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Nowe wybory w Austrji, 
Naprężenie między rządem au- 

strjackiim a opozycją doznało w o- 
statnich dniach ponownego zaostrze: 
mia. Przyczyną zjawiska tego jest 
głównie nowa faktyka rządu wobec 
zwolenników  Socjaldemokratów w 
wojsku, żandarmerji i policji, która 
to taktyka zmierza zupełnie jawnie 
do nowtgo Ograniczenia wpływów 
opozycji w organizacjach państwo- 
wych. W związku z tem w łonie 
partji socjaldemokratycznej wzięły gó- 
rę znowuż żywioły lewicowe, które 
występują, jak wiadome, z całą ener- 
gią przeciwko współpracy ze Stron- 
nictwami mieszczańskiemi, 

Zmiana nastrejów w obozie opo- 
zycyjnym zaczyna się już ujawniać w 
parlamencie austrjackim, głównie zaś 
w komisjach sejmowych, gdzie opo- 
zycja przeszła do jawnego sabotażu 
wszelkich projektów i wniosków rzą- 
dewych. Rząd austrjacki znalazł się 
przeto ponownie w bardzo trudnej 
sytuacji. Pod koniec bieżącego mie- 
siąca kończy się dwumiesięczae pre- 
wizorjum budżetowe, a dziś jeszcze 
nie ma rząd żadnych gwarancyj, że 
do tego terminu komisja finansowo- 
skarbowa rozpatrzy preliminarzybudże* 
towy. 

fesccze większe trudności — та 
rząd do zwalczania w związku z pro- 
jektowaną nowelą de ustawy о ach- 
ronie lokaterów. Wszystko to razem 
wziąwszy, wytwarza sytuację nader 
skomplikowaną, i zachodzi obawa, że 
parlament nie będzie zdolnym do ja- 
kiejkolwiek pracy twórczej. Nic więc 
dziwnego, że w kełach politycznych 
zaczyna się ostatnio coraz tzęściej 
mówić o nowych wyborach, jako o 
jedynem wyjściu z obecnej sytuacji. 
Zaznaczyć wypada — co jest obja- 
wem wielce charakterystycznym— parija лы 
chrześcijeńsko-społsczna zdacydowana 
jest na wypadek nowych  wybo- 
rów z nikim nie zawierać bloków i 
we wszystkich okręgach wystawić 
własne listy wyborcze, O ileby istot- 
nie dojść miało do tege, to partija 
wiełkoniemiecka znalazłaby się w sy- 
tuacji nader przykrej. Wi: Ikoniemcy 
znakomicie sobie uświadamiają, iż w 
parlamencie obecnym mają swych 
przedstawicieli jedynie z łaski chrze- 
Ścijańsko-społecznych, z którymi 
przed wyborami zawarli blok wyber: 
czy. Wobee tego należy się spodzie- 
wać, że partja witlkoniemiecka po- 
dejmie kroki w kisrunku porozumie- 
nia się z agrarjuszami i zawarcia z 
nimi bloku wyborczego. Na uwagę 
zasługuje dalej fakt, że na prowincji 
w czasach ostatnich wzmaga się nit 
zadowolenie z powodu obecnego kur- 
su politycznego kół rządowych. 

W szezególności przedmiotem o- 
żywionej krytyki jest polityka rządu 
wobec wojska i żandarmerji. Austrjac- 
ka opinja publiczna daje coraz (wy- 
rażniej do zrezumienia swą niechęč 
do rozpolitykowania armji i žandar- 
merji, domagając się pozbawienia @- 
sób wojskowych prawa wyborczego. 

ie ulega wątpliwości, że zarządzenie 
takie w wielkim stepniu ułatwiłoby 
Ostateczne rozgranie walki między 
obu wielkiemi obozami politycznėmi, 

Naogół sytuacja polityczna w 
© Austrji staje się coraz krytyczniejszą, 

tak że spodziewać się można, iż 
wcześniej czy później dojdzie tu do 
rozwiązania sejmu i rozpisania no- 
wych wybsrów. 
RZICZYSPZYWA URRREKETTIS EEE WE) 

Podróż ks. kard. Hionga 

WUERZBURG, 8.Il, Pat, Wczo- 

raj wieczorem przybył tu Prymas Pol- 
ski ks. kardynał Hlond. W dekoro- 
Wanych salonach dworca witali do- 
stojnego gościa biskup miejscowy 
Wraz z kapitułą, delegacje młodzieży 
Ze sztandarami i orkiestrą Oraz bar- 
20 licznie zebrana publiczność. 
iejscowy biskup- wydaje na cześć 

ks, kardynała Hlonda przyjęcie, wie- 
czorem zaś odbędzie się uroczyste 
powitanie w zakładzie Oo. Salezja- 
nów z udziałem biskupa, duchowień - 
stwa, przedstawicieli władz, miasta* 
prasy i społeczeństwa. Jutro rano ks. 
ap wyjeżdża do Trewiru i Ka. 
onji. 

Rozdział dłagów pomiędzy pań- 
stwa sukcesyjne. 

WIEDEŃ, 8.ll. PAT. W najbliż- 
Szych dniach rozpocząć się tu mają 
Tokowania w sprawie rozdziału ш- 
gów przedwojennych pomiędzy Ro- 
Szczęgólne państwa sukcesyjne. Będzie 

Ostatnia wewnętrzna narada państw 
ukcesyjnych, zainicjowana przez ke- 

Misję odszkodowawczą po odrocze 
Nin paryskiej konferencji listopadowej. 

Stątek z cukrem w ogniu, 
LONDYN, 8.Il. PAT. W dokach 

londyńskich spłonął sjatek „Trevilley“ 
załadowany cukrem. Szkody są znaczne. 

  

Odpowiedź polska na notę Voldemtrnst 
wystosowana będzie jutro 

WARSZAWA, 8 II. (fel, wł. Słowa). jak się dowiadujemy z 
dobrze poinformowanych źródeł, odpowiedź rządu polskiego na 
ostatnią notę Voldemarasa w sprawie rokowań wstępnych pol- 
sko-litewskich ma być wysłana jutro lub najdalej pojutrze. 

Odpowiedź polska jest już gotowa i zapewne po wysłaniu 
zostanie ogłoszona. Treścią noty jest scisłe sprecyzowanie sta- 
nowiska Rządu Polskiego wobec wykrętnych odpowiedzi prem: 
tera Voldemarasa na pierwszą notę Min. Zaleskiego. 

UIS TT ET T EET TE TTT TAEINEVES KE 

Rokowania handlowe z Niemcami wznowione 
będą w marcu. 

WARSZAWA. 8.ll (tel. wł. Słowa). Dowiadujemy się ze 
źródeł miarodajnych, że pertraktacje handlowe z Nięmcami w 
sprawie zawarcia prowizorjum handlowego zostaną na nowo 
podjęte dopiero w końcu marca lub początku kwietnia, Do 
tego czasu mają być załatwione kontyngenty dła Niemiec oraz 
sprawa wprowadzenia waloryzacji ceł, od czego zależne jest 
wznowienie rokowań na terenie warszawskim 

Narady gospodarcze niemiecko-sowieckie 
BERLIN, 8—|l. Pat. Dziś w południe przybyła tu delegacja sowiecka 

na narady gospedarcze niemiecko-sowieckie. W skład delegacji sowieckiej 

wchodzą pp. Schleicher, Hausrman i Rozenblum. Pozatem przybyli wraz z 
delegacją prezes rosyjskiego banku państwowego S:heiaman i komisarz 
ludowy do spraw kemunikacji Rudsutak. Dziś wieczorets odbędzie się na 
część delegacji sowieckiej przyjęcie w ambasadzie sowieckiej w Berlinie. 
Ze strony niemieckiej naradą kierować będzie dyrektor ministerjalay w 
urzędzie spraw zagranicznych Walreth i przedstawiciel „ministerstwa go- 

spodarki Scheffer. 

Premjer Vukicewicz zgłasza dymisję rządue 
BIALOGROD, 8—1!. PAT. Po uchwaleniu ustawy skarbowej przez 

parlament grupa radykałów zebrana na posiedzeniu wysłuchała dekiaracji 
premjera Vukicevicza, który zapowiedział, że ma zamiar złożyć dziś dy- 
misję całego gabinetu, aby wyjaśnić sytuację, która się wytworzyła na sku* 
tek miedawnej dymisji ministrów należących do stronnictw demokratycz- 

"BIAŁOGRÓD, 8—lI. PAT. Dziś w godzinach popołudniowych 
premjer Vukicevicz wręczył królowi dymisję gabinetu.  Dymisja 
została przyjęta. 

Wielka pożyczka Jugosławji, 
BIAŁOGRÓD, 8. Il. Pat. Minister finansów Bohdan  Marinkowićz, 

który powrócił z zagranicy oświadczył w wywiadzie dziennikarskim, że 
podpisane zostały wstępne umowy o pożyczkę angielskó-amerykańską, 

udzielaną przez konsorcjum z Rotschildera z Londynu ma czele. Całość 
pożyczki wyniesie 50 miijonów funtów szterlingów. Pierwsza trancha wy: 
łożona będzie przed kwietaiem w kwocie 12 miljonów funtów szterl. i 

przeznaczona będzie na cele stabilizacji dinara i na roboty publiczne. 
MRZETTRNE 

Krok ku unifikacji Niemiec. 
BERLIN, 8.ll, PAT. Komisja budżetowa Reichstagu przyjęła dziś więke 

szością 14 głosów przeciwka 13 wniosek, zapowiadający zniesienie w przy- 
szłym roku poselstwa Rzeszy Niemieckiej w Monachjum, Dzienniki prawi- 
cowe nazywają przyjęty dziś przez komisję budżetową wniosek pierwszym 
wielkim atakietm stronnictw lewicowych, przeciwko istnieniu „poszczegól- 
nych peństw związkowych i początkiem akcji, zdążającej de unifikacji Rze- 
szy, Dzienniki te w swoich krytycznych wystąpieniach podkre 'lają równo- 
cześnie, że nalsżąca de koalicji rządowej partija ludowa ministre Strese- 
manna głosowała tym razem wraz z opozycją lewicewą. 

10 miljonów marek dla Sląska niemieckiego. 
BERLIN, 8—il. PAT. Rząd pruski nieżałeżnie od akcji pomocy dla 

Prus Wschodnich rozpoczął w szerokim zukiesie akcją atabiilzacyjną ma 
rzecz ebszarów granicznych przedewszystkiem Śląska niemieckiego. Komi: 
sja główna sejmu pruskiego uchwalila wyasygnować dodatkowo do budże- 
tu za rok 1927 kwotę 10 miljonów marek na obszary wschodnie i za- 
chodnie z czego 7 miljonów przeznaczono na obszary wschodnie. Jedno- 
cześnie uchwalono wstawić do budżetu tegorocznego taką samią kwotę. 

Prezes Landsbundu u min, Hergta, 
BERLIN, 8 ił. PAT. „Vossische Ztą” donosi, że wicekancierz maini- 

ster sprawiedliwości "ergt przyjął dziś w zastępstwie chorego kanclerza 
prezydjum Landsbundu Rzeszy, które wręczyło mu rezolucje uchwalone 
na odbytym niedawno kongresie Landsbundu. Rezolucje te zawierałą mię- 
dzy innemi punkt, domagający się niezawierania traktatu handlowego z 
Polską, Odpowiedź udzielona przez wicekancierza delegacji Lansbundu 
dotychczas nie została jeszcze ogłoszona. 

"Mord kapturowy czarnej Reichswehry 
BERLIN, 8.1. Pat. W miejscowości Greisenhagen na Pomorzu po- 

licja wykryła wskutek anonimowego doniesienia morderstwo, które według 
wszelkich poszlak pozostaje w związku z tajnemi mordami kapturowemi 
czarnej Reichawehry. Władze na podstawie doniesienia od pawnego robot- 
nika wykryły w podanem miejscu trupa zamordowanego przez członków 
formacji monarchistycznej Rosbacha robotnika Schmidta. Aresztowano 
eały szereg osób, które w sweim czasie brały czynny udział w -czarnej 
Reichswehrze. 

Wywiad z prof, Biržyszką. 

% apszedaty ńcialicznej cema pojadyŁazsgo -—-ra 20 greczy. | CENY OGŁOSZEŃ: 
Opłata posstowa Kiarezcna rytrantem. | 

„Nowy Dziennik" przynosi wy- 

wiad z prof. Birżyszką, w którym с- 

świadczył om, 26 zamierza przede- 

wszystkiem zapoznać się z polskiemi 
ośrodkami uniwersyteckiemi, przyczem 
dodał, że zwróciła jego uwagę wielka 
uprzejmęść z jaką podejmowano įgo 
wszędzie, Minister Dobrucki przyrzekł 
zająć się sprawą szkolnictwa litew- 
skiego na Wileńszczyźnie. Na zapy- 
tanie, jak się przedstawia działalność 
uniwersyjetu kowieńskiego w odnie- 
sieniu do literatur słowiańskich prof, 
Birżyszka oświadczy: Mamy specjal- 
ną katedrę literatur słowiańskich. Li- 
teraturg pelską wykłada dziekan na- 
szego wydziału filezoficznego Kttve- 

Mickiewicz, który jest również litera 
tem. Co do szkolnictwa oświadczył 
pref, Birżyszka, że Litwa posiada 50 
szkół średnich, z czego 10 hebraj- 

szich i żydowskich oraz 3 polskie. 
W końcu na zapytanie, jak za- 

patruje się na sprawę zbliżenia pol: 
sko-litewskiego i kwestję czy rządowi 
Voldemaraša nie grozi załamanie, 
prof, Birżyszka odpowiedział: Jakkol- 
wiek opozycja domaga się istotnie 
może pewnej rekonstrukcji obecnego 
gabinetu, to jednak wiadomości © 
ciągłych spiskach na Litwie wydają 
się przesadzone. Weszliśmy teraz w 
okres stabilizacji i konsolidacji we- 
wnętrzuej. Co do zbliżenia polsko -li- 
tewskiego konieczna jest cierpliwość. 
Optymistą można być, ale tylko na 
dalszą metę. W każdym razie zauwa- 
żyłem w czasie mej podróży chęć na- 
wiązania  intelektualno - kulturalnych 
stosunków między Polską a Litwą, i nia przedewszystkiem w dalsym ciągu runków i kosztów 
w tym względzie będę 
ile możności być pomocnym. 

trwrzen, 

Wiersz milim: 

50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe 

Polityka zagraniczna Łotwy. 
Przyszła polityka zagraniczna Łot- 

wy nie przestaje być tematem najbar- 

dziej aktualnyra w sferach politycznych 
państw bałtyckich. Dzieje się to z 

tego powodu, iż dotychczasowy  mi- 
nister lewicowego gabinetu dokonał 
w tej dziedzinie pewnego rodzaju 

przewrotu i złamał tradycję zagra- 

nicznej polityki Łotwy, która nieomal 
bez żadnych zmian, datowała się od 

czasów Mejerowicza. Orjentacja na 

wschód sewieck/, jest najmniej pepu- 
Jarną orjentacją w Rydze. Widzieliśmy 
jednak, jak za pomocą różnych kom. 
binacji ma terenie parlamentarnym, 
przy” pomocy pawnych wpływów i 
sztuczek dypiomatyeznych, zaintereso- 
wanych w takim anie innym kierun- 
ku polityki zagranicznej dyplomatów 
akredytowanych w Rydze, minister 
Zeelens zwycięsko prowadził swe 
dzieło, mimo protestów całej opiuji. 
Ogólnie zatem panuje przekonanie, iż 
z chwilą zmiany gabinetu zmienić się 
musi i polityka zagraniczna Łotwy, 
którą kierować będzie dotychczasowy 
poseł w Kownie, p. Bałodis. 

W sprawie tej wypowiadaliśmy się 
już kilkakrotnie. Z tych wiadomości 
jakie nadchodzą z Rygi wydaje się, 
że w przypuszczeniachfnaszych co de 
wytycznych, jakich się będzie trzymał 
p. Bałodis, nie omyliliśmy się. W ten 
sam sposób wypowiadają się też pra- 
wicowe dzienniki łotewskie, Organ 
największego na Łotwia stronnictwa, 
związku włościańskiego, zamieścił nie- 
dawno artykuł, w którym kaiego- 
rycznie zapowiada, że kurs polityki 
zagranicznej ulec musi kardynalnej 
zmianie. Należy zaznaczyć, że stron- 
nictwo włościańskie wchodzi w obecną 
koalicję rządową i posiada tam ważki 

głos. * 

Pewne zaniepokojenie. z tege poż 
wodu wykazuje prasa moskiewska, 
która oczywiście wychwala pod nie- 
biosa min, Zeelensa i jego politykę i 
nawołuje Łotwę do kontynuowania 
dotychczasowej taktyki. Ciekawy też 

arlykut ukazał się w tej sprawie w 
nowym rządowym organie Kowna 
«Liztuvos Aidas». Widać w nim też 
pewne zaniepokojenie. 

Ostatnio kwestja walki z lawieą a 
zwłaszcza z socjal-demokratami po- 
stawiona była ma Litwie tak estro, że 
prasa litewska obawiała się w czem: 
kolwiek pochwalać rządy socjal-demo- 
kratów na Łotwie, pomimo, iż były 
one na rękę polityce kowieńskiej, ze 
względu na ich nieprzyjazny stosunek 
do Polski, Obecnie jednak «Lietuvos 
Aidas> zdobył się na odwagę i wy- 
powiedział się z uznaniem,  aczkol- 
wiek bardzo estrożnie, e polityce mi- 
nistra Zselensa, wyrażając jednocze- 
śnie nadzieje, że p. Bałodis będzie się 
trzymał, w pewnym stopniu, starej 
linji. Przytem organ kowieński wyra- 
ża obawę, ażeby stronnictwo wło- 
ściańskie na Łotwie nie zechciało wy* 
wrzeć wpływu na p, Bzłodisa w kie: 
runku edwrotnym. 

W deklaracji nowego gabinetu lo- 
tewskiego, polityka zagraniczna ledwo 
była poruszena i to w zdawkowych 
wyrazach. Poza cytowanym już u nas 
wywiadem «ldische Stimme» z p. Bało- 
disema nie posiadaliśmy żadnych urzą: 
dowych enuncjacjj w tej Sprawie. 
Obecnie nowy minister łotewski przy- 
jał przedstawicieli prasy, którym u- 
dzielił dłuższego. wywiadu o przyszłej 

polityce zagranicznej Łotwy, . 

Z uwagi na warunki, w jakich 
kształtowało się państwo łotewskie 
uważam, mówił minister Balodis, dą- 
żenia pokojowe za organiczną część ' 
składową łotewskiej idei narodowej, 
W tej dziedzinie Łotwa ma wspólne 
interesy z temi państwami, , które po 
wojnie światowej odzyskały lub zda« 
były sobie niepodległość. Łotwa, В. 
stouja, Finlandja, Litwa i Polska 
tworzą prawdziwy most pokojo- 
wy. Państwa te sprzeniewierzyłyby się 
swej misji histęrycznej, gdyby odchy- - 
lały się od linji pokojowej polityki. 

Mówca podkreślił zamiar utrzyma- 

go w kierunku ekonomicznym. Mini- 

ster ma nadzieję, że w najbliższym 
czasie spotka się z estońskim mini 
strem spraw zagranicznych. Dalej mi- 
nister Balodis oświadczył się za dal- 
szem zbliżeniem z Litwą, wskazując 
ma to, że klauzula litewska została 
wprowadzona do wszystkich ак(& 
tów handlowych, zawartych przez 
Łotwę z innemi państwami. Minister 
wypowiedział się za kontynuowaniem 
współpracy z Fiulandją, którą Łotwa 
uważa za jednego ze swych  najbliż- 
szych sąsiadów. 

Również z Polską— oświadczył 
minister—chce Łotwa utrzymywać 
przyjazne stosunki, a przede- 
wszystkiem uregulować otwarte 
jeszcze sprawy; 

Co do stosunków  litewsko-pol- 
skich min. Balodis zaznaczył, že są- 
dzi, iż spór ten będzie i w przyszio- 
ści stanowił o zagranicznej polityce 
Litwy. Łotwa powitałaby „każdy po- 
stęp, który przyczyniłby sią do na- 
prawy obecnego położenia, oraz któ- 
ryby utrwalił niezawisłość Litwy. 

Przechodząc do omówienia sto- 
sunków z mecarstwami zachodniemi 
i wschodniemi podkreślił Balodis, że 
kierując się logiką rzeczy Łotwa musi 
w dziedzinie ustroju państwa oraz w 
dziedzinie kulturalnej, jak również w 
gospodarczych i politycznych stosun- 
kach oglądać się na wielkie kul: 
uralne narody zachodnie. Łotwa bg- 
dzie w miarę swych sił współdziałała 
z Ligą Narodów, jako że organizacja 
ta prowadzi ostrożne i metodyczne 

nyc w kierunku utrwalenia go- 
koju; 

Sprawa łotewsko - rosyjskiego 
paktu o nieagresji nie posiada a 
w ostatnich czasach tej aktual- 
ności co poprzednio, sprawa ta 
wymaga dłuższego czasu, Minister 
podkreślił, że żaden układ zmierzają- 
cy do wzmocnienia bezpieczeństwa i 
niezależności Łotwy oraz utrwalenia 
tsj dobrych stosunków z innemi pań: 
stwami mie może jednocześnie naru- 
szać traktatu pokojowego świętego 
sojuszu łotewsko - estońskiego lub 
współdziałania Łotwy z Ligą Naro- 
dów. Pezatem minister stanął na sta- 
nowisku, że rozszerzenie traktalu po- 
kejówego z Rosją możliwe jest jedy- 
nie ua pódstawie wyraźnego ustalenia 
w jaki sposób wszystkie sperne kwe« 
stje miałyby być rozstrzygane na 
drodze pokojowej. m. 
RSS NET TEN KTEINESIS 

Wywiad z w.-ministr, Wlerzbiekim, 
Nowo mianowany  wice-minister 

spraw wewnętrznych Łotwy, przed. 
stawiciel frakcji polskiej, p. J. Wie- 
rzbicki udzielił wywiadu koresponden- 
tewi „Siewodnia*, P. Wierzbicki 
oświadczył, że obecnie trudno mu 
powiedzieć coś konkretnego O swej 
przyszłej działalności. Już wczoraj 
sprawa ta była omawiana z min. spr. 
wewn. E. Łajminszem, przyczem po: 
stanowiono, że w zakres kompetencji 
nowego wice-ministra wejdą sprawy 
paszportowe, ebywatelstwa i obcokra* 
jowców. Oprócz tego p. Wierzbicki 
będzie wglądał i w sprawy samorzą” 
cowe. 

— Obecnie trudno jest ściśle 
ustalić zakres mojej kompetencji — 
mówił dalej p. Wierzbicki — wykla- 
ruje się on w pracy praktycznej i žy 
cie samo wskaże, w jakim stopniu 
wypadnie mi poświęcić się tej czy 
innej pracy w min. spr. wewnętrznych, 
tembardziej, że będę pracował w ści- 
słym kontakcie z wice-ministrem dla 
spraw łatgalskich, p. Barkanem. 

Chcę podkreślić, że uważam  sie- 
bie nietylko za przedstawiciela ludno- 
ści polskiej w gabinecie, lecz również 
za resrezentanta wszystkich mniejszo- 
ści, To też rzecz zupełnie zrozumiała, 
że cała moja przyszła działalność bę- 
dzie przechodziła pod znakiem obre- 
my interesów wszystkich  zamieszku- 
iących Łotwę mniejszości. 

Powełanię do gabinetu przedsta 
wicieli mniejsześci uważam za wielki 
sukces dla mniejszości. 

Rząd obecny stworzył tem same 
precedens, z którym i w przyszłości 
wypadnie zawsze się liczyć. Dołożę 
wszelkich starań, ażeby skeńczyć z 
tendencją waśni narodowych i po: 
działem obywateli na kategorje. 

Era 

Rozwiązanie „komisji ankietos 
wej. 

WARSZAWA, SII (£el wł. Słowa) 
W Nr. 13 Dz. Ustaw z dnia 7 iutego 
ogłoszone zostało rozporządzenie B. 
Prezydenta Rzeczypospolitej rozwiązu: 
jace komisję ankietową badania wa- 

produkcji. Rozpo- 
sią starał o sojuszu z Estonją oraz rozszerzenia rządzenie to wchodzi w życie z dniem 

10-ge lutego. 

<E jeśnoszpaltowy na stronie 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. — ś ks oraz z moołoóji 0 25 proc” drożej. Zagraniczne 

o Zproc. drożej. Za dostar Czenie uumęru dowodowego 20g r 

       
     

1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

  

nawie. G. 41. 28. 

Gen. Charpy u vice-premjera 
Bartla, 

WARSZAWA, 8.I PAT. Dziś w 
godzinach południowych wicepremier 
pref. Bartel przyjął w pałacu Rady 
Ministrów ma płuższej audjencji szefa 
francuskiej misji wojskowej gen Char- 
py. który w dniach najbliższych wy- 
jeżdża z Polski udając się do Francji. 

Pos. Bogomołow u min. Zale- 
skiego. 

WARSZAWA, 8 II. (żel. wł. Słowa) 
Dziś wieczorem min. Zaleski przyjął 
posła Z.S.S R.p. Bogomołowa, z któ* 
rym jak słychać były omawiane kwe- 
sije rokowań polsko-sowieckich. 

Powrót p. Thugutta do „Wy- 
zwojeniać, 

WARSZAWA, S3II (żel. wł. Słowa). 
W dniu dzisiejszym b. postł Thugutt 
zgłosił akces do „Wyzwolenia“, 

Oddział Banku Rolnego w 
Pińsku, 

WARSZAWA, 8 II. PAT. Posta- 
nowienie z dnia 20 stycznia otwarcia 
oddziału Banku Rolnego w Pińsku z 
kompetencją terytorjalną na całe we- 
jewództwo Poleskie doznało niezwy- 
kle szybkiej realizacji. Za względu na 
wagę jaką przywiązuje rząd do gospo- 
darczego poparcia Kresów Wschod- 
nich oddział będzie czynny nieodwo- 
łalsiż od 1 marca b. r. i będzie po” 
siadał specjalne znaczenie dla miej- 
scowej ludności ze względu na złe 
watunki komunikacji, które uniemożli- 
wiały jej należyte załatwienie spraw 
pożyczkowych w oddziale łuckim, do 
którego należało dotychczas woje- 
wództwo Poleskie. Otwarty oddział 
poza ogólnem udostępnieniem kredy- 
tu dla dużej liczby drobnych  rolai- 
ków wpłynie na meżność rozprowa- 
dzenia na Pelesiu w szerszym zakre- 
sie pożyczek na odbudowę gospo- 
darstw zniszczonych przez wojnę. 

Wpływy z danin i monopoli 
w styczniu, 

WARSZAWA, 81I. PAT, Wpływy 
z danin publicznych i monopoli za 
styczeń b. r. wynosiły 219 miljonów 
złotych t. j. o 60 miljonów więcej niż 
za styczeń r. ub. W tem wsływy z 
danin publicznych wynosiły 138 miljo- 
nów wobec 101 miljonów, wpływy z 
monopolu 81 miljonów wobec 58 
miljonów złotych, za styczeń r. ub. 
Daniny publiczne dały przete za sty» 
czeń roku bieżącego o 37 miljonów 
więcej, monopole zaś o 23 miljony 
złotych więcej niżeli w styczniu roku 
ubiegłego. 

Rozbudowa eksportu. 

W dniach 15 i 16 lutego b, r.od- 
będzie się w Ministerstwie Przemysłu i 
Hazndlu konferencja, w której wezmą 
udział reprezentanci wszystkich gałęzi 
przemysłu i naczelnych organizacyj 
kupieckich. Tematem konferencji bę: 
dą następujące sprawy: inwestycje 
przemysłowe, sprawa wzmożenia po- 
jemności rynku wewnętrznego dla pro- 
duktów krajowych i racjonalnego 
przystosowania się de jege potrze, 
szczegółowe rozważenie wszystkich 
spraw związanych z eksportem, a w 
szczególności stanu obecnego ekspore 
tu i jego dróg, próby nawiązania no- 
wych stosunków handlowych, eksport 
do krajów zamorskich, organizacja 
rządowej służby informacyjno-gospo- 
darczej zagrańicą, potrzeby kredytewe, 
pozostające w związku z eksportem, 
sprawa organizacji handlowe-ekspor- 
towych, i sprawa obcego pośrednictwa 
w eksporcie. Pozatem omówione być 
mają sprawy, będące w związku z 
rozwojem naszych portów i morskiej 
floty handlowej. 

Komercjalizacja kolei państwo. 
wych. 

Sprawa komercjalizacji „Polskich 
Kolei Państw. postępuje szybko na- 
przód, Reszta oparta jest na specjal- 
nie w tym celu sporządzonych facho- 
wych referatach i bdzie przedłożona 
do zaopinjowania Radzie Ministrów 
jeszeze w pierwszym kwartale bir. 

Rządowi chodzi w to, żeby rzecz 
tę załatwić w drodze Rozporządzenia 
Prezydenta Państwa, a więc poza in- 
gerencją Sejmu, któryby całą tę hi- 
storją przeciągnął na całe długie mie- 
siące. В 
е ннна 

Dr med. G, Gordon 
skuszerja i choroby kobiece 

  

powrócił. 
Ul. Hetmańska 2. Przyjęcie od 6—8. 
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Na szachownicv wvborczej. 
Qświadczenie ks. Janusza Radziwiłła. 

WARSZAWA, 8,Il (Żel. wł. Słowa). Wobec nieustających zarzutów 

podnoszonych przez nięktóre organa prasowe, w szczególności przez «War- 

szawiankę», <Rzeczpospolitę» a nadewszystko „Połaka-Katolika” przeciwko 

Bszpartyjnemu Blokowi Współpracy z Rządem Nr. 1, zarzutów które dopro- 

wadzily do tego, že tea ostatui organ w Nr. 25 twisrdzi že „wyborca kato- 

lik grzeszy głosując na listę", peczuwając się w pewnej mierze do odpo- 

więdzialności za pomieszczenie na niej szeregu nazwisk ze sfer zachowaw- 

czych czuję się w obowiązku złożenia nasiępującego oświadczenia: 

1. Zgodę swoją па 
Nr. 57 na liścia Nr. 1 uzależniłem od 

postawienie mojej kandydatury w okręgu 

stanowiska, które webec tej listy 

zajmie miejscowy ks. biskup. Na odnośne zapytanie oirzymałemm dosłow- 

ną odpowiedź j. E. ks. biskupa Szelążka „nie żylko upoważniam ale pro: 

szę o postawienie swej kandydatury na liście Nr. 1.5 Nadmieniam przy 

tem, ża skład listy był J. E. ks. biskupowi Szelążkowi znany. 

2, Prowadząc akcję polityczną, która w rezultacie doprowadziła do 

stworzenia listy miedwuznacznie opierającej rząd marszałka Piłsudskiego 

dwukrotnie zostałem do tej roboty osobiście zachąceny przez najwyższy 

autorytet kościelny i to za pośrednictwem poważnych osób, którs miały 

szczęście w tym czasie uzyskać prywatne posłuchanie u Ojea św. Piusa 

XI, przyczem padły słowa wyraźuego petępienia prób rozbijania bloku 

popierającego rząd przez nadużywanie listu pasterskiego biskupów pol- 

skich. 

3. Wobec rozmyślnie rozpuszczanych pogłosek, że mandatu w a- 

kręgu Nr 57 mie przyjmę, oświadczam kategorycznie, że w razig Mego wy« 

boru w okręgu Nr 57 mszndat ten przyjmę, zrzekając się ewentualnie 

mandatu z listy państwowej. 

Ocenę meted stosowanych w walce wyborczej przeciwko liście Nr 1 

a w szczególności metod stesowanych przez pismo „Polak-Katolik“ poze- 

stawiam czytelnikom niniejszego oświadczenią. 
Janusz Radziwiit 

Odezwy Komitetów B. B, W, z Rz. 
Wileński Wojewódzki Komitet Ble- 

ku Współpracy z Rządem wydał dzi- 

siaj odezwę, w której pedkreśla, że 

Marszałkowi Piłsudskiemu, Synowi 
Ziemi Wileńskiej zawdzięczamy nie 
tylko niepodległość, ale również roz- 
poczęte uzdrowienie w Państwie sto- 
sunków. Przewaga rządów ebecnych 
polega przedewszystkiem na skute« 

cznem opieraniu się partyjaletwu. Spo- 
„łeczeństwo musi w wyborach dać od- 
powiedź czy woli rządy Marszałka 
Piłsudskiego, czy też to, co robiły 

partje polityczne przed majem 1920. 
Mocarstwowe stanowisko Polski w 
Europie zapewn ć może jedynie silny 
i nieżależny od partyjnictwa cząd Mar- 
szałka Piłsudskiego, rząd  selidnej 
codziennej pracy. 

Rojawiła się również odezwa przed- 
'stawicieli wsi i miast powiatu wilej 
skiego, która podkreśla, że kto dba 
o swój własny i ególny dobrobyt, e 
rozkwit Rzeczypospolitej winien głe- 

Podkomitety B. B. W. z 
Z imicjatywy działaczy miejsco- 

wych zorganizywane zostały w całym 
szeregu wsi i miasteczek pow. Wileń- 
sko-Trockiego podkomisje wyborcze 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem. Do składu >podkomisji w 
Kibiszkach weszli p.p. S. Tomaszew- 

sować jedynie na listę Nr. 1. 
Komitet Wyborczy Tatarów  Rze- 

czypospolitej Polskiej wydał odezwę 
do Tatarów, w której podkreśla, że 
Rząd polski odnosi się do nich jak- 
najlepiej i że tu ma Kresach Wscho- 
dnich winni stać ma straży interesów 
przybranej Ojczyzny Polski. Tatarzy 
będą głosewali ma listę Nr. 1, na 
której są nazwiska ludzi kierujących 
się wyłącznie dobrem ogółu, do któ: 
rego zmierza obecny Rząd Marszałka 
Piłsudskiego. 

Wydana dzisiaj barwna odezwa 
związku właścicieli drobnych  nieru- 
chomośći wzywa właścicieli mierucho- 
mości i dzierżawców gruntów do 
głosowania na listę Nr. 1, przygomi- 
nając, że w najcięższych czasach oku- 
pacji i mawałe bolszewickiej drobni 
właściciele nia opuścili Wilna, poma- 
gali Marszałkowi Piłsudskiemu w 
wyzweleniu miasta; 

Rz. w okręgu Wileńskim. 
ski, B; Praszkiewicz, M. Burbo, R. 
Sienkiewicz W Ložnikach: Į. Tyrylio, 
K. Audruszkiewicz, |. Baranowicz i 
J. Jankuniec. W Niemenczynie: wójt 
gminy K. Sołołowski, A. Bartosze- 
wicz i sierżant KOP. Czop. 

Co słychać w powiecie mołodeczańskim. 

" W powiecie mołodeczańskim wre w naj: 
fepsze praca przedwyborcza. Sytuacja pra- 
wieże całkowicie opanowana jest przez ko 
mitety B. B, W+ z Rz. i wchodzące w jego 
skład organizację. W dniach 5 i 6 bm. od. 
były się większe zgromadzenia ludności w 
Lebiedziewie, gdzie przemawiał do włościan 
z gmin bienickiej, grodeckiej i połoczańskiej 
p. Antoniewicz, nauczyciel z Markowa, p. 
Bolesław Dębski i in. w gminie bienickiej, 
gdzie przemawiał wójt miejscowy p. Prze- 
stomski i w gminie połoczańskiej. 

Wieśniacy-Białorusini wszędzie manife- 
stowali na rzecz BBW z Rz przyrzekając 
wierność Marszałkowi Piłsudskiemu, 

Dane te są o tyle znamienne, że gminy 

wyżej wspomniane były doniedawna uprzy: 
wilejowanym terenem 
towców. 

Plsząc o sytuacji w powiecie Mołode- 
czafńiskim nie można przemilczeć o tem co 
się dzieje w stolicy powiatu Mołodecznie. 
Otóż od szeregu miesięcy na terenie mia- 
steczka wykluczona jest jakakolwiek akcja 
polityczna przeciwrządowa, 

BBN. z Rz. opiera swe siły na związku 
cechów, kupcach i inteligencji pracującej, 
stanowiących łącznie ż rolnikami karne sze- 
regi Partji Pracy; 

Trzeba podkreślić, iż akcja Bloku na te: 
renie powiatu niemniej silnie popierana jest 
przez ziemiaństwo. 

różnych  wywro- 

PPS zašmieca bibułą agitacyjną tory kolejowe. 

Agitatorzy PPS z coraz mniejszą 
odwagą Organizują wiece i zebrania 
na prowincji. Sygnalizują nam z kilku 
stron, iż w dniach ostatnich kemiwo- 
jeżerzy rodzimege marksizmu ograni- 

czają się do wyrzucania bibuły agita- 

cyjnej z okien pędzących pociągów. 

Czy ta wygodna agitacja przynie- 
sie skutki czas pokaże. 

«Zjednoczenie Chrześcijańskie» w Nowogródzkiem 
za B. B. W, R. 

Zgodnie z wytycznemi wskazania= 
mi Listów Pasterskich dążąc do u: 
trzymania jedności, a  zdobywszy 
pewność, że kandydaci czołowi do 
Sejmu na liście Nr. 1 są katelikami i 
mo katolicku pracować ma terenie 
Szjmu będą, Zjednoczenie Chrześcjań: 
skie wstrzymało sią od wystawienia 
swej osobnej listy kandydatów do 

Sejmu. . 

Wobec powyższego Zjednoczenie 

Chrześcijańskie wzywa wszystkich ka- 
tolików, by w wyborach do sejmu 

głosowali tylko na listę Nr. 1: 
Ks. Kazimierz Bukraba 

Prezes i Pełnomocnik Zjedn. 
Chrz. 

T AWarcholska Iista. 
Na czele jednej z list, zgłoszenych 

w okręgu wyberczym  Święciańskim, 
figuruje nazwiska ks.Bsrodzicza. Do- 
wiadujemy się ze żródła miarodajas- 
go, bo z Kurji Matropolitałaej Wileń- 

Akcja BBWR. 
W dniu 8 lutego odbył się w Podbro- 

dziu wielki wiec zorganizowany przez Ko- 
mitet Bezp: Bloku Wsp, z Rządem. Ludność 
okazała dla Bloku wielkie zainteresowanie 
i stawiła się w liczbie 1000 osób. Po prze- 

skiej, że J. E. ks. Arcybiskup-Metro- 
paiita zabronił ks. kanonikowi kan - 

dydować na posła, zatem ten ostatni 

pozwolenia nie ma. 

na prowincji, 
mówieniach mówców delegowanych przez 
Okr. Biura Wyborcze zebrani bez żadnej dy- 
skusji ani opozycji opowiedzieli się za listą 
BBWR. Nr 1: 

RNO. walczy z niewoinictwem. (7) 
Rosyjskie Zjednoczenie Narodowe wy: 

dało w ostatnich dniach odezwę do wszyst: 
kich Rosjan, Białorusinów, Ukraińców i td. 
nawołując do poparcia swej listy Nr 20. 

Autorzy odezwy podkreślają pewnie, iż 

lista Nr 20 wypowiedziała walkę <niewol- 
nictwu». Czy czasem nie zadužo tupetu? 

Odezwa ta kwalifikuje się do kosza po- 
licyjnego ze względu na dominujące w niej 
akordy antypaństwowe: 

Aresztowania komunistów we Lwowie. 

Ze Lwowa donoszą: Od chwili 
rozpisania wyborów policja zauważyła 
wzmožoną akeję wśród komunistów. 
Stwierdzono, że działają oni w kilku 
grupach jako P.P.S.—lawica, Szlrob— 
prawica i lewica oraz ostatnio Jedność 
Robotniczo-Chłopska. Wszystkie te 
grupy działały solidarnie, czego do- 
wodeim jest, że w styczniu r.b. dele- 
gaci wszystkich tych ugrupowań od- 
byli wspólną naradę w Gdańsku. W 
uaradzie tej wzięli udział członkowie 
Kominternu, delegaci warszawskiego 
Komitetu Partji Komunistycznej oraz 
delegaci wymienionych komunizują- 
cych grup politycznych, Razena wzięło 
udział 60 osób. Lwowski Urząd Śle- 
dczy od pierwszej chwili obserwował 
członków marady. Policji udało się 
ebsadzić wszystkie punkty graniczne, 
tak, że mogła stwierdzić nazwiska de" 
legatów, między którymi byli zarówno 
notowani w policji z powedu swych 
przekonań antypaństwowych, jak je- 
Szcze i nieznane jej osoby. Dnia 3-go 

b.m. władze przystąpiły do likwidacji 
organizacyj antypaństwowych komu- 
nistycznych na terenie czterech. Woje- 
wództw Wschodnich t.j. trzech Mało= 
polskich i Wołyńskiego. Uczestnicy 
zjazdu byli w powrocie bardzo ostroż- 
mi, każdy wracał innym pociągiem. 
Skutkiem tego aresztowania przepro- 
wadzano kolejne. Aresztowano ogó- 
łem 50 osób. Aresztowani zostali m. 
in. Muntz Pinkas, członek K.C. Partji 
Komunistycznej w Warszawie, zatrzy” 
many w Tczewie, występujący pod 
fałszywem nazwiskiem  Eisensteina. 
Okazało się, że jest on Ścigany przez 
sądy łódzkie za działalność antypan- 
stwową. Znaleziono przy mim 1200 
dolarów i paręset złotych. Znany był 
on w partji pod pseudenimem Ale- 
ksander. 

Wszystkich aresztowanych razem 
w liczbie 50 odstawiono do wiezie- 
nia we Lwowie pod zarzutem zdrady 
głównej. Dalsze dochodzenie w toku. 

ilu wyborców ma okręg lidzki. 
Według ostatnich obliczeń okręg Nr 6 

w Lidzie posiada uprawnionych do głoso- 
wania do se 311:271, d 5 

211.965, ejo O: MAnaja 245 
  

Organizacja Einwohnerwehru w Gdańsku. 
GDAŃSK, 8,1. PAT. Frakcja nacjonalistyczna niemiecka wniosła w 

sejmie gdańskim projekt ustawy domagający się utrzymania nadal w 
Gdańsku zenaaskowanej militarnej organizacji nacjonalistycznej niemieckiej, 
t. zw. Einwohnerwehr i 
miasta odpowiednich kredytów. 
niemieccy, między  innemi 

wyznaczenia 

tem, 
Wniosek 

ma ten cel w budżecie wolnego 
swój uzasadniają nacjonaliści 

że stosunki w Gdańsku nie są tak 
dalece skensolidowane, ażeby wykluczały meżność rozruchów. 

Jako najważniejszy argument przytaczają nacjonaliści uchwałę Rady 
igi Narodów, na mocy której wrazie niemożności utrzymania porządku 

w Gdańsku Polska ma obowiązek interwenjować. W odpowiedzi 
wywody organ koalicji senackiej „Danziger Volksblatt* cšwiadeza, že 
Ejawohnerwchr jest organizacją nacjonalistyczną niemiecką i jako taka nie 
ma racji bytu. Wolne miasto nie meż: utrzymywać z publicznych pienię- 
dzy żadnych tajemniczych organizacyj. Obsene siły policyjne w zupełno- 
ści wystarczają do utrzymania porządku. 

Walki z rewolucjonistami w Meksyku. 
MEKSYK, 8.11, PAT: Rewolucjoniści usiłowali zniszczyć w niedzielę w po' 

bliżu Guadalajara pociąg pasażerski. Wskutek wybuchu dynamitu: zniszczeniu 
uległ tylko jeden w: 
m © wasza Guadalajara 14 

  

    
Przesunqł się cień... 

   

widział w tej chwili. 
Niedużego wzrostu, niezmier 

Kilka dni temu przeleclało przez żwawy; ładne, trochę ostre, delikat! 
rasę zagraniczną imię do niędawna rysy; oczy iskrzące się, pełne wyrazja, 
eszcze „głośne u świata”. Przypom- pełne tego, co Francuzi nazywają 
niano sobie, głównie tam gdzie ton i ćsprit, i—radości życia. Włosy gęste, 
kierunek gazecie nadają Żydzi, że prawie całkiem siwe, zaś czarna jak 
pięć lat temu pożegnał się ma wieki węgiel krótka brodagledwie po brze- 
więezne z naszym ziemskim pado- gach siwiejąca. Nerwowy a z wersal- 
łem — Max Nordau. ska układny. Mnóstwo temperamentu. 

Dla inteligencji międzynarodowej C475€4r—nazwyczajny! A ruchliwy... 
niebył om bynajmniej jednym z fila- 3 _ <tryskający» dowcipem i hu- 
rów sjonizmu. Był pisarzem niepo- Torem. 
spolicie utalentowanym niemieckim Szary, lekki havelock na nim. 

jak Heine, jak Bóme — żutorem roz. Wymawiać proszę: kemlok. Modne 
głośnych„Konwencjonalnych kłamstw”, były hewloki... w 1881-szym roku — 
i mało co mniej głośnej księgi zaty- dziś wolno nie wiedzieć nawet jak 
tułowanej Zwyrodnienie" — po nie wyglądały. Nazwa od angielskiego, 
miecku: Zntartung.: A i Nordana Sława okrytego generała, któremu 
«Paradoxen> jakże były czytane! atoli nie udało się umrzeć inaczej jak 

Kim był Nordau? Z zawodu leka za ma Na w rzem, podobno wesle nie. tuzinko. się o to troszczy iech historyków 
sa b głowa o to boli. 

wym; a ale] — wybitnym essayistą, “Tak, taklm go widziałem space 
pelnym blasku  powieściopisarzem, rującego pe Wiedniu, w płaszczu bez 
wcale głębokim historykiem, fascynu- rękawów (z otworami na ręce. pod 
jącym mówcą, śmiałym myślicielem i geleryną tylko z przodu) — w wol: 
wespół z przyjacielena swoim Herz- nych momentach miądzy jedną sessją 
lem twórcą ruchu sjonistycznego. Na |iterackiecgo kongresu międzynarode- 

człowieka aż za dużol "Nor- wego a drugą. 
dau wszelaką niósł brzemię k — mam šmialošė 
wszechstronnej, ciężkiej i siew ied Lu lis 3 powie —- rzyjaźnili 
odpowiedzialnej działalności publicz- Nordau dinskat” o aden ja + 

Paryżu. Zaznajomił mnie z nim Wła- nej z rzeźwością iście młodzieńczą, z 

BAL LESNIKÓW JUTRO 
W KASYNIE OFICERSKIEM, UL. MICKIEWICZA. 

Mój Boże! Jakbym go najdokładniej przepojonych najwytwerniejszą inteli- 
gancją, taką finezją intelektu:.. 

W lat sześć, może siedem potem 
— gdy mi się, kiedyś latem, huczna 
i rozwydrzona Ostenda sprzykrzyła, 
powędrowałem sobie po, wybrzeżu 
morskiem w stronę granicy francus- 
kiej szukać gdziekolwiek kąta gdzie» 
bym na prawdę na setjo mógł wy- 
począć. 

Znalazłem „ceś pedobnego* w 
Nieuport. 

Wówczas między miešciną a wy: 
brzeżem morskiem ciągnęły sią gołe 
wydmy piaszczyste. Tuż u morza sa- 
motny stał hotel — jeden, jedyny na 
plaży. Żadnych kabin. Garść spokoj- 
mych ludzi wałęsających się tu to 
tam. Ё 

Wieczór był późny, kiedym do- 
tarł do tego wprost idealoego hote- 
lowego grało ritiro. Zająć pierwszy 
lepszy pokój — byle z widokiem na 
morze i buchnąć do łóżka było. dla 
mnie dziełem jednej ehwili. 

Słońce było już dobrze wysoko, 
kiedym nazajutrz rano pchnął okno 
ma zalany blaskiem cudnego dnia 
widok przedziwńie spokojnego morza. 
Uderzyła mig jakaś grupka ludzi wy- 
krzykująca coś i gestyku!ująca za: 
wzięcie na piasku nadbrzeżnym. Za 

chwilą odłączyło się od niej dwóch 
rezolutnością natury specyficznie о* dysław Mickiewicz. Mało już potem „stróżów bezpieczeństwa publicznego” 
jowej | — z elegancją skończonego spotkałem ludzi tak żywych jakby ja- | powiodło pontyfikalnie ku hotelowi 
światowca, jakim był Nordau. ką  niepożytą żywotnością, 

Skąd bym ja wiedział o tetm? 
takich jakiegoś j lościa mającego na 

„S$xampańskich”, a tak wskroś jakby dach tylko l iodrach tylko leciuchną przepaską... 

on. Samoloty rozproszyły rewolucjonistów. 3 Wojska fede- 
bandytów, 

GARO TWK O OOO WIK ODAEES 

  

- Umebiowany pokój 
z balkonem, do wynajęcia przy ul, 
Ostrobramskiej 25, m. 14, —0   

Wzrok mam nie tęgi. Dobrych 
staj parę było z hotelu do morza, 
Zresztą nie jestem żadnym  miłośni- 
kiem «wypadków» zarówne w gaze- 
cie — jak w naturze... Co mnie 
mógł obchodzić bohater jakiejś tam 
przygody! 

Schodzę po niejakim czasie na 
śniadanie na werandę hotelową i pierw- 
szą osobę, którą u stolika spostrze* 
gam—to Nordau. Co? Gdzie? Jak? 
Skąd? A no, kubek w kubsk jak ja 
szukając _ możliwie  najspokojniej- 
szego kąta pa wczoraj z Pa- 
ryża, L.. i raniutko, ucieszony nieo- 
beenością na plaży zgoła wszelkich 
przystosowań i przysposobień do re- 
glamentowanej kąpieli puścił się do 
meęrza — zgoła nawet bsz koszuli. 

— Między niebem a ziemią ja tyle 
ko sam!-—-opowiadal. Co za przedziw- 
па rozkosz! Co za obcowanie sam 
na sam z naturą!.. Położyłem się na 
wznak ma zwierciadle wód spokojnych 
i powoli zaczęły "mnie rozkosznie bu- 
jać fale... 

Niestety, —hotel zbudził się, Ktoś 
wyjrza! okūem; wyjrzala jakaś dama. 
Podniesiono straszliwy alarm. Gospo- 
darz chcąc przypodobać się geściom 
posłał do miasta po przedstawicieli 
władz żandarmskich, Ruszono całym 
tłumem wywrzeć presję na tego nie- 
słychanego pana, ce kąpie się tam w 
najlepsze—jakim go Pan Bóg stwo- 
rzył. Pfuj, okropność, skandali 

— Usłyszawszy wołania—opowia- 
dał przekomicznie Nordau — ja nic! 
Co mnie może obchodzić? Dapiero 

| 
e = 
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W powodzi wódki I 
samogonki. 

Ekonomista sowiecki E. j. Dajcz- 
man, badający już ed dłuższego cza: 
su zagadnienie alkoholizmu i jego 
zwalczanie w Rosji, zamieścił w tych 
dniach na łamach przeglądu ekono- 
micznego „Gospodarstwo planowe* 
garść danych, dotyczących stanu al- 
koholizmu w Rosji. 

Przytoczone przez Dajczmaua cy- 
fry wykazują przedewszystkiem syste- 
miatyczny wzrost konsumcji alkoholu 
w Rosji. Okazuje się mianowicie, że 
podczas gdy w roku 1924 na całym 
obszarze ZSSR zużyto 800.000 wiader 
wódki, w roku 1925 zużycie wódki 
wynosiła już 4,100,000 wiader, w ro- 
ku 1926—20,500000, a w roku ubie- 
głym wypito w Rosji 31,500,000 wia- 
der wódki. W tym samym mniej wię- 
cej stosuaku podnosiła się konsumcja 
piwa. W roku 1925—20600000, w 
roku 1926—31 000 000, w roku 1927 
—32,000,000 wiader. 

Dajczman stwierdził w dalszym 
ciągu, że wydatki na alkohol w bud 
żecie robotników rosyjskich wykazują 
teudencją wybitnie zwyżkową. Na pod- 
stawie konkretnych obliczeń Dajczman 
podaje, że rebatnik rosyjski wydaje 
na ałkchol przeciętnie 2 razy / więcej, 
niż na mieszkanie i 5—7 razy więcej, 
niż na rozrywki. 

Wprost proporcjonalna do staty- 
styki zużycia alkoholu jest statystyka 
chorób na podkładzie alkoholizmu. 
Wystarczy powiedzieć, że ilość cho- 
rych alkoholików w moskiewskich 
szpitalach  psychłatrycznych wzrosta 
z 25 osób w roku 1921 na 1279 
osób w roku 1926. 

Jeszcze bardziej zastraszające są 
dalsze cyfry, wymienione w statysty- 
ce Dajczmana. Obliczył 6n, że w Le- 
aingradzie w następstwie nadmiernego 
picia alkoholu umierało w roku 1923 
na każdych 1000 osób 1,7, w roku 
1924—2,7, w roku 1926 około 11 
osób. W roku 1923 przytrzymano w 
Leningradzie w stanie nietrzeźwym 
2.088 osób, w roku 1924—11.000, w 
roku 1925—21.000, a w roku 1926 
już prawie 100.000 esób. 

Z obliczeń żsęwieckiego ekonomi- 

  

Podziękowanie. 
Całemu personelowi Miejskie- 

go Szpitala dla dzieci składamy 
najgorętsze podziękowanie za 
tak troskliwą opiekę nad na 
szym chorym synem  Szczegól 
nie zaś prosimy o przyjęcie wy: 
razów naszej najwyższej wdzię- 
czności Panią dr. Józefę Dow 
giałłównę za dokonanie ope 
racji Pana Naczelnego Lekarza 
Szpitala dr Ludwika Łukow. 
skiego i Pana dr Eugenjnsza 
Iszorę za ich dobroć i trudy 
przy przeprowadzeniu kuracji 

Wdzięczni rodzice 
Maryanostwo Broel Platerowie 

WEEZEETEZYTW KZ TREY RKNARZZOKYJ TESTAI PORE 

Pożar tartaku w Stryju. 
LWÓW, 8. Il. Pat. Dzienniki po- 

południowe donoszą, że nocy ubie- 
głej wybuchł w Stryju wielki pożar 
w tartaku Marja, Wskutek bliskości 
materjałów łatwopalnych pożar roz- 
szerzył się gwałtownie i objął główną 
halę maszyn, która doszczętnie spło” 
nmęła. Straż ogniowa dotychczas pmra- 
cuje nad ziękalizowaniem ognia, Stra- 
ty sięgają miljona złotych. Skutkiem 
pożaru 300 robotników pozbawionych 
zostanie pracy. 
ARENA TSS SEEWOEEKIA 
siy wymknęły się jeszcze te elorzy- 
mie iloście alkoholu, które speżywa 
ludność rosyjska drogą potajemnego 
pędzenia tk. zw. samogonki. Niedaw- 

no przytaczaliśmy przypuszalas Obli- 
czenia sowieckiej «Prawdy» ile zużyto 

zboża na samogonkę w estatnich pa- 

ru miesiącach. jeżeli połączyć te dane, 

©braz dzisiejszej Rosji będzie przed- 
stawiał się straszliwie. Tonie ona for- 

malnie w alkohalu. Chłop rosyjski I 
robotuik wszystkie swe zarobki po- 

święca wódze, w miej szukając zapo- 
mnienia i rozrywki. 

Szereko głoszone hasła „rewolucji 
kulturalnejs i podniesienia poziomu 

kulturalcego mas rosyjskich uznane 

przez komunistów, są pustemi fraze- 

sami wobec przeraźliwych w swej 
greźnej wymowie cyfr statystyki s0- 

wieckiej, którą trudno podejrzewać o 

przesadą. 
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Dziś! 

Wybór znaczny. 

i 

Wilno, Miek 

rozpoczynamy 

Riały Tydzień 
niezwykła okazja taniego kupna, z której prosimy skorzystać 

Towary białe wszelkiego rodzaju. 

Bielizna stołowa, domowa, damska i męska, 

Chusteczki do nosa, ręczniki, 

Firanki, kapy, drelichy, inlety i t. p. 

Bracia JODIKOWSCY 5. au. 
iewieza 18, 

Ceny wyjątkowo niskie 
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podaje do wiadomošci, že diužuikom 
życzki długoterminowe są lub 

© 
= 
. 
® 
® 
© 
® 
° 
. 
s 
= 
= 
2 + 
= 
a 
° 
z 

gdy policmen po pas wszedł w wo- 
dę i zmiarkowałem, że chodzi mu o 
meją osobę—podpłynąwszy bliżej sta- 
mąłem ma nogi i jąłem iść ku brzego« 

wi. Zgromadzenie, osobliwie panie, 
— jęło pierzchać, a pan policjant do- 

pytuje się natarczywie o moje nazwi- 
sko. Nawzajem pytam jak on się na- 
zywa... 

Skończyło się na wymierzenia Norą 
dauowi przykładnej grzywny za „obra- 
zę moralności publicznej” a śmiechu 
i plotkowań było ma cały dzień. 

W takich okolicznościach spotka- 

liśmy sig po raz drugi. Na belgij- 
skiem wybrzeżu odludnew. | do kGń: 
ca życia pozostanie mi wrażenie cze- 
goś wręcz rozkosznego, po biesiado- 
waniach z jednym z najmilszych, naj- 
bystrzejszych i majmądrzejszych lu- 
dzi, do których kiedykolwiek los do- 
brotliwy mnie zbliżył, 

Nota bene uchodził wówczas Max 
Nordau za pisarza czysto niemieckie- 

o; mówiono o nim i pisano jako o 
iemcu, miąło troszeząc się o jego 

„sochodzenie*: Nawet piekislny anty" 
semita Toodor Jeske- Choiński w 
swych filipikach przeciwko wszelakim 
zwyrodniałościom i masonetjom. w 
literaturze i życiu społecznem powo- 

ływał się raz po raz na Nordala, 
przytaczając całe stronnice z jego dzieł 

Teraz Oto mam przed -sóbą wyż 
jątki z jego pośmiertnych pamiętni- 
kówa. to, co zdążyła z nich uszcz- 
knąć prasa zagraniczna przed poja- 

Wileńskiego Banxu Ziemskiego 
а do dnia 1 VII 1929 r- bipotecznie 

zabezpieczone, i którzy od 1 1 1925 r. do 1 Vr.b. wpłacą conajmniej 
równowartość sześciu rat, rozterminowane zostaną na ląt pięć wszystkie 
zaległości ze spłatą ich półrocznemi ratami, poczynając od dnia 30 czerwca 
r. b., i z doliczeniem 6 proc. w stosunku rocznym. 
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Banku, których przedwojeune po- 

N
A
R
A
N
N
U
N
K
K
E
C
A
N
E
A
 

© 

:ішіц: się a wydał nakła- 
em wdęwy po głośnym pisarzu, pa- 

ni Anny Nordau. : 
Nordau brzmiało przybrane naz- 

wisko autora „Kłamstw konwencjo- 
nalnych”. Ojcem jego był rabin Ga- 
brjel Siiifsld w Peszcie. Do żadne- 
ge nigdy stronnictwa, do żadnej gru- 
py Maks Nordau nie należał. Pomi- 
mo szerokiego udziału w sprawach 
publicznych — samotnikiem był przez 
życie całe, ein Einsamer. W ciągu 20 
lat napisał tylko 13 książek. Lecz u- 
mysł to był niesłychanie ciekawy i 
wrażliwy, interesujący się w równej 
mierze filozoiją jak podróżami, suc- 
jologją jak medycyaą. Duże też po- 
dróżował. A w Palestynie nie był, 
Na własne też oczy mie oglądał Ży- 
dów rosyjskich, i polskich, t- zwi 
„wschodnich”. Brano mu to za złe. 
Łączyła go z narodem żydowskim so- 
lidarność rasy — nie raligla, Maks 
Nordau był ein Freigeist, Czyli, krót- 
ko mówiąc, żadnej religji nie wyzna- 
wał. Pisał po niemiecku a mieszkał 
stale w Paryżu, z którym się zżył jak 
najrodowitszy paryżanin. Spirytyzna 
badał pilnie i wszechstronnie lecz w 
nim nie gustował; upatrywał w nim 
spero suggestjj oraz autosuggestji 
z dużą dozą ordynarnego oszustwa. 

Ten w ciągu przeszło lat dwudzie- 
stu przewódca idei sjonistycznej, ten, 
dak pisma wyrażają się żydowskie 
„pierwszy ро Harclu szermierz o ŻY” 

Eora kto е ardziej typowym koztmopolitą — 
Weltbūrger. ae | 

a
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KURIER GOSPODARCZY 
Zaopatrzenie rolnictwa 

w nawozy Sztuczne. 

Umieszczamy poniżej w skrócie 

ogłoszony drukiem przez „Kurjer Е. 
konomiczny* wywiad -z p. Ministrem 

Rolnictwa K. Niezabytowskim: 

Zużycie nawozów s:tucznych w 

rolnictwie polskiem w 1927 roku wy: 

niosło według obliczeń tymczasowych 

około 840,000 ton, z czego na nawo- 

zy azotowe przypada około 184 000 
ton, fosforowe 392.000 ton i potaso- 
wę 264,000 ton. Są to najwyższe cy. 
try konsumpcji, jakie osiągnięto w o- 

kresie powejennym; świadczą ©ne о 
niezbyt szybkim wprawdzie, lecz sta- 

łym postępie intensyfikacji naszych 
gospodarstw relnych. Konsumpcja na- 
wozów sztucznych w 1927 roku w 

porównaniu z konsumnmcją z łat 1924 

1825 i 1926 wynesi 210 ргес., 120 
prac, 124 procz W stesunku do 

przedwojennej konsumpcji nawozów 

sztucznych zużycie ich w 19276, stane- 
wi 54 proc. 

W stosunku do istotnych potrzeb 
rolnictwa polskiego zużycie nawozów 

sztucznych jest wciąż jeszcze nmiez- 

miernie małe, gdyż wynosi zaledwis 
46 kg. na 1 ha gruntów ornych, gdy 
intensywność nawożenia pom cniėze- 
go na ziemiach polskich już przed 

wojną dochodziła do 85 kg. na 1 ha, 
a w krajach zachodnio-europejskich by- 
ła trzykrotnie wyższa. 

W naszych warunkach  intensyw= 

ność nawożenia  pomecniczego po- 

winna dojść w bardzo krótkim czasie 
do normy 150 kg. na 1 ha, coodpo- 
wiadałoby mniej więcej jednej pełnej 
dawce nawozów (150 kg azetowych, 
300 kg, fesforowych i 200 kg. pota- 
sowych)w cyklu czteroletaiego płodo- 
zmianu. Przy tem założeni a konsump- 
cja nawozów sztucznych w Polsce w 
przeliczeniu na 18 miljonėw ha grun- 
tów ornych wyniosłaby 2 700.000 ton, 

t. į. byłaby prawie dwukrotnie wyż- 

sza dó konsumpeji przedwojennej. 

* Doceniając znaczenie nawozów 
sztucznych, jako środka podniesienia 
produkcji rolnej, Rząd dokłada usil- 
mych starań dla wztzożenia ich kon- 
sumpcji. Jednocześnie Rząd dąży do 
tego, -aby zapotrzebowanie naszego 
rolnictwa pokrywane bylo w stopniu 
możliwie najwyższym produkcją kra* 
jową. Wyniki osiągnięte w zakresie 
rozwoju krajowego przemysłu nawo- 
zowego w ciągu lat powojennych są 
bardzo poważne i zasługują na pod- 

*reślenie. ; 
Produkcja nawozów sztucznych na 

ziemiach polskich wynosiła przed 
wojną około 300,000 tom, prawie wy- 

łącznie nawozów fosforowych i po- 

krywała jak w roku 1913 zaledwie 20 
proc. ówczesnego zapotrzebowania. 
W okresie powojennym krajowa pro- 
dukcja nawozów sztucznych doszła 
ostatnio do 640 000 ton rocznie, 
przy mnielszej konsumpcji 
76 proc. tej est: taiej 

co 
stanowi 

- Najwyższy stopi:ń pokrycia zapo- H 
trzebowania produkcją krajową osiąg- 
mięty zostoł w zakresie nawozów azo- 
towych. Główny pieduceut tych na- 
wozów, Pafistwowa Fabryka Związ- 
ków Azotowych w Chorzowie wytwa- 
rza obecnie ekelo 150,000 ton azot- 
miaku 20 proc. roczūit, co pod 
względem zawariości azotu odpowia* 
da 190,000 ton saletry chilijskiej, Po- 
dane cyfry stanowią 90 proc, przed- 
wojennej konsumpcji nawozów azote- 
wych w Polsce. Wobec nie vątpliwego 
wzrostu zapotrzebowania na nawozy 
azotowe w latach nej>liższych przyge- 
towywane jest stopniowe zwiększenie 
produkcji fabryki chorzowskiej o dal- 
sze 75 proc. Ponadto w stadjum bu- 
dowy znajduje się druga państwowa 
fabryka związków azotowych w Tar. 
nowie, obliczona na produkcję rocztią, 

odpowiadającą w prżybliżeniu 90,000 
tonem nawozów azotowych 20-рго- 
centowych, Po zrealizowaniu tych za- 
mierzeń pokrycie zapotrzebowania na 

mawozy azotowe zasewniona będzie 
na dłuższy okres czasu. . 

Pomyślnie również przedstawia się 
sprawa zaopatrzenia rolnictwa w kra- 
łowe nawozy potasowe. Produkcja 
tych nawozów w kopalniach: w Ka P 
łuszu i Stebniku wyniesie w 1927 
roku około 210000 ton, co stanowić 
będzie 80 proc. konsumpcji obecnej, 
a 43 proc. w stosunku do konsumg- 
cji z 1913 roku. W 1927 roku za- 
kończona została budowa pierwszego 
w Polsce zakładu dla koncentracji 
soli potasewych w Kałuszu. Uruche- 
mienie tego zakładu będzie mezmier- 

nie pożądane dla rolnictwa polskiego, 

gdyż zapewni mu dostawę Mawozów 

© stałej wysoke-procentowe| zawar= 
ci potasu, a przytem bardziej eko- 

Nemicznym w użyciu z powodu zmniej- 
SZonych kosztów transportu. Z uwa: 
8i na naturalne bogactwa pokładów "i 
Basą Kałusko - Stebniekiego, polski 
Przemysł potasowy ma pełną moż- 
Mość dalszego rozwoju nietylko w 
stezunku do petrzeb rynku wewnę- 
trznegę, lecz i dla celów Eksportu. 

dmigunie przedstawia się sprawa 
nawozów fosforowych. Rolnictwo na- 
$ZE Z Uwagi na właściwości gleb polz 
skich, oraz kierunek ogólny wytwór 

cześci roślinnej wymaga stesowania Zw. Spółdzielni Mleczarskich i Jaj- 
znacznych ilości pomocniczych ua- czarskich ustalone zestały w dniu 
wozów fosforowych. O ile chodzi © wczorajszym w sposób następujący. 
pokrycie zapotrzebowania krajowemi wyborowe — hurt 680, detal 760; 
nawęzami fosforowami, to pod uwa- kuchenne — hurt 6.20, detal 680. 
gą brać można głównie nawozy, 0- W związku z dużem zapotrzebowa- 
trzymywane z przerobu fosforanów niem na innych rynkach polskich 
mineralnych, gdyż temasyna krajowa oraz wzmożonym eksportem od ty» 
wyrabiana była zawsze w ilościach godnia daje się odczuć tendencja 
bardzo egraniczenych, dotychczas zwyżkewa. Nadmienić należy. że ofi. 
maksymalnie 40.000 ton rocznis (w cłalne ceny, ustalone przez Urząd p. 
1922 roku), przyczem wzmożenie Komisarza Rządu pozostają bez zmia- 
produkcji tomasyny zależy nietyłe od ny t. į. 9.25 i że znaczna większość 
zapotrzebowania rolnictwa, co od sklepów detalicznych w tych mniej 
konjunktur i metod produkcji w prze- więcej ramach prowadzi sprzedaż. 

myśle metalurgicznym, UT TAES IK TESTAI INTENSO 
Krajowy przemysł Sunasiačišumų 

posiada zdolność wytwórczą pona lawódski : 
400 000 ton rocznie, jest zatem dość Na wojewódzkim balų 

Hucznie i buńczucznie wjeżdżają nowo- 
częsne karoce, wolanty, landary (czytaj: 

silnie rozwinięty i zaspakaja w „asa 
ści obecne zapotrzebowanie, przemys: Talbot y, Marczdesy, Pegżuśy) talkie ge 

kłe, ordynaryjne sanki pod rzęsišcie ošwie- ten jednak posiada zasadniczy brak, 
mianowicie cała niemal produkcja tlony zajazd wojewódzkiego pałacu. 
superfosfatu oparta jest na "przerobie w soładają z nich damy, w piękne odzia* 
fazforytów zagranicznych. Zależność ne mantyle. Panowie ruchem pełnym gracji 
ta od zagranicy fest uciążliwa dla ała drzwi paradnych swoje urocze t0- 
Polski, gdyż dowózfosforytów zagra- Odźwierny w dystyngowanej liberji, su- 
nicznych do Polski jest znacznie kG- to szamerunkiem zdobnej, ' naoścież drzwi 
sztowniejszy, niź do innych państw, Stwiera, głębokim acz powściągiiwym ukło- 
Skutkiem tego suserfosfat polski z u*=_witając przepływających gości: Е Zrzuciwszy wierzchnie szaty i ochędo- 
trudnością konkuruje na rynku WE* żywszy pózad słącodeća zwieriadłem, po 
wnetrznym z superfosfatem zagrani* dążasz na górę, lekko stąpając po schodach, 
cznym i wymaga ochrony celnej. wzorzystym zasłanych kobiercem. 

7 powyższych względów bardzo Blask wielotampowych żarówek odeįmu- 
A je ci zrazu przytomność: Zmrużywszy oczy, 

waźnetm zagadnieniem dla rolnictwa Kane, próg i sanis klejźczami 
polskiego jest sprawa szerszego wy- chwyta cię za gardło: 
korzystania dla celów mawozowych — _ — Wspaniałe! Zachwycające! 
fosforytów krajowych. Teoretyczne Uprógu tósiodice | dókie oWafEWida 
możliwości w tym zakresie istnieją Raczkiewicz z małżenką czynią honory, wita 
bardz duże, gdyż fosforyty występu- jąc przybyłych pas ME a 
ją w Polsce w wielu miejscowościach, AR pe GA: га s : żę zpila о 
ao bliżej jeszcze niezbada- putonierki fraka pięknie złocony kłos. Re- 

$ „werencje, uktony, ušciski dłoni, uśmiechy... 
Do złóż najwięcej zbadanych i — AWZ RY M 

częściowo już eksploatowanych nale- We wdzięcznej amfiladzie ciągną się je- 
żą złoża w Niezwiskach i Kutyskach a ada dn i 
nad Daiestrem, oraz w Bochowie i nem dekorowanym atiukami, dalej--gabinet 
Pre nad ne kaca e siak 2 powa ae 
osforowego, zawarte w wymienionych Cia i ziela, a na froncie widnieje stół, pełen 
miejwiówciciih przy srzadwokóWyCh szlachetnych trunków. Nie pacz tu nic 
normach zużycia nawozów fosforo- okrom win szampańskich najpierwszej marki, 

k to: Loul derer, Mi le, у 
wych w Polsce mogłyby wystarczyć $ do Bl: = w ostateczności Lose 
na kilkadziesiąt lat. igi R gy : 

Zagadnieniu fasforytowemu Mini- Niebawėm pani Wojewodzina własno: 
owo Rolnietwa poświęciło szcze. ręcznie napełniać tu będzie klejichy boskimi 
gólną uwagę, powołując w 1926r, — — — — © — _ 
komisję z udziałem naukowych sił Punktualnie o wpół do dwunastej za- 
fachowych dła zbadanie bogactw;złóż w poloneza. W pierwszej parze stanął 
fosforytowych w Polsce i możliwości gjewoda Wileński z panią generałową Li- twinowiczową. Zą nimi podążął pan е- 
ich praktycznej eksploatacji. Badania rał Litwioowicz z p. Sa aczk ra 
w tyma zakresie prowadzone są гбу- czową. Zaczem в: рр: wojewoda Sołtan, 
nież przez Państwowy Instytut Geolo- Jego pa ię Rektor Pigoń, profesor 
giczny. Równolegle z 'powyższemi Haian owski i długi, długi szereg я т dostojnych par. 
badaniami prowadzona jest, z inicja- г i 2 
tywy Ministerstwa Rolnictwa szeroko a i doląi A ała 
zakreślona akcja doświadczalna, ma- biack:bottom, Być może, za jakie lat piętna- 
jąca wykazać wartość nawozową mą- ście, kledy powszędy en rogue już będzie ta 

s niec wau-wau' wau,  poniektóra wilnianka wa przy bezpośrednietm westchnie z ulgą i szepnie do ucha tance. 

INFORMACJE u — Proszę pana, 

Ruch na kolejach. 
na celu, a tą jest: REWJA MODY. 

black. bottom'a 

W roku 1926 ładowano przeciętnie na Oczywiście— i 
Ka A w ruchu wewnętrznym sės pala Kakowyc Poi wa B o 8.889 wagonów dziennie: W roku 1927 dato slę dotąd zaprowadzić rewji mody M codziennie ładowanych wagonów w męsklej. I 
ruchu wewnętrznym wzrosła do 11,093. Wergi 1 3 5. giljusza trzebab ióra: (A: i. Pe w no w ilość PA rumque cano.,.), by móc EC tala ody a o aa nacz w CZ. przeciętnie jam, brokatów, piór, dźetów, pajetów, ceki- "2 M 75,197, w roku .927—5574 wa: nów, z" rajerów, tlulów, koronek, ilu- 

Ogółem na polskich kolejach żelaznych F!"Ni. wi i 
ładowano dziennie maóia w roku 1926 ЭМ ж = ZP Giants, —14.080 wagonów, w roku 1937—16,667 wa- Zacznijmy tedy od pani domu. Pani 
gonów s ZIE miała tualetę lila tiniową, 

edną z piękniejszych tualet siąd. Nowe ustawy i rozporządzenia. p. inżynierowa Mieszkowska Głęktina. z 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 9, zdnią ММа ze srebrną łuską), 31 stycznia 1928 t.: at, blado-lijową z iluzji miała 

2 na sobie pani Ė — Rozporządzenie Prezydenta RzeCzy- wę upiększała NG W cf 2 pospolitej # dnia 26 stycznia 1928 r. O kont- trzymała p. j. szalenie modny dziś wachlarz rol ubezpieczeń (poz, 64); k złożony z dwuch strusich piór, : — Rozporządzenie maków S L Pani Wiktorowa Piotrowiczowa zachwy- 
Przemysłu | Handlu oraz Rolnici w z Gala cała suknią z crepe georgeffe koloru saumon, 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksy- 5 aplikacjami ze srebrnych dżetów. Pani 
malnych (poz. 66). z Kopcłowa zasię — czarną suknią, 

„również z crepe georgeźfe, alezato wytło! Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 10 z dnia ną różami z polowych 'pajetów 1 оа 
+ 4 lutego 1928 r. wabą dżetami: Panna Julja Frikke otulona 

— Rozporządzenie Ministtów: Skarbu, była w prześliczną suknię z czerwonych iju- 
Przem: i a щ brnem tle. 
rzemysiu i Handiu oraz Rolnictwa z dnia zyj na srel - Ša > 

ni. s i A co sądzicie o robie pani inżynierowej 21 stycznia 1928 r. o ustanowieniu ulgi cel- Tokatczykowej? Przypomnę: i 

fraise ze złoiej tafty, naklejona złotym sy- 
chem i barwnemi aplikacjami. Prawda, Że 
to była jedna z ładniejszych tuniet? 

ja juž umiem tańczyć 

Bal wojewódzki ma rzecz najważniejszą 

nej na nasiona drzew iglastych (poz. 82); 
— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 

dnia 23 stycznia 1928 r. w sprawie Opłaty 

wa e a" papierów  wartościo- A jak wspaniale odbijały na tem  baje« 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z Cznelm tle precjoza pań! _Czy zwtódliście dnia 17 stycznia IGZB r. o wykonaniu. Вог О е евто głsrośnfeckie opraw; woczoieć 
rządz 2 z 1! z o. po: grudnia 1027 r. w spra wie wykup оЫ = — było na co patrzeć i czem 

maszyn, narzę zp»o" i fabrykatów Si zachwycać! 
tytoniowych (poz. S*) A wnioski z rewji? 

_ — ВМР"_’Ч“‘&'Ё“ IS Opis tualet wyłiancyś by. powinien. 
dnia 27 stycznia 1928 r w SE tytoio- ajmy jeszcze kilka spostrzeżeń, które wego cenniża scażozną ai * 7 zmiany Csłkowicie wykreślą linię dzisiejszej mody. wych wyrobów impor owa Glnej tarty Tandem — krótkie włosy u pań jeszcze 
cennika sprzedaży wyra 8 trzymają się wbrew wyraźnej tendencji zat 
(poz. 85). — granicy powrotu do długich białogłowskich 

ryz. 
Przegląd wydawnictw. czjkowice : moz” oddawna. ło wyszły O) 

całkowicie z mody oddawna. Zato pasje 

— August Poplawski: <O rozwój kre* 
dytu SĄ; Warszawa; 1927, str. 1 

generalny nawrót do krynolin 1 do siwych 

Autor porusza jedno z najbardziej 

peruk a la marguise. 

doniosłych i aktualnych zagadnień, wyczer- 
pująco i rzeczowo ujmując i streszczając stan 
i potrzeby kredytowe w rolnictwie. Na całość 
składają się następujące rozdziały: 1. Kredyt 

ynarodowy w rolnictwie, Il. Kredyt a 
rolnictwo, til. Zagednienia kredytowe  zie- 
miaūstwa, IV. Referat o potrzebach kredyto- 
wych rolnictwa, V, Tow. Kred: Ziemskie w 

Niepodobna przeoczyć gustownych de- 
koracyj p. Moczulaka, który upiększył salony 
długiemi girlandami z igliwia, za co mu na. 
leży podziękować, gdyż woń świeżych gałą- 
zek przyjemnie neutralizowała gorącą 1 par- 
ną atmosferę balu, 

Orchestr —? Owszem — były aż ozte- 
Oce BE. ias > małej 

Król. Polsklem, Vl Tablice statystyczne. gayta, wygrywały CO Się zowie oo PNCZY: 
Książkę p. Popławskiego poltcamy -utrźdze ZZ zj 
naszych czytelników. ; * ži. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— W sprawie nienormalnych 

cen na masło. Dowiadujemy się, że 

М, 5. 

Specjalną uwagę zwracała ma siebie pię- 
kua dekoracja sal. już od wejścia udertkla 
staranność i dobry gust x jakim 

poczyna swe przedstawienia © "uu „Ogniska Akademickiego"Ei 
nień Olelka 24. @ 

  

Rozgrom zbrodniczej akcji sprdkokierców,, Hramndy" 
Unieszkodliwiona działalność mińskich ajen 

Jak wiadomo, w związku z mającym się odbyć procesem  komuni- 
stycznej „Firamądy” w Wjlnie, akcja wszystkich organizacyj wywrotowo* 
komunistycznych, posiada jących swą centralę w Mińsku, przy pomocy rzą- 
du Białorusi Sowieckiej, MOPR'u, G.P.U. i td. przejawia niezwyklą inten 
sywność. Jednocześnie stwierdzono; że akcja ta ma na celu również pro- 
pagandę wyborczą. W oBtatuich czasach, z polecenia centrali mińskiej na 
Ziemiach Wschodnich, zwłaszcza zaś na terenie województw Wileńskiego 
i Nawogródzkiego daje się zauważyć niezwykła aktywność czynników ko 
munistyczno-szpiggowskich i wywrotowych. W związku z tem od szeregu 
dni władze bezpieczeństwa przystąpiły do likwidacji poszczególnych gniazd 
wywrotewej akcji bolszewickiej. 

Poza przzprowadzonemi detychczas aresztami, dowiadujemy się © 
dalszych krokach skierowanych przeciwko pozostałościom b. „Firomady”, 
której członkowie grupują się obecnie wokół t. zw. «Białoruskiego wło- 
ściańsko-robotniczego zjednoczenia». ; 

W Giębokiem aresztowano kierownika Białoruskiego Banku Spol 
dzielczego Jarkawea. Jednocześnie aresztowana członków stronnictwa 
„Wlešciaūsko-Robotaiczego Zjednoczenia* W. Skurko, Nieścisrowicza i 
Redźkę. Ostatnio stali oni na czele Komitetu Wyborczego «Zjednoczenia», 
prewadząc akcję komunistyczną. 

< Wczoraj dokonano w Wilnie aresztowań 3-ch ezłonków „Białoruskiej 
Partji Włościańskiej , wszyscy zajmowali wybitne stanowiska w poprzed- 
niej zbrodniczej akcji „Fromady*. Prócz tego aresztowano sekretarza T-wa 
Szkeły Białoruskie] Karpa, arsz b, cztonka „Hramady“ Reszetowa, który 
niedawne przeszedł do Kasy Chorych w. Wilnie z listy komunistycznej. 

"KRONIKA 
Jednecześnie przyaresztowane cały 

(CZWARTEK) nakład jednedniówki żydowskiej p. t. 

  

©® ож Wscbód sł. g. 7 m. 16  «Rewelaces» odbitej. na sodirówtokie 
Apolonji p: „og. 16 m, 32 j wydanej przez niejakiego T. Eugel- 
"— p “is DB szterna; trešė įednodniowki zawie- 

Scholastyki ra rewelacja dotyczące żydowskiej 
prasy, Kasy Chorych i gospodarki 
miejskiej; 

MIEJSKA 

— Sprawa pożyczki inwesty- 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologii U. S. B. 

(x dnie 8 — II 1878 +. 

PO | 156 cyjnej. Na wtorkowem posiśdzeniu 
miejskiej komisji finansowej rezpa- 

mA ) 20. trzony został projekt Magistratu o 
a у zasiągnięcie w Banku Gospodarstwa 

Opad sa do: 1 * Krajowego požyczki na wykonanie 
bg w wim, inwestycyj wodociągowych i kanaliza= 
Wade j Zachodni cyjnych w kwacie 2.500.000 zł. i 
grzeważający : Po rozpatrzeniu tego projektu, ko- 

misja uznała, że warunki projektowa- 
nej przez Magistrat pożyczki są bar- 
dzo uciążliwe dla miasta wobec tego, 
że 1) Bank Gospodarstwa Krajowego 
udziela pożyczak mie gotówką, a obli- 
gacjami, przyczem przy realizacji mia* 

U wa g i; Pochmurno. Śnieg, deszcz, 
Minimum za dobę  — 20C, + Е 
Tendenėja baromeiryczną spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— (©) Akademja koronacyjna. 
Liga Katolicka archidjecezji wileńskiej 
organizuje w dn. 12 b.m. w niedzicię 
z ekazji szóstej recznicy keronacji 
Ojca św. Piusa XI akademję, która 
odbędzie sią w Sali zebrań T-wa 
chrześcijańskiego domu ludowego przy 
ul. Metropolitalnej 1 o godz. 13 ej 

— (c) Pomiary gruntów ko- 
ścielnych. Z polecenia J.E. ks. Arcy* 
biskupa —Metropolity kurja wileńska 
przesłała P. W. ks. ks. dziekanom 
archidfecezji wileńskiej rezelucję Rady 
Administracyjnej dóbr  archidjecezji 
wileńskiej, w sprawie pomiarów grun: 
tów kościelnych. W myśl tego zarzą: 
dzenia mają P.W. ks. ks. dziekano- 
wie w porozumieniu z ks. ks, pre- 
beszczami swego dekanatu wejść w 
umową z p. Jankowskim, mierniczym 
przysięgłym, 60 do czasu i innych 
szczegółów wykonania robót mierni- 
czych w obrębie poszczególnych de- 
kanatów, przesyłając jednocześnie od- 
pis umowy do Kurji Metropolitalnej. 

URZĘDOWA. 
— Uwadze stowarzyszeń. Ko- 

misarz Rządu na m. Wilno przype- 
mina Zarządom Stowarzyszeń, dzia- 
łających na terenie m. Wilna, iź win* 
ne one w myśl art, 25 Rozp. Kom. 
Gen. Ziem Wsch. z dn. 25—]X 1919 
roku o stowarzyszeniach i związkaah, 
powiadamiać niezwłocznie Komsisar- 
jat Rządu o wszelkich zmianach w 
składzie Zarządu, o otwarciu oddzia- 
łu, o zlikwidowaniu Stowarzyszenia, 
względnie Oddziału. 

Zarządy Stowarzyszeń, które nie 
zastosowały się do pomienionego 
rozporządzenia, winne madesłać od- 
nośne zawiadomienie w nieprzekta- 
czalnym terminie do dnia 20 lutego 
1928 roku pod rygorem pociągnięcia 
ich de odpowiedzialności sądowej. 

— (x) Obfity dzień w konii- 
skaty. W dniu wczorajszym Urząd 
Komisarza Rządu na m, Wilno za- 
rządził konfiskatę białoruskiego pisma 
«Siła pracy» Nr. 3 z dnia 8 b. m., 
za umieszczenie artykułu p.t, „Marsz 
wyborczy”. 

W treści artykułu dopatrzeno się 
cech przestępstwa przewidzianego w 
art. 120 K.K, 
„Pozatem zarządzono konfiskatę 

całego nakładu ulotek przedwybor- 
czych wydanych przez białoruski ko- 
mitet «Hromady», nawełujących de 
głosowania na listę Nr. 18. 

Najpiękniejszy film świata 

„Casanova 
па (OUN. Mozżachin głównej 

wkrótce w kinie „POLONJA*. 

żywe kwiaty w nieprawdopodobnych wprost 
ilościach — пре&ж‘и wszystkie stoliki, 
nisze i okna. Cała: oranżerja „znanej firmy 
wileńskiej p. Moczulaka przewieziona została 
w dniu tym do Pałacu. Ąipejskie fiołki, bzy, 

  

strojo: ki i tulipany niwie, się zalotnie ba- 

rynkowe ceny masła ustalane przez mo wnętrze. Dominującym motyed był „wiąc oczy barwnością wietnej mozaiki. 

ste otrzyma za 100 tylko 79 zł, i 2) 
Bank pobiera 7 proc' rocznie, 2 proc. 
ma amortyzację i 1/2 proc. na koszta 
administracyjne, co stauowi, biorąc 
pod uwagę, że otrzymuje się zamiast 
100 tylko 79 zł., okoła 13 proc. 
rocznie. 

Po dluższej dyskusji komisja u: 
chwaliła projekt Magistratu uchylić i 
zwrócić się z prośbą do Ministerstwa 
Robót Publicznych © udzielenie po- 
życzki w kwocie 50 prac. kosztorysu 
projektowanych robót w celu zatrud- 
nienia bezrobotnych, a na zakup ma: 
terjałów odszukać źródło, mniej ob- 
ciążające miasto, niż projektowana 
pożyczka. 

— Pożyczki na odbudowę 
mogą otrzymać nie tylko male 
gospodarstwa. Wobzc pswstają: 
cych często kwesiji przy rozpatrywa- 
niu podań o petyczki na odbudowę 
władze wojewódzkie wyjaśniły, że o 
pożyczki mogą tentować nie tylko 

spodarstwa rolne, mniejsze niż 15 
la, ale i większe w wypadkach, gdy 

stosunki materjalne ich gorsze są niż 
gospodarstw niżej 15 ha. 

Pierszeństwo przy przyznawaniu 
pożyczek tych będą miały posiadłości 
wiejskie (rustykalne) w odróżnieniu 
od obszarów dworskich. 

Poszczególni starostowie w myśl 
okólnika Urzędu Wejewódzkiego zło: 
żą oddzielne sprawozdania w  spra- 
wię podań O pożyczki — па 
odbudowę gospodarstw wiejskich 
ponad 15 ha. 

— (x) Przedstawiciel firmy ka- 
towickiej złożył ofertę na budo- 
wę rzeźni miejskiej. W związku z 
zaprojektowaną przez miasto budo» 
wą newej rzeźai miejskiej przybył w 
dniu wczorajszym do Wilna przed“ 
stawiciel flrmy „F.Ghlich* z Katowic 
p. inż, Korsak, który po przedłoże- 
niu Magisiratowi oferty z planami i 
kesztorysami zwiedził obecne gma- 
chy rzeźni miejskiej. 

Podkreślić należy, iż ebecne bu- 
dynki rzeźni miejskiej, które są w 
stanie antisanitarnym zastąpione będą 
jeszcze w roku bieżącym gmachera 
odpowiadającym nowoczesnym wy 
mogom techniczno-sanitarnym. 

— (x) Szerzenie slę chorób za- 
kaźnych. W przeciągu estainiego ty 
godnia zanotowano na terenie m. Wil- 
na 102 wypadki chorób zakaźnych a 

„ mianowicie: tyfus brzuszny—2, tyfus 
nisokreślony 1, słonnica 5 (1 Śmier- 

telny), błonica—2 (1 śmiertelny) ospówe 

ka—1, odra—47 (1 śmiertelny), ksziu- 

siec—3 róża—1, różyczka—7, gruźli- 

ca 18 (1 śmiertelny), jagliea—1, za- 
usznica—12 i grypa—2. 

KLOEJOWA. 

— Szybkość pociągów zosta- 
nie zwiększona. Ministerstwo ko- 
munikacji nosi się z zamiarem pe" 
większenia szybkości pociągów 6so- S 
bowych kursujących po linjach na 
obrzarze Wileńskiej Dyrekćji Koiejo* 
wej. Zmiana ta ma nastąpić poczy- 

tów wywrotowych 
Obława policyjna w Chatce Bia- 

toruskiej 

W dniu wczorajszym w lokalu 
Towarzystwa Chatki Białoruskiej, 
gdzie odbywa się gra świellno-kolo- 
rowa (tak teraz nazywa się zwykłe 
lotto) dokonana została przez policję 
obława na przestępców kryminalnych, 
Wśród zebranej publiczności zapano- 
wała panika. Po sprawdzeniu doku- 
mentów publiczność została wypusz. 
czona z lokalu. Aresztów nie było. 

ESI ES ASTA TEN TAAS TINKA 

Z wileńskich ekranów. 
Kino-teatr Helios: 

gański». 
Scenarjusz oparty ma motywach ope- 

retki J. Straussa. Jaž to p аё trzeba, 
że Niemcy ogromnie (ubią czerpać soenarju- 
sze ze świetnych sządinąd operetek, co nie 
świadczy jednak, żeby to były pomysły 
dobre. 

Trudno dorobić do partytury film. Już 
p. St. Zahorska na jednej z ostatnich Śród 
literackich przekonała nas, że filmy  two- 
rzone na podłożu p cj najczęściej 
bywają chybione z racji niemożności prze- 
obrażenia na filmie wartości muzycznych. 
A libretto operetek zazwyczaj bywa skąpe 
w treści. 

«Baron cy- 

«Baron cygański» jest jednym z tych 
wielu bezpretensjonalnych I bzdurnych filmów 
niemieckich, daremnie usiłujących naślado: 
wać filmy amerykańskie, I w <Baronie cy- 
gańskim» uderzają sceny jakby żywcem 
wzięte ze <Złodzieja z Bagdadu», owej 
wspuniałej bajki harun—al—raszydowej z 
nieporównanym «wielkim Doug'iem>». 

Urocza łodzianka, Lią Mara mimo sta- 
raf, nmiczem więcej nie potrafl zachwycić 
widzów jak chyba tylko zwykłym, cukierko- 
watym uśmiechem. 

Film nadto przewiekły—można by go 
do połowy obciąć.” 

Nadprogramowa groteska z Hollywood 
w karkołomner* *ampie pokazuje nam zaku- 
lisową stronę w; 'wórni amerykańskich, peł- 
ną zgiełku, życia i temperamentu. 

Lužuo powiązane sceny przykuwają 
mino to uwagę widza: 

eme. 

c 

nając od szzonu letniego. W związku 
z tem Prezes Dyr, Wileńskiej p. inż. 
Staszewski wyjechał na inspekcję |I- 
nii na odcinku Wilno—Białystok. 

SZKOŁNA 
— Poświęcenie sztandaru i 

nowego lokału szkoly powsz. 
w jJerozelimce, W dniu 3 bm. od- 
było się w Jerozolimce poświęcenie 
sztandaru szkolnego i nowego lokalu 
szkoły powszechnej Nr. 50. Uroczy- 
stości poświęcenia dokonał w imieniu 
JE. ks. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego 
ks. kanonik Żebrowski w asyście ks. 
Gziakańa s Makarewicza i księdza 
prefekta: Wieroneckiego. W uroczy; 
stości wzięli udział kurator okr. szkol. 
nego p. St. Pogorzelski, inspektor 
szkół p. Chłopieki, przedstawiciele 
Magistratu: nacz. lskarz dr. Brokow- 
ski i referent szkolny p. Romanowi- 
czowa oraz komitet rodzicielski, Po 
przemówieniach gości podziękowanie 
władzóm szkolnym i samorządowym 
za opiekę nad szkołą wygłesiła kie- 
rowniczka szkeły p. Kwiatkowska I 
prezes kom. rodzicielskiego p. Że- 
mojtel. 

Szkoła w Jerozolimce rozwija się 
stale. W roku seszłym liczyła 4 od: 
działy a w dn. 1 września r. ub.do- 
łączono de niej dzieci szkoły powsz. 
w Bołtu'u. Obzenie szkoła posiada 
sześć oddziałów z ogólną liczbą 
dzieci ponsd dwieście. Należy przy- 
puszczać, źe wobec zapewnionej @- 
piexi władz szkolnych i doświadczo. 
nego kierownictwa p. Kwiatkowskiej 
szkoła rozwijać się będzie:nadal. 

WOJSKOWA 
— (x) Dodatkowe posiedzenia 

komisji poborowych. W ponie- 
działek dnia 13 b. m. o godz. 9-ej 
rano przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2 od- 
bądzie się dodatkowe posiedzenie ko- 
misji poberowej dla wszystkich męż- 
czyzn poborowych, zamieszkałych na 
turenie m Wilna, którzy dotąd z ja- 
kichkolwiek bądź powodów nie sta- 
wili się na komisję. We wtorek zaś, 
14 b. m. odbędzie się również dodat- 
kowe gosiedzenie komisji dła pobo- 
rewych, zamieszkałych na terenie pow. 
Wileńsko: Trockiego. 

AKADEMICKA, 
— Szopka akademicka. Jak się 

dowiadujemy. w nadchedzacą sebotę 
w lokalu „Ogniska Akademickiego* 
(ul, Wielka 24) odbędzie się dawno 
już zapowiadana premjera „Szopki 
Akademickiej", jaką obdarzają słucha- 
cze wydziału Sztuk Pięknych U. S. B, 
gród Wileński. 

Okazuje si, iż w bieżącym roku, 
szopkarze zmienili zupełaje tekst t, zw. 
„części tradycyjnej*, wprowadzając 
cały szereg newych, nieznanych do- 
tychczas w Wilnie, kołend; tak zw. 
„część Herodowa* również otrzymała 
nową szatę i zmienioną treść. 

Co zaś do części aktualnej to tu 
oczekuje Wilno cały szereg miespo- 
dzianek. Szopkarze nie chcą zdradzać 
jakie lalki będą wystawione. Bądź co 
bąoź, dyskretnie zapewniano nas, že 
bardzo mała liczba osób została mie 
uwieczniona i nie skrytykowana w 
zopce. || 

Wszystkie znane Wiłenku pleiki 
i ploteczki, wszystkie przywary tych 
lub innych z pośród bardziej znanych



W sprawie tajemniczego morderstwa, 
W dniu wczorajszym pedaliśmy pierwszą w nocy. 

o ujawnienia morderstwa dskonane- Wczoraj wieczorem w Zakładzie 
go na  osebie pełnomocnika listy medycyny sądowej dokonana została 
Nr. 13 «jedności robotniczo-włośćiań- sekcja zwłok. Na ciele zamordowane» 
skiej». go skenstatowane dwadzieścia jedną 

Obecnie dowiadujemy się dalszych ranę kłutą, zadane tem samem narzę- 
szczegółów. Zamerdowany Szwarcber, dziem—przypuszczalnie nożem. Dwis 
członek sekcji kamaszników Zawodo- z tych ran jedna. w głowę, a druga 
wtgo Za. Skórniczego, od czterech w plecy przecinająca  arterję krwio- 
miesięcy był bezrobotnym i jak nośną były śmiertelne, Śmierć nastą- 
ujawniłe śledztwo żył w mędzy. Co piła natychmiast: 
spowodowało, że zamordowany w Jak ustala sekcja piętnaście ran 
krytycznym dla siebie dniu udał się zadano Szwarcherowi już pa zgonie. 
do tak głuchej dzielnicy nie zostało Zamordowany nie był nigdy ne- 
wyjaśnione. towany w Urzędzie Sledczym jako 

Zabójstwo ma wszelkie cechy po- działacz  kemnnistyczny, ani prze- 
litycznego porachunku, gdyż inaczej stępca kryminalny. Jak sie dowiadu- 
mapastnicy zabraliby zamordowane: jemy nie był on też konfidentem po- 
mu węzełek z bielizną, jaki miał przy licji politycznej, co mogłoby przy 

sobie. zdemaskowaciu ge pociągnąć partyj- 
Śledztwo ustaliło, że morderstwo ny wyrok Śmierci. 

dokonane zostało przed godziną 
EEA IT TC LTP IKOS 

osób,—wszystko to będzie widoczne trata i wznowienie Korony Polskiej““ 
w figurynce lalki i słyszanie w sło- Wsięz 50 gr: dla młodzieży 20 
wach, gdyż lalki te będą niezwykłe, - roszy. 

i — Wileūskie Koło Zziązku Biblfote. będą o sobie prawdę sakosi, karzy Pol eco maa ь lot e. 

(piątek) o godz, 8 (6smej) wieczorem odbę- 

— Delegacja Zw. Kupców w sprawie UT z M S S 
icznej 45, zebranie członków, ma którem е zezwolenia oedały wód udęz Kierownik Bibijoteki Miejskiej w Białycasto- 

wych I piwa w specjalnych sklepach do ku p. Mikołaj Dzikowski wygłosi odczyt p. t. 
godz. 11 wieczorem do p. Komisarza Rządu <Systemy wypożyczania w bibljotekach = 

łosiła si delegacja sekcji wód sodowych blicznych». Poprzedzi uzupełniający wybór 
w. Kupców żydowskich z prośbą o udzie- W Bro adi 

lenie zezwoleń niekt rupom sklepów. ošcie mile widslani, Din Komisati aaa SA Dio — Nadzwyczajne walne zebranie Zw. 
sząc o nadesłanie spisu sklepów, które 
ewentualnie mogłyby być zaliczone do ka- 

tegorji o. do handlu po godzinie 
przepisowej tj. od 7 do 11 wieczór: 

— O skoszary» dia psa poli. 
eyjnego. Inspekcyjny Komendy Głó: 
wnej P. P. mjr. Popowicz przepro- 
wadzając ostatnio miejscowe kemen- 
dy policji wydał zarządzenie, aby dla 
przydzielonego do Urzędu Śledczego 
psa policyjnego wybudowana została 
specjalna budka, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Powszechne wykłady uni- 

Legjonistów Polskich, Zarząd Związku 
Legjonistów w Wilnie zawiadamia, iż w [o- 
kalu ZU Strzeleckiego przy ul. Domini- 
kańskiej Nr 13 w dniu 12 lutego o godz. 

zebranie Związku z następującym porząd- 
kiem dzienaym: 1, Zagzjenie i wybór prze- 
wodniczącego, 2. Wybory Komisji Rewizyj- 
nej, 3. Wybory Sądu Koleżeńskiego, 4. Spra- 
wa poświęcenia sztandaru i obchodu ku czci 
Komendanta w dniu 19 marca i zjazdu ie- 
onistów z Okr. Wileńskiego w Wilnie: 5. 
olne wnioski. 

TEATR i MUZYKA, 
— «Reduta» ma. Pohulance: Dziś o 

go 20.е} sztuka St. Zeromskiego <Sułkow- 
Ski»: 

wersyteckie. We czwartek, dnia — Jutro — piątek — «Sułkowski», 
75) lutego 1928 > o godzinie ai Sobota — o godz. 2030 — «Su! 

-ej wieczorem w Sali Sniadeckich kowski». 
Uniwersytetu prof. dr. Stanisław Ko- pg za Seten ask an A е айа je tylko grana będzie Świetna 
šcialkowski wygłosi odczyt p.t: „Za- Jolnara <Złodziej i jego mecenas». komedja 

4-ej ppol. odbędzie się nadzwyczajne walne g 

оВО МО 

— Jutrzejsza premjera. <Krėl>—Cailla- 
vet'a i de Flers'a jest utworem  satyrycz- 
nym, na stosunki polityczne francuskie, któ- 
re są jakędyby wiernem odbiciem naszych; 
to też, jakkolwiek rzecz się dzieje w Paryżu, 
gdyby nie nazwiska o brzmieniu obcem, 
widz może mieć złudzenie, że jest w śro- 
dowisku warszawskiem. Satyra, jak wszyst- 
kie zresztą utwory znakomitej spółki, posia- 
da pierwszorzędny humor. z 

W «Królu» po raz pierwszy w Wilnie 
wystąpi mowopozyskany artysta Teatiów 
warszawskich Marjan Lenk: 

— Wilefskle Towarzystwo Filharmo- 
niczne w Reducie na Pohulance. Dnia 
11-20 o godz. 6 wiecz. i dnia i3go o godz. 
8.15 wieczorem odbędą się dwa recitale 
skrzypcowe jednego z najwybitniejszych 
skrzypków, Jarosława Kocjana. Bilety do 
nabycia w biurze «Orbis» Mickiewicza 11. 

— Przedstawienie jubileuszowe dyr. 
Franciszka Rychłowskiego. Komitet jubi- 
leuszowy dyr. F. Rychłowskiego ma zaszczyt 
pe do ogólnej wiadomości, że pozostałe 
ilety na przedstawienie uroczyste м @ 20 

bm. «Konstytucji» — B. Gorczyńskiego mo- 
žna zamawiać w administracji Teatru Pol- 
skiego, Mickiewicza 6, Nr tel. 2 24, * 

Z powodu dużego zapotrzebowania na 
bilety z Warszawy, Poznanie, Bydgoszczy i 
innych miast, pierwsze cztery rzędy krzeseł 
zostały zarezerwowane dla gości zamiej- 
sorwych. 

RADJO—WILNO. 

Fala 435 mtr. 

Czwartek 9 lutego 1928 r. 

16 40—16.55. Komunikat harcerski; 
16.55—17.15. «Dzieci dia dzieci» I pod- 

wieczorek «Przed imieninami babuni» Wy» 
konawcy: dzieci od lat 5—9, 

17.20— 17.45: WE z Warszawy. 
«Wśród książek» — przegląd najnowszych 
wydawnictw omówi prof; H. Mościcki. 

17.45—18.55, Audycja literacka — <Sę- 
dziowie» tragedja Stanisława Wyspiańskiego 
w wykonaniu Zespołu Reduty. Postacie: 
Samuel, Natan, Joas, Dziad, Jewdocha, Ur- 
lopnik, Jukli, Fejga, Aptekarz Wójt, Żan- 
arm, Ksiądz, Dziewczyna I, Dziewczyna II, 
arobek: (Audycja trausmitowana będzie na 
nne polskie stacje): 

19.00—1925: Gazetka radjowa. | 
19.25—1935. Sygnał czasu 1 rozmaitości. 
19.35—20.00. <O krajobrazie rodzinnym» 

SA z działu <Ziemia Wileńska» wygłosi 
Jan Bułhzk: Ё 

2030— Transmisja koncertu wieczornego 
z Poznania. 

Ofiary. 
— W dowód wdzięczności dla dr. Dow- 

głałłówny za troskliwą opiekę nad ich synem 
i szczęśliwie dokonaną operacja, Marjanostwo 
hr. Broel-Platerowie na Wil. Towarzystwa 
Dobroczynności 200 zł. 

— Od J. P. dia najbiedniejszych do 
uznania redascji zł: 10. 

  

  

  

a : Н li a "Dzióf Eaisonaas ais ROA (TTL nasza IoACA 
Kino. o olśniewająca pełna niewysłownego czaru «Тансег seki“ 

ŻĘ tei wik е Lya Mara Etanas «eil wig znanej operetki J. Štenusa BATON Cygański © 8 tieńska W rol. gł, Vivian Gibson, Ern. Verebes, W. Dieterle i inni. Oszałamiający, niebywały, niewidziany e 
dotąd przepych wystawy. Początek seansów: o godz. 4, 6, 8 i 10.15 wiecz, 

Kin 1266 т а66 (Serce na uwięzi): W rolach głównych: 
Teatr „Polonja $ życiowy w 10akt. „NA, która panuje przepiękna SOAVA GALONNE i pe 

mitošci LEON MATHOT. Orkiestra koncertowa 

i Dziś! Potężny dramat 

) o godz. 3,30, ostątni seans o g, 10.25. a ui, A. Mickiewicza 22: ; у 
z 24 os*b pod batutą Mikołaja Salnickiego, Początek 

e 
  do 14 "BD. Miejski Klusma 4 Od dnia 9-go do 14-go lutego r. włącznie 

Kn lturaino-Oświatowy | Margueritte de la Moite i Adolf Menjon. W 
pelmistrza W, Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3 m. 

= Z 
będzie wyświetlany monumentalny dramat: „12 djamentów 
sandra Dumas'a (Trzej Muszkieterowie). W rolach głównych: Douglas Fairbanks, Barbara la Marr, 

int koncerty radjo. Urkiestra pod snoh Kai 
30. Początek seansów o g. 4. Ceny bi 

parter 80 gr, balkon 40 gr. Następny program: <BEZ RODZINY>. ; 

dramat w 12 aktach osnuty ne 
tle fragmentów po sieści Alek 

etów: 

Rejestt Handlodų. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 
Dział A — w dniu 10—1. 1928 r. 

7665: 1. A. <Cepelowicz Izrael» w Drui, pow. Brasław- 
skim, sklep różnych towarów, Firma istnieje od 1926 roku, 
Właściciel Cepelowicz Izrael, zarn. tamże. 2646—VI 

1666 I, A. <Dagowicz Doba» w Diujsku, gm. Słobódz- 
kiej, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów spożywczych, 
kolonjalnych i galanteryjnych oraz wyrobów tytuniowych. Fir- 
ma istnieje od 1917 roku. Właściciel Dagowicz Dobs, zam: 
tamże. 4 ю 2647—VI 

1667. 1. A. «Deicz Leja» w Drujsku, gm. Słobodzkiej, 
pow. Brasławskim, sklep towarów kolonjalno galanteryjnych. 
Firma istnieje ed 1927 roku. Właściciel Dejcz Leja, zam. tam- 

2648—V1 

7668. 1. A. «Finkiel Izak» w Rakowie, pow. Molode- 
czafiskim, sprzedaž mięsa: Firma istnieje od 1927 r. Właściciel 
Finkiei Izak, zam. tamże. 2649—Vį 

7669. 1. A. <Fogel Fania> w Wilnie, ul. Kalwaryjska 
69, sklep szewckich dodatków. Firma istnieje od 1927 roku, 
Właściciel Fogel Fania, zam. tamże. 2650—VI 

7670. 1. A. <Gamerów Motel» w Drujsku, gm. Słobódz- 
kiej, pow. Brasławskim, sklep skór i towarów żelaznych. Firma 
istnieje od 1919 roku. Właściciel Gamerów Motel, zam. tamże, 

2651—VI 

7671. 1. Ax <Gelwan Berel» w Opsie, pow. Brasławskim, 

  

  

że. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  Polskie Kino Dzis! Rosyjska złota serja z cziejów Cara Mosk wana 

„Wanda“ Vie CT MARJA M | н ZWANIE NISZKÓWNA» monumentajno-aktu. 

Sala Miejska 

Wiśniowieckiego. 
prawdziwego historycznego zdarzenia za panowania Króla 

Groźnego! <CAR DYMIIRY SAMO: e 
alny dramat w 10 aktach osnuty na tle 

Polski Zygmunta Ill i Kaięcia $ 

TKO AA, 

80 lat istnienia firmy 

„M. Gordon“ ® 

(ui. Ostrobramska 5) 

Ai ИЕ 

p 
ul. 

  

  

  WIELKA JUBILEUSZOWA 

Wyprzedaż reszi 

Niemieeka 26. 
  

ek 
  

  

i wysortowanego towaru 

Materiały 
KAMGARNY, SZEWIOTY. 

  

damskie i męskie 
zimowe i letnie. 

# WEŁNA JEDWAB. 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE. 
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BANK ZIEMIAŃSKI 
0—ŁIE 

   

   

  

     
kapustę k 

(gsprzedaje na: beczki 

KAŻDY  detekt 

MAJĄTKOWĄ Р 

Kslwaryjska 2. į ) 

A no eis Foksterjery - 
KAŻDY Radjoamater wie, czem AZ 
jest defekt w aparacie odbiorczym 

       

@лоп ° 
Rolnik Wileński, ‹ 

   
szczeniętą do sprzeda- 

psuje odbiór i nią. Skopówka 5—1. 
denerwuje słuchacza, JS 

KAŻDY więc winien mieć pod Przepisywania 
ręką książkę, zawierającą rady i па maszynie kosztor. 

wykazów, akt sąd. wskazówki, jak defskt taki usunąć 
PORADNIK DLA RADJOAMA- - 
TORÓW, praca zbiorowa wybit- 
nych fachowców 
pod red. mjr. inż. 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
PORADNIK 

DLA RADJOAMATORÓW 
Cena egz. bresz. 350 z., 

oprawnego .— zł. Do nabycia 
we wszystkich ks 
w Ajencji Wschodniej, 

dok, i t. d. Wykonanie 
staranne i punkt, 
Orzeszkowej 3, 

(w podwórzn z lewej 
strony), 405—2 

Poszukuję 

1—2 UMEBL. 
POKOI 

z kuchnią, Oferty sub. 
Dr Hańzowski, Hotel 
<Polonja», ul. Wielka. 
I—PPS 

wojskowych, 
Krulisza, jest 

ęgaraiach oraz 
Wilno, 

  

  

  

  

        

  

  

  

    

  

  
  

  

    

  

        

  

  

  

    
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

    

w Warszawie. 

Wydział Agrarno-Parcelacyjny 
Przedstawicięlstwo w Wilnie 

ul, Wileńska 30, tel, 4— 43. 

Nabywa majątki do parcelacji. 

Przyjmuje majątki do parcelacji komisowej z 
wydaniem awansu. 

Likwiduje serwituty. 

Sporządza pomiary. 

Wyjednywa przy parcełacji pożyczki długo 
terminowe. 

  

| [= | [FV 

Najlepsze Teodolity, 
niwelatory, 

instrumenty astrolabje, 
c goniometry, 

Geodezyjne planimetry cie, 

    

powszechnie znanej firmy 

Gusiao HEYdE, prezne 
również 

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze 
tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

„Optyki Rubin“: 
UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58.   Najstarsza firma w kraju (sgzyst. od 1840 r.) 
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Nasiona (grodowe 
Bogaty sortymient, wyborowa jakość, 

NISKIE CENY. 

T W. Smialowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

RządcaRonik | „5828 
samotay lat 28 z A : 
ukończoną Grednią ————LZ0— 

    

“ as RA: aa i galanteryjnych i wy- p 
robów skórzanych. Firma istnieje od 1926 ku. W. i i оЕМЙ Вт'_›': as i saras La ROZ ul. Mickiewicza 4. B t E K 4 R 1 E. 

A K Ъ АЁ‹]я'пнііюпаКуип w Drujsku, gm. Sło. ak 
odzkiej, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów spo- 

żywczo-galanteryjnych i bskalejnych = wyrobów wytwórniej. Za MARKI P OCZTOWE DOKTOR 
szych. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel zee Ry: bask zj Jork : вЁ!;іесііе‚ li» I, ZELBOWICZ 

am. tamże. 2653 — wsk lotewskie, estoński dafi. 
asi - 2 skie i polskie (z wyjątkiemi Am chor. weneryczne, 

7673. 1. A. <jentin Sora» w Drui, pow. Brasławskim, litszych) sa wzamian marki Europy syfilis, narządów 
drobna sprzedaż towarów włóknistych. Firmajistnieje od 1927 r. Zachodnej, Kolonjalne i państw poza: moczowych Właściciel Jentin Sora, zam. tamże. 2654—VI dE aaa sę. Mekių. od 9-1, od 5-8 w, 

i w niedziele i święta ARE 
7674, |. A. «Kamieniecki Edmund» w  Drujsku, gm. między 11 a 1-4, oraz telefoniczni Kobieta-Lekarz 

Słobodzkiej, pow. Brasławskim, sklep S dao i iai ma l 1 Id | 7 
spożywczy. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel Kamieniecki [ 8 OWIG OWa 
Edmund, zam. tamże, 2655—VI LEKCYJ Ga cherche une AS 

s У - 
7675. 1. А. <Кар!но Сигвк» w Rakowie, pow. Možode- francuskiego Fr. ańcCalise | DÓW MÓC OW? 

Czafiskim, sklep Żelaza. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel s our une fi od 12-2 1 м „sklep P le fillette de od 4-6 
Kapłan Girsz, zam. tamże. 2656—V1 angielskieg0 ui ans, pour аргев | mi „Miekiew:zą 24 

aka AN IS udziela algas ala ou comme demi tel 27 | —l. . nauczycielka, ace, s'adi * ъ Airos 
"1676. 1. A; <Kapłan Tajba> w Rakowie, pow. Mołode- ul. Rzeczna 11-a—11, Е піяіп'сііп a, i maski ROZ 

z ga a Firma istnieje od 1927 7 Właściciel see: vis-a- «Francaise»,  7—ogęg Doktór Medyo; 
apłan Tajba, zam. tamże. 57—V1 s Uuiwersytetu). —0 zn - 

7677. 1. A. «Liwszy< Fania> w Razowie, pow. Motod aa Listwy I Ramy A. CYMBLER ASA. e , . Mołode- 
czańskim, sklep galanteryjny i obuwia: Firma istnieje od 1027 Udzielam gotowe i na obsta- Ša a 
roku, Właściciel Liwszyc Fania, zam. tamże. 2658— VI ВнЙ „lekcsį knot, Oprawa  ; czoi da Elektrote- 

ncuskie, nie- : 
7618. I. A. «<Lewin Wulf» w Opsle, pow. Brastawskim,  mieckiego Skr. dzie- Kas danai i Mickiewicza Bt herbaciarnia: Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Lewin  ciom i dorosłym po | ram solidnie i tanio Tatarskiej 0—2 | 5 — g 

Wulf, zam. tamże. | 2659—VI1 Na! aj i wykonuje W. Z. P.43. 

ma TTT Usole A O CJE у Й a -galan- 
teryjnych oraz wyrobów tytuniowych. Firma istnieje a 1927 P k * J Uw А DOKTOR 
roku. Właścicielka Muszkat Sora, zam. tamże. | 2660—VĮ sel uję "K. Szalkiewicza | A. Blumowicz 

pokoju niekrępującego, "Wil choroby: 7680. 1. A. «Norman Zelik» w Wijejce, ni. Mołodeczań- iwii age : 
ska 16, sprzedaż mięsa. нпа Ченцеро ой 1922 гови, Маве. — ощ w cźntram | uj. Ostrobramska23 | weneryczne i skóme. 
ciel Norman Zejik, zam. w Wilejce, ul. Krótka,  2661—VI składzć wadmi. | Oliwa do palenia | Przyjęcie: 9—1 _3—8, X 3 „ul. . :іг:›:гц p w Sk w najlepszym | Wilno, ni. WIELKA 21. 

7681. 1. Ą. +Resnik a w Opsie, poz. Braławskim, dės AA 8% 22 602 Tel. 921. 
edaż towarów bakalejno-galavteryjnych, żelaza i Заа wał Tesztek towarów. włóknistych. Firma „stacje od 

Doktór Medycyn: 1917 roku. Właściciel Reznik Lejzer, zam. tamże. 2662—V| O rozwoju każdego Pianino ŁU KIEWICZ 

7682, 1. A, «Rusonik Hirsz» w Drujsku, gm. Słobódz. przedsiębiorstwa doskonałe sprzedaje choroby weneryczne, 
kiej, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów kolonjalno- decyduje reklama za gotówkę fub na skórne i płciowe 
piety Firma istnieje od 1918 r. Nase p saik Dziennik <SŁOWO> "at; W- SPRA ul. Mickiewicza, 9 

irsz, zam. tamże. Z jako najpoczytniejsze m. 23. pony. SA 1 ul. e 

7683. 1. A; «Naum Sidrański—zastępstwo firm krajo: pismo, wychodzące w gubioną ksiażecz: STCH 1» przyj. Ee 

wych i zagranicznych handlowo-przemysłowych ze skła- wielkim makładzie i Z kę i kzrtę mobi- R 
dami aw = ul. s pu 9, dO AC aa SOW aa 6. | I 

dstawicieist „rm krajowych i zagranicznych handłowo- Szy: 2 na- na imi otra 
Drzemysiowych | sprzedaż towarów i wyrobów tychże firm. szego kraju, daje gwa- Radziwiła, wid przez Г. й 01501 

Firma istnieje od 1907 roku. Wlašciciel Sidrafski Naum, zam, p „a i sku- P, K. U. Lida, wieś Ados i - ee 4 
— — i kórn ° tamże. 2064—VI д о iais 1 Różanowstccj, pge Wileńska 7, tel. 1067. 

7684. |. A. <Szejner Fryda» w Brasławiu, ul. 3 Maja ogłoszenia fachowo Lida, unlewažnia SIĘ Rask 
3, sklep towarów bławatnych i galanteryjnych—sprzedaż drob- redaguje i załatwia 586—0 DOKTOR 
na bez wyrobów wytwórniejszych. Firma istaieje od 1923 r. Biuro „ADMINISTRA- «н s 

Właścicielka Szejner Fryda, zam. w Brasławiu, ul. Piłsudskie. CJA» ul. Wielka Nr 56* gubiono 2 weksle В Ginsberg 
go 124. 2665—V4 Tel. 14—38. (nad No- blankowe na 5 choroby weneryczne 

FORTERIANY, PIANINA i FISHARMONJE [teriuszem  Bohusze. „tys 12 S 5 syfilis i skórne. 
jwiczem). 549— pore oe Świ! Wilno, ul Wilefiska 3, 

н y, z žyrem Stelana Medót 
K. DĄBROWSKA AGRON Sway. Uprasza się Poe” RS si 

Wilno, uł. Niemiecka 3, m. 6. OM znalazcę 0 zwrot zą tod 4 do 8, 
Przedstawicielstwo pierwszorzędnych Zagranicz |były | administrator Slam: powii kie: se 

nych i Krajowych fabryk. non = = SE Gad Uszą, mą ——— 
p › 5 a a 

SPRZEDAŻ i WYNAJEM. lz rodziny  obywatel- 22 z Lekarze-Dentyści. 
AkK zi pył: ^ 

5 le posadę zdmlnistr, + Letarz-Dentysta 
lub rządcy. Łaskawe Poszukuję th K j Iski 
zgłoszenia: Swieclany nozyciela st таг 9Н> "3…]8 e 

ileńskie, skrz. pocz: Zyłoszenia: Sto Jekó Wilno, ut. Wielka 21, 
na 7 KAG ща 64 — 588—0 Przyjmuje: od BI. 

Z8C— 

Mość przecio odmrożeniom M.Wilenkin |, jesc nysa 
LECZY | @ Dom i Ska |W, Pasiriski 

Ž т Ed z ogr. odp. jul. Mostowa 9 m. Эт 
świeże i zastarzałe A murowany w Śród« ilno,ul,Tatarska | przyjmuje: od g. 10—2 
odmrożenia vt |] mieściu sprzedamy 20, dom własny iod g. 3—7. 

Dk. Zahęta | | Fabryka 1 skład Z s > |. H.-K. <Zachęta> abryka i skła: zapobiega odmrożeniom Gdańska 6, tel. 9 05 o wabi 
90—2 ECA a= pe oki 

DODDOOO DOOOOOOOOOO00O00O BONODESZRORRERRANNOPANNENE wanna łóżka uikiowane I 1. a 

8 Nasiona doborowej © & Blu. Way” Gay, Przyjmuje: od g. 0-2 
] : о * " turka, krzesła t 9 jakości S 5 i „debowe itd, |. 

O CEBULKI i Kłącza kwiatowe oraz O = „ a | Dogodne warunki I 
8 narzędzia ogrodnicze poleca 8 = Ę z na raty, AKUSZERKI. 

й i « = 3 Hodowla i Skład Nasion 2 z a Kojų. эиевона: AKUSZERKA 

Q ož 3 POKOJU nego z wy. M. LAKNEROWA 
o ы 8 m > a ka Centrum rodzaje, e > 8 | 

= m miasta od zarąz po-7w., Kasztan + 
ё w Warszawie, Jerozolimska 45, tel, 58-1 8 : i = siakuje bandkinteė Н w. = - | 

и ZA SSN T arszawy. Oler: а 1189 Firma istnieje od 1848r. OZ pz й Зр. & Ю soldne do din, 
=. Rolniczy H. Mūhsam AE: 3 <stowa» pod A. A. asa 
= 
= 

2 
m 
= 
= 
= 
= 
= 
a Wielki ilustr. cennik na żądanie. 

Hurtowny Skład Nasion 

Emil Freege 
Kraków, Lubicz 38 
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2—689 . i Sukiennice 15/16. 

nieznane kosmetyczne no* 
Ostatnie wości, eliksir na foki I tale, 
utrwalający ondulację, gwarantowane, 
patentowane ręczne aparaty do вато- 
mąsażu twarzy i cał:go ciała, najroze 
malisze pasy uszczupiające. Ostatnie 
modele. Żądajcie bezpłatnych, ilustro- 
wanych prospektów. 

„D..H: r, Bydgoszcz, Gdańska 131, 

51 
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* WŁOCŁAWEK * 
poleca hurtowo i detalicznie wszelkie = 
N ASION A w wyborowych & 

gatunkach. = 
Cenniki i specjalne oferty wysyłamy = 

na żądanie bezpłatnie, a 
опшнИниооочиооссосочнованниясония kilżuletni. 

Obwieszezenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w_ Wilnie, Franciszek Lagiecki? S 
Wilnie przy ul. Jakóba Jasińskiego 
Nr 1 m. 3 zamieszkały, zgodnie > 
art. 1030 U. P, C. podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 17 |ute- 
о 1928 г. о godz, '10-tej rano w 
iinie przy ul. Szkaplernej Nr 4, 

odbędzie się sprzedaż z licytacji po- 
zostałego po zm. Salomonie  Refiesie 
majątku ruchomego, składającego się 
z urządzienia tariaku, oszacowanego 
na sumę zł, 910. 

SDA ią Praktyk, „, AKUSZERKA 
ukuje posady: ŚWIDERSKA 

łoszenia do Adm. ul, Mickiewicza 4 m.i2 
<Słowa» pod «Rządca- przyjm.: od g. 10—12 

16 
  
  

Rolnik», 0—695 — 8 
. was KB mg 

iegi l cze 
Rządga я rolnik + Peas iekarzy: 

z niedużą rodz.ną po- Wydz. Zdr. 6237. 

  

szutuje posady od 1 11—28 
kwietnia 1928 r., po- 
siada chlubne  šwia- — 
ah 4 eks AKUSZERKA 

f pr: 1. 

Adres: Poczta Dokazy. OKUSZKO 
ce, powiat Dzisieński, powróciła 1 wznow   Komornik Sądowy (-) E. Legiecki 

2092-V1, 

majątek Hniezdziłowo prz a chorych. 
Jan Sabliński. 508—0 Kosów, Ža i 

  
Wydawsa Staulsław? Mackiewicz, Redaktor edpowiedzialny Czesław aarwowski Drukarnia « Wydawnictwa Wiłeńskie» Kwaszelna 23


