Wy- chorych. Może by 

syła wszystko po otrzy- przychodzącą, lub na 

maniu dwóch złotych, wyjazd. Ad. listowni 

poleconym, sklep wy- Ul: 3-g0 maja d. N 

  
  

  

we kaucjonowane e c m. 17 Teresy „Ostoja, 
> ki jdwarda Modze- 

ul. Mickiewicza 21, iewiliiegy. Warszawa, Lekarz-Dentysia 
tel, 152. K na 18. aaa 

Akuszerka Poźżyceki Ožyiska-Smols Ka 
Wi Smiałowska | hipoteczne, udziela. 
przyjmuje od -godz. Е, 

do 19. Mickiewicza 
46 m, 6 

WZP. Nr 63 — = 

Seradellę, wykę, 

cę najwyższe ceny, 

Zygmunt 
NAGRODZKI 

pe- 
luszkę, koniczynę czer- 
wonią, białą i szwedz- 
ką oraz tymotkę; pła- 

y w każdej sumie | Choroby jatny ustne 
natychmiast Piombowanie i usu- 

Wileńskie Biuro | wanie zębów bez bólu. 
Komisowo-Handlo: | porcelanowe i złote 
we kaucjonowane | korony. Sztuczne zęby. 
ul. Mickiewieza 21, 

tel, 152. kom i uczącym się 

na aa ZiŻKA, Ofiarna 4_m. 3, 

Każdą sumę Wydz. Zdr Nr 3, 

ulokujemy pod zaa zzz 

šaltini zabezpie- gubioną ksiąžkę 

czenie wojskową wyda- 

ną przez P. K. 

Ś więciany na imię 
Aleksandra Bobrow= 

skiego ze wsi Niedź: 
wiadki, gminy Głę* 

pockiej unieważnia się 

Wileńskie Biuro 

Komisowo Handio- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152. 
  

uo Vilno, Zawalna 112. 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

Wojskowym, urżędni- „ 

prze- 4


