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| (o nas dzieli 
P. Testis w „Kurjerze Wileńskim" 

zapowiedział szereg artykułów, o tem, 

co dzieli wileńskich konserwatystów 

wileńskich demokratów. Na uboczu 

jąc, różnic widzę wiele. jedną chcę 

| podkreślić. 

| 
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Wszelka świadoma działalność lu- 

dzka wypływa z pewnych założeń teo- 

retycznych; całość tych założeń, two- 

rząca światopogląd, jest czemś w ro- 

dzaju budowy; budowa ta może być 

mniej lub więcej logiczną. Największe 

różnice pomiędzy ludźmi zachodzą, 

gdy się różnią zasadnicze, najgłębsze 

podstawy ich światopoglądów.. Do 

podstawowych zasad należą pojęcia 

religijne. W tej właśnie dziedzinie po- 

| między naszymi konserwatystami a de- 

mokratami są zasadnicze różnice. 

sts 

| Wiara katolicka leży u najgtęb- 

szych podstaw programu naszych kon- 

_ sefwatystów. Stąd w całej akcji kon- 

serwatywnej jest stała dążność do trzy- 

mania się zasad etyki katolickiej, tak 

indywidualnej, jak i społecznej. Etyka 

ta w wiełu sprawach dająca bardzo 

szeroką swobodę, w innych bardzo wy- 

raźne stawia żądania. Odchylenia od 

tych żądań u naszych konserwatystów 

_ migdy nie są programowe, i jeżeli cza- 
sem się zdarzą, to tylko jako skutek 
błędu lub słabości. 

Według zasad naszych konserwaty- 

stów, Polska powinna być państwem 

katolickiem. Nietylko dtatego, — i tu 
| jest rozdźwięk z nacjonalistami — że 
, większość narodu polskiego jest kato- 
c: ale dlatego przedewszystkiem, 

państwo, jako objaw życia ludzkie- 
go, nie może uniezależniać się od Bo- 

/kąś wiarę; a wiarą prawdziwą jest 

wiara katolicka. 
° „Та sama wiara nakazuje państwu 
tolerancję dla wyznawców innych re- 

figji: dotychczas nasza konstytucja, ró- 

wnała nie wyznawców, lecz wyznania, 

— równała prawdę z błędem. Szła więc 

za daleko. I niewystarczającą jest po- 
prawka o „naczelnem stanowisku'* Ko- 

Ścioła katolickiego. (art. 114). 
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A Niedość pilnie czytam „Kurjer* i 

- „Przegląd Wileński* by być pewnym, 
że zupełnie ściśle określę stanowisko 
demokratów wileńskich wobec religi. 
Sądzę, że można je ująć jednem sło- 

_ Wem: liberalizm. W pojęciu liberała, 
_ religia jest sprawą prywatną, w życiu 

_ publicznem ma co najwyżej znaczenie 
tradycyjnej ceremonji, Państwo, jako 
Państwo jest wolne od wszelkiego wy- 
znania. Wszystkie wyznania — z wy- 

Jątkiem tych, które państwu szkodzą — 
3 należy uważać za równouprawnione; 

bo końcem końców — niema  kryte- 

"jum, które by mogła wskazać, jaka re- 

ligja jest prawdziwą — jaka błędną. 
! wogóle: „co jest prawdą?“ (Jan, 18, 

-/38). W pojęciu demokraty — liberała 
konstytucyjne „naczelne stanowisko” 
jednego wyznania jest frazesem, Zro- 
dzonym przez oportunizm dla domaga- 
jącej się przywileju większości. 
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Dalsze praktyczne różnice pomię- 
dzy dwoma kierunkami wileńskiej my- 

„Śli politycznej są już tylko wynikiem   
logicznym z tej podstawowej różnicy. 

„Tak np. według zasad naszych kon- 

erwatystów umowt. małżeńska chrze- 

_Ścijan jest sakramentem, kwestja zaś 
_ istnienia czy nieistnienia tej umowy— 
‚ Sprawą teologiczną, religijną. Dla libe- 
‚ Таа — umowa małżeńska nie różni 

“Sig zasadniczo od innych umów i pań- 

_ stwowej regulacji podlega. Stąd u kon- 

z podkreślanie sakralnego 

“ tharakteru małżeństwa — u demokra- 

ów dążność do ślubów czysto cywil- 
fych. Różnicę tę dość jasno podkreślił 

P- Studnicki w odpowiedzi na moje 
, skromne uwagi. 

|, Te przykład; są i inne różnice; nie 

° — będę się silił na wyliczenie wszystkich. 
Wskažę na sprawę religii w szkolni- 

(Dalszy ciąg na szpelcie 6-10) , 

   

    

  

835 że musi jako calošč, wyzrfawač ja“ 

"ROK VIII Nr. 54 (1044) 
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| WAWNO, Niedziela 10 lufego 1940 r. 
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ECHA STOLICY 

Posidzenie Senafu. 

Pienarne posiedzenie Senatu wy- 
znaczono na Środę dnia 13-go b.m. o 
godzinie 4-tej popołudniu. 

Dekret o ustroju sądownictwa w 
komisji senatu. 

Senacka komisja prawnicza, pod 
przewodnictwem wicemarszałka sena- 
tu Posnera, postanowiła zaproponować 
na plenum senatu uchwałę, odrzucają- 
cą uchwalony jeszcze w grudniu r, ub. 
projekt ustawy w sprawie odroczenia 
dnia wejścia w życie rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej, obejmującego pra- 
wo o ustroju sądów powszechnych. 

Święfo marynarki wojennej. 

WARSZAWA. 9.2. (PAT). Z okazji 
święta marynarki wojennej przypada- 
jącego w dniu 10 lutego szef kierowni- 
ctwa marynarki wojennej otrzymał na- 
stępującą depeszę: „Naszej marynarce 
wojennej ślę z okazji święta żołnierskie 
życzenia, aby w wyścigu pracy nad u- 
gruntowaniem potęgi i sławy Rzeczy- 
pospolitej, szła zawsze w pierwszych 
szeregach obrońców Ojczyzny. Mini- 
ster spraw wojskowych (—) Jozef Pił- 
sudski, Pierwszy Marszałek Polski.". 

Wzrost bezrobocia w Polsce. 
Według danych Państwowych Urzędów 

Pośrednictwa Pracy ostatnie tygodniowe spra 
wozdarfie z rynku pracy za czas od 26 sty- 
cznia do 2.łutego rb. wykazuje 166.184 bez- 
robotnych, zarejestrowanych w PUPP, w 
tem 32.482 bezrobotnych kobiet. W stosun- 
ku do zeszłego tygodnia sprawozdawczego 
bezrobocie wzrosło o 4.995 osób. 
NE P+, bezrobocia nastąpił w 

okręgach PP Łódź o 1.480 osób, Często- 
chowa o 612, Sosnowiec o 273, Kraków o 317 
Biała o 329, Białystok o 292, Wilno o 182, 
Poznań o 383. 

W ostatnim tygodniu bezrobocie zmniej- 
szyło się w górnictwie, w przemyśle metalo- 
wym i hutniczym; bezrobocie wzrosło w gru- 
pie wtókienniczej, budowlanej, pracowników 
umysłowych, głównie zaś wśród robotników 

iey alifikowanych. „| 
początkach lutego r.ub. było 181.453 

bezrobotnych. 

Telefon Warszawa--Bruksgla--Pa- 
ryž--Londyn. 

Na skutek ostalėcznego — porozumienia 
rządu polskiego z rządami francuskim, an- 
gielskim i belgijskim, w dn. 15 bm. zostanie 
uruchomiona linja telefoniczna przez Berlin 
pomiędzy Warszawą, Brukselą, Londynem i 
Paryżem. 

Rokowania polska-francuskie. 

WARSZAWA, S.II. Termin ukoń- 
czenia rokowań polsko-francuskich w 
Paryżu nie da się jeszcze ustalić, O- 
statnio wyłonił się szereg kwestyj, 
które wymagają szczegółowego omó- 
wienia. Delegacja polska * pełnomoc- 
nictw do podpisania traktatu po za: 
kończeniu rokowań jeszcze nie posia- 
da. Pełnomocnictwa te udzielane będą 
prawdopodobnie telegraficznie. 

Nafychmiast załatwiane malą hyć 
podania pa poczią da M. 

Min. Spraw Wewn. poleciło podległym 
urzędom, by wszelkie podania petentów 
zamiejscowych skierowane w drodze pocz- 
towej załatwiane były narówni z podania- 
mi zgłoszonemi osubiście, o ile sprawa nie 
wymaga osobistego stawienia się w urzę: 
dzie. Opłaty pobierane za załatwianie po- 
dań w drodze listownej nie powinny „prze* 
kraczaė kosztów przesyłki. 

о— 

ZA I PRZEBIW. 
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Niem iec do Marjanny: jeżeli ty, siostrzy- 
czke austrjacka, będziesz pragnęła połą- 
czenia (anszlus) będziemy oboje szczęśliwi 
mk tygodnik humorystyczny H. Flo- 
ten: 

: яуіес!&іе nie 

akcji katolickiej, do której należą wszelkie ‚ 
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EIEDUAKONIE — Kuler kalejowy. 
GRASLAW -- Księgarma T-wa „Lat” i 
DABRGWICA (Poiesie) -— Księgarnia K. Maiinawsktego OSZMIANA 

BUKSZTY — Balei no | PIŃSŚK — Księgar 

GŁĘBOKIE — ui dzamierew ы POSTAWY — 

GRODNO - STOŁPCE -- Księgarnia 

HOROBZIEJ ST. ŚWIĘCIANY — ui 

TWIENIEC WIŁEJKA POW. — 

KLECH — WARSZAWA 

DA > al. 
MOLOPECZNO 
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Dodpiscnie protokułu nastąpiło Wczoraj 
Łotwa przyłączyła się do Polski, Rumunji I Estonii 

Inów wystąpienie Kowna przeciw Ba- 
łodisuwi, 

„Lietuvos Aidas* zamieszcza na- 

stępujący znamienny artykuł: 
„Pakt Kelloga będzie miał szczegól- 

ną historję na wschodzie. Tutaj za Mar 

sa odegrywał bolszewik. Niektóre pań- 

stwa, w pierwszym rzędzie Polska i 

Rumunja, nie proszone przez nikogo, 

postanowiły bronić świat przed tą о- 

kropnością wojenną. Wszyscy wierzyli 

w. wojowniczość bolszewików. Polacy 

zaś, tak jak kiedyś zasłużyli na renomę 

„przedmurza chrześcijaństwa" przeciw 

tatarom, tak teraz zdobyli miano zbaw= 

ców od bolszewizmu i dzięki temu wszy 

scy patrzyli przez palce, a niektórzy 

nawet i dopomogli, gdy ci „zbawcy* 

plądrowali i grabili, gdzie się dało. Za- 

grabili część Litwy, Ukrainy i Białoru- 

si. Olimp polityczny / powiedział 

„Amen“. 
Nawet Kelloga Polacy tak potrafili 

nastraszyć bolszewickim Marsem, że 

ten, zwołując wszystkich innych do 

swego paktu, pominął Moskwę. 

Lecz oto Moskwa sama przystąpiła 

i podpisała pakt Kelloga. Nie koniec 

na tem. Litwinow zaproponował Pol- 

sce i Litwie swój protokół. 
Warszawie się to nie podobało. 

Litwa natomiast sądziła, że dla po- 

pierania pokoju z nikim nie trzeba się 

naradzać, ani prosić o błogosławień- 

stwo trzynastu wujaszków... 

Niestety Ryga i Tallin nie odważy- 

ły się wykazać samodzielnego rozumo- 

wania. Spiewały więc to sama co i War 

szawa. Jakże iść przeciw woli Warsza- 

wy! Nie! Warszawa nie wyrzeka się 

wojny — i my również nie!" 

P. Bałód.is chyba wie, że celem 

Piłsudskiego, Sławka i wszystkich le- 

gionistów, którzy rządzą obecnie Poł- 

ską jest przywrócenie granic z 1772 r. 

Niech p. Bałodis weźmie mape histo- 

ryczną. Zobaczy, że po przywróceniu 

granic Polski z 1772 r. z Łotwy zosta- 

łaby tylko Ryga z kilkoma północnymi 

powiatami. Może b. B. nie wierzy w 

to. I my nie chcieliśmy: wierzyć, gdyż 

w 1920 r. zaraz po podpisaniu układu 

suwalskiego nasi pesymiści przepowia- 

dali, że Polacy złamia układ. Może p. 

В. spodziewa się, że Łotwa będzie o- 

miniefa? Być może. Lecz i tu układ 

i suwalski jest przestrogą. 
Mniejsza o to. przyszłość pokaże, 

co da Rydze i Tallinowi śniewak pod 

kamerton warszawski. Chyba nic dob- 

rego. 

Iatrygi łotewskich socjalistów. 
Z Rygi donoszą. NĆa wczorajszem 

posiedzeniu sejmu łotweskiego przewo 

dniczący sejmowej komisji zagranicz- 

nej zaproponował ratyfikowanie paktu 

Kelloga. jedynie socjaliści w osobie 

posła Łajcena (agenci Kominternu, jak 

nazywa cih „Siewodnia”) sprzeciwiali 

się temu, mając wyraźny rozkaz Mos- 

kwy, która za wszelką cenę nie chce 

dopuścić by pakt Kelloga był ratyfi- 

kowany przed podpisaniem protokółu 

Litwinowa. Celem utrudnienia Łotwy 

jednolitego frontu Łajcen _proestował 

gascy, co na sali sejmowej wywołało 

ogólną konsternację i zamieszanie. Nikt 

nie spodziewał się podobnego wystą- 

pienia. Jeden z posłów, Łazerson, krzy- 

knął: „Litwinow za pakt Kelloga — 

Łejcen przeciw!'* — W sali rozległ się 

śmiech. Któryś z posłów krzyknął: „No 

dostanie teraz Łajcen piepszu z Mos- 

kwy!* Na to inny poseł odpowiedział: 

„Nie, gdyż z Moskwy właśnie nadszedł 
rozkaz ratyfikacji paktu!". 

Antykenkardatowe - posnnięcia rządu 
lifewskiego. 

Władze fitewskie przesłały kierownictwu 
Akcji katolickiej i wszelkim organizacjom 
następujący komunikat: 

1) młodzież poniżej lat 21 może być przy- 

jęta do organizacji tylko za zgodą rodziców, 

5 młodzież szkół średnich i wyższych m0- 

że nałeżeć tylko do organizacji swoich uczel- 

mi, 3) studenci mogą pracować w organiza- 

cjach, ale warunkiem że władze uniwer- 
będą miały nic przeciwko teri. 

dzenie to dotyczy szczególnie 

Kierownictwo tej akcji jest wo- 

bec more zatroskane i sądzi, że te: 
go r ju przepisy nie dadzą się pogodzić 
z konkordatem, kt zapewnia Akcji kato- 

lickiej swobodę. Ufa ono, że to rozporządze- 
nie będzie stosowane w praktyce. Odby- 

ty ER: młodzieży „Parasaris* już 

bowat. -— : 

ogólnokrajowy zjazd Federacji Pracy 
Z Kowna donoszą: 3 i 4 marca odbę- 

dzie się w Kownie ogólnokrajowy zjazd 

Federacji Pracy. Na zjeździe wygłoszą re- 
feraty b. Kontroler Państwa dr. Milczus, 
dr. Ambrozajtis, Radzewiczus, Dawidajtis 
inni. 

organizacje. 

Zawiadomienie poselstwa łotewskiego. 
MOSKWA, 9.1. PAT: Poseł łotewski w Moskwie Ozols złożył 

komisarzowi Litwinowowi notę z oświadczeniem, iż upoważuio- 

ny on został przez swój urząd do podpisania nrotokułu. wpro: 

wadzającego w życie pakt Kelloga wspólnie z Polską. Rumunią i 

E-tonją, w dniu 13 lutego. Jednocześnie zawiadomił © tem po- 

seistwo polskie. Litwinow miał w ciagu dnia dzisiejszego odpo- 
wiedzieć na powyższą propozycję. 

Kiedy zapadła decyzja bofwy? 
RYGA, 9. Il. PAT. Łotewska Agencja Telegraficzna donosi: Rząd łotewski 

zwrócił się do rządu Sowietów Z propoziėja odroczenia podpisania protokułu Litwi- 
nową na dzień 13 b. m., ażeby umożliwić Łotwie podpisanie protokułu wspólnie z 

Polską, Rumuają i Estonją, które propozicię łotewską popierały. Rząd moskiewski 
powyższą propozycję łotewską odrzuc ił. Wobec tego udzielił w dniu dzisiejszym tele: 

graficznie posłowi swemu w Moskwie pełaomocnictwa ćo podpisania protukułu 
jeszcze dziś wspólnie z Polską, Rumunią i Estonją. 

Komisja spraw zagranicznych sejmu uchwaliła na nocnem posiedzeniu po wy- 

jaśnieniu megatywnego stanowiska Litwy i Finlandji w sprawie natychmiastowego 
EN protokółu Litwinowa wzięcie udziału przez Łotwę w dzisiej- 

szym akcie podpisania protokółu w Moskwie wraz z Rosją, Polską, Rumunją i Esto- 
nją. Poseł łotewski w Moskwie otrzymał już niezbędne instrukcje. 

Podpisanie na dziś odroczone skatkiem choroby dalegata Ramnaji 
MOSKWA, 9.11. PAT. W odpowiedzi na pismo Litwinowa w sprawie 

podpisanie protokułu pos. Patek odpowiedział mu w dniu 7 b.m, że na- 

Skutek niedyspozycji delegata rumuńskiego Davili podpisanie protokułu 

nie może mieć miejsca i zażądał odroczenia do dnia 9 b. m. Litwinow 
przyjął tę propozycję. Wczoraj wieczorem Odwiedził Litwinowa poseł 
estoński Seljamaa, który zakomunikował mu, iż rząd estoński zgadza się 

podpisać protokuł w dniu 9 b. m. 

Jak podpisano protokuł 
MOSKWA. 9.2. (PAT). Decyzja Łotwy co do podpisania protokółu 

wspólnie z Polską, Rumunją i i Estonją nastąpiła w ostatniej chwili i była 

wielką i dia kół sowieckich. Depesza rządu łotewskiego co do 

udzielenia pełnomocnictw posłowi łotewskiemu w Moskwie Ozolsowi podpi- 

sznia protokółu nadeszła już podczas samego aktu podpisywania tegoż pro- 

tokóła, b rednio jednak przed złożeniem podpisów. Przy składaniu pod- 

pisów zwrócono uwagę na rozmieszczenie ików państw, podpisu- 

jących protokół przy stole. Po jednej stronie stolu zasiedli: przedstawiciel 

i pełnomocnik Związku Sowieckich Republik Rad Litwinow oraz pełnomocni- 

cy i Estonji, po drugiej zaś stronie naprzeciw Litwinowa zasiedli min. 

Patek i Davila. Na przemówienie zastępcy komisarza ludowego dla spraw za- 

granicznych Litwinowa odpowiedział pos. Patek. Z racji podpisania protokó- 

iu o godz. 9 wiecz odbyło się przyjęcie wszystkich sygńatarjuszy oraz człon- 

ków kerpusu dyplomatyczaego i prasy w ie polskiem w Moskwie. 

  

Państwo kościelne nie wsfąpi do bigi Narodów 

BERLIN. 9.2. (PAT). W związku z wiadomościami o pomyślnem zakoń- 

czeniu rokowań pomiędzy Watykanem i Kwirynałem „Berliner Tageblatt" w 

depszy z Genewy powołując się na informacje miarodajnych kół katolickich, 

znaj jących dokładnie poglądy Watykanu, donosi, że wiadomości 0 zamie- 

rzeniach rządu papieskiego wstąpienia do Ligi Narodów są zupełnie nieści- 

słe. Rząd papieski nawet po uregulowaniu stosunku swego do państwa włos- 

kiego nie ma zamiaru wstępować do Ligi Narodów. 

GENEWA. 9.2. (PAT). (Szw. Ag. Tel.) W związku z historycznem 

wydarzeniem dojścia do porozumienia pomiędzy Watykanem a Kwirynałem, 

wchodzi też na porządek dzienny sprawa ustosunkowania się Watykanu do 

Ligi Narodów. W kołach zbliżonych do Ligi Narodów niema dotychczas zde- 

cydowanego poglądu w tej sprawie. Jednakże wskazuje się tu na opinię pe- 

wnej bardzo wybitnej osobistości kół katolickich, która w swoim czasie szero- 

ko motywowała pogląd iż Watykan nie może być członkiem Ligi Narodów. 

Wypowiadany jest pogląd — kończy się komunikat Szwajcarskiej Agencji 

Telegraficznej — że również i przywrócenie władzy świeckiej Stolicy Apostol- 

skiej nic w sytuacji powyższej nie zmieni. 

"  Poselstwo chińskie przy Wafykanie 
Radjo Stefani donosi z Szanghaju o utworzeniu poselstwa_ chińskiego przy Waty- 

kanie. Według tej wiadomości posłem mianowany został Liu-Ta-Ting. 

Przed 64 posiedzeniem Rady bigi 
GENEWA, 9 Il. Pat. Sekretarz generalny Ligi Narodów przesłał do 

rzędów państw, będących członkami Rady, prowizoryczny porządek dzienny 

64 sesji Rady, która rozpocznie się w Genewie dnia 4 marca rb., pod prze 

wodnictwem przedstawi:iela Włoch Scialoi. 25 spraw, obejmujących niemal 

wszystkie dziedziny działalności Ligi Narodów, figuruje w tym porządku 

dziennym. Sprawa mniejszości została tam wniesiona na wniosek przedsta- 

wiciela Kanady p. Danduranda i przedstawiciela Niemiec p. Stresemanna. 

Kilka petycyj mniejszości, dotyczących Górnego Śląska, bądź ze strony 

niemieckiej, bądź polskiej, figuruje też na porządku dziennym. 

Krwawe rozruchy w Indji 
BERLIN, 9 1]. Pat. Z Bombsju donoszą, że sytuacja uległa tam w ciągu 

dnia wczorajszego znacznemu zaostrzeniu. W walkach pomiedzy ludnością hin- 

duską i mahomełańską padło po obu stronach 30 osób, zaś 100 zostało rannych. 

Brytyjskie oddziały wojskowe zmuszone były do kilkakrotnej zbrojnej interwen- 

cji przy pomocy tanków. W|g ostatnich wiadomości sytuacja przybrała charak- 

ter niezwykie poważny. Rozruchy przerzucć się miały na miasta sąsiednie 

ilość zabitych w Bombaju obliczają obecnie na 100 osób. 3 

Trocki zamieszka w Wiedniu 
WIEDEN, 9.2. (PAT). United Press Z Berlina donosi, że Trocki zamierza osiąść 

па stale w Wiedniu, rezygnując z osiedlenia się w Berlinie ze względu na stanowisko, 

zajęte w tej sprawie przez Niemcy. Dzjiennki wiedeńskie stwirdzają zgodnie, iż jest bar- 
dzo wątpliwie, aby Trocki otrzymał pozwolenie na pobyt w Austrji. 

Król Jerzy wyiechal 2 Buckingham 
LONDYN. 9.2. (PAT). Dzisiaj król angielski odjechał z  palacu Buckingham do 

miejscowości klimatycznej nadmorskiej Bognor. O godzinie odjazdu króla z pałacu za- 

wiadome było tylko najbliższe otoczenie. Mimo ambulansu samochodowego, którym 

ko król rozpoznany został przez mieszkańców Londynu, którzy zgromadzili się na ca- 

ej drodze, wznosząc żywiołowe okrzyki na cześć króla. Król jerzy który cieszy się ze 

strony społeczeństwa angielskiego niezwykłą popularnością, spotkał się dziś po raz pier- 
wszy z mieszkańcami stolicy po kilkumiesięcznej chorobie. 

binja telefoniczna długości 12.800 kim. 
STOKHOLM. 9.2. (PAT). Dziś odbyło się otwarcie linji telefonicznej, łączącej 

Szwecję z Buenos Aires via Berlin. Długość tej linji telefonicznej wynosi 12.800 kim. Ro- 
wa była wyraźnie słyszana po obu stronach. Koszt 3-minutowej rozmowy wynosi 
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ctwie, na sprawę Konkordatu, na spra- 

wę stosunku do hierarchji kościelnej. 

W tych sprawach również jasne są, 
różnice pomiędzy liberałami a konser- 

watystami. Religijne poglądy są też 

powodem różnego traktowania przez 

oba kierunki „tradycyj masońskich". 

o których pisano w „Kurjerze'. I nawet 

w sprawach socjalnych — odmienne 

stanowisko „Kurjera“ i „Slowa“ wy- 

pływa nie tyle może z różnic klaso- 

wych, co razczej z różnicy katolickiego 

i liberalnego poglądu na prawo wła- 

sności. 

4 > * 

My w Wilnie, wobec grozy ze 

Wschodu, nieraz umiemy się godzić. 

Maszerować osobno — bić razem, mó- 

wił Napoleon. Warszawa jeszcze da- 

leko jest od wroga, tam się jeszcze 

maszeruje. My jesteśmy w czołowym 

okopie. Zablisko od wroga, by sobie 

na swary pozwalać. 
Jakież widoki na zgodę mamy? 

Konserwatyzm katolicyzmu wyrzec 

się nie może. Nie mówiąc o innych 

względach byłoby to rozbiciem włas- 

nych zastępów. Nieustępliwość katoli- 

cyzmu jest również faktem niezaprze- 

czonym. 
Pozostaje do wyjaśnienia, czy tezy 

katolickie — przynajmniej w ostatecz- 

nem, praktycznem ich zastosowaniu — 

są rzeczywiście nie do przyjęcia dla 

demokratów? 
X. W. M. 

OBRADY SEJMU 
GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM. 

WARSZAWA. 9.2. (PAT). Po wznowie- 
niu posiedzenia Sejmu marszałek oznajmił, 
że od p. ministra skarbu otrzymał pismo z 
zawiadomieniem o przedłożeniu Sejmowi, w. 
myśł art. 7 konstytucji, zamknięcia rachun= | 
ków państwowych za czas od i stycznia 
1926 roku do 30 marca. 1927 roku. Następnie 
głos zabrał sprawozdawca genera!ny. budże- 
tu p. Byrka i oświadczył, że jak wynika z 
dyskusji — budżet wychodzi z niej jak zu- 
pełny zwycięzca. Mimo krytyki preliminarza 
i uchwał komisji, główna linja polityki gospo- 
"darczej rządu, która znalazła wyraz w pre- 
liminarzu, nie została zwichnięta, gdyż kry- 
tyka nie wskazała nowych dróg, do których 
możnaby się zwrócić bez obawy naruszenia 
równowagi. Budżet jednak musi przejść o- 
gniową próbę głosowania nad 439 popraw- 
kami. 

Referent stoi całkowicie na gruncie uch- 
wał komisji i w jej imieniu zanosi do Izby 
serdeczną prośbę, podyktowaną względem 
na utrzymanie równowagi budżetowej, aby 
Sejm miał tem względ przed oczami podczas 
głosowania. 

GŁOSOWANIE. 
Przystąpiono do głosowania. Odrzucono 

wniosek Celewicza (Kl. Ukr.) o odrzu- 
cenie budżetu w całości. . Budżet Prezydenta 
Rzeczy litej, Najwyższej Izby Kontroli, 
Prezydjum Rady Ministrów i Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych przyjęto bez zmian. 

Przy budżecie Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych w głosowaniu przez drzwi 174 
gł. przeciwko 158 odrzucono poprawkę rzą- 
dową o restytuowanie funduszu SPOŻ 
nego do pierwotnej wysokości. 

Nad poprawką pos. Wożnickiego w bud- 
żecie Ministerstwa Spraw Wojskowych, aby 
zmniejszyć o 10589 zł. pozycję szeregowi 
zawodowi głosowano imiennie. Za poprawkę 
oświadczyło się 153, przeciw jej 186. Popra- 
wka upadła. Odrzucono poprawkę, dotyczą- 
cą skrócenia czasu służby wojskowej, zgło- 
szoną przez posłów Liebermana i Roję. 

1 W budżecie Ministerstwa Spraw Wewnę- 
trznych przyjęto poprawkę pos. Rataja o 
zwiększenie uposażeń w zarządzie  central-, 
nym o 104.881 zł. Odrzucono poprawkę rzą- 
du o przywrócenie funduszu dyspozycyjnego 
w kwocie 6 milj. ZŁ Gdy miano głosować 
nad następną poprawką pos. Czyszewskiego 
(Ch. D) o przywrócenie funduszu dyspozycji 
nego, ale w kwocie 3 milj. zł. pos. Sławek 
wiadczył, że sprawa ta nie nadaje się do tar- 
gów dlatego klub BB nie bierze udziału w 
tem głosowaniu. I tę poprawkę odrzucono. 

Poprawkę pos. Woźnickiego w sprawie 
redukcji policji odrzucono 189 głosami prze- 
ciwko 154. Poprawki pos. Dąbskiego o zwię- 
kszenie podatków bezpośrednich w budżecie 
Ministerstwa Skarbu o 70 milj. i przekazanie 
całego podatku gruntowego samorządom mar 
szałek nie podał pod głosowanie, gdyż po- 
prawka ta zmieniłaby ustawę. Odrzucono 
następnie poprawkę rządową, zmierzającą do 
przywrócenia w pierwotnej wysokości podat- 
ku majątkowego. 

Budżety Ministerstw Sprawiedl. i Przemy- 
słu i Handlu przyjęto bez zmian, odrzucając 
wszystkie poprawki. 

777 asm am ano" 

PAMIĘĆ według metody prof. mne- 
moniki, Członka Akademji Paryskiej 

Н S. Fainsztejna, opartej na psychol. 

š wieku D. zh Wilno, Zawal- 
na 15, tel. 12-73. Specjalny kurs olą 
maturzystów i eksternów. Moje lekcje 

danie. Dla uczącej s'ę młodzieży, 
urzędników i p ulgowe warunkie 

Ba siia Garmo, po poł. Prospekt wy- 

korespondenc:jne dla zamiejscowych 
w zupełności zastępują ustne w) kła- 

p awach kojarzenia wyobrażeń, wzma* 

sylam darmo. 
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Miałbym wyrzuty sumienia, gdybym nie 
zabrał głosu w tak ważnej sprawie, poru- 
szanej ostatnio dość żywo na łamach „Sło- 

Już sam fakt prowadzenia dysputy na 
temat religii wskazuje niezbicie, że coś ku- 
leje, że coś wymaga naprawy. 

e? Sądząc z dotychczaso- 
Św 

  

A cóż to 

        

h auto: wywnioskowa- 
jem trzy zasadni rzeczy: za mało godzin 
nauki religii w szkole powszechnej, następ- 
nie, że nigdy nauczyciel lub nauczycielka 
nie wystarczą i nie zastąpią księdza, wresz- 

ie, że nauczycielstwo innego wyznania win- 
ć religji dzieci tylko o podobnem wy- 

t. d. 
mi się uda dač naležytą odpowiedž 
sze trzy punkty, będę czuł się 

szczęśliwym. 
Według przepisów ministerjalnych dzie- 

cko powinno uczyć się religii dwie godziny 
tygodniowo. Liczba ta jest wystarczająca w 
zupełności. jeśli powstaje stąd jakie niepo- 
rozumienie, to tylko to chyba, że czasami 
dzień, w którym przypada religja — jest 
wolny od nauki, więc wypadnie raz tygod- 
niowo, jest to jednakże objaw normalny i 
żadnego veta być nie może. 

Mimowoli ciśnie mi się tu pod pióro 
fakt następujący: pewien gospodarz przy- 
był do miasteczka na targ i zauważył ciągle 
bawiące się dzłeci przy szkole: - Zgniewało 
go to bardzo. i machnął pismo do inspekto- 
ratu szkolnego... Cóż się jednak okazało? 
Otóż, w miasteczku tem mieści się siedmio- 
klasowa szkoła powszechna, do której w 
pewny dzień przyjeżdża instruktor wychowa- 
nia fizycznego. Ćwiczy on więc kolejno od- 
działy, a zatem, dzieci są stale na polu. Czy 
zarzut więc słuszny? Ani na jotę. Stąd mo- 
rał, że krytykujący musi dokładnie zbadać 
sprawę, nim zabierać się ad hoc do „macha- 
nia* pisma. 

Na zarzut drugi odpowiadam: istotnie —- 
nauczyciel nie zastąpi nigdy. księdza, wszak 
to fizycznie jest rzeczą niemożliwą. Czy jed- 
nak naukę religii oddać całkowicie księżom 
proboszczom — odpowiem z całą świadomo- 
ścią sprawy: jest«tm stanowczym tego prze- 
ciwnikiem. 

Twierdzenie moje może wywołać 
liczne komentarze, protesty i t. d. Nim to 
jednak nastąpi, postaram się tezę swą po- 
przeć żywemi przykładami. 

"_ Pedagogika współczesna, a z nią naj- 
nowsza nauka pedologji poszły tak dalece 
naprzód, że uczyć dziecko w dobie obecnej 
może tylko osoba, że tak powiem świeża, 
a więc fachowa, czem właśnie, niestety nie 
mogą wykazać się nasi księża proboszczo- 
wie, jak się to mówi starej daty. Przemó- 
wić więc do duszy ka według najnow- 
szych pojęć i posunięć nauki nie każdy po- 
trafi. Utylitarne pojęcia religii są dziś nie- 
wystarczające. Dziś rutyna uważana jest 
(mam tu na myśli przedewszystkiem szkol- 
nictwo powszechne) za błąd kardynalny, a 
każde słówko niedostępne dla duszy dziec- 
ka zawiemy dziś z łacińska verbalizmem. 

Podawanie. więc przedmiotu  słabemu 
umysłowi dziecka jest dziś wielką sztuką. 

Nasuwa mi się tu niedawna rozmowa z 
rektorem jednego z naszych uniwersytetów, 
który wyraził się w ten sposób: „uczyć ma- 
łych dzieci nie potrafiłbym wcale". Sapienti 
sat. Sądzę przeto, że nikt z księży probo- 
szczów nie obrazi się na mnie za tak śmiałe 
„wystąpienie“, wszak można znać doskonale 
przedmiot, (utylitarnie) można uczyć bar- 
dzo dobrze dorosłych, lecz nie umiejąc zni- 
żyć się.do poziomu, a zwłaszcza dziecka — 
zepsujemy jeno dobro sprawy. 

  

     
  

   

Jesteśmy przecież ciągłymi Świadkami 
nauk naszych ks. proboszczów, którzy py- 
tania już w oddziale pierwszym stawiają na- 
stępujące: „Kto to jest Bóg, a kto to Pan 
jezus, lub co to znaczy św. Trójca i t. d. 
Mówiąc krótko, podobnych pytań stawiać 
nietylko że można, lecz — niewolno. Sło- 
wem, kazania wyglaszame w kościele, pow- 
tarzane są żywcem w szkole powszechnej 
siedmiolatkom i t. d. W swoim czasie, przy- 
był do mej szkoły ks. proboszcz i na reli- 
gji uczył piosenki w języku..... łacińskim. 

Dopóki więc nie dojdziemy do czasów, 
kiedy u nas powstaną wszędzie siedmiokla- 
sowe szkoły powszechne, gdzieby mógł utrzy 
mać się kwalifikowany ksiądz prefekt, do- 
póty sprawa ta naprzód nie ruszy się z miej- 
sca. 

A zatem: dobrze przygotowany  nau- 

NAJPIĘKNIEJSZA 
— Na maglnesie konkursu pa- 

ryskiego. — 

Pamiętam sad w Damaszku i tę dzi- 
wną ciszę, | 

Gdy zmęczona zasnęłaś. Zda mi sę, 
że słyszę, 

Leciutki rym oddechu odkrytego łoRa 
Jak dwa śrebrne strumienie rzuciłaś 

. ramiona 
W zieleń traw i — za kwiaty biorąc 

je — co chwilę: 

Na twych palcach różowych siadały 
motyle. 

Była ciszą. Patrzyłem na cud twego 
ciałą. 

(Z maurytańskiej kassydy w 
przekłaczie J. K. Pogorskiego) 

  

„ Genjalną miał inspirację pie rw- 
szy człowiek, który kobietę, w peł- 
nej wdzięków krasie, przyrównał do 
kwiatu róży. Aliściów drugi, który 
za nim to powtórzył, był już tylko 
najpospolitszym osłem. 

Nie będę powtarzał lub przypo- 
minał, starych jak Świat, zachwytów 
nad pięknością niewieścią. Kobieta 
budząca cudną pięknością swego cia- 
ła zachwyt, podziw i uwielbienie jest 
jednem z arcydzieł stworzenia Oraz 
przyrodzenia niezrównaną ozdobą. 
Oczywiście, że pojecie piękności 
niewieściej obejmuje nietylko 
1. zw. „rysy twarzy” lecz rozciąga się 
na całą postać niewieścią, wraz z jej 
t. zw. budową, z karnacją ciała, Z 
harmonją  linij etc. etc. — które to 
etcetera raczy domyślny czytelnik 
sam w duszy 'swej dośpiewać lub, 
jeszcze lepiej, w wycbraźni swej ze- 

„chce według własnego gustu odtwo- 
rzyć. 

Ale — choćby najpiękniejsza pod 
słońcem kobieta, choćby budząca po: 

czyciel wychowawca uczyni w tym wypad- 
ku znacznie więcej. 

Mam nadzieję, że zostanę zrozumiany, 
że sprawie tej nadałem bieg rzeczywisty. 

Co się tyczy nauczycielstwa innego wy- 
znania, (mam tu na myśli prawosławnego) 
to bezwątpienia niepożądaną rzeczą jest, by 
wykładało ono religję odmienną. jestem żaś 
Fewny, że wchodzi tu w grę tło polityczne, 
o czem rozpisywać się, uważam nie trzeba. 

J. Hopko. 

BRASŁAW 
— Powiadomienie. Zarząd Kasyna Urzęd 

niczego w Brasławiu ma zaszczyt powiado- 
mić W. Panów, że siedziba Kasyna Urzęd- 
niczego przeniesiona została z Kolonji Urzęd- 
niczej do nowego lokalu i obecnie mieści się 
przy ul. 3 Maja w b. Domu Ludowym. 

Po gruntownem odnowieniu tegoż loka- 
lu, Kasyno otwarło swoje podwoje w dniu 
18 grudnia 1928 roku, dając zdrowy, smacz- 
ny i tani posiłek, gazety różnych ugrupowań 
politycznych , różne gry, jako to: karty, 
szachy warcaby, domino, loto, oraz urządzać 
będzie w każdą sobotę dla swoich członków 
bezpłatne zabawy taneczne pod nazwą „So- 
botek“. 

Bufet oblicie zaopatrzony pod kierun- 
kiem znanego w Brastawiu fachowca czton- 
ka Zarządu Kasyna p. Joachima Bukowskte- 
go, wydaje śniadania, obiady, kolacje i wszel 
kie dania a la carte, po umiarkowanych ce- 
nach oraz przyjmuję zamówienia na zbioro- 
we przyjęcia. 

Kasyno otwarte od godziny 9-ej rano. 
Wejście do Kasyna dla p. p. członków 

i ich żon bezpłatne, p.p. nie członkowie ma- 
ją wstęp bezpłatny do godziny 6-ej po po- 
łudniu, a po godzinie 6-ej opłacają po 20 gr. 
od osoby przyczem każdorazowo winni być 
wprowadzani przez p. p. członków Kasyna. 

Powiadamiając o powyższem, Zarząd 
Kasyna zwraca się z uprzejmą prośbą do 
W. P. o popieranie naszej placówki przez 
częste odwiedzanie naszego Kasyna i zapi- 
sywanie się na członków tegoż Kasyna, jak 
również ze. względu na wspólny interes i 
werbowanie członków i propagowanie naszej 
plącówki. 

ZUBKI; POW. NIEŚWIESKI 
—Czy warto się cieszyć? Dowiedziałem 

się ze „Słowa*”, że niezbyt od nas odległa 
gmina Siniawska uchwaliła 100 zł. na cele 
obrony polskości na naszych kresach zachod- 
nich. Dowiedziałem się również, iż rada tej 
gminy składa się z jednego Polaka, jednego 
żyda i 13-tu Białorusinów. Ten fakt o pozo- 
rach dość złudnych przypomniał mi czasy 
niezbyt dawne, kiedy zbierano składki z po- 
wodu plebiscytu na Górnym Śląsku. wiedy 
zwracano się o składki również i do naszyc 
chłopów, którym na przyłączeniu Śląska do 
Polski załeżało akurat tyleż samo co na jego 
zatrzymaniu przy Rzeszy Niemieckiej. Po- 
nieważ nasi chłopi są skłonni do stawiania 
świeczek nietylko Panu Bogu i świętym, ale 
w razie potrzeby i jeszcze komuś, więc roz- 
wiązywali oni swoje gałganki i wyciągali z 
nich trochę marek polskich dla ich oddania. 
Będąc nieco przesądnym wątpię czy owe 
niezbyt licznie uzbierane marki poszły nam 
na korzyść! Chodzi o to, że przy rozwiązy- 
waniu supełków chłopom z pewnością przy- 
chodziły na myśl często używane zwroty 
mowy, nie wyrażające wcale zadowolenia, 
zwłaszcza dwa najzwykłejsze: „niechaj jano 
sharyč!“ i „niechaj jano zatanie!* tych 
niezbyt szerokich granicach pomiędzy ogniem 
a wodą zmieściłyby się bez trudności wszy- ; 
stkie życzenia naszych chłopów z powodu 
Górnego Śląska i zbieranych składek. Nie 
twierdzę, że to samo powtórzyło się teraz 
w Siniawce (po dawnemu — w Siniówce) 
Różnica jest duża: tam trzeba było wycią- 
gać własne pieniądze a tutaj było tylko gło- $ 
sowanie nad pieniędzmi „kazionnemi*. W 
każdym razie z optymistyczrrem komentowa- 
niem powyższego faktu ofiarności przez 
szanownego Autora korespondencji „Gdzie 
nasza sila“ („Stowo“ 
się nie mogę. Jestem widocznie bardziej po- 
dejrzliwy. 

Pomimo swoich zastrzeżeń przyznaję, 
że radnym z gminy Siniawskiej należy się od 
Polaków podziękowanie za ich decyzję w 
omawianej k natomiast wójtowi chciał 
bym powiedz. 
by 

  

  

    

graniczu państwa i poza tą granicą bardzo 
ich obchodziła. Taka mistyfikacja, wprowa- 
dzająca łudzi w błąd, nie jest wcale požą- 
daną“. M. Bernowicz. 

dziw połowy Świata albo i całego 
Świata, nie jest jeszcze przez to... np. 
najpiękniejszą pod słońcem katedrą 
gotycką, którą każdy przechodzień ma 
Święte prawo, rozkrzyżowawszy ręce 
i z gębą otwartą, oglądać dookolu- 
sieńka niewiedzieć wiele razy; a na- 
wet, jeśli mu ochota posłuży, obstu- 
kiwać palcem każdy detal. Z kobietą, 
choćby najpiękniejszą, tego się nie 
robi. Piękność kobiety— choćby słyną- 
cej z piękności na Świat cały—nie jest 
bynajmniej... jakby to się wyrazić? — 
przedmiotem użyteczności 
publiczności. Piękność kobie- 
ty (bywa, że wielokrotnie wpływem, 
który wywiera, prześcigająca to, co 
niewiasta powie lub co uczyni) jest 
jej osobistą własnością, częścią jej 
samej, bynajmniej nie wyłącznie „ze- 
wnętrzną”, należy do jej forum 
internum  narówni np. z uczu- 
ciami najbardziej iatymnemi, od któ- 
rych wara obcemu a nieraz nawet 
bardzo bliskiemu człowiekowi! 

Kobiety piękność to jakby | jej 
szósty zmysł. Pięknością swoją ona 
„Operuje“— jak np. spojrzeniem lub 
dotykiem. Ma jej piękność tajemnice 
znane tylko jej samej —kobiecie. Pięk- 
ność kobiety to sanktuarjum jakby jej 
gotowalni, jakby jej pokoju tualeio- 
wego, do którego człowiek dyskretny 
i delikatny nie wchodzi... przynajmniej 
bez pukania! Podpatrywać tajemnice 
piękności niewieściej—nie wypada. Nie 
jest rzeczą ani wdzięczną ani Świad- 
czącą o kulturze, Piękna kobieta, ma 
jąca poczucie własnej godności, 
zmarszczy brwi lub odwróci sią pod 
wzrokiem wpatrzonego w nią „nachal- 
nie" mężczyzny. Piękność kobiety ma 
swoją mimozowość odruchową, 
instynktywną, wrodzoną, której nie 
trzeba zacierać i niweczyć, nie trzeba! 
Brzoskwini nie ociera się serwetą. 

Nr. 27) jakoś zgodzić © 

„Lepiejby Pan zrobił, gdy- 8 
nie nalegał na radnych aby głosowali @ › 

tak jak gdyby polskość na zachódniem po- ® 
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Wielki Doroczny Bal Polskiego Czerwonezo Krzyža 
11 luty r. b., Poniedziałek, Salony Kasyna O'icerskiego. Moc niespodzianek, piękne dekoracje sal, efekty świetlne. 

Brak węgla w Polsce 
WARSZAWA. 9.II. Pat. Dnia 9 b. m., o godzinie 12, pod 

przewodni:twem p. prezesa Rady Ministrów prof Bartla odby- 
ła się korferencja w sprawie sytuacji wę: lowej. z udziałem mi- 
nis'rów spraw wewnętrzoych i komunikacji oraz pierwszego 
wiceministia spraw wojskowych gen. Konarzewsxie o. W wy- 
niku tej konferencji p prezes Rady Ministrów wydał do wszyst- 
kich wojewo ów zaiządzenie, w kt*rem, podkreślając niedoma- 

gania, jakie dają się zauważyć w dziedzinie zaopatrzenia lud- 
ności w węgiel, zarządza między innemi niezwłoczne usta enie, 
w porozumieniu z prezesami dyrekcyj kol i państwowych, jakie 
zapasy węgla posiadają wzmiankowane dyrekcje. Zapasy prze- 
kr>czające 4-tygodniowe zapotrzebowanie (w dyr. krakowskiej 
i Iwowskiej trzygodniowe) mogą być w miarę potrzeby Zužyt. 
kowane dla zaopatrzenia rynku w węgiel. Panowie wojewodo. 
wie mają również ustalić niezwłocznie w porozumieniu z do- 
wódcami Okręgów Korpusów, jakie zapasy węgla są do dyspo- 
zycji władz wojskowych, dia ewentualnego zużytkowania nad- 
miaru w tymże celv. 

EjeSzasEBERESEESZZBZENEEEEE JE 
s Oryg'nalna Wystawa 

Biały Olbrzymi Słoń 
WEWNĄTRZ MAGAZYNU 

BRACI JABŁKOWSKICH 
Mickiewicza 18 

z powodu 

„Bwiałego Tygodnia" 
POLECAMY: 
Towary białe wszelkiego rodzaju 

Bielizna stołowa, domowa, damska i męska 
Chusteczki, ręczniki 

_ Firanki, kapy, drelichy, inlety i t. p. 
Wyroby: Scheiblera, Żyrardowskiej i Schiósserowskiej M-ry. 

Wybór znaczny. — . Ceny niskie. 
Chusteczki do nosa pół tuz. od 2.75 
Płótna białe pościel. „ 1.35 za m. 

” »  bielizn. в НОа 
Madapolamy | "r Ša a 

Prześcieradłowe u-d— s a 
Podpinkowe » 450 5 » 
Obrusy białe i kol. z metra —„ 4.- „ » 
Ręczniki gotowe 6 1.25 Szt. 
Serwetki obiad. i deser. „. 080 с 
Firanki z metra » 1.70 „ m. 

„  tiulowe „37. „Okno. 
„ kolor. odpas. аь 

Kapy biale i kolor. » 9.— , Szt. 
i wiele innych artykułów po cenach niskich. 

„pnych, gdzie stała kasa żelazna z pie- 

  

> — 
Nowa afera szpiegowska na Wołyniu. 

Wywiad wojskowy i kolejowy. | 
Ostatnio na.terenie woj. wołyń- | 

skiego, władze bezpieczeńsiwa znów 
zlikwidowaly szajkę szpiegowską, dzia- 
łającą z ramienia mińskiego GPU., 
która za główny teren „pracy* szpie- 
gowskiej obrała sobie miasta, gdzie 
stacjonują oddziały wojskowe. 

Zadaniem tej nowozlikwidowanej 
bandy szpiegowskiej, było wydobycie 
dokumentów mobilizacyjnych 13 pułku 
artylerji polowej. W tym celu został 
zaangażowany szeregowiec tego pułku 
niejaki Kiśluk Włodzimierz—ukrainiec, 
zatrudniony w kancelarji pułkowej. 

Cała sprawa wykradzenia doku- 
meniów byłaby się niewątpliwie uda- 
ła, gdyby nie to, że Kiśluk dostał od 
Szefa sżajki zaliczkę i spożytkował ją 
korzystając z kilkudniowego urlopu 
na nocne hulanki w Równem i Du- 
bnie. Koledzy Kiśluka, jak również 
jego przełożeni powzięli podejrzenie, 
że czerpie on pieniądze z nieczystych 
źródeł. Poddano go więc Ścisłej obser- 
wacji, która doprowadziła do wykry- 
cia całej szajki szpiegowskiej. 

Pewnej nocy wartownik, postawio» 
ny na posterunku przy kancelarji puł- 
kowej, zobaczył skradającego się Oso- 
bnika. Przesunął się on bardzo ostro- 
żuie między budynkami koszarowemi, 
dobrnął do drzwi wejściowych kan:e- 
larji, otworzył je wytrychem i szybko 
zabierał się do otwarcia drzwi nastę- 

za wywiadem wojskowym, szpiedz” 
mieli wykonać również wywiad kole 
jowy w woj. wołyńskiem. W tym ce” 
lu zakupiono kilka aparatów fotogra" 
ficznych i kilkanaście tuzinów klisz. 
Na szczęście 'szajka oOperowała zby$ 
krótko na obranym terenie i nie wiele 
cennego materjału mogła costarczyć 
„Sprzymierzonemu“ wywiadowi bolsze- 
wickiemu. 

W czasie rewizji w domu Gączał- 
ków, władze bezpieczeństwa skonfisko 
wały kilka aparatów fotograficznych 
i około 15-tu tuzinów klisz, wielką - 
ilość nieudanych odbitek fotogralicz gg 
nych i tp. 

Bezpośredni kontakt z agentami 
GPU. utrzymywali Gączałkowie. Do 
Systemu korespondencyjnego szef szaj- 
ki szpiegowskiej się nie uciekał. Z 
wywiadem bolszewickim porozumiewał 
się osobiście. Mając dokumenty w | 
ręku przedostawał się on na teren 
bolszewicki i tam dopiero odbierał 
honorarja. 

KOTA TREBEN JA ADZTAEOŻOCSZZIE 

Rózwód na radia zart 
W Homlu niejaka Katarzyna Smirnow 

zabiła dwoma strzałami z rewoiweru swego 
męża Kolę, — czerwonogwardzistę i zapalo- 
nego partyjnika - komunistę, poczem trze- 
cim wystrzałem trafiła się celnie w skroń. 
Żwawo przeprowadzone śledztwo wykazało 
niezwykłe powody tej tragedji. 

Kola otrzymał mianowicie taki list od 
miejscowego klubu: „Towarzyszu! Żona pa- 
na jest zdecydowaną faszystką. Słyszano jak 
na targu, kupując kartofle, narzekała głośró | 
na obecny reżim i mówiła, że komunistów | 
więcej w mieście niż bochenków chleba. U- 
rągała również na konieczność stania w ko- | 

| 
1 

i 

niędzmi i dokumentami. Wartownik, 
zanim zdołał zaalarmować wartownię 
zauważył, iż w Ślad za osobnikiem, 
który się dostał do hiura idzie kilku 
mężczyzn. Byli to ludzie, do których 
należała obserwacja szeregowca-szpie- 
ga. Hasło, odpowiedź wartownika, je- 
dna chwiła i—Kiśluk na gorącym u- 
czynku został aresztowany. 

W czasie Śledztwa wyśpiewał Ki- 
śluk wszystko. Zdemaskował szeia 
szajki i jego wspólników, którzy — z 
wyjątkiem zbiegłego do Rosji sowie- 
ckiej Dubińskiego — zostali wszyscy 
aresztowani. 

Stwierdzono, iż na czele szajki 
szpiegowskiej stał niejaki Szkolar Wa 
syl z pow. dubieńskiego, również u- 
krainiec. Do współpracy zaangażował 
on sobie Siergieja i Iwana Gączałków 
(ukraińcy), 24-letniego Samkowa Mi- 
kołaja, no i szeregowca Kiśluka. Po 

lejce po cukier podczas mrozu chociaż jest 
żoną wojaka - kómunisty. Jej bezrozumne 
przywiązanie do popów i cerkwi powsztech- 
nie jest znane — szerzy ona tem większe 
zgorszenie, że jako od żony tak zasłużonego 
jak wy towarzysza każdy spodziewa się po. | 
niej dobrego przykładu. Wobec tego stawia- 
my wam ultimatum — musicie się rozwieść. 
Dobro partji tego wymaga”. 

Kola lubił bardzo swą żonę ale uznał żą- 
danie współpartyjników za słuszne. Zresz- 
tą czyż przywiązanie do żony może uspra- 
wiedliwiać zdradę względem partji — nie | 

  

była rady, zapowiedział Kasi, że nazajutrz 
pójdą do komisarza zameldować o swem 
rozejściu. 

iedna Smirnowa protestowała ze wszech 
sił. Obiecywała odwołać na środku rynku 
wszystkie nieprzyzwoite i niestosowne po- 
wiedzenia, wyrzec się popów i spacerów do | 
cerkwi, słowem stać się wzorową żoną czer-ggf 
woniaka. Kola radośnie oznajmił o tych 
stanowieniach swej władzy i sądził, że in- 
cydent jest zażegnany. Ale ideowi prezesi 
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matyzmowi, ischiassowi i podagrze 
7 (rej. Nr. 1150) zk znak słowny 

Broszurka o ziołach leczniczych Oskara Wojnowskiego jest 

wym i epilepsji ( 

$KŁAD APTECZNY J. DRUŻANA 
klubu -byli niezłomni,. honor. partji wymagał, 
ich zdaniem, natychmiastowego rozwodu. 
Gdy szczerze zasmucony Kola doniósł o tem 
żonie — ta schwyciła rewolwer. 

, Klub komunistyczny urządził Koli wspa- 
niały pogrzeb jako „ofierze obowiązku. Padt 

podczas wykonywania otrzymanego roz- ! : ъ * kazu“, Kasię pochowano pocichu, gdzieś pod zawiadamia, że są stale na składzie płotem cmentarza. WB © 

= m 
0 k w Dnia 12 luiego 

aB o nows ie o z Kresów Za- POLO. O kieg ТК PAW "oszcz, ‚ : ` Е 2 urządza ‘рогедгап’е karnawału w 
Zieła A Na PO ša L Zioła przeciwka chorobom nerek „UROBIN* lokalu własnym, Zawalna 1. Począ- 
tworom na kiszkach (rej. Nr. z i pęcherza (rej. Nr. 1147) znak słowny tek o godz. Śej wiecz. Bilety przy 
Zioła przeciwko wymiotom oraz , GARA ь wejściu 3 zł. akademickie 1 zł. 50.- 

atoaji kiszek (rej. Nr. 1148) znak słowny Zioła  prżtciwko” niedomaganiom „TIZAN“ 

Zioła przeciwko chorobom płucnym „ELMISAN“ skrofulicznym (rej. Nr. 1152) znak słowny 
i blednicy (rej. Nr. 1153) znak słowny e KAUKĖS EROS 

Zioła przeciwko artretyzmowi, reu- sA RTROLIN* Zioła przeciwko chorobom nerwo- „EPILOBIN 
rej. Nr. 1151) znak słowny Gzynny bilans handlowy  jesf 
do nabycia w aptece gratis. 

  

A już w żadnym wypadku pięk- 
ność niewieścia nie może służyć — do 

„Miss America“! 
Poszczególne państwa i narody 

  

E najlepszą rękojmią pofęgi państwa 

Jakoż, nie dawniej jak w sam Tym właśnie szcz 
Tłusty Czwartek (czy może bvć pysz- , egółem niech: mi wolno będzie zahaczyć o wielką akcję | zabawy. Zabawą zaś już chyba naj- 

bardziej chamską jest wystawianie 
pięknych kobiet na widok publiczny 
urządzając podczas takiej wystawy — 
konkurs! Konkurs oczywiście o cha- 
rakterze sportowy m, Która „po- 
bije" wszystkie swoje rywalki! Której 
piękność otrzyma największą liczbę 
„punktów bądź od sędziów konkur- 
sowych bądź... z pośród plebiscyto- 
wej ciżby. Mniejsza. Rzeczoznawcy czy 
pospólstwo — mniejsza. Chodzi przecie 
o wyścig. 2 

Sport, sport i raz jeszcze sport. 
Lat temu wiele dosiadało się tylko 
wyścigowych koni. Dziś dosiada się 
kobiety. I one same - niebożęta! — w 
cuglach sprytnych aranżerów gorącują 
się i lecą, lecą, lecą. Do mety! 

% 

Taki właśnie wyścig sportowy pięk- 
ności niewieściej—ż y wej piękności 
niewieściej, żywej, pulsującej krwią i 
nerwami, nie wyścig żadnych posągów 
i portretów! —odbył się temi dniami 
w Paryżu. 

Sportowy charakter całej tej ir.pre- 
zy potwierdza wystarczająco dobitnie 
geneza tego ruchu ....paneuropejskie- 
go, którego przed chwilą byliśmy 
Świadkami. Ameryka narzuciła samą 
nazwę „miss*. Amerykańskim jest 
pomysł cały. 

Było bowiem tak, że Stany Zjed- 
noczone Ameryki Północnej rzuciły rę- 
kawicę kobietom europejskim. My 
nietylko jesteśmy najbogatszym  na- 
rodem na ziemskim globie lecz ma- 
my też najpiękniejsze na - świecie' ko- 
biety! Urządzany w. Galwestone—w 
roku 1927 — konkursową wystawę. 
Która z Europejek ma ochotę, siech 
przyjeżdża i zmierzy się z naszą 

Europy wzięły gorąco do serca to 
wyzwanie. Każde państwo na własną 
rękę posłało swoją kandydatkę. I 
cóż się o la Bogal stało? Oto nie- 
tylko w 1927 r. lecz i w nastepnym 
1928 r. wszystkie swoje rywalki, ile 
ich tylko przysłano z Europy, poko- 
nała w Galwestone „Miss America". 
Tak haniebnie była piękna! 

Źle... niedobrze... wstyd, hańba! 
A tu Amerykanie zapraszają i na 
trzecie zawody do Galwestone na 
czerwiec roku bieżącego 19 9-go. 

Co robić? Wówczas to wyzwanie 
amerykańskie dokazało tego, czego 
wskórać nie mogły najsiarczystsze 
kongresy propagatorów idei Stanów 
Zjednoczonych... Europy. Nie daliśmy 
rady Ameryce w pojedynkę—powie- 
działy sobie narody Europy  spróbu- 
jemy akcji zbiorowej, Każdy naród 
europejski niech wybierze najpiękniej- 
Szy okaz piękności niewieŚciej, na 
jaki zdobyć się może; potem te 
wszystkie okazy niech się zjadą do 
Paryża (który chybaż jest stolicą 
Europy jeżeli juź nie całego Świata?) 
i z pośród tylu to a tylu reprezentan- 
tek wybierze się jedną; nada się jej 
tytuł „Miss Europa“ i niech jedzie 
do Galwestone w czerwcu bieżącego 
roku zmierzyć się z „Miss America“, 
Taka „Miss Europa" to przecie bę- 
dzie niejako kwintesencja, niejako 
ekstrakt piękności niewieściej w.Eu- 
ropie. Jeżeli taka nie. zwycięży, to... 
to zapądnij się Stary lądzie, stary 
świecie Europy! Niemasz już co ro- 
bić na ziemskim globie — skoro nie 
jest zdolny wydać: z siebie, nawet 
zbiorowo, najpiękniejszej pod 
słońcem kobiety! 

Oto geneza całej tej europejsko- 
amerykańskiej imprezy sportowej. 

niejsza karnawałowa zabawa?) nastą- 
pił w Paryżu wybór owej „Miss 
Europa". Jury—dokonawszy ogiędzin 
kandydatek przy drzwiach zamknię- 
tych, jako, że decorum przedewszyst- 
kiem! uznało za najpiękniejszą z 
przysłanych mu do Oceny kobiet: 
reprezentantkę Węgier. 

Akt pierwszy skończony. W czerw- 
cu „Miss Europa" z Węgier rodem 
(Hungariae nata, jak najprzed- 
niejsze wino!) pojedzie do Ameryki 
i „zmierzy się" z tamtejszą „Miss 
America", 

Europa znowu przeżywać będzie 
chwile wysokiego podniecenia, pary- 
ski „Le Journal“ aranżujący całą 
imprezę, znowu znacznie siebie same- 
go przechodzić w lansowaniu coraz 
to sensacyjniejszych wiadomości, a 
zaŚ nasze czerwony „Kurjer“ i czer- 
wony „Express*, co formalnie cho- 
dziły na głowie podczas całej „kam- 
panji* wyborczej pod hasłem Miss 
Europa, ani ćwierci już tego hałasu 
na szczęście nie podniosą. Bo i po- 
co? Panna Kostakówna przecie do 
Galwestone za Atlantyk nie po- 
jedzie... i 

Pojedzie natomiast do Galwestone 
na własną rękę Miss France. Próbo- 
wać szczęścia! Jest to specjalny przy- 
wilej wyjednany (domniemanie z tru- 
dem) dla przedstawici Iki Francji ... 
przepraszam: na r O d u francuskiego. 
Bo trzeba raz jeszcze podkreślić, że 
nie państwa lecz narody wy- 
syłały swoje najpiękniejsze kobiety 
na konkurs paryski, Chodziło zresztą 
o typ etniczny; państwowego typu, 
jak wiadomo, niema. 

* 

choćby tylko 

też są narodem? 
jest to: naród rozproszony po różnych 
państwach nie było sposcbu zorgani- 
zować wyborów po tylu państwach. 
Zdecydowano się wybrać naipiekniej- 

Przegląd" lansował w dn. 
a esiyczne i plomienne wezwanie: 

a „ 

ryskim 
skich” Ż 
działu? Nic nie szkodzi. Żydzi są 
dynym narodem międzyp 
Stwowy m—tłumaczy w 

liwą jest rzeczą, 
nią dla Żydówki 
Miss France, 
ju czerwcowego w Galwestone po 
za 
ropejską. | 

podjętą w, ostatniej chwili przez p ol- 
skich Żydów. Żydzi obejrzeli się, 
że w turnieju międzynarodowym, 

chodziło © piękność 
przecie nie mogą... | 

„niecbecnością? Żydzi przecie | 
Ponieważ jednak | 

niewieścią, oni 
świecić 

szą Żydówkę z pomiędzy „polskich Żydów". Warszawski dziennik „Nasz 
3 lutego 

międzynarodowych ! turniej 
piękności kob'ecej nie może taż braknąć 
przedstawicielki narodu i 5 mn Racheli i Su 

Doskonale. Lecz w konkursie pa- ‚ 
jużby najpiękniejsza z „pol- 
ydówek nie mogła wziąć z 

a ń- 
c „N. Prze- 

glądzie” dr. Lewinson—a zatem noś 
że Amerykanie uczy- | 
taki wyjątek jak dl 

i dopuszczą ją do turnie a = 

wybranką ogólno-eu- 

Owszem, rzecz możliwa. wszer Żydzi po 
siadają wielkie wpływy, AR / nietylko na / 
konkursach piękności niewieściej, Cho: 
dzi nam o inną rzecz, 
być najwyraźniej wybrana z pośród 

Mis- Judaea mą 

„polskich Żydów”, аК ю rozumie;? 
Co znaczy: polski Żyd? Zda- 
wałoby się, że ten, co posiada pań- 
stwowe obywatelstwo polskie. Ergo 
musiałaby „Miss Judaea" wyjść z wy- 
b rów czynnych i biernych wyłącznie 
tyłka Żydów i Żydówek posiadających



TMM 
, Wzrost stosowania nawozów szinczych w województwie wileńskiem. 

W latach ubiegłych, mianowicie 

1924—1926 przywóz nawozów sztucz- 

nych do województwa Wileńskiega 

(w cyirach zaokrąglonych) przedsta- 

wał się następująco (w tonnach) : 

Bra r.1924 г. 1925 r. 1926 
siorowe 2290 3170 3250 

potasowe 170 460 420 
azotowe 60 200 150 

  

Według obliczeń dokonanych na 

podstawie „Rocznika - Statystycznego 

przewozu towarów na kolejach pań- 

stwowych* za rok 1927 nawozy sztu- 

czne za wymieniony rok sprowadzane 

ły na teren województwa Wileńskie- 

go w ilościach następujących. 

a) Nawozy -fosforowe. Przywóz z 
terenu innych województw przekroczył 

cyfrę 5600 tonn, w tem udział poszcze- 

gólnych stacyj odbiorczych był nastę- 

„pujący: 

nych województw wzrósł do 760 tonn, 

przy następującym udziale  poszczė- 

gólnych stacyj odbiorczych: 

Stacja odbiorcza tonn. 
Wilno 275 

Olechnowicze 70 
Dukszty 55 
Jaszuny 45 
Ziabki 40 
Turmont 30 
Postawy 30 
Lyntupy 25 
Usza 15 
Prudy 15 
Gudohaj 15 
Podbrodzie 15 
Królewszczyzna 15 
Olkieniki 15 

Razem 760 

Cyfrę tę z powodów wyżej wyłu- 

szczonych zaokrąglamy do 800 tonn. 

Oprócz tego miał miejscę przywóz 

z zagranicy w ilości 30 tonn z Niemiec 

(do Wilna), oraz wywóz do  stacyj 

w-wa Nowogródzkiego w ilości 33 

  

    

  

,_ Stacja odbiorcza tonn.  tonn. 
s e 

Glębokie 12 Przyjąč zatem možemy, že nadwyž- 
Dukszty | 660 ka przywozu nawozów potasowych 

A 425 nad wywozem wyniosła około 760 tonn 
 Woropajewo 300 czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 
Postawy 255 

; Nowodruck 245 
Podbrodzie 200 
Podsilje 195 
Ignalino . . 160 
Łyntupy . . 150 
Olechnowicze 125 
Zahacie 120 

* Mołodeczno 100 
"-"Bezdany | 90 p 
Awarów 2 NIEDZIELA 
aralianow Turmont ! a 18 Фн Wschód sł. g. 6 m. 56 

„Wilejka ) holastyki 
N.-Święciany AS - er RUE 
Jaszun | Budsiaw 30 „NWP. Lourd. 

| SZKIANA Spostrzeżenia meteorologiczne Zakłada 
kai t Meteorologji U. $. M. 

IE M dna 15 z dnia 9 М. 192Ф ‹. 

Krėlewszczyzna 15 Eu 
Krzywicze 15 Ciśnienie j 715 

Wilejka 15 średnie w W | 

ora are, 5618 Temperatura i 4 R 
- średnia 10 

Cyfrę tę naležy zaokrąglič conaj- + 

mniej do 5700 tonn, ponieważ na w-wo = 2 46-° 

` „Wileńskie musi przypadać pewna ilość В | 

V  Z:500 tonn, co do których nie można Wiatr | Wo adlaczzoweirae 

ao ustalić na jakie stacje Dyrekcji Przeważając) ; 
-- Wileńskiej P. K. P. był skierowany Uwagi: Pogodnie. 

transport. Minimum za dobę — 3150. 
ъ j9- Maximum na dobę — 24C- * 

| Ponadto de 000 Ф ж г *r .... Tendencja barometryczaa: wzrost ciśniesie. 
"dać import z zagranicy, mianowicie B 

:1360 tonn: -| URZĘDOWA 
j — Konferencja w sprawie akcji dożywia- 

| ̂  Stacja Z Gdańska Z Prus Z Łotwy nią dzieci w zk dofkolących Ero. 
,  przeznacz. i Gdyni _ Wschodn. dzajem. Wojewoda Wileński przyjął w dniu 

В dzisiejszym p. Kuratora Okręgu Szkolnego 
Wilno 40 75 — _ Wileńskiego Stefana Pogorzelskizgo i odbył 
Lyntupy | E 15 — z nim konferencję w sprawie akcji dożywia- 
Olechnowicze  — % — nia dzieci szkolnych w powiatach nawiedzio- 
N.-Święciany — ‘на 30 nych kięską nieurodzaju. 
Ignaiino — т 46 — Urlop Ę Wojewody Władysława Racz 
Dukszty ° > т 787 kewicza, P. Wojewoda Witenhski Wiadyslaw 
Hoduciszki — Rz 4T Raczkiewicz wyjechał w dniu wczorajszym 

Postawy zy ZĘ „30 na trzydniowy urlop. 
Głębokie — >> 200 — Nowi rej komisji Kwalifika- 
e a — cyjnej przy Urzędzie Wojewódzkim. Minister 

"Razem 40 180 1140 Si Fytwnętrznych ustanowił na okres 
< A dwuletni 1929 - 30 członkami komisji kwa- 

Razem więc w roku 1927 sprowa- lifikacyjnej przy Urzędzie Wojewódzkim w 
dzono do województwa Wileńskiego Wilnie: wicewojewodę Stefana Kirtiklisa, na- 

> *. czelników wydziałów Włodzimierza Dwora- 
około 7060 tonn nawozów fosiorowych kowskiego, Włodzimierza Hryhorowicza, Jó- 
czyli przeszło dwukrotnie więcej niż w zefa Rakowskiego i Stefana Wiśniewskiego 

ь я, Zastepcami czionków tejże komisji ustanowił 
roku 1926, a przeszło trzykrotnie wię- radców wojewódzkich Witolda Reissa, Micha 

12 ła Pawlikowskiego i Stanisława Niekrasza, 
JESS W. roku 1924. у „| referendarzy Domisika Piotrowskiego, Aiek- 
| Nawozy potasowe. Przywóz z in- sandrę Żyłko, Bohdana Aleksandrowicza i 

NPR ARO TOTO W DET REZPZOOREREBKOT TERIERY R PROWAOKEE Z DEB 

| Obywatelstwo polskie. Przedewszyst- mał nagrodę Gerson. Jego „glowka“ 
kiem musiałaby sama posiadać polskie konkursowa była w typie polskiej wio- 

Obywatelstwo. Tymczasem w ogłoszo- skowej dziewoi—do którego przecie 
nych w „N. Przeglądzie" (z 5-go bm.) nawet nie zbliża się uroda p. Kosta- 
warunkach czytamy: „Do konkursu kówny. Znowuż w reprezentantce Ru- 
może stanąć każda Żydówka, panna, munji, pannie Ganceko, podnoszono 

_ stale zamieszkała w Pol- w gazetach zwłaszcza elastyczność i 
sce, W wieku od 16 lat, nieskazitel- Śniadą karnację jej ciała tudzież, że 
nej opinii”. С jest uosobieniem zdrowia i sły (więc 

„Myślę, że jeżeli tak Szeroko sieć nie wyłącznie o „gładkie liczko” cho- 
rozwinąć, nie otrzyma Się prawej re- dziło)- Lecz najbardziej charakterysty- 
prezentantki „polskich“ Żydów. Prze- cznem dla turnieju jest okrzyknięcie 

„ dewszystkiem nie będzie „Miss przedstawicielką Europy — Węgierki 
Judaea" reprez | „atką typową naro- całkiem odbiegającej od typu Węgie- 

| du Racheli i Sulamity, Myślę, że na- rek, jakim go sobie wyobrażamy. Wy 
| ród żydowski ma Swój typ etniczny słano z Pesztu do Paryża bynajmniej 

Skrystalizowany i możliwie najczystszy nie najbardziej typową (пагойо- 
własnie nie wśród Żydów posia: wo) Węgierkę lecz oczywiście najuro- 

dających polskie obywatelstwo. Ow- dziwszą, najpiękniejszą. Laureatka tur- 
_  Szem, Żydówka o typie pur sang nieju jest... bladą blondynką, pełaą 
| tydowskim, narodowo żydowskim, mo- gracji a nawet wiotkości. Węgiersko- 
| Że znaleźć się i wśród polskich Ży- ści w niej mocno mało. Ale, jak się 

ołożywszy jeszcze warunek—wielkiej 
A dów lecz nie będzie to rzeczą łatwą 

) iękności fizycznej (w połączeniu z 
nieskazitelnością vpinji). 

* 

, Ale czy, Bogiem a prawdą, chodziło 
„pp. inscenizatorom paryskiego „tur 

nieju* najpiękniejszych kobiet O do- 
bycie na jaw najczystszych typów 
narodowych piękności niewie- 
ściej? Nie O takie przecie poszukiwa* 
nia _antropologiczno - fizjologiczne im 
chodziło! Pomijając kwestję: czy wo- 
góle istnieje. czysty i autentyczny 

"1yp Francuzki, Polki, Rosjanki, Niem- 
"ki etc. 

Czy nasza p. Władysława Kosta- 
kówna fMademoiselle Costac jak pi- 
sały gazety paryskie) jest skończo- 
nym, doskonałym typem Polki? 
Prze |]aty urządzano w Warszawie 
konkutę malarski na t. zw. „główkę” 
6 najprawdziwszym typie Polki. Otrzy- 

wielokrotnie już rzekło, nie chodziło 
nikomu o żadne znamiona etniczne i |, 
narodowe, tylko o piękne ciało kobie- 
ce pierwszej klasy. 

Piękno, piękno, piękno! Cóż to za 
bajecznie szeroki płaszcz, pod którym 
zmieści się i „klasyczny kult ciała" j 
nowoczesny, parysko - amerykański 
„turniej" okazowych kobiet, nigdy nie 
dość sytych rozgłosu swej urody, i 
niebywały przerost ambicyj narodo- 
wych, i rekordowych sportów istna 
dziś wszędzie demencjal.. 

Cz. J. 

Errata. W Odcinku wczorajszym, po- 
święconym $. p. Wandzie Malinowskiej- 
Qsterwinie wśród szerezu omyłek drukar- 
skich sprostować należy jedną: w szpalcie 
drugiej, ustępie pierwszym zamiast: „Po- 
wiem wyraźniej: wielkimi są aktorzy* — 
powinno być: „Powiem wyraźniej: wyjątka” 
mi są aktorzy, nawet największej miary, 
pozbawieni" i t. d. 

LIODNICH 
roku 1926 i przeszła 4 razy więcej niż 

w roku 1924. 3 

Nawozy azotowe. Tych sprowadzi- 

liśmy z innych województw w ilości 

435, przy następującym udziale po- 

szczególnych stacyj odbiorczych: 

Stacja odbiorcza tonn. 
Wilno 249 
Olechnowicze 84 
Usza 30 
N.-Wilejka 25 
Jaszuny 16 
Landwarów 15 

Razem 435 

Jak wyżej zaokrąglić musimy tę 

cyfrę do 450 conajmniej. 

Przywóz nawozów azotowych z 

zagranicy 59 tonn (z Gdańska). Wy- 

wóz do innych województw wyrażał 

się cyfrą 50 tonn. 
Nadwyżka zatem przywozu nad 

wywozem wynosiła około 460 tonn — 
czyli widzimy tu znaczny wzrost sto- 

sowania nawozów azotowych: w po- 
równaniu do roku 1926 — trzykrotny, 

a do roku 1924 — ośmiokrotny. 

Służy to wymownem świadectwem 

coraz większego usprawnienia w rol- 

nictwie na terenie w-wa Wileńskiego. 

Z. Harski. 

adm 

NIKA 
Kazimierza Protasewicza oraz naczelnika ra- 
chuby Ryszarda Wolańskiego. Nadzwyczaj- 
nymi członkami komisji ustanowił naczelnika 
wydziału dr. Henryka Rudzińskiego oraz in- 
spektorów lek. dr. Marjana Przyałgowskiego 
i dr. Ludwika Błahuszewskiego. 

MIEJSKA. 
— Część straganów przy Hali Miejskiej 

zostaną zniesione. Jak się dowiadujemy, w 
związku z przedłużeniem ulicy Zawalnej do 
ul. Kolejowej oraz konieczność zagwaranto- 
wania bezpieczeństwa zniesione zostaną nie- 
które stragany obok Hali Miejskiej. W ponie- 
działsk specjalna komisja magistracka zbada 
stan tych straganów, z których 22 przezna- 
czone są na zniesienie. 

— Sprawa etatów i uposażeń pracowni- 
ków miejskich. We wtorek, dnia 12 lutego, 
odbędzie się posiedzenie miejskiej komisji 
finansowej na którem w dalszym ciągu, bę- 
dzie omawiana sprawa etatów i uposażeń 
pracowników miejskich. 

— Posiedzenie miejskiej komisji gospo- 
darczej. We środę, dnia 13 lutego, odbędzie 
się posiedzenie miejskiej komisji gospodar- 
czej z następującym porządkiem dziennym: 
1) sprawa wydzierżawienia od kurji metro- 
politalnej posesji tłżw. „Altarja Jasińskiego", 
2) sprawa ustalenia na rzeźni i stacji kon 
troli mięsa specjalnej dopłaty na fundusz bu- 
dowy rzeźni miejskiej, 3) sprawa ustalenia 
opłaty za plombowanie skór na rzeźni: miej- 
skiej, 4) sprawa przeniesienia rynku Nowo- 
gródzkiego. 

— W sprawie budowy rzeźni miejskiej. 
/ ek dnia 12 lutego w sali posiedzeń 

kiej, odbędzie się posiedzenie człon 
sji budowy rzeźni: miejskiej, na 

którem rozpatrzona będzie sprawa sporzą- 
dzenia szkicu i projektu nowej rzeźni miej- 
skiej. 

e Z miejskiej rady technicznej. W po- 
niedziałek, @та 11 lutego odbędzie się po- 
siedzenie miejskiej Rady technicznej. Na po- 
siedzeniu tem będzie omawiany plan robót 
inwestycyjnych na rok bieżący i sposoby 
zatrudnienia bezrobotnych przy regulacji ulic 
skwerów i Altarji. 

POCZTOWA. 
— Rozszerzenie centrali telefonicznej w 

Wilnie. Jak się dowiadujemy, Dyrekcja po- 
czt i telegrafów w Wilnie, przystąpi wkrótce 
do rozszerzenia centrali telefonicznej na 3000 
numerów. 

— Zmniejszenie terenu administracji dy- 
rekcji poczt i telegrafów w Wilnie. Ostatnio 
z okręgu administracyjnego dyrekcji poczt i 
telegrafów w Wiłnie wyłączone zostały znaj 
dujące się w granicach pow. Bielskiego, wo- 
jewództwa Białostockiego urzędy pocztowo+ 
telegraficzne: Białowieża, Czeremcha, Haj- 
nówka i Narew ka. Urzędy te zostały wcie- 
lone do dyrekcji warszawskiej. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
„— Przedłużenie państwowej pomocy do- 

ražnej.. Akcja państwowej pomocy doraźnej 
dla bezrobotnych, którzy wyczerpali zasiłki 
ustawowe z funduszu bezrobocia zostaje w 
myśl decyzji Min. P. i O. S. przedłużona na 
luty, w tych samych miejscowościach i ro- 
zmiarach oraz na tych samych warunkach, 
jak w styczniu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odwołanie. Akademja ku uczczeniu 

rocznicy koronacji 50-lecia kapłaństwa Pa- 
pieża Piusa XI zorganizowana staraniem 
Koła X. X. prefektów dla młodzieży szkół 
średnich na 10-Il b. r. w sali Śniadeckich 
U. S..B. wobec mrozów nie odbędzie się. 

— Wiileńskie Tow. Lekarskie. We śro- 
dę 13 b. m. o g. 8-ej wieczorem (punktual- 
nie) w lokalu własnym (Zamkowa 24) od- 
będzie się posiedzenie naukowe T-wa z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokułu poprzedniego 
osiedzenia. 2. Dr. Gelman: Pokaz preparatu 

jaj glisty taenia nana. 3. Dr. Kapłan: O Ie- 
czeniu biegunek peptonem. 4. Dr. Bagiński: 
Uodpornienie przeciwko gruźlicy metodą 
Calmette'a. 5. Prof. dr. Jasiński: Wyniki 
szczepień ochronnych sposobem Calmette'a 
(we Francji i Polsce). 6. Dr.  Stawiarska: 
Przebieg dotychczasowej akcji szczepień 
Calmette'a w Wilnie. 

— Podziękowanie. 17-ta konferencja Pan 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo skła- 
da serdeczne „Bóg zapłać” związkowi  ofi- 
cerów rezerwy za dar 40 zł. na wielką nędzę 
tejże konferencji. 

RÓŻNE 
. — Tow. Zwol. Nowocz. Wychowania. 

Dnia 10 b. m. o godz. 3-ciej po poł. roz- 
poczyna się kurs „planu  Daltońskiego «w 
szkole powszechneį“ w sali Kuratorjum O. 
S. W. Wolana 16. Kurs będzie trwał do 12-II 
włącznie, zapisy będą przyjmowane na miej- 
scu za opłatą 5 zł. od godz. 2-giej po poł. 

— Detaliści usiłują przychować węgiel. 
W związku z wzmożonym zapotrzebowaniem 
na węgiel, co wywołane zostało długotrwa- 
łemi mrozami dał się na rynku wileńskim od- 
czuć brak węgla. Kupcy hurtownicy zapy- 
tywani w tej materji zepewnili, że dowóz wę- 
gla do Wilna jest wystarczający. Wysunęło 

    

się przypuszczenie, które znalazło następnie 
potwierdzenie, że poszczególni detaliści przy- 
chowali zapasy chcąc w ten sposób wyśru- 
bować ceny. Obecnie dowiadujemy się, że 
Starostwo Grodzkie poleciło przeprowadzić 
dochodzenie celem ukarania winnych. 

— Przestępstwa administracyjne. W u- 
biegłym miesiącu poszczególne komisarja- 
ty PP sporządziły 1709 protokółów za prze- 
stępstwa administracyjne, w tem za nieprze- 
strzeganie przepisów: alkoholowych 301, sa- 
nitarnych 292, dorożkarskich 132, samocho- 
dowych 98, ruchu kołowego 153, ruchu pie- 
szego 43, asenizacyjnych 27, wojskowych 
262, handel w godzinach zakazanych 101, 
meldunkowych 152, lichwę 15, za puszczanie 
psów bez kagańców 42, nierząd 11, różne 40 

— „Brzask* organ Zw. Pol. Młodzieży 
Demokr. Ukazał się na terenie wileńskim dru- 
gi numer tego pisma, naogół dość dobrze 
redagowanego i stojącego na odpowiednim 
dla poważnego czasopisma akademickiego, 
poziomie. 

W omawianym numerze szczególną zwra 
cają uwagę bardzo dobry artykuł wstępny, 
(„Jednością silni*), doskonale napisane, pię- 
kne expose Zw. P.M.D., po nim interesujący 
„O typ akademika w Niepodległej Polsce", 
Czesława Zagórskiego, J. Różyckiego: „Nie- 
właściwe metody wychowawcze”, K. W. : 
„Ostatni rok pracy Ogólnopolskiego Zwią- 
zku Bratnich Pomocy* (bardzo dobra, rze- 
czowa krytyka tego związku, którego dele- 
gaci l-go, Ż i 3 bm. obradowali na zjeździe 
w Wilnie) i inne. Bogata jest kronika życia 
specialnie jak: „Literatura i plastyka”, „Po- 
lityka i publicystyka”, „Sport i wychowanie 
fizyczne” etc. 

— Tymczasowy Komitet Litewski przy- 
gotowuje;się do obchodu 1ł-ej rocznicy Nie- 
podległości Litwy. Obchód odbędzie się 16 
b. m. w sobotę o godz. 19 w sali „Apollo“. 
Na program złożą się odczyty.i dział koncer- 
towy. 

— pożarów za rok 1928. W roku 
ubiegłym miejska straż pożarna wzywana by- 
ła do 235 wypadków, a mianowicie: do po- 
żarów kominowych 79 razy, mieszkanio- 
wych 35; różnych wewnętrznych 49, zew- 
nętrznych 20, piwnicznych 3, dachowych 7, 
fabrycznych 2, do wypadków 11, z powodu 
fałszywych alarmów 29 razy. 

194 pożary Klasyfikują się podług przy- 
czyn: zaniedbany wycier kominów 89, nie- 
ostrożne obchodzenie się z ogniem 31, wady 
konstrukcji kominów 14, wady konstrukcji 
pieców 31, od nieznanych przyczyn 15, od 
zwarcia prądu 10, wadliwa konstrukcja su- 
szarni 2, uderzenie pioruna 1, pęknięcie zbior 
ników z benzyną 1. 

Podług rozmiarów: drobnych (ugaszo- 
a w zarodku) 167, małych 13, średnich 

12, dużych 3. 
Największa ilość pożarów przypada na 

grudzień: — 30, najmniejsza na czerwiec—11 
Najwięcej pożarów zanotowano w $го- 

dy — 46, najmniej w niedziele — 20. 
Czas pracy straży podczas pożarów wy- 

nosi: w porze dziennej 116 godzin, w noc- 
nej 94 godz. 

Wody do gaszenia użyto 453300 litrów. 

BALE I ZABAWY. 
— Państwowe seminarjum  ochroniar- 

w pierwszą rocznicę Śmierci 

< Ti 

D-ra Jana Napolzona Michniewicza 
Filistra K. Polonii 

Odbędzie się żałobne nabożeństwo dn. 1! lutego r. b. w Kaplicy Dobro- 
czynności (Wiueńska 21) o goazinie 9 i pół. rano. 

O czem zawiadamiają koiezów, przyjaciół i znajomych 

    
MONTE CARLO NA 

Ogromny procent ludzi ma pociąg do ha- 
zardu, czem objaśnia się kolosalne powodze- 
nie wszystkich imprez dających możność 
zgrać się, lub... podiseperować szczupłe za- 
pasy gotówki. Tak samo dzieje się wśród 
najwykwintniejszej publiczności w salach 
gry Monte Carlo, na pierwszorzędnych torach 
wyścigowych w Anglji, w niemniej popular- 
nem kasynie Zoppot, w różnych klubach i 
klubikach ra cichej, prowincji, a nawet na 
rynkach, gdzie pomysłowi naciągacze wy- 
łudzają ostatnie grosze przy pomocy znanych 
ogólnie gier: jak pasek,, trzy karty, czarna 
przegrywa — czerwona wygrywa i t.p. 

Ten óstatni rodzaj hazardu jest bodaj naj- 
niebezpieczniejszy, bo gdy w Monako prze- 
grywa tysiące jakiś król stali, czy plantacji 
gumowych to tu ofiarą oszustów stają 
przeważnie słabo dozorowana dziatwa. szk« 
na, wyrostki różnego typu i autoramentu i 

  

   

     

  

    
   
   

ŻONA, CÓRKI i RODZINA. 

BLE SYRSAGMAI. 
wda, a „bankier“ zbierze kilka złotych. 

Policja, do której nafeży usuwanie tej 
zmory zdaje się być bezsiłna. Wystarczy 
pójść na plac Łukiski, Bosaczkowy, rynek 
drzewny, lub uliczkę idącą dookóła Góry 
Zamkowej, abyśmy mieli możność stwierdzić 
z jaką beztroską pewnością siebie funcjo- 
nuje loterja. 

Na zdjęciu zrobionym przez nas widzi- 
my aż trzy naraz stoły. Przy jednym, drcb- 

ym uśmiechnięty chłopczyk w czapec'- 
ce szkoły powszechnej. Wygrał widać, ob- 
jadł się sukierków, a teraz rad pójdzie opo- 
wiadać swoim kolegom, którzy nic jeszcze 
o loterji nie wiedzą. Pójdzie i skaptuje na- 
stępnych klientów, ci daiszych i dalszych. 

Jyrektor* rozwinie interes i zrobi fundusz. 
Drugi stolik (tak, to nie żart), dyrektorzy 

wolonych przedsiębiorstw przychodzą 
ni stolikami) przeznaczony jest wi- 

   

  

    

  

  

Nawet mróz syberyjski nie odstrasza klienteli uiicznego hazardu. 

nędza, która liczy na powiew szczęścia, ry- 
zykując ostatnią 20-groszówką, aby zdobyć 
kilka złotych bodaj. 

Nie trudno domyśleć się jak kończą się te- 
go rodzaju zakusy. Oszust pozwala łatwo- 
wiernemu hazardowiczowi wygrać kilka ra- 

skie w Wilnie organizuje w dn. dzisiejszym Zy, a kiedy „zapałony* gracz wpada w ha- 
o godz. 6-ej w sali Związku Polaków Kre- zard i podwaja stawkę, obiera do suchej nit- 
sowych Zawalna 1, wieczór. Na program Ki. Policja wie o wszystkich tych sposobach 
złożą się: teatr amatorski odegrany przez i gnębi gdzie może oszustów, jednak żywio- 
uczenice seminarjum, śpiewy chóralne i za- łowy pęd do hazardu nieda się zahamować. 
bawa taneczna. Wstęp dla dorosłych 2 zł. Aresztowany oszust wychodzi z komisarjatu 

dla uczącej się młodzieży 1 zł. 
— Uzupełnienie Pań gospodyń X dorocz- 

nego Balu Akademickiego. W dalszym ciągu 
obowiązki P p. gospodyń raczyły przyjąć: 
p. p. ppłk.lwonowa Giżycka,  Prezesowa 
Stanisławowa Łączyńska, gen. Krok-Pasz- 
kowska. 

— Staraniem Opieki Rodzicielskiej przy 
gimn. im. Julj. Słowackiego zostaną odegra- 
ne Drzeż REspÓ! członków organizacyj Ostro- 
bramskich, cieszące się dotąd wielkiem po- 
wodzehiem, Jasełka p. t. „Betłeem polskie“ 
L. Rydla. Dochód przeznacza się: połowę 
na rzecz niezamożnych uczniów gimnazjum 
im. Julį. Słowackiego, połowę na odnowie- 
nie Ostrej Bramy. Zważywszy na doniosłość 

nadzieję, że szerokie rzesże publiczności po- 
dążą w niedzielę o godz. 12 m. 30 do Sali 
Miejskiej. 

— Akademicki Klub Włóczęgów Wileń- 
skich dżiękuje serdecznie firmie „Bazar Prze- 
mysłu Ludowego" Zamkowa 8 za łaskawe 
wypożyczenie kilimów do ozdobienia sal ba- 
lowych. 

Paniom gospodyniom balu a szczegól- 
niej p. p. prof. Juljuszowej Rudnickiej, W. 
Kołwzanowskiej, M. Knikowiczowej, E. Ehre 
nkreutzównie i p. |]. Żwycewiczównie skła- 
damy serdeczne podziękowanie za udział 
w organizacji balu. 

— Odwołanie. Zapowiedziana zabawa 
dla dzieci urządzana staraniem Tow. Wycho- 
wania Przedszkolnego mająca się odbyć dn. 
10 b. m. w sali gimn. im. Słowackiego z 
powodu mrozów nie odbędzie się. 

Termin zabawy został odłożony do sto- 
sowniejszej pory. : 

TEATR I MUZYKA 

aby za kilka już godzin założyć klub na in- 
nym placu. 

Dla dzieci wymyślono loteryjkę z cukier- 
kami. Za kilka groszy wpłaconych „bankie- 
rowi* kręci malec rułetkę aby wygrać... trzy 
obrzydliwe cukierki. Przegra — ma zmar- 
twienie, wygra wypadkowo kilkanaście kar- 
melków — napewno rozchoruje się na żo- 
łądek. W obu wypadkach stanie mu się krzy 

dać 
dz 

  

dia grubszej gry. Świadczy o tem powo- 
ie jakim się cieszy i wiek graczy. Tu 

i PY żołnierzy, starszych nieco ucz- 
ni i podrostków. Wszyscy z wielkim zainte- 
resowaniem śledzą przebieg gry i marzą za- 
pewne o rozbiciu banku. ` 

Nie odstrasza ich nic, ani mróz trzaskają- 
cy, ani obawa odpowiedzialności w razie 
przyłapania. Chęć wygrania zagrzewa jak pie 
cyk i pozwala zapomnieć o wszystkiem. 

Co najgorsza dzieje się to tuż przy pła- 
cu ślizgawkowym. Nie jeden z malców prze- 
grawszy 20 grószówkę otrzymaną.na opiact- 
nie wstępu będzie się musiał zrzec pożytecz- 
nej dla zdrowia ślizgawki i odmroziwszy u- 
szy wróci do domu. jutro poprobuje ode- 
grać się i wówczas zaufunduje sobie cukier- 
ków. Tak mu się marzy, a tymczasem oszijst 
przepije pieniądze, a jutro oczekiwać będ. « 
na nowe ofiary. Wszak nikt mu w tem-5 e 
przeszkadza. 

    

    

BETEZYWOREAONEWANI SA OO ZOŁOGONE PARE УЕЫО ИНЕ Е РСЕНа сС 

Bzy Tracki przejedzie przez Sienos? 
Wczoraj rozeszła się pogłoska, że Trocki nie pojedzie przez Turcję, & 

obu celów i na wysoce artystyczne wyko- przez Polskę. Wiadomość ta pochodzi z Krajska i głosi iż dn. 8 bm. przybył 
nanie i wartość „Betleem polskiego" mamy z Moskwy do Mińska Trocki, który pr zez Stołpce lub Olechnowicze będzie 

dostawiony do Niemiec. 
Potwierdzenia tej wiadomości 

Wojsko wycofałe się z 
Od dłuższego czasu jedno ze skrzy- 

deł gmachu klasztornego należącego do 
PP Wizytek zajęte było przez oddział 
piechoty. 

Obecnie dowiadujemy się, że stara- 
nia władz kościelnych o zwolnienie te- 

EW 

ź SĄDÓW. 
ECHA STRAŁÓW W OBRONIE WŁASNEJ 

ODDANYCH. 
— Teatr Polski. (sala „Lutnia*). Wystę- > SA WEI spac 

py Karola Adwentowicza. Dziś po raz drugi Kilka już razy pisaliśmy o procesie kar- 

sztuka rodzajowa „Dzień i noc* z Karolem nym przeciwko właścicielowi folwarku p. Ko- 

Adwentowiczem w roli Reb - Dona, która na palińskim, który napadnięty przez swego pra- 

premierze wywołała głębokie wrażenie. 
jutro „Dzień i noc". 5 sA 
— „Hamlet“ jako popłudniówka Dziś o 

godz. 4-ej pp. po raz ostatni Karol Adwento- 
wicz wystąpi w Hamlecie. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Reduta na Pohuiance. „Krąg intere- 

sów”. Dziś po raz szósty interesująca sztuka 
Jacinto Benavente p. t. „Krąg interesów" w 
premierowej obsadzie. 

Przekład, układ sceniczny i reżyserja 

cownika Iwanowskiego strzelił do niego i za- 
bił. 

Awantura wywołana została tem, że p. 
Kopaliński wymówił swemu dzierżawcy, a 
kiedy tun niechciał usunąć się dobrowolnie 
postanowił usunąć go aby osadzić drugiego. 
Na tie tem powstała sprzeczka, w trakcie 
której Iwanowski rzucił się z kijem. Napad- 

nięty zmuszony do obrony koniecznej strze- 

li 
; Sąd okręgowy po zapoznaniu się 2 okoli- 

Teofila Trzcińskiego. Nowe, stylowe ubiory, *Cznościami sprawy skazał Kopalińskiego na 

oparte na wzorach słynnej commedia del'ar- 
te — wykonały pracownie Reduty. 

Dekoracje, imitujące prymityw insceni- 
zacyjny starego teatru pomysłu T. Trzciń- 
skiego — wykonał art. mał. H. Zwoliński. 

ilety wcześniej w „Orbisie“ i od godz. 
13 m. 30 w kasie teatru. = 

— „Trójka hultajska". Dziś pp. słynny 
wodewil Nestroy'a — „Trójka hultajska” z 
genjalnym Stefanem Jaraczem w postaci Szy 
dełki. Pozatem obsada premjerowa. 

Początek o godz. 15.30 (pół do czwartej) 
Bilety w cenie od 50 gr. wcześniej w „Orbi- 
sie” i w niedzielę od godz. 14-ej w kasie 
teatru. 

W ponłedziałek i wtorek — „Krąg intere- 
sów". 

ЧЕ С E EEA ЧЕ РЕ 
CZEKOLADA ŚMIETANKOWA 

i MLECZNO-ORZECHOWA 

fabryki —. | 
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Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 
оВ ВУ СУ СУ ЕСОИ НЕНЕ 

        

    

   „FARBUILIE OBUVWIE. 
FINNE WYROBY SKÓRZANE 
KRAJOWEMI BARWNIKA MI. 

KOLORY E 

karę 6 mies. więzienia. Sąd Apelacyjny: zła- 
godził karę w ten sposób, że zamienił wię- 
zienie na twierdzę. 

Oskarżony odwołał się do Sądu Najwyż 
szego, który anulował wyrok przekazując go 
do ponownego rozpoznania (w innym skła- 
dzie sędziowskim) przez sąd apelacyjny. 

Wczoraj sprawa znalazła się.na wokandzie 
i w rezultacie wyrok został jeszcze złago- 
dzony. 

Kara sześciu miesięcy twierdzy została 
zmniejszona na mocy amnestji do połowy, 
a wykonanie jej zawieszone. 

W ten sposób, p. Kopaliński został za 
swój popędliwy charakter ukarany lecz nie 
będzie odsiadywał twierdzy. 

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apople- 
ktycznych, naturalna woda gorzka „Franci- 

szka-Józefa" zapewnia łagodne wypróżnie- 
nie bez nadwyrężania się. Naukowe spostrze- 
żenia kliniczne. przy chorobach naczyń 

krwionośnych dowiodły, że osobom w star- 
szym wieku woda gorzka Franciszka Józefa 
oddaje nieocenione usługi. 4010—0 

RESKSUINNIKTANTENSMSTRIY DRS 

OFIARY. 

W dalszym ciągu na Dom dziecka ziemi 
Wiłeńskiej im. Marszałka Piłsudskiego złb- 

żyli: ` 
„M. Baranowski — 1 zł., |.M. Wołodkowicz 
— zł, W. L. — 50 gr. T. Jakobowski — 

5 zł., J. Rajecha — I zł. 
„Bezimiennie na Polską Macierz Szkolną 

'—l'zł., 
A. H. na Żłobek im. Marji — zł. 5. 
A.H. na dom Dzieciątka. Jezus — zł. 5. 
J. Zaniewski na budowę kościofa św. lg- 

nacego — 5 zł. : 

nie otrzymaliśmy. 

klasztoru PP Wizytek. 
go skrzydła, dzięki osobistej interwe.- 
cji wice - ministra spraw wojskowyc    
gen. Konarzewskiego uwieńczone 2.- 
stały pomyślnym skutkiem i lokal za,- 
mowany przez wojsko został zwolnie- 
ny. 

  

SPORT. 
DZISIEJSZE IMPREZY. 

Pomimo silnego mrozu prog ram dzi- 
siejszego dnia zapowiada się świetnie i jeże= 
li tylko barometr nie będzie wskazywać wię- 
cej niż, przypuśćmy 20 stopni zwolennicy 
nart i ślizgawki będą mieli nielada widowis- 
ko. O jednenastej rozpoczynają się, na bo- 
isku 6 pp. leg. narciarskie zawody połączo- 
ne że skokami (o 12-ej) o mistrzostwo DOK 
Ill i międzyklubowe. 

O czwartej rozpoczyna się w parku im. 
gen. Żeligowskiego karnawał na lodzie, zor- 
ganizowany przez kierownictwo parku i Wil. 
T-wo_ Łyżwiarskie. 

Wieczorem o 8.30 w sali Ośrodka W.F. 
(Ludwisarska 4 b. sala Krengla) zawody bo- 
kserskie o mistrzostwo Okr. Wileńskiego. 
Program zapowiada walki finałowe we wszy 
stkich wagach oraz walki poza konkursami. 

  

Dziś ostatni dzień 

PAŃ. TADEUSZ 
ADAMA MICKIEWICZA 

Dyrekcja KINA „HELIOS* demon- 
struje ten flm tylko DZIŚ od godz, 
12ei do 2-eji od 2ej do 4 ej po 
cenach znižonych: Balkon 50 gr, 
parter | zł. Od godz. tej „JACHT 
ROZKOSZY” i КЕМ ]А na scenie. 
(SALA DOBRZE OGRZEWANA) 

‚ 
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GIELDA WARSZAWSKA 
9 lutego 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Franki franc. 3487 34,96 34,75 
D lay 8,90 8,92 8,88 

Belgja 124.04 124.34 123.74 
Holandia 357,40 358,30 356.50 

Londyn 43,30 43,41 43,19 

Nowy-Y ork 8,90 8.92 8.88 
Pa*;2 34,84,5 34.94 34.74 
Praga 7 2659 26.44,5 26.32 

Szw ijcarja 171,55 172.05 17105, 
Stokholm 238,52 239,5 237,79 
Wieden *125.2> 12556 124 94 

Włochy 46,68 46,81 46.55 
Marka niem. 211.62 \



RADJO. 

Niedziela dn. 10 lutego 1929 r. 
10,10- 11,30: Tr. nabożeństwa z Kate- przykładach”. 18.00 

dry Wileńskiej. 11.50 
Kurs skoków Międzynarodowych Zawo- cyjna. 18.50 

17.35: Koncert 

sportowe z poprzednich dni 
11.55 — 11.58 Przemówienie Prezesa Pol- ka z płyt gramofon. 19.56 

12,00: czasu z W-wy. 20,00 — 20,25: „System dal- 
Hymn Narodowy. 1200—14,00: Wyniki sko- toński w szkole*. 20,30 — 22.00; 
ków. 14,00 — 14.30: Krótkie przemówienią kameralny. 22.00 — 23,30: 
członków narciarzy polskich i zagranicz. Komunikaty P. A.T. policyjny, sportowy i 
mych. 14.30 - 1450: Tr. z W-wy: Odczyt inne, oraz muzyką taneczna. 
p. t. „Walką ze szkodnikami w Ssaczie”. W0ENUWNMTYZZ O SZEBEWEE BUSY 

WŁOSÓW 
„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - 
Kog.tkiem). Sprzedają: aptek., składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

seckiego, ui. Freta Nr 16. 
Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

skiego Związku Narciarskiego. 1158 

1450 15.10: Tr. z W-wy: Odczyt p t. „Naj. 
ażnie sz: wiadomcści i wskazania rolnicze”, 
15.:5—17.30: Tr. z W-wy: Koncert „symfo B 
niczny z Filharmonii. 17.30—1755: „Opo- @ 
wia anie o pod»órku* bajki. 17.55 — 18.20: 
Tr. z W-wy: „Z przeżyć i dziejów narodu". B 
18,20 — 18.35; Muzyka Z plyt gramcfon, Į 

ś 0 —LÓSS 
1835 — 19.00: Pogadanka redjotechniczna. 
19,00 — 19,20 Muzyka z płyt gramofon. 
19,20—19,45: W wy: Odczyt. 19.45 20.00: 
Odczytanie programu na poniedziałek, ko- 

,munikaty i sygnał czasu z W-wy. 20:00 — 
20.25: „Co się dzieje w Wilnie?*. 2030-— 
2200 Tr. z W-wy: „Szopka radjowa*. 2200 
— 23.30: Tr z Wwy: Komunikaty: P. A. T., 
policyjny, sportowy i inn Oraz muzyka ta- 
вес?па, 

Poniedziałek, dnia 11 lutego 1929 r. 
11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
1555 - 16.20: Ouczytanie programu „.i_n- 
nego, repertuar teatralno kinowy i chwilka 
fitewska. 106.:0 — 16,30: Chwilka strzelecka. 
16.30 16.45: Komunikat L. O. P. P. 1645 

—17.10: Audycja dla dzieci Baiki. 17.10 — 
Ork. Razeł. 

18.00: Odczyt z cyklu „Historja muzyki w 

: Tr. z Zakopanego. Rozgł. Wil. 18.30 — 18.50: Audycja recytą- 
19.00: Odczytanie programu 

dów narciarskich. 11.30—11.45: Sprawozda- na następny tydzień, i komunikaty. 1900— 
nie ovisowe. 11.45 — 41.55 Sprawozdanie 19,15: Muzyka z płyt eramcfon. 19.15— 

sportowych. 19.40: Audycja weaoła. 1940—1950: Muzy- 

FABRYKA CHEMICZNO FANMACEUTYCZAA 
NATO AT 
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SLOWO 

OGŁOSZENIE. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie 
przy ul. Św. Michalskiej Nr. 8 zgodnie z art. 
1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu 12 lutego 
1929 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ul. Niemieckiej Nr. 35 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku. ruchomego 

Nauma Glezera składającego się z wyrobów 

gumowych oszasowanego na sumę złotych 
1047 na zaspokojenie pretensji Izaaka Bor- 
kuna i Leona Mintza. 

Komornik Sądowy A. Sitarz. 
2787—VI 0 

Wil 17.35 — 

1430: Koncert Ork. 

20.00: Sygnał 

Koncert 
Tr Z Wwy: 

  

wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

A 
W D-H. „BŁAWAT WILEŃSKI" 

Wilno, Wileńska 31, tel. 382, 
Chmielowe* (z 

Od 4-go do 15-go lutego 

hiały tydzień i wyprzedaż 
towarów pozostałych po pożarze, po 

niskich cenach za gotówkę. 89b-0 

     

  

Rejestr Handlowy 
Be Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: £ 

w dniu 20. 12. 1928 r. 

9318. I. A. „Rymkiewicz Bolesław* w Podbrodziu, pow. 
święciańskim, piwiarnia z domową sprzedażą papierosów i cy- 

r. Firma istnieje od 1928 roku. Właścicżel Rymkiewicz Bo- 
aw, zam. tamże. 2663 — VI. 

9320. I. A. „Sirotko Sonia" w Święcianach, ul. Łyntupska 
10-a, hurtowy skład piwa. Firma istnieje od 1921 roku. Właści 
ciel Sirotko Sonia, zam. tamże. 2665 — VI. 

9321. 1. A. „Skórkowicz Reweka“ w Podbrodziu, pow. Świę- 
ciańskim, sklep gałanterji i towarów bawełnianych i półwełnia- 
nych krajowego wyrobu. Firma istnieje od 1917 roku. Właści- 
ciel Skórkowicz Reweka, zam, tamże. S 

2666 — VI. 

nach, pow. Święciańskim sktep chleba i bulek. Firma istnieje 
ad 1928 roku. Właściciel Sadownikowa Praskowja, zam. tamże. 

2667 — VI. 

sklep dewocjonalny, galanteryjny i materjałów piśmiennych. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Stasiunas Anna, zam, 

tamże. 2668 — VI. 

9334. I. A. „Szadur Fruma* w Święcianach, ul. 3 Maja 38, 
skiep spożywczo kołonjalny, galanteryjny i wyrobów tytonio- 
wych, Firma istnieje od 1903 roku, Właściciel Szadur Fruma, 
zam. tamże. 2669 — VI. 

9335. I. A. „Szapiro Mendel* w Święcianach, Rynek 31, 
sklep bławatny. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Szapiro 
Mendel, zam. tamże. 2670 — VI. 

9336. I. A. „SZmidt Szloma* w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep bakalejny i poliwy. Firma istnieje od 1911 roku. 
Właściciel Szmidt Szloma, zam. tamże. 2671 — VI. 

9314. I. A. „Rajcher Chana“ w Wilnie, ul. I Szklana 6, sklep 
drobnej galanterji. Firma istnieje od 1913 roku. Właściciel Raj- 
cher Chana zam. w Wilnie ul. I Szklana 4 - 4. 

. Dział A w dniu 18-12 1928 r. 
9283. I. A. „Mirski Dawid* w Podbrodziu, pow. Świę- 

ciańskim, sklep bakalejny i spożywczy. Firma istnieje od 1921 
roku. Właściciel Mirski Dawid, zam. tamże. 2705—VII 

9284 I. A. „Mirska Leja“ w Pod brodziu, pow. Świę- 
ciańskim, sklep spożywczo-bakałejny, galanteryjny, naczyń i 
farb. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Mirska Leja, zam. 
tamże. 2706—VI 
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Śpółka Akcyjna w Późnaniu 

Oddział w Warszawie 
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Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 

750/0 chorób powstaje z powodu obstrukcji 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstwaania najrozma” 
itszych chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę 

A materji. 

Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓR KARCU D-ra LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlin Uuiwersytetu Dr. Martin. Dr. 

Hochflaetter i wielu innych wybitnych lekarzy. są idealnym 

©: rodkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają vbstrukcję (za- 

twardzenie) są dobrym 'środkiem przeczyszczającym, uła- 

twiają funkcje organów trawienia wzmacniają organizm i 

pobudzają apetyt. : 

ZIOŁA z GÓR HARCU D-ra LAUERA usuwąją cierpie- 

nia wątroby, nerek, kam eni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne. reumatyzm i artretyzm, ból główy, wyrzuty i liszaje. 

ZIOŁA z GOR HARCU D-ra LAUERA zostały nagrodzo- 

ne na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 

złot. medalami w Badenie, Berlinie. Wiedniu, Paryżu, Lon- 
4 dynie i w wielu innych miastach. 

8 Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyle- 
4 czonych. 

Cena 1/2 pudełka zł. 1.50 podwójne pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwarteściowych naśladowaictw. 

„PROTON“ W WARSZAWA 
św. Stanisława 9/11. 
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> ZDROWIE! 

   Reprez. na | 

Polskę 

ŚKŁAD CUKRU O WILNIE 
ul. Słowackiego 27, w magazynach i'olskiego Lloydu 

Sprzedaż cukru hurfowa i detaliczna poczynając od 

29400098249%0995060900006 

9285./1. A. „Mirska Leja" w Podbrodziu, pow. Święciań- 

skim, skiep gałanteryjny i owarów bawełnianych i półwełnia- 

nych krajowego wyrobu. Firma istnieje od 1928 roku. Wla- 

ščiciel Mirska Leja, zam. tamže. 2707—VI1 

Aa 9301 L A. „Mirska Mina" w Podbrodziu, pow. Swiecian- 

skim, sklep kolonjalno-spožywczy i wyrobów tytuniowych. Fir- 

ma istnieje od 1920 roku. Właściciel Mirska Mina, zam. tamże. 
‚ 2708—VI 

"7/6802. I. A. „Mirski Notel* w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep bakałejno- spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje 

od 1911 roku. Właściciel Mirski Noteł, zam. tamże. VI 

wim 0303. I. A. „Mostwiliszkier Fejga“ w Smorgoniach, pow. 

Oszmiańskim, sklep gotowych ubrań. Firma istnieje od 1928 

roku. Właściciel Mostwiliszkier Pejga, zam. tamże. 2710—VI 

a 9304. AL „Narocki Zelik* w Podbrodziu, pow. Świę- 

ciańskim, sklep bakalejno-galanteryjny i naczyń. Firma istnieje 

od 1925 roku. Właściciel Narocki Želik, zam. tamże. 2711—VI 

TT 305. I. A. „Nochimowicz Jakób* w Święcianach, ul. Wi- 
leńska 8, sklep bakalejno-spożywczy. Firma istnieje od 1920 r. 

Właściciel Nochimowicz Jakob, zam. tamże. 2712—VI 

MASA Dział A. w dniu 19-12 1928 r. : 
9306. I. A. „Numerec Chaja-Rocha“ w Podbrodziu, pow. 

Święciańskim, sklep kolonjalno-spożywczy, galanteryjny i na- 

ezyń fajansowych. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Nu- 

merec Chaja-Rocha, zam. tamże. 2713—VI 

EM 9307. I. A. „Okuniewa Jewdokja* w Nowo-Święcianach, 

pow. Święciańskim, sklep mięsa i wyrobów mięsnych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel Okunżewa Jewdokja, zam. 
tamże. 2714—VI 

Ч 9308. I. A. „Orman Chana* w Podbrodziu, pów. Świę- 
ciańskim, sklep bakalejno spożywczy i Genial Firma ist- 
nieje od 1927 roku. Właściciel Orman Chana, A ST 

Jas K mam wii Taa wodę m Mah wiki ннн е е 

9309. I. A. „Peltin Chaim" w Drui, pow. Brasławskim, 
drobna sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Fteltin Chaim zam. tamże. 2716—VI 

9310. I. A. „Perewoznik Henech* w Hoduciszkach, pow. 
Święciańskim, paśrednik handlowy. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Perewoznik Henech, zam. tamże. 2717—VI- 

9311. L. A. „Pietkun Dominik* we wsi Mieżany, gm. Dry- 
świackiej, pow. Brasławskim, piwiarnia- ze sprzedażą zakąsek 
i papierosów. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Pietkun 
Dominik, zam. tamże. 2718—VI 

9312. I. A. „Pines Sonia“ w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep towarów bawełnianych i półwełnianych  krajowe- 
go wyrobu. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Pines Sonia, 
zam. tamże. 2719—VI 
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panem EORTEPIANY i PIANINA 
światowej sławy 

„ARNOLD FIBIGER“ 
posiada wyiączne przedstawicielstwo 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Z frmą „Br. K. i A. Fibiger", produkującą 
pianina, fabryka „Arnołd Fibiger*,„nie mą nic gy 

wspólnego, 
-eB 
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PROSZEK OB BOLU GLOWY DLA DOROStYCH й 

:KOWALSKIN: 
AL O 

BOLĖGLOWY 
FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA t 
„AP.KOWALSKI wapszawa, 

    

  

   

        

   
   

  

    
  

Gabinet Kosmetyki Leczniczej 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego. Mickiewicza 31 m. 4. 

Masaże twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie i usuwanie 
wad cery. Wypadanie włosów i łupież. Najnowsze zdobycze 

kosmetyki racjonalnej. Codziennie od 10—3 i 4-8. 
W. Z. P. 112. LSZ—1 

Popierajcie L. 0. P.P. 
77 wydawca Sianisew Mackiewice. Redaktor odpowiedziatny Wytoki M sydylie. 

  

iejski Kidematogiat 
Kaluralno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
w, Ot «bramska 3. 

„6 dymem pożarów 
prasę całego Świata „Wielka Parada rrancji* 

najbardziej emocjonujących 

huku dział i szczę 

Ua amla 3 o ll lutego 1929 r. wią Znie bę lzie wyświetlany jeden z najbardziej realistycznych - 
filmów świata: 

46 (LA GRANJE EPREUVB). Wzruszająca pieśń miłości wśród 
ku broni. Aktów 12. Film ten, zwany przez 

1а , › wzrusza, Olśniewa, oszałamia i zach - W ro- 
lach głównych: Michele Verly i Jean Murat. Kasa czynna od y. 3. m. 30. Początek sckiów GEE: 

4-ej N.stępny program „SYN PRERJI*. ` 

  

  

Kino „HEL'OS“ Wileńska 38. 
NOWY FROGRAMII 

NA ŚĆENIE: Gościnne występy prima-baleriny Anny 
ZRBOJKINEJ, sclistki Haliny ZABOJKINEJ oraz 
12 tancerek, które wykon.: 1) „Potpouri Modern", 

MA „Dla ciebie...", „Bubliczki”, „Rob cd: 
Marta jest grzechu warta“, 2) „Plemię 
kom. humorysta u'ub. publ. jerzego 

Monologi. Sketch. Aktualja. 

Dziś ostat 
Ма еКгап 

Demoniczna, 

: В ši“, „Czy pani A 
dzikich”, zna- W „J 
Borońskiego. Damy. Kokoty. 
Finał. 

ni dzień! 
ie. Przebój sezonu! 

pikantna, niezrównana Brygida HELM 
w wielkim filmie silnych wrażeń p. t. „Jasziwara“ 

CHT — ROZKOSZY* 

Barówki. Miljonerzy. Przestępcy, Prze- 
pych wystawowy. Mistrzowska gra. 

Seansy Od godz. 4-ej. Scena o godz. 6, 8 i 10.ej. Sala dobrze oorzewana. 

  

KINO-TEATR 

, POLONIA” 
Mickiewicza 22 

Dziś nadzwyczajna ŚR 
premjera! 

Przepiękny balet, nadzwyczajny Ścinający krew w Żyłach numer. Artystka wykonuje mimo własnej woli 
śmiertelny skok na arenie cyrku z olb'zymiej wysokości. 

RERA GROZ Dramat w 10 akt. z zakulisowego życia 
artystów. W roli głównej Mary Johxsoa. 

"ad program: Wesoła komedją w 2 akt. p. t. 
KLUB JEDENASTU DJABEŁKÓ W. Początek seansów: 4, 6. 8, 10 25, 

  

jutro uroczysta premjera! Największego filmu Świata 

Człowiek smiechu 
KINO-TEATR 

tyzmu, potężna opowieść mi- 
łosna z za kulis intryg i roz- 

pusty dworów królewskich według nieśmiertelnej powieści Wiktora Hugo (L'homme qui rit), 

„POLONIA“ 
Mickiewicza 22. 

cen za biłety wstępu nie podwyższyła. 

W rolach głównych: czarująca MARY PHILBIN, znana z obrazu „Upior w Operze* 
CONRAD VEJDT mistrz maski OLGA BAKŁANOWA, okrutny GEORGE SIEGMANN, - 

CEZARE GRAVINA oraz tysiące statystów. 

Wykonanie powyższego arcydzieła kosztowało ponad 3.000,000 dolarów amer. i Dyrekcja nie 
bacząc na wysokie koszty wynajmu, chcąc umożliwić wszystkim obejrzenie tego arcyfilmu 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,20. 
  

  

Dzis! Najnowsza rewelacja filmowa! Potężny dramat młooych dusz i ciał. Seksualne życie naszej młodzieży 

Ki „Brady | „D. 29M, SIE 
  

nie mówi rodzicom...” zak, 
Dramat erotyczny w 12 akt. Cienie i światła 

azanej miłości. Najbardziej dyskretne prze- 
Życia naszej młodzieży. Dziewczęta wypędzone na ulicę pżzez winę rodziców. Film, który wzbud: ięk- 
sze zaciekawienie. W rol. gł.: Mary Johnson, Nina Vanna, Eliszbeta Pinaeff, Erik Kaizer Fritz Linai WROCE 

  

  

WIELKA (A tek o g. 3-ej. Uwagal W sobotę i niedzielę od g. I do 4-ej ceny od 50 gr. ER 

Dzika i brutalna miłość ros' jskiego kcięcia w czasie Wielkiej Śaiatowej Wojny. Najw,bitaiejsza kreacja 
Kino- « | Iwana Mozżuchina © weń wstrząsaj. i i 

: 4sający Życiowo-eroty- T Ar „Wania 1 Mary Philbin ZD BY $ERC €zny dramat w 12 aktach 
"ielka 30, w czasie ostatniej wielkiej wojny na szlaku Moskwa Lwów odtwarzający tła miast i wsi polskich, 

większa 'epopea ludzkich namiętności Mars - bóg wojny w swych barbarzyńskich harcach. 
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= a й śp a m ž meljorant z dłu- 8 
= a goletnią praktyką. a 

0 B w l E D 4 E l E i LEKARZE B BB AKUSTERKI E я Posiądam wykształcenie inżynierji E 
в rolnej w wyższym zakładzie, — ołu- 

8 Li ki EAWATVAG — EA taktykę w men mel- 
m ioracji łąk i drenowania pól, oraz 

IPS ie Br Hanusowiez ikuszerkaŚmiałowska ia a ministracja majątków ziemskich z £4 
i Ordynator Szpitala - založeniem kulturalny ch łąk i pa- @- 

T Sawicz, choroby skór- oraz Gabinet Kosme- gi stwisk na torfowiskach. Samodzielne ® 
argi ne, weneryczne, go-tyczny usuwa zmar- |] Sporządzenie planów projektów mel: 

dziny przyjęć 5—7 pp.szczki, piegi, wągry, joracyjnych z uzyskaniem na te cele 

1 Zamkowa 7—1 Le- łupież, brodawki, ku-. a pożyczki państwowej. > s 
WIOSENNE czenie światłem: Sol- rzajki, wypadanie wło: Łaskawe oferty: do redakcji Sło- m 

s a st węg Mickiewicza 46. wa dła W. M. = 
sztuczne słońce gór- m. = ртач R 

1929 r. skie)i elektrycznością = R Kupię 
: ь (diatermja. 0815 smumuwacenemu j (LOKALE Ek iš“ 

rozpoczynające się 3 marcaj|  poxroz — akc > poczyna ją © DOKTOR L POSAD у @ mm wam za (ff 767605 rasy Dober- 
NE ass, Targów | D.ZELEOWIEZ 'B E man, Buldog lub. Dog. 

sowicie się opłaci .ZEb | EAS GERI GOSCI p R „Э Dąbrowskiego 7 m. 2. , 

Targi ogólne od 3 do 9 marco || chor. weneryczne, | A, 0 o Е т A a 
Wielkie Targi Tech-* sytilis, nardo Rradta kawaler łat do wynajęcia z wszel- DWA DOMY " 
niczne i Budowlane od 3 do 13 marca ĖS wiecz, |30, wielkopolanin, kiemi wygodami. Gar- | drewniane o 4 

Targi Włókiennicze od 3 do 7 marca sa z ukończoną szkołą barska 7 m. 5. — —0 dei oai 
Targi na obuwie i 

skóry od 3 do 6 marca 
Wszelkich informacyj udziela 

Przedstawiciel na Polskę LIPSKIEGO 
URZĘDU TARGOWEGO 

„. Władysław GLAZER, Warszawa, 
Al. jerozolimska 41, Tel. 230,55. 

  

  

rolniczą, i większą 
praktyką w intensyw 
nych majątkach, za- 

Kobieta-Lekarz 

Mi. Zeldowiczowa Do wynajęcia LOKAL 
hodowca, Z 3-ch pok., nadający 

    Placu około 200 
sąż. kw., sprzeda” 
my natychmiast za 

d 

Przepiękne arcydzieło roman- 77 

miłowany ю 
plantator  burakėw,3i6 — 01а sklepu, lub 
Szuką od zaraz, lub biura, również sklep 
od 1-szego kwietnia7 urządzeniem. Szo- 
posady. £ iskawe ofer- Pena 1 -m. 3, © 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
oi 12--Z2i Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel- 9-05. 

20.000 złotych 
D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, 

-© 

  

          

   
   

Czopki he- 44 (z kogutkiem) 
moroidalne „Varicol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zn niejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

EROS OGÓREK, 

  

Stosowany przez p. p. Doktorów 
„Bałsam Thiocolan Age" 

przy gruźlicy, bronchicie,  kaszłu 
ułatwia wyśdzielanie się  plwociny, 
wzmacnią Organizm i samopuczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Thiocolan Age" 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
ądać tylko w oryginalnem opako- 

waniu apteki A. SECKIEGO w 
0-ib9g Warszawie, ul, Leszno 41. 

EO w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
BAREM WARM GAS RL LS Zz) 
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 BKZEBDZZNEU BOA 

  

EP 
JBLUMOWICZ 

   

  

tel. 277. ty: Silski, maj. Gaj, 

WO Z NSZ po nea k A WA WA Bez, nauczyciela B « Nr. TN uczcie sę literat 

Dr. POPILSKI Korėlska  sce-z |UPNO | SPRZEDAĆ poiskiej, języków ob” 
    choroby skórne i we- 

neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 

W.Z.P. 

Br. ©. WOLFSOR 
weneryczne,  moczo- 
so i skórne, ul. 

ileńska 7, tel. 1057. Norzeniewski | NI 
- LLIS w Baranowiczach 
Dokfór. Medycyny poszukuje w; kwalii- 
A. CYMELER kowanego 

choroby skórne, we- chipedjenta neryczne = (r 
ciowe. Elektrotera- ч 

E słońce górskie Pożądana kaucja, lub 
ollux, Solidne rekomendacje, 

12, róg Oferty nadsyłać Ba- 
alatermja. 
Mickiewicza р 

—8, ranowicze. 9LL 0 
P 43 m 

Tatarskiej * z. 5 

Doktór M . * 

KUKIEWIEŻ 150 m. siwodziliego 
choroby  wenerycz. 

r "ai  RZĄDCĘ-EKONONA, skórne i płciowe, ul 

$KLEP 
kolonjalno-Spożywczy 

Aleksander 

  

  

    

cych, historji, geo- 
grafji, matematyki etc. 
Szczegółowy prospekt 
wysyłą wraz z katas , 

  

@ > šie logiem i у okazową 

M. Wilenkin i 5-ka, jegnoć ”* Szkolna”. 
Wajaerą, Warszawa! Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 
10, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: | 
jadainie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, _ krzesła 
dębowe i t£ p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

Bielańska 5/4 — 

  

  

UTYNOWANA na- 
uczycielka udziela 

lekcyj  fraacuskiego. 
(Dyplom Uaiwersytetu 
Lorańskiego). Zawal- 
na_22 m. 17 od g. 4-eį 

Języki obce 
bez nauczyciela stają 
się dostępnemi przy 

R pomocy samouczków 
M wydawnictwa „Pomoc 

obo się nowy Szkolna" Wajnera, 
drewniany dom zUtožonych metodą 

ogrodem, ul Słomian- koacentryczną. w 

ka II. Dowieczieć się krótkim czasie naj- 
o i: W. 

  

ickiewicza 9, wejści warunki: W. Po- Większy skutek. Żą- 
AE” niadeckich 1. który mógłby włożyć hujanka 24-11, —odalcie we wszystkich 
przyjmuje od 1 2d9 gospodarstwa S— | 22 księzarniach. Katalog 
i od 5-1 pp. —1915 10 tys. zł Spieszne 7 ksąžek,  utatwiają- 

DOKTOR zyłoszenia do adm. | KUPUJĘ cych naukę wogóle 
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