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Proporcjonalność. Pożyczki. 

` D'Ormesson. 
Gdy uchwalano naszą  Konstytu- 

cję marcową, 

przejawiało ogromną nieznajomość 

torm polłtycznych zachodu i konsek- 

wencyj gospodarczych i politycznych 

tych form. Stronnictwa centrowe i 

prawicowe nie miały żadnego progra- 

mau, były zdezorjentowane, zastraszo- 

ne temi zmianami, które -— zdaniem о- 

gółrem — muszą zajść w układzie 

stosunków politycznych i gospodar- 

czych. Tylko PPS. miała program, pro 
gram, szabłonowy międzynarodowej 

socialnej demokracji, propagowany za 
równo w Berlinie, jak i w Tokio, i 

Bełgradzie, to jest niezależny od wa- 

iunków ekonomicznych, tradycji poli- 

tycznej i rozwoju politycznego. Był 
to szabłon tak niedopasowany do wa- 

iunków poszczególnych państw, jak 

surdut, kupiony na tandecie, do figury 

poszczególnych odbiorców. Podstawą 
tego programu było powszechne, rów 

ne, proporcjonalne prawo wyborcze 
bez różnicy płci. Nasze stronnictwa 
centrowe i prawicowe  uwierzyły 

wkrótce, że to jest ostatnie słowo mąd 

+ rości politycznej, ostatni model techni 

"ki politycznej, dla wszystkich obowią- 
zujący. Zapomniano wówczas, że ani 

Stany Zjednoczone, ani Wielka Bry- 

tanja nie mają wyborów proporcjonal- 
nych, mają wybory większościowe, i 

głosowanie. tam odbywa się nie na 
numerki, łecz na nazwiska. 

Nasi zwołennicy proporcjonalnych 
wyborów, bankrutujących w Polsce, 
pocieszali się, że oto Anglja porzuca 
głosowanie większościowe i przecho- 
dzi na system wyborczy proporcjonal- 

ny. Lloyd George propagował system 

wyborczy proporcjonalny. 

Labourzyści mają większość tyl- 
ko przy poparciu liberałów, więc mu- 
Szą liczyć się z ich postulatami, jednak 
Rill o reformie wyborczej w - Angiji 
ле wprowadza  proporcjonałności i 
głosowania z listy na numerki. Cała 
reforma n.i polegać na tem, że wybor 
ca winien będzie napisać na kartce 
najpierw nazwisko swego właściwego 
kandydata, a potem dodawać będzie. 
nazwisko kandydata tej drugiej partji, 

którą uważałby za mniejsze zło w ra- 

zie, gdyby jego własny kandydat więk 
Szości absolutnej nie zebrał. 

Dzięki tej metodzie z okręgu wy- 
borczego, w którym współzawodniczyć 
będzie więcej, iż dwóch kandydatów, 
wyjdzie zawsze kandydat, posiadający 
większość absolutną, ponieważ do je- 
So własnych głosów, otrzymanych 
»per primam*, doliczone mu zostaną 
głosy, oddare na niego „per secundarn“ 
c= zwolenników innych kandyda- 

w. 

W dotychczasowym zaś systemie 

wyborczym Anglji otrzymywał mandat. 
kandydat, który otrzymał największą 
ilošė głosów, lecz częstokroć nie miał 
absolutnej większości w swoim okrę- 
Su. W Niemczech i Austrji przed woj- 
ną były wybory większościowe, przy 
tak zwanych „Stichwahlach“, to jest 
przy wyborach ściślejszych. 

z "4% 

ługosławja, będąca areną zaciek - 
łych walk w parlamencie Belgradzkim, 
Walk, wywołanych antagonizmami kra 
iów odmiennych co do swej struktury 
SoSpodarczej, znalazła się obecnie po 
dyktaturą króla Aleksandra. Zdawaćby 
SIĘ mogło, że świat finansowy, między 
taredowy kapitał, posiadający utajo- 
JE lecz mocne związki z lożami masoń 

ziemi, Propagującemi „demolibera- 
Zm, zbojkotuje Jugostawję. Tymcza- 

sem od przewrotu 1929 roku następu- 
ie olbrzymi przypływ międzynarodo- 
"ych kapitałów do tego kraju. 

_ Kapitał amerykański, francuski. 
i angielski wytwarzał w ciągu ostat- 
nich dwóch lat szereg wielkich inwe- 
Stycyj w Jugosławii. 

Amerykański kapitał I. G. Whitte 
—Gruppe finansuje Assiciated Gas 

‚ 

społeczeństwo ' nasze 

-— and Elektric Co. i bierze udział w 
iabryce motorów i budowli drożnych 

w Banacie. Angielskie towarzystwo 

elektryczne przystąpiło do elektryfika- 

cji Dałmacji oraz do eksportu lasu i 

iudv żelaznej Angielskie też towarzy- 

stwo w związku z niemieckiem stwo- 

rzyło olbrzymią fabrykę celułozy w 
Teslc w Rosnji. Szwajcarski kapitał 

reprezentowany przez Holdinggesell- 

schatt Elektrowerke A. — G. Basel, 

przystąpił do olbrzymiej elektryfikacji 

wednej w Słoweniji., Kapitał angielski 

w 1929 roku wkroczył do górnictwa 
jugosławji, zwłaszcza, do wydobywa- 

nia rudy żelaznej. 

Konsorcjum francuskie: Syndykat 

Zródit Lyonnais, Schneider Creuzot, 

Banque de Paris et des Pays - Bas wy 

słały delegację do Jugosławii dla ba- 

dania kwestji rozbudowy dróg żelaz- 

nych w tem państwie, gdyż rząd Ju- 

goslawji prowadzi z niemi pertrakta- 

cje © pożyczkę kolejową w rozmiarze 

półtora miljarda franków  fruncuskich. 
Nie uiega wątpliwości, że o ile 

Polska szczęśliwie dokona reformy 

Konstytucji, to bez względu na to, czy 

zreformowana Konstytucja będzie się 

podobała lewicowym kołom Francji i 
Anglii, kapitał międzynarodowy przyj- 

dzie do Polski w znaczniejszych roz- 

miarach, niż szedł dotąd w ciągu dwu 

nastolecia naszej państwowości. 
* * ® 

Hrabia .W. d'Ormersson w czaso- 

piśmie „Europe Nouvelle" ogłosił | w 

sprawie porozumienia  francusko-nie- 

mieckiego artykuł. Hrabia d'Ormersson 

był uprzednio redaktorem „Temps“. 
Brat jego był uprzednio posłem w 

Morachjnum i jest związany z katolic- 

ko-konserwatywnemi kołami Francji, 
pozostającemi zawsze w pewnym kon 

takcie z niemieckiem centrum. Koła te 
posiadają wpływ we francuskich wiel- 
kich finansach i armji. Wszystko to 

nadaje wagę jego artykułowi, w któ- 

rym wysuwa dwie sprawy; spłat re- 

paracyjnych i rozbrojenia. 

D'Ormersson pragnie zwolnienia 
Niemiec od spłat rocznych, które zo- 
bowiązują Niemcy podług planu Youn 

ga. Uważa on za konieczne, aby Sta- 

ny Zjednoczone zmniejszyły do poło- 

wy aljantom ich długi, oraz żeby Niem 
cy i Francja w ciągu dwóch lat zmniej 
szyły się wydatki wojskowe o jedną 
dwunastą. Wobec tego, że etaty wo- 

jenne Francji są znaczniejsze, niż 

Niemiec, jest to ze strony Francji krok 
do rozbrojenia. Następnie autor pro- 

ponuje współpracę niemiecko-francu- 

ską dla zapewnienia Europie pokoju. 
Propozycja d'Ormersson'a stanie 

się wówczas realną, gdy na zmniejsze 

nie długów między-aljanckich zgodzą 

się Stany Zjednoczone. Zaznaczyć na- 

Jeży, że wobec tego, iż jedną z przy- 
czyn współczesnego kryzysu ekono- 
micznego widzi w  nieprawidłowem 
rozmieszczeniu złota na kuli ziemskiej 
i niedomagania gospodarcze amerykań 
skie są związane ze złotą chorobą, 
podczas gdy niedomagania środkowej 
: wschodniej Europy związane są z 
brakiem złota, rewizja zatem =długów 
między-aljanckich i opłat niemieckich 
musi nastąpić w najbliższej przyszła- 

ści. 
Spadek cen uczynił bardzo uciąż- 

liwą spłatę długów dla krajów zadłu- 

žonych. Wi. St. 

  

BILANS HANDLU ZAGRANICZNEGO 
WARSZAWA. (PAT). — Według 

tvmczasowych obliczeń Głównego 
Urzędu Statystycznego bilans handlu 
zagianicznego Rzeczypospolitej Pol- 
skiej łącznie z wm. Gdańskiem w mie- 
siącu styczniu 1931 r. przedstawiał się 
następująco: przywieziono 277.276 
tonn towarów, wartości 153.448 tys. 
zł., wywieziono — 1.417.507 tonn to- 
warów, wartości 152.492 tys. zł. Saldo 
ujemne bilansu handlu zagranicznego 
w styczniu 1931 r. wyniosło zatem 
956 zł. 
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DUKSZTY — Bufet Kojejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 

pocztowa uiszczona ryczałtem. nadesłane milimetr 50 

ogłoszeń. Zagraniczne 50 proc. 

Marszałek Piłsudski zabawi na Maderze 
jeszcze kilka tygodni 

WARSZAWA. 14. Il. (tel wł. „Słowa”*) Prezydiimn Rady Ministrów 
otrzymało dziś depeszę z Madery w której z otoczenia Marszałka Pilsudskie- 

go donoszą, że wbrew wiadomościom prasy zagranicznej, Marszałek Pił- 

sudski nie zamierza opuścić Madery, gdyż pozostanie tam jeszcze kilka ty- 

godni. 

Nieprawdziwe pogłoski © ustą- 
pieniu ministrów 

ZALESKIEGO, SKŁADKOWSKIEGO i MATUSZEWSKIEGO 

WARSZAWA. 14. Iš. (tel. wt. „Stowa“). Zródła urzędowe dementują z 

całą stanowczością wszystkie wiadomości o bliskiem ustąpieniu ministrów 
Zaleskiego, Składkowskiego i. Matuszewskiego. 

Co się tyczy specjalnie mrin. Matuszewskiego, to wczoraj zapytywał 
go jeden z jego przyjaciół ile jest prawdy w wiadomościach o jego dymisji. 

— W ciężkiej sytuacji nie opuszcza się posterunku — odpowiedział 
minister Matuszewski. 

Wznowienie procesu © zamach 
NA OSOBĘ MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA. (PAT). — W dniu 14 bm. w warszawskim sądzie okrę- 
gowym 1ozpoczął się dalszy ciąg rozprawy o przygotowanie zamachu na о- 
sobę Marszałka Piłsudskiego. ; 

Na wstępie zabrał głos prokurator, który w kilkugodzinnem przemówie- 
niu domagał się najwyższego wymiaru kary dla wszystkich oskarżonych na 
podstawie art. 126 KK cz. I oraz art. 457 KK. 

Art. 126 KK cz. I mówi, że winny udziału w zrzeszeniu które z wiedzą 
winowajcy postanowiło sobie jako cel działalności obalenie istnicjącego w 
państwie ustroju społecznego, albo popełnienie zbrodni zapomocą materja- 
łow lub przyrządów wybuchowych będzie karany -ciężkiem więzieniem do 
lat 8-miu. 

Art. 457 KK mówi, że winny bądź przygotowania do zabójstwa, bądź 
udziału w zrzeszeniu utworzonem w celu popełnienia zabójstwa będzie kara 
ny zamknięciem w więzieniu. Jeśli w celu popełnienia zabójstwa przygotowa- 
no materjał lub przyrząd wybuchowy, winowajca będzie karany zamknięciem 
w więzieniu na czas nie krótszy od lat 3. 

Po przerwie w dalszym ciągu rozprawy odroczono do niedziełi do godz. 
12 w południe. 

WRZENIE W HISZPANII 
MADRYT. (PAT). — Gabinet hiszpański podał się do dymisji. 

W madryckich kołach dobrze poiniormowanych oświadczają, że gabinet podał 

się do dymisji diatego, ponieważ przyszedł do wniosku, że nie ma już poparcia ze 

strony wszystkich elementów monarchistycznych. 

Król natychmiast po utlziejeniu dynisji gaoinetowi przystąpił do przeprowadzenia 
narad z wybitnymi politykami, m. in. Ronianoaesem i Prieto. 

Politycy ci po opuszczeniu pałacu «rólewskiego oświadczyli, że załecali krółowi 
powołanie do steru rządu zgody narodowej. 

Według wiadomości, udzielonych pizez Prieto, rząd zamierza natychmiast odro- 
czyć dekret, odraczający wybory bezterminowo. 

Przyp. redakcji. Niestety, nie wiemy co może oznaczać wyrażenie: „odroczyć de- 
kret, odrzucający wybory”. 

Lappowcy przeciwko kandydaturze 
prof. Stahlberga 

OSTRE WYSTĄPIENIE NA ŁAMACJJ PRASY 

HELSINGFORS. (PAT). — W związku z nadchcdzącym terminem wy- 
borów prezydenta lappowcy na łamach swego organu „Aktivisti* rozpoczęli 
niesłychaną kampanję przeciwko prof. Stahlbergowi. 

Między ifinemi została zamieszczona fotograija niejakiego Szałamana, 
który dokonał w swoim czasie zamachu na gubernatora Finlandji Bobriko- 
wa, a także . '... « „u. podobiznę byłego delegata Karelji Synena, któ- 
ty, po otrzymaniu wiadomości, iż został podpisany traktat pokojowy z Rosją 
Sowiecką, popełnił samobójstwo. Pod temi fotografjami umieszczono na- 
pis, że w najbliższych dniach będą znowu potrzebni iudzie, pełni poświęce- 
nia dla dobra kraju. W związku z powyższemi pogróżkami mieszkanie prof. 
Stahłberga jest pilnie strzeżone przez policię. A 

WŁADZE ARESZTOWAŁY REDAKTORÓW „AKTIVISTI 
. 

HELSINGFORS. (PAT), — Minister spraw wewnętrznych wydał za- 
1ządzenie aresztowania naczelnego redakiora „Aktivisi* Kossoli oraz sekre- 
taiza redakcji Vitta. 
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HELSINGFORS. (PAT). — Na mocy decyzji miejscowych władz zo- 

stali aresztowani cdpowiedzialnį redaktorzy „Aktivisti“: Nikolis, Tivinen oraz 
*erolajnen. Temu ostatniemu jednak udało się zmylić czujność policjantów, 
eskortujących go i zbiec. Poszukiwania narazie nie dały rezultatu. 

Zaburzenia komunistyczne w Niemczech 
BERLIN. (PAT). — Donoszą z Bonn, że wczoraj wieczorem w czasie demonstra- 

cji komunistycznej w kierunku okien lokalu hitlerowców padty nagie strzały rewołwero- 
we. Trzy osoby zostały ciężko ranione. Policja dokonała niezwłocznie rewizji w lokaki, 
pizyczem skonfiskowano tajny magazyn broni. Kilka osób aresztowano. 

ж о% * p 

BERLIN. (PAT). — W czasie militarystycznego filmu prodiikcji „Ufy* p.t. „Koncert 
na flecie w Sans - Souci* doszło w wiełu kino - teatrach, zwłaszcza w dzielnicy pół- 
nocnej do nowych burzliwych demonstracyj na widowniach. Rzucano cuchnące boniby 
/ jajka napełnione atramentenr na ekran. Policja inierwenjowała, aresztując około 50 
osób( z czego 12 odstawiono do prezydjuu policji. 

Henderson interweniuje 
„ WIEDEŃ. (PAT). — „Neue Freie Presse" donosi z Sotfji, że interwencja 

angielskiego ministra Hendersona celem załagodzenia nieporozumienia mię- 
dzy Grecją i Bułgarją wywołała w kołach bułgarskich niekorzystne wraże- 
nie, ponieważ Непйегвоп uwzględnił jedynie stanowisko Grecji. 

Dalsze areszty wśród chadecji litewskiej 
KOWNO. (PAT). — Władze połicyjne dokonały dalsz ń 

VN ych aresztowań. wśród 
LA Ichakas W sobotę został aresztowany Ambrozajtis, były leader 

sironnictwa lerac; y. Prócz niego został t ы 
ae g aresztowany AeoEsu Elo pisma „Ry- 

Rzekomo powodem aresztowań tych jest wzięcie udziała w demonstracji, która 
miała miejsce w czasie deportacji byłego ministra finansów Karwelisa. 

BARANOWICZE —- ui. Szeptyckiego —— A. Łaszuł, 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 

LIDA — uł, Suwałska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK —- Kiosk St. Michałskiego. Н 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy įednoszpaltow: 
1. Kronika rekłamowa milimetr 

"Grecji. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. - į 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spoldz, Naucz, 
PIŃSK — Ksiegarnii Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkołnej. 

  

GRECJA W PRZEDEDNIU ZAWAR- 
CIA KONKORDATU. 

ATENY. (PAT). — Specjalny wy- 
słannik Watykanu msgr. Margotti roz 
począł rokowania z ministrem spraw 
zagranicznych  Mihalakopulosem w 
związku ze sprawą zregulowania nie- 
Których kwesty; odnośnie Stanowiska 
Kościoła katolickiego w Grecji. 

Msgr. Margotti w.rokowaniach tych 
mma również załatwić sprawę | ducho- 
wieństwa unickiego i jego szkół w 

Głównem jednak zadaniem 
msgr. Margotti jest doprowadzić do 
zawarcia konko1datu pomiędzy Grecją 
i Stolicą Apostelską. : 

DAR PREZYDENTA MOŚCICKIEGO 
DLA DR. STRANDMANA 

TALLIN. (PAT). — Dnła 11 bm. w 
ostatnim dniu urzędowania pr Re- 

ibiiki Estońskiej Strandmana został przy- 
jęty na audjencji poseł Rzeczypos) jej Pol- 
si Libicki, który w imieniu Pana Prezy 
denta Mościckiege wręczył prezydentowi 
Strandmanowi zlotolitą makatę na pamiat- 
kę pobytu Prezydenta Mościckiego w Tal- 

PROJEKT USTAWY O POMOCY 
WSCHODNIEJ. 

BERLIN. (PAT). — . Gabinet Rzeszy 
przyjął w dniu 14 brn. projekt ustawy o po 
mocy wschodniej. 

Ż ramienia rządu pruskiego uczestniczył 
w posiedzeniu gabinetu minister Hoepker- 
Aschoff i Hiertsiefer. Ustawa o pomocy 
wschodniej obejmuje projekty ustawodaw- 
cze, dotyczące zarządzeń pomocy dła dot- 
knietych kryzysem prowincyj wschodnich, 
popierania kołonizacii rolnej na Wschodzie 
oraz reorganizacji banku obligacvj przenty- 
słowych. Projekt ustawy odesłany zostanie 
niezwłocznie do Rady Państwa Rzeszy. 

* PLOTKI NIEMIECKIE NA ŁAMACH 
PRASY POLSKIEJ | 

RZYM. (PAT). — Prowincjonalna 
prasa włoska powtórzyła fantastycz- 
ne pogłoski niemieckie na temat rze- 
komych propozycyj polskich, dotyczą- 
czch zawarcia ugody z Polską za cene 
"zrzeczenia się korytarza oraz części 
Viėrnego Ślaska. 

Redagowany przez brata premiera 
„Popoło d'falia* prostuje te pogłoski, 
pisząc w korespondencji z Warszawy, 
że bez względu na różnice polityczne 
nienia Polaka, któryby myślał nietylko 
o oddani ziemi, ałe nawet o rewizii 
granic, 

Autor korespondencji twierdzi, że 
iżerlin wybrał wyjątkowo drażliwy: mo 
ment dla puszczenia w obieg tego ba- 
lone próbnego. Pismo podkreśla dalej 
oświadczenie min. Załeskiego, że dla 
Polski zagadnienie rewizji granic abso 
łutnie nie istnieje. 

POWÓDZ w VALCOV 
BUKARESZT. (PAT). — Sytuacja 

spowodowana powodzią w Valcov, 
staje się coraz hardziej katastrofalna. 
W. mieście pozostawiono jedynie męż- 
czyzn, ewakuowano zaś wszystkie ko- 
biety i dzieci 

Około 2 tys. domów zalanych zo- 
stało wodą na głębokość półtora me- 
tra. Podobne zniszczenia wyrządziła 
powódź w Ismail, gdzie około 200 do- 
mów runęło, a wiele innych grozi ru- 
nsęciem. Podobnie katastrofalnie przed 
stawia się sytuacja w Kilia. Panuje 
obawa, że gdy stopnieją śniegi i po- 
płynie kra, wówczas miasto Valcov zo- 
stanie do reszty zniszczone. 

Zakończenie procesu 
mjr. Kubali 

SENSACYJNY ZWROT W PROCESIE 

Jek donosiliśmy w: sobot.nim nr. „Sło- 
wa” mir. Kubala po przyznaniu się do popeł 
niorej winy rozsyłania anonimów skazany 
został na karę wydalenia z wojska i rok 
więzienia z zaliczeniem mu aresztu prewen- 
cyjnego. 

Przyznanie się oskarżonego poprzedził 
sensacyjny zwrot w toku procesu a miano- 
wicie: na wniosek prokuratora sąd zbadał 
świadka Kleczyńską, która zeznała, że ano- 
nimy, wymierzone przeciwko pułkownikowi 
RS pisała pod dyktando majora Ku 

ali 

. Zeznanie to wywołało ogromne wraże- 
nie, które wzmogło się jeszcze — bardziej, 
gdy wstał major Kubała i oświadczył: 

‚ —= Tak jest, zeznanie to jest wiarygodne 
i słuszne. 

Przew.: — Więc pan się przyznaje do 
ańtorstwa anonimów? 

Osk.: — Tak. Uczyniłem to dła dobra 
wojska. 

W dalszym ciągu major Kubala oświad- 
cza, iż jął się anonimu jako ostatecznego 
środka bowiem częste jego zwracanie się 
do wielu dostojników wojskowych w spra 
wie gospodarki w lotnictwie pozostawało 
bez rezultatu. Prosił on również o zezwole- 
nie stanięcia do raportu do Marszałka Piłsud 
skiego, ale nie otrzymał odpowiedzi. 

Przew.: — Dlaczego pan major odrazu 
się mie przyznał? 

Osk.: — Ponicwaž pan prokurator w 
śledztwie mnie zapewnił, że sąd nie pozwoli 
na przeprowadzenie dowodu prawdy. 

Prok.: — A może to nie było tak? Ja 
panu powiedziałem, że skoro pan się nie 

SŁONIM -- Księgarnia T-wa „Ruch“. 
STOŁPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch”. 

. ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 — N. Tarasiejski. i 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo księg. Kol. „Ruch“, : 2 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

nastronie 2-ej i 3-ej @Г. 49. да tekstem 15 gr. KouMnkAly Uras 

gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. drożej, 

ej. Ogłoszenia cyfrowe 1 tabelaryczne o 50 % drożej. Terminy druku mogą być przez Administrcję zmi 
eniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

  

HAŁAS 
O PURYSZKIEWICZA 
Puryszkiewicz był najbardziej hałaśliwym 

członkiem parlamentu rosyjskiego.  Ciągie 
robił jakieś kawały. Gdy na galerię dla pubłi 
czności w Dumie Państwowej wchodziła ja- 

kaś osoba, pierwszy raz tą instytucję zwie- 

dzająca, — pytała się zaraz sąsiadów: 

— „Proszę mi powiedzieć, gdzie siedzi 
Puryszkiewicz". В 

Zdawać się niogło, że duch nieposkromio- 

nego nacjonalisty rosyjskiego jest ФаКыл -5а 
mym, jaką była ziemska jego powłoka, że 

przy wymówieniu jego nazwiska, porusza 
się, hałasuje i szmerem i zirytowaniem po- 

Ргума szpalty dzu:nnikarskie, na które pad) 
jego cień, lub o które o nim odbiło się echo. 

Kilka dni temu napisałem Baytel - Fury- 
szkiewicz. O dziwaku - .filantropie, że nie 
zasłużył sobie na to, żeby wśród społeczeń 
stwa któremu tyle rozdał gotówki — „miał 

siedzieć w więzieniu i o pół-warchole, pół- 
qolityku rosyjskim, że jego patrjotyzm rG- 

svįski był prawdziwy, jego nienawiść na- 
szego narodu z tdeowych płynąca pobudek, 

jego* morderstwo Rasputina było czynem 

rozpaczy szczerej jego śmierć w pohać- 
bionem Cesarstwie zbyt żałosna, aby z na- 

zwiska tego robić pospolitą połajankę. 

Wydawaćhy sie mogło, że już to zesta- 

wienie odjęła memu  artykulikowi wszelkie 

znaczenie aktualno - polityczne Chodziło mi 

poprostu o szacunek dla jednostki ludzkiej, 
niezależnie czyto jest człowiek żywy i Po- 
lak, czy umarły i Moskai. 

Na to ABC mi odpisało, że stwierdza 
się tu różnicę zdań w Bl, czyłi że jasnem 
jest, :ż BB się rozłeci, jeszcze przed powro- 

tem Marszałka z Madery. . 

Naprzód krakowski i socjalistyczny па- 
padł, że BB tak nisko upadło, że zamiast sła 

wić Okrzeie, sławi Puryszkiewicza. 
Głos Narodu zdecydował, že w ten: 

wspomnieniu Puryszkiewicza chodzi o wy- 
rażny wpływ demoralizacji, której źródłem 

jest Brześć. 

Nie chce mi się cytować głosów jeszcze 
lólki: dzienników, którym również też ten 
mój nieszczęśliwy Puryszkiewicz dał pole do 
popisu. Е 

Na to ja teraz odpowiem swoje  Siutim 
cuique. 

Biedne, małe, niewołnicze duszyczki! 

Biedne jaszczureczki nocą i dniem i wiecz- 

nie tresowane w tem, aby na każdy  od- 
ruch myślowy odpowiadać  bezpośredniem 

splunięcieni zatrutego banalnošcią jadu! 
I to się nazywają dziennikarze! Dzienni- 

karze, którzy "vołają „precz z cenzurą". ja- 

kąż straszną miedzy sobą stwarzają cer 

zurę Nie wolno upomnieć się o ludzkie oce- 

nienie Puryszkiewicza, aby chór takich ja- 

szczurek nie syknął: „już cię mamy, be be,— 

be be, — bebe”. Prasa sama sobie nakłada 
jakieś kajdany na myśl. 

Upomniałem sie o Puryszkiewicza i wi- 

  

a. 

dzę w tem“ cząstkę tego „odklamywania“ у 

przeszłości które jest tak konieczne w spó- 

łeczeństwie naszein. Wyraz nie należy dc 
mnie, lecz całą duszą solidaruję się z akcja 

„+dklamywania“ naszej politycznej, najbliź- 
szej przeszłości. Trzeba oduczyć Polaka, aby 
o tej naszej niewe!niczej przeszłości myślał 

Fategorjaini, ustalonemi podczas tej niewofi, 

aby myślał niewoiniczo. Dia każdego rzetel- 

nego Polaka z przed wojny Bismark to by! 

łotr, Stołypin — złodziej, Aleksander Ill gał- 
gan, wojsko pruskie —- antykulturalne  ty- 

raństwo, wojsko rosyjskie — gromada pi- 

jaków i tchórzów. Tak dzisiaj myśleć nie 
uiożemy, wykoszlawia to bowiem nietylko 
zdrowy rozsądek 1 objektywizm, łecz i wy- 

koszławia nam pojęcia co w życiu państwa 

prawdziwego jest dobre, a co złe. 
A o Purvszkiewicza sprzeczać się mie 

będę. Wygłosił zresztą podczas wojny jed- 

ną wiełką szczerze filopoiską mowę. Na ile 

- wielkiego pożaru jego czarna postać reak- 
cjomsty i mordercy złega ducha dynastji 
wygłąda smutnie. Można mu nawet wymy- 

ślać — jeśli się myśli — że cesarska Rosje 
7a mało miała cierpień i że przez niedosta- 

*eczną ilość przeszła upokorzeń. Cat. 

W niektórych 

wzmianki o mającej jakoby nastąpić nomi- 

nacji p. Suchenka, względnie wojewody Ke- 
ściałkowskiego na stanowisko wojewody wi- 
leńskiego. Upoważnieni jesteśmy do stwier- 

dzen'a, že wiadomości te są dowolnemi płot- 
kemi, wymyślanemi w braku innych, a nic 

nie mającemi wspólnego z rzeczywistością. 

  

p'zyznaje, nie może być mowy © рггерго- 
wadzenie dowodu prawdy. 

Qsk.: — Możliwie, że źle zrozumiałem 
pana prokuratora. . 

Prok.: — Słowem pan się przyznaje de 
winy? 

Osk.: — Tak. 
„ Mafor Kubala prosi o zarzadzenie tajnoś - 

ci rozprawy dla udowodnienia, że kierował 
się on w swoich wystąpieniach względanii 
na dobro wojska. 

Przewodniczący 
zarządza tajnośc. 

Major Kubala w ciągu dwóch godzin 
składa wyjaśnienia przy drzwiach zamknię- 
tvch poczem Sąd ogłosił znany już ska, cia- 
cy wyrok. 

pułkownik _ Rumiński 
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ŽYWIĄ i BRONIĄ 

Drugą dużą lukę na rynku wewnętrz- 

nym wypełnić może rozbudowa, a raczej 
odbudowa owczarstwa. ы я : 

Istnienie i potrzebę wypelnienia tej luki 
stwierdzają dane poważne i najmniej Spor 

ne ze sprawozdania Komisjj _ Ankietowej 

do badania przemysłu i nowoczesnego pod- 

ręcznika Kączkowskiego „O stanie owczar- 

stwa i jego organizacji". й 

Z obu tych źródeł płyną wskazania wy- 

raźne do racjonalnej naprawy i rozbudowy 

owczarstwa w celu nasycenia  dotkliwego 

głodu jego produktów w stałem spożyciu 

wewnętrznem przy większej, niż w innych 

gałęziach produkcji, możliwości korzystne- 

go wywozu. 3 
„Hoduje się u nas owce  cienkorunne, 

otrzyinuje się wełnę bardzo żle oczyszczoną 

jednak za drogą na środki miejscowego na- 

bvwcy, sprzedaje się ją za bezcen ;do Nie- 

miec. Nam trzeba owiec średniorunnych* — 

wyrażny wniosek Komisji Ankietowej. 2 

Wspomniany podręcznik mówi: „Woj. 

Pozruńskie i Pomafskie są głównymi produ 

centami (większe gospodarstwa) krajowej 

wełny szlachetnej. Obok stad b. wysokiej 

lasy. (na drobnych pastwiskach) istnieją 

głodujące, zdegenerowane i te obniżają opi- 

nję rentowności hodowli owiec ъ 

'Rzeczą najtrudniejszą, nawet w. tej 

dzielnicy, mie mówiąc o innych, gdzie róż- 

worodność zdegenerowanego materjału na 
lichych pastwisi ach przeważa, jest zebranie 

w danej okolicy większej jednolitej partii 

jakiegobądź produktu owczego. A tylko ta- 

kę partje nadają się na wywóz po dobrej 

cenie. Ale, co tu mówić o wywozie, kiedy: 

dla samej armji trzeba 350 _ tonn welny 

zgrzebnej, pranej i około 300 tonn wełny 

czesenkowej pranej. Konsumcja na głowę 

ludności wynosi zaledwie 0,5 kilo w r. 1921 

i 0,7 kiło w r. e any za 200. mili 

ywozimy w у 

R. Pda 10 milj. zł. Cena z roku na 

rok wzrasta, przekraczając ceny przedwo- 

Dodam od siebie: widziałem sam i by- 

łem w położeniu robotnika kanadyjskiego, 

który przy - 4Ostopniowym mqozie w tę- 

ich iękawicach i dwu, w potrzi bie trzech 

kotach S I czuje się doskonałe i 

żwawo rusza przy leśnej robocie. Naszego 

na to nie stać. Nasz na przewiew marznie, 

lub grzeje się ogniem, czy wódką, tracąc 

czas i zdrowie. = 

Mięso: Niemcy za przykładem  Anglji 

stawią produkcję mięsa owczego na pierw- 

wszym planie, Francja też. U nas słaby po- 

pyt na lepsze gatunki mięsa. Nadwyżka 

wywozu 119 g, Konsumcja na głowę lud 

ności półkiło. Nic dziwnego, nasza baranina 

just lykowata, miewa przykry zapach, któ- 

ty głuszą czosnkiem, co "znowuż małe kto 

łubi. | a CE 
- Czysto mięsne owce angielskie w па- 

zych gorszych warunkach przy umiejętnej 

SER prędko się wyradzają. Ale są rasy 

mięsne, mniej wymagające i bardziej odpor- 

A jednak — nieuwzgiędnienie kierunku 

mięsnego jest główną przyczyną nieopłacal- 

ności hodowli owiec u nas pomimo to, że 

województwa wschodnie posiadają wszełkie 

warunki gleby i klimatu sprzyjające toz- 

wojowi tego kierunku. 

Kożuchy: Na 1.000.000 bitych u nas rocz 
nie owiec, zaledwie 1/5 część idzie na ko- 
żuchy miemej jakości. 

adwyżka przywozu skór 640.000 rocz- 

me. Sławne serdaki zakopiańskie wyrabia- 

ją się przeważnie ze skór zagranicznych. 
Mleko: Nasze owce górskie i wschodnio 
zyjskie —- najmłieczniejsze na świecie 

(do 1000 litrów). Interesuje się niemi na- 
wet japonia. Lecz nasze owce górskie dzię- 
ki lilnym pastwiskom dają mało mleka. Za 
to ze spadkiem temperatury wzrasta w 
niem % tłuszczu do 9, indywidualnie do 11. 

I tu przewaga przywozu b. znaczna: 
2,139 g. serów owczych. 

Podręcznik dużo mówi o regjonalnych 
szczątkach przeważnie zdegenerowanych 
ras owczych, regjonalnych warunkach i od- 
powiadających im kierunkach naszej hodo- 

| Województwa północno-wschodnie (Wi- 
ieńskie i Nowogródzkie) powinny wedruy 
tegoż autora uszlachetniać swoją  „wrzo- 
sówkę" w kierunku kożuchowvm. 

__ Jstniejace tam stada o kierunku mięsno- 
wełnistym należy izolować, żeby kierunku 

 *ożuchowego nie psuły 
Hodowla zwierząt futerkowych, przeważ 

nie egzotycznych, podobno nietylko zagra- 
ale i w kraju opłaca się coraz lepiej, 

choć tam materjał zarodowy od rasowej 
ewcy znacznie droższy, a sposoby hodowli 
nieskończenie trudniejsze. 

Tymczasem upadek niegdyś kwitnącej 
w Polsce hodowli nwiec doprowadził do te- 
so, że dobry kożuch, przedmiot pierwszej 

 patrzeby naszych mas szerokich, staje się 
niemal futrem egzotycznem. Pamiętamy sze- 
rokie rozpowszechnienie u nas niezłych i ta- 

yła to 

"RARANCZA 
15-11 1918 r. Druga Brygada Legjo- 

nów, znajdująca się na froncie au- 
strjackim, na Bukowinie, przedarła się 
z bronią w ręku przez front koło wsi 

  

Rarańczy, na granicy Besarabji i pod- 
dowództwem brygadjera pułkownika 
Józefa Hallera .wkroczyła na terytorjum 

rosyjskie, aby się połączyć tam z od- 
działami formującego się Korpusu Dru 

“| giego Wojsk „Polskich na Wschodzie. 

      

    
  

_ później: gdzieś we Włoszech, 
_ Egipcie, na Murmanie lub Syberji czy 

Bitwa pod Rarańczą, jako działa- 
nie wojenne nie była momentem decy- 

dującym w szeregu starć zbrojnych, 
nie wytworzyła nowych, ciekawych 
sytuacyj strategicznych i nie zamknę- 
ła łańcucha walk. Nawet jako właści- 
wy bój nie jest bitwa pod Rarańczą 
ciekawa: ruch wojsk był bardzo nie- 

_ skomplikowany — kierunek wprost 
naprzód, użycie rozmaitych rodzajów 

_ broni było uniemożliwione, operowa- 
nie poszczegółnemi jednostkami bojo- 
wemi — prawie żadne. 

feżeli się zastanowimy nad podło- 
żem psychologicznem zdarzenia, ude- 
rzyć nas musi to, że bitwa pod Rarań- 

czą pod tym względem zawiera w so- 
bie pierwiastki wspólne * wszystkim 
wysiłkom. żołnierza polskiego, walczą- 
cego o wolność Ojczyzny. To, co się 
stało pod Rarańczą w warunkach nie- 
zwykłych, oszołamiających, wprost 
zdumiewających cały świat, to jednak 
w stopniu mniejszym, lub większym, 
przeżywał żołnierz polski PASEM z 

u 

Kaukazie. W walce pod Rarańczą, jak 

  

   

samowystarczałność tylko w znaczeniu zbyt 
szerokiej ojczyzny. 

Zwierzęta futercowe, o których wyżej, 
z wyjątkiem królików, nie dają nic prócz 
futra dla naszego ogółu zbyt drogiego, gdy 
owca może dać pożytek czworaki (wyli- 
czonć wyżej i lanclinę — cenny tłuszcz lecz 
ticzy szeroko stosowany. 

Omawiany autor nigdzie nie mówi, że 
uszlachetniana „wrzosėwka““ ma kontento- 
wać się samym wrzosem. Przeciwnie 
ostrzega, że ra lichem pastwisku każda ra- 
sa zwyrodnieniu ulegnie. Ale 0. poprawie 
1 zakładaniu pastwisk nic nie mówi. Pod 
tvm wzgłędem u niemieckich uczonych prak- 
tyków znajdujemy wskazówki wyczerpują- 
ce, jak co do ostrożnego po bydle wykorzy- 
stywania wzorowyrh, wiecznych pastwisk 
przez owce, gdzie one niczem nie wzgardzą 
i wszystko, nie wyłączając chwastów wy- 
strzyga, tak co do specjalnych mieszanek 
na pastwiska owcze. 

Będzie to może jedyne wyjście przy nie- 
uniknionem ograniczeniu produkcji zbóż па 
naszych ziemiach Iżejszych i słabszych? 

N. Czarnocki, 

LIDA 
— „Rumaki rwące się do czyna* W Nr. 

24 gazety „Słowa”* ukazała się Когекрой- 
dencja z Lidy, dotycząca walnego zjazdu 
osadników powiatu Lidzkiego i Szczuczyń- 
skiego, Korespondencja napisana z Ikim 
tupetem, natomiast skromna co do trešci O 
ozólnem zadaniu osadników w „podneseniu 
kultury kornej“. 

To też związek osadników, jako отра- 
nizacja polityczna, nie związana z wytwor- 
czym procesem społecznym, ani rozwijac, 
ani też opanować kultury rolnej nie potrafi. 
Do procesu wytwórczo-rolnego polityk nic 
nie wniesie i ta organizacja rolnicza, bądź 
kółko rolnicze, badź spółdzielnia rolnicza, 
dokąd zaczyna wchodzić polityka — zgóry 
skazana jest na zagładę. 

Tytułowani przez Związek rewiżyjny 
„rtumakami, rwacemi się do czynu” osadnicy 
jako zawodowi politycy, lecz bez wiedzy 
fachowo-rolnej, bez znajomości rzeczy, a w 
obcych warunkach niezdolni do odczttwa- 
nia pulsów życia społecznego, już nieraz 
sprowadzali miejscową ludność rolną na ma- 
nowce. Czy to weźmiemy spółdzielnie m ic- 
czarskie, gdzie osadnicy, jako „urmaki rwą- 
te się do czynu”, a pierwsi inicjatorzy w 
założeniu tych mleczarni, nie zorjentowali 
się w sytuacji, nie zbadali gruntu, nie zro- 
zumieli tego, że gwałtowne zakładanie tych 
mieczarń było przedwczesne. jak prędko 
otwierały się mleczarnie, tak jeszcze prędzej 
zaczęły się one zamykać. I tam, gdzie mle- 
carnia zbankrutowała, stworzyło się takie 
rozgoryczenie, wśród ogółu, że się nie pręd- 
ko cena otworzy. Ieden efekt inicjatywy i 
pracy osadników. 

Wślad za tem idzie pożyczka na krowy 
i biedny rolnik, biorąc pożyczkę na krowy 
w Kasie Koniunainej przy cenie krowy 500 
zł -- zmuszony jest obecnie sprzedać trzy 
krowy dla spłacenia zaciągniętego długi. 
Drugł efekt inicjatywy osadników. 

Przy. wydawaniu zboża na kredyt, jako 
pomoc siewną po cenie 1 puda 8 zł. dla 
zlikwidowania tego długu biednv rolnik m.1- 
si sprzedać obecnie 4 pudy zboża za jeden. 
Trzeci efekt. pracy osadników. A obecnie, 
kto zapłaci weksle, procentv i.t. d. chyba 
nie inicjatorzy. Mova powiedzieć, iż trudno 
było przewidzieć kryzys ekonomiczny. Inicja 
tor bez przewidywania wart trzy grosze. 
I o żem wszystkiem należało mówić na wal- 
nem zgromadzeniu osadników w Lidzie. Ze 
stron naszych sporo osadników trafiło do 
Sejmu. Oby sie rm lepiej powiodło, jak ich 
crganizacii związkowej w „podniesieniu kul 
tury rołnej".. 

Przechodzac do oscby p. Malskiego, ja- 
ko długołetniege prezesa zw. osadników, za 
znaczyć muszę, że 4 — 5 lat prezesowania 
p Malskiemo, to nie są długie lata i za jego 
vopr zednika praca osadników większe ro- 
kowała nadzieje niż się okazało w rezulta- 
cie. Pan Malski, jako człowiek interesami 
związany z Warszawa. na terenie Zw. 
Osadników w Lidzie często świeci nieobec- 
rością, a inicjatywa na dystans, nie wiele 
warta. Drugi członek Zw. Osadników w 
Lidzie — polityk i etatvsta z zawodu — 
czynny członek Kasy Spółdzielczej w Radu- 
niu -- obecnie odsunięty od niej z powo- 
du opieczetowania Kasy parzez Komisję Re- 
wizy'ną, w oczekiwaniu gruntownej rewizji 
Związku Rewizvinego — p. Tadeusz 
Spłuciak przyczyn:ł się do zbankrutowania 
mieczarni spółdzielczej w Skirujkach; obec 
nie jest pocieszycielem grzesznych defrai- 
dantów leśnych i da upadłege walczy z fa- 
ijowymi lasów skarbowych, rzekomo agitu- 
jącymi wśród ludności przeciwko należeniu 
do zoankrutowanej mleczarni spółdzielczej 
w Skiruikach To też Zw. Osadników na 
ruszym terenie tworzy nowy szum, lecz nie 
nowe wartości. A Schopenhauer powiedział: 
„że nie dookoła twórców nowego szumu, 
iecz dookoła twórców nowych wartości 
świat się obraca”. „Tutejszy. 

    

  

w soczewce, skupiły się i wyraz naj- 
pełniejszy znalazły wszystkie  pier- 
wiastki duszy żołnierza polskiego, 
oderwanego od narodu, żołnierza-tu- 
lacza. I dlatego bitwę tę należy uwa- 
żać za wzór, prawie za symboł wysił- 
ków zbrójnvch tego żołnierza. - 

Pamiętać dobrze należy. że wszyst- 
kie bitwy, jakie kiedykolwiek bądź 
stączał żołnierz polski, od. czasów, naj 
dawniejszych do dni ostatnich, dadzą 
się podzielić na dwie nierówne gru- 
py: na walki żołnierza-obywatela nie- 
podległego państwa i na boje żołnie- 
rza, — walczącego dopiero o istnienie 
takiego państwa. 

Sytuacja pierwszego żołnierza jest 
nieporównanie lepsza. Walczy on 
przeważnie na ziemi ojczystej, lub tuż 
poza jej granicami, ma ścisłą łączność 
z narodem, czuje za sobą autorytet i 
potegę całego państwa. Może on wal- 
czyć w warunkach niesłychanie cięż- 
kich, może nawet chwilowo utracić 
łączność z narodem, oderwać się od 
ziemi ojczystej, przeżyć  tragedję 
Moskwy lub Cecory, ale nawet w 
chwili najokropniejszej ma on w ser- 
cu nadzieję, która dodaje mu sił i któ- 
ra niezawsze zawodzi, czego przykła- 
dem iest Zbaraż. 

A więc żołnierz ten zawsze 
ma przed sobą nieprzebrane źródło 

siły, jakiem jest wiara w potęgę na- 
rodu, ściślej — państwa, którego woli 

st wykonawcą. Czerpie więc z tego 
ródła, wzmacnia się duchowo i moc- 

niej ściska broń w omdlewającej na- 
wet ręce. A wie przecież każdy, że 
wiele znaczy mocna dłoń, ale stokroś 
więcej — mocny duch, który jedynie 
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Dyrekcja Kino 

szych filmów dźwiękowo-śpi 

„ПИ 
"Nowy doktor hon 
PRAGA. (PAT). — W dniu 14 bm. odbyło się w gmachu poselstwa 

Pradze uroczyste wręczenie profesorowi unłwerzytetu Karcia w Pradze 

ma zaszczyt zaprosić Szanowną Publiczność na jeden z najlep- 

Złota serja produkcji szweckiej 

testu „HOLLY WOOD” 

ewnych obecnego sezonu p. t. 

UL 
1 

oris causa U. 5. B. 
w 

dr. Luborowi 
Niuerle dyplomu doktora honoris causa uniwersytetu Steiana Batorego w Wilnie. 

Uroczystość zagaił przemówieniem „oseł połskt dr. Grzybowski, który wskazał, 
ze w obecnym ciężkim i doniosłnym okresie historycznym pierwszym sposobem zwal- 
czania trudności jest w. spółpraca międzyrarodowa, a najwyższą jej forma jej współ- 
praca na polu twórczości. wyrazem tej współpracy” jest ON dzisiejsza udzielenia 
przez uczonych polskich uczonemu czechosłowackieiwu najwyższego odznaczenia na- 
ukowego. 

Następnie zabrał głos profesor dr. Szyjkowski, upoważniony przez uniwersytet 
Wileński do dokonania aktu promocji. W przemówieniu prof. Szyjkowski skreślił nistorję 
uniwersytetu wileńskiego i 
niósł zasługi naukowe prof. Niderle na połu 

ka stosunku z uczonymi czechosławackimi, poczem pod- 
slawistyki i wręczył mu dyplom. 

Z kołeł przemówił prof. Niderle, prosząc o wyrażenie łego podziękowania uniwec- 
s Wileńskiemu i 
strony tak starej, słowi: 
czechosłowacki ininister oświaty dr. Dere". 

eślił że wysoce ceni sobie 00 
jskiej I zasłażonej uczeini. W uroczystości 

jaki spotkał go 
wziął również 

ze 

Katastrofa w kopalni Fushun 
W OŚWIETLENIU PRASY SOWIECKIEJ 

MOSKWA. (PAT). — Jak donosi prasa sowiecka, podczas ostatniej 
katastrofy w kopalni Fushun w Chinach zginęło zgórą trzy tysiące robotni- 
ków. Tak duża liczba ofiar spowodowana została tem, że administracja oba- 
wiając się przerzucenia się ognia do innvch szybów, kazała zamknąć wszyst 
kie wyjścia z palącego się szybu. 

  

Czy reumatyzm i podagra są uleczalne? 
W tej kwestji niezmiernie dla wszystkich 
cierpiących ciekawym przyczynkiem jest list 
p. |. Szerra, Lwów, ul. Lindego 2 Il p. w 
którym p. S. pisze nam m. in.: od lat kilku 
nast't cierpiałem na reumatyzm oraz okropne 
rwanie w prawej nodze. Przez ten czas uży- 
wałem niezliczonej ilości różnych środków 
leczniczych, jakoteż dwa razv byłem w miej 
scowościach kąpietowych zagranicą. Skutek 
był jednakowoż tylko przejściowy, bóle za- 
wsz: wracały i nie odczuwałem poprawy. 
Przed około trzema miesiącami zwrócił mi 
mój znajomy uwagę na Togal, który natych 
miast nabvłem w aptece. Togal zażywałem 
codziennie trzy razy po dwie tabletki. Już 
w perwszym tygodniu odczułem znaczną 
vlgę, a w trzecim pozbyłem się tej przykrej - 
dolegliwości i jestem jak nowonarodzony. 

Tabletki Togal bedę każdemu cierpiącemu 
chętnie polecał. Podobnie jak p. Sz. donosi 
wiele tys. osób ktore przyjmowały Togal nie- 
tylko przy reumatyźmie, bólach i rwaniu w 
stawach, lecz przedewszystkiem także przy 
podagrze, bólach nerwowych, głowy, gry- 
pie i przeziębieniach. Togal bowiem uśmie- 
rza natychmiast najsroższe bóle i usuwając 
w 1iaturalny sposóh pierwiastki chorobliwo- 
twórcze, w zarodku zwalcza te niedomaga- 
nia. Tabłetki Togai są nieszkodliwe dle ser- 
ca, żołądka i innych organów. Przeszło 6.000 
orzeczeń lekarskich. Wypróbujcie więc sami 
dziś jeszcze, lecz żądajcie zawsze we wła- 
snym interesie oryginalnych tabletek Togal. 
Nienia bowiem nic lepszego! Do nabycia we 
wszystkich aptekach! 

W WIRZE STOLICY 

PRZEDNIA GOSPODARKA. 

W stołecznej Radzie Miejskiej, w miarę 
toczącej się dyskusji budżetowej, okazują 

się coraz nowe fakty, świadczące wymow- 

nie o tępocie i nieczaradności ciała zbioro- 
wego, jakiem jest Magistrat. 

Parę lat temu budownictwo ruszyło na- 

przód; jak grzyby powstawały wciąż nowe 

tnowe domy, klecono całe dzielnice . 

Ha! — pomyślał Magistrat — zbudujemy 
cłbrzymią cegielnię, będziemy produkować 

miljony cegieł i wzbogacimy miasto, kraj, 
siebie... 

Wzięto się raźno do dzieła Nim dociąg- 
rięto budowę do połowy — minęły 3 lata, 

dobrz koniunktura, zapotrzebowanie na 

cegłę. Kryzys, zastój.  Wpakowano w po- 

łowiczne mury 4 miljony 473 tysiące zło- 

tych, by wykończyć cegielnię trzebaby przy 
rajmniej drugie vyle.. 

Niegłupi Magistrat! Uradzono zaprze- 
stać budowv , a nawet — rozwalić to, co 

zostało zrobione. Przeznaczono na ten cel 

200.000, zł, doda się potem jeszcze z setkę 

szczęśhwie wszystko zlikwiduje. Niema. 

jak Magistrat do interesów. 

MUZYKALNI BEZROBOTNI 

Mieli oni swoje dobre czasy. Mnożyły 
się kina, kawiarne, bary, — wszędzie 2r- 

liestra musiała przygrywać, wszędzie  po- 

szukiwano muzyków. Łokał bez muzyki 
bvt zgóry skazany na zagładę — nikt nie 
chciał takiego odwiedzać. 

Gramofon — piel zły ton! Do głowy 

nikomu nie przychodziło, by w pierwszorzęd 
nej restauracji zastąpić orkiestrę gramofo- 

nem. To też byt muzyków zdawał się być 

zapewniony, czuli się pewnie, zawsze гаго 

bią, zawsze będą potrzebni. 

K:na dźwiękowe zaržnęty odrazu  mu- 

zykantów. Peredukowano ich, wyrzucono 

na bruk. A skoro publiczność słucha spokoj 
nie w kinie chroboczącego, Świszczącego, 

dudniącego gramofonu, — czemużby go nie 

miała słuchać w kawiarni, i na ślizgawce, 

1 tu, i ówdzie? W rezultacie  zapotrzebo- 

wanie na muzyków maleje z dniem każ- 

dym. 

W Warszawie iest obecnie 400 bezrobot 
nych muzyków, w całej Polsce — około 
100. Wobec Niemiec jest to śmieszna licz- 
ta, tam bowiem zarejestrowano ich przeszło 

„BIAŁ 
CENY JAKICH DOTYCHCZAS NIE ZNANO 

KOSZULE męskie dzienne 
nocne 

8 NANSUK 
® MADEPOLAM 

” 

9 PODPINKOWE szer. 200 
SILEZJA na koperty 

© RĘCZNIKI kągielowe - gobelinowe 
waflowe 

w frottć 
KOPERTY pod kołdry ozdobne z m 

э ” 
. 

” 

” ” ” ” 

PRZEŚCIERADŁOWE półpłótno szer. 4 40 
60 

z niciankami 

РО ZA SPECJALNEM' OKAZJAMI, NA TOWARY BIAŁE BIELIZNĘ, FIRANKI, UDZIELAMY 10% RABATU. PROSIMY 
O OBEJRZENIE WYSTAWY JAK RÓWNIEŻ ZWIEDZENIE NASZEGO MAGAZYNU. ” 

Wilenski Dom Towarowo-Przemystowy 

BRACIA JABŁKOWSCY” Sp. Akc. 
Wilno, Mickiewicza 18. : 

JESZCZE TRWA 

YTY 

  

” ” 

KOSZULE damskie 

iniane ” 

erežką 

» » поспе 
REFORMY jedwabne 

FIRANKI koronkowe odpasowane I na metry. 

SERWETY białe i kolorowe 
OBRUSY bawełniane 

CHUSTECZKI męskie białe i kołorowe ze szłakami 
damskie 

ЦЕМ 
dzienne 

” ” э * 

9900000900900398900000000000009009000003000 

rożstrzyga o zwycięstwie. 
Żołnierz, pozbawiony. opieki pań- 

stwa, znajduje się w warunkach. bez 
porównania gorszych. Nie ma on 
ponad sobą autorytetu państwa, lecz 
inusi ten autorytet sam stworzyć, abv 
obcym zaimponować; — oderwany 
od narodu, musi ten naród reprezento- 
wać, nie pytając o jego zgodę; musi w 
jego imieniu w sposób uzurpatorski 
przemawiać wobec całego +świata, 
każde swoje słowo  przypięczętowu- 
jąc krwią. za każdy swój czyn płaćąc 
życiem setek młodzieńców. Musi wre- 
szcie, nawet wówczas, gdy rozum 
stwierdza, iż żadnej nadziei na lep- 
szą przyszłość mieć nie można, musi 
mieć tę nadzieję, musi iść naprzód z 
ta zuchwała, szaleńczą wiarą, która 
zwycięża wbrew wszystkim  najroz- 
sądniejszym krakaniom, wbrew pro-. 
roctwom  najmądrzejszych mózgów- 
ców! Takim zawsze był żołnierz pol- 
ski — tułacz bezdomny, walczący o 
wolność i chwałe swej Oiczyzny. I ta- 
kim szczególnie był pod Rarańczą. 

Pamiętny w dziejach narodów eu- 
ropejskich i szczęśliwy dla nas rok 
1918, rozpoczął się pod znakiem 
ogromnego wysiłku Polaków, dążą- 
cych do stworzenia samodzielnej ar- 
mji. Na olbrzymieį przestrzeni frontu 
wschodniego, po obu stronach, wśród 
wojsk rosyjskich i rumuńskich z ied- 
nej strony, a niemiecko-austrjackich— 
z drugiej strony, znajdowały się czte- 
ry grupy formacyvj polskich. Po stro- 
nie zachodniej stały dwie brygady le- 
gionów: pierwsza na północy w rejo- 
nie Kowla, druga —- na Bukowinie, 
koło granicy besarabskiej. Po stronie 

  

wschodniej z chaosu bolszewickiego 
wyłaniały się dwa korpusy: 1-szy kon- 
centrujący się koło Bobrujska i dru- 
gi, tworzący się w Rumunji. Sytuacja 
wszystkich tych oddziałów była wy- 
jątkowo ciężka: brygady były ledwie 
tolerowane przez państwa centralne, 
któte traktowały je przedewszystkiem 
iako atuty w grze politycznej, korpusy 
zaś na wschodzie były w sytuacji je- 
szcze gorszej, gdyż nie miały żadńego 
punktu oparcia, bo ani rozporządzaty 
spokojnym i niezależnym. terenem, ani 
iniały ponad sobą autorytetu przed- 
stawicielstwa narodowego. 

W Brześciu w lutym został podpi- 
sany pokój  niemiecko-bolszewicki, 
przyczem Ukraina, istniejąca z łaski 
Niemców tylko na papierze, otrzyma- 
ła całą Chełmszczyznę! Został doko- 
nany na Polsce nowy rozbiór, tem tra- 
giczniejszy, że i zaborca — Ukrai- 
na — miała paść ofiarą zrecznej gry 
niemieckiej, bo Niemcy dążyli do 
wzmocnienia swych wpływów na ca- 
łym Wschodzie Europy. Będąc pewni 
zwycięstwa, Niemcy postępowali <co- 
raz zuchwalej i wreszcie zażądali od 
IBrygady złożenia przysięgi na wier- 
ność cesarzowi i na braterstwo broni 
z Niemcami. Tych, co przysięgę zło- 
żyli, skierowali do oddziałów polskich, 
znajdujących się w ścisłej zależności 
od komendy niemieckiej, tych, CO 
przysięgi odmówili, a takich była 
większość, zabrali do obozów koncen- 
tracvjnych. Brygada 1, jako jednostka 
bojowa, istnieć przestała. 

Straszną wieść o pokoju brzeskim, 
który dokonał nowego gwałtu na Pol- 
sce, dotarła do Brygady wieczorem 

| DZIĘKI SPECJALNEJ ВОМЕЬ 
KACIE RZĄDOWEJ KRAJOWE 
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PAŃSTWOWE FABRYKI 
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W CHORZOWIE I MOŚCICACH. 
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Polityka w literaturze 

dziecięcej 
ŁENINOWA - KRUPSKA O ZADA 
NIACH KSIĄŻKI DLA DZIECI. WY 
CHOWANIE MŁODZIEŻY A MA- 

TERJALIZM. 
Rząd sowiecki całą swą uwagę 

poświęca wychowaniu dzieci, wszcze- 
piając od wczesnej młodości w rozwi 
ijające się umysły politykę i hasła ideo 
logji komunistycznej. 

W. tych dniach wygłosiła w Mos- 
kwie, na powyższy temat dłuższy od- 
czyt wdowa po Leninie, N. K. Krup- 
ska., która szczególnie zainteresowała 
się literaturą dzicięcą. 

Mówiąc o zadaniach książki — а 
dzieci, zaznaczyła, że treść jej powinna 
być przepojona duchem komunistycz- 
tym, mogącym dać dziecku żywy ob- 
raz ideologji komunistycznej . „Nieda- 
wno — mówiła Krupska -— powstał 
w Moskwie spór, czy nałeży wszcze- 
piać w dziecko 7 — 8 - letnie pojęcie 
o eksploatacji, czy nie. Mojem zda- 
niem, trzeba usilnie starać się o to, 
aby dziecko zrozumiało znaczenie eks- 
ploatacji, ponieważ bez zrozumienia 
tego pojęcia, obca mu będzie wałka kla 
sowa, nienawiść klasy robotniczej -do 
kapitalistów, nienawiść szerokich 
warstw rolniczych do wiełkich obszar 
ników. 

Konieczne jest, aby literatura 
dziecięca stała się podstawą do wy- 
chowania młodego pokołenia w duchu 
materjalistycznym, w duchu pojmowa 
nia dziejów i materjalizmu wogóle i 
dlatego pisarze literatury dziecięcej 
powinni zaznajamiać dzieci z konkret 
nemi wypadkami z historji walk kląso 
wych i wypadki te oświetlać z punktu 
widzenia partji komunistycznej. Rów- 
nocześmie należy prowadzić  wałkę 
przeciw książkom dla dzieci i młodzie- 
żv, przesiąkniętym obcą ideologją. Nie 
znaczy to, że inielibyśmy. wrzucić do 
p'eca wszystko, co nie jest wyłącznie 
komunistyczne, ałe w takim wypadku 
do dzieł obcej, niekomunistycznej lite 
ratury winni nasi literaci napisać od- 
powiednią przedmowę. Również wi- 
dzę konieczność wydania specjalnej 
encykłopedji dla dzieci, gdyż sama li- 
teratura powieściowa nie wystarcza. 

W dalszym ciągu swego odczytu 
występowała  prelegentka przeciw 
książkom o złych duchach, pannach 
wodnych i t. p., których — jej zdaniem 
-— używają dla swych celów wrogo- 

    
  

  

"wie komunizmu * 
Jak widać z powyzszego, działacz- 

ka komunistyczna dąży do stworzenia 
nowei literatury dziecięcej w ZSSR. 
Czy jednak czytelnik w wieku od lat 
7 @с 8 będzie 

  

© studiował powiastki o .,piatiletce", 
komunizmie i t. p. — niewiadomo. 

BBEBONZNZYCSZA BAREK 

12- 1918 г. Ale wówczas zaledwie dowano przejść przez front koło Ra- 
niektórzy oficerowie mogli się dowie- 
dzieć szczegółów o tym nowym roz- 
biorze polskim. Na drugi dzień, t. j. 
13 lutego, w niedzielę, miało się od- 
być nabożeństwo żałobne za duszę 
zmarłego w Krakowie majora Mężyń- 
skięgo, więc dopiero „zgromadzeni w 
kościele dowiedzieli się wszyscy o 
strasznej klęsce, która spadła na na- 
ród polski. Oburzenie było ogólne, 
chęć czynu — zdecydowana. Ksiądz 
Panaś, po odprawieniu egzekwji, zrzu- 
cił ordery austrjackie. Cały kościół za- 
drgał od „šoiewu,Nie rzucim. ziemi 
skąd. nasz rėd!“... 

astrój Brygady Żelaznej był zde- 
cvdowany. Wszyscy pragnęli czynu. 
Pragnęli zaprotestować z bronią w 
ręku, zrobić krok chociażby: szaleń- 

czy, ale taki, na który -zwróciłby uwa- 
gę naród cały i któryby świadczył o 
tem, że żołnierz polski nawet w wa- 
runkach  najokropniejszych, _ stanie 
chętnie w obronie ojczystej ziemi. Ale 
co właściwie można było zrobić? Trzy 
były wyjścia. Trzy plany. Pierwsze — 
zawrócenie wstecz i przedarcie się 
przez zagłębie naftowe  Borysławskie 
w kierunku Lwowa i wzniecenie tam 
powstania. Plan ten musiał odpaść ja- 
ko niewykonalny. Naród, nieprzygoto- 
wany do tak nagłego wystąpienia, nie 
mógł poprzeć szalonego czynu bry- 
gady. Drugie i trzecie wyjście były do 
siebie podobne: przedarcie się przez 
front i przejście na terytorjum rosyj- 

skie, lub rumuńskie. 
Po burzliwych i długich naradach, 

które się odbyły w kwaterze brygadje- 
ra, pułkownika lózefa Hallera, zdecy- 

rańczy, wkroczyć ną  terytorjum ro- 
syjskie, minąć tak pamiętny Polakom 
Chocim i, kierując się na Mohylów 
Podolski, wejść do Besarabji, gdzie 
się znajdowały oddziały formującego 
się Korpusu Drugiego. A stamtąd — 
do Korpusu Pierwszego, czy za 
Dniepr, tam — gdzie będzie potrzeb- 
ny oręż wolnego żołnierza polskiego. 

Plan zuchwały, szaleńczy. Prze- 
cież Brygada Żełazna szła nietylko na 
los niepewny, ale na terytorjum wro- 
ga! Przebicie się przez front jeszcze 
nie było rozwiązaniem sytuacji — co 
czeka tam, po drugiej stronie trontu— 
było zagadką! A przecież mogły tam 
czekać nierówne walki z bolszewika- 
mi, lub jeszcze gorsze (co i spotkało) 
— kalumnje, rzucone na Brygadę, że 

jest, bolszewicką i przeszła przez front 
ze względu na sympatje do Moskali! 

Brygada Żelazna jednak się nie 
zawahała. Wyjścia nie było, więc trze- 
ba było je stworzyć. Trzeba było iść 
do Połski Wolnej, chociażby przez 
piekło! 

Brygada Żelazna ruszyła naprzód 
o godz. 6 wieczorem 
Przedtem, dla zamaskowania zamia- 
rów zapowiedziane były ćwiczenia noc 
ne, więc Austrjacy z początku nie 
orjentowali się w ruchach Brygady. 
Pośpiech nie pozwolił na skoncentro- 
wanie wszystkich oddziałów.  Artyle- 
rja pod dowództwem Zagórskiego i 
Helmana, spóźniła się i została od- 
cięta, jazda też nie nadeszła, spóźniła 
się 1 kasa, w której było przeszło mi- 
ljon koron. Ruszyła piechota. Na cze- 
le szedł pułk drugi, prowadzony przez 

‹ 

z zainteresowaniem | 

15-11 1918 r.  



  

UCZMY SIĘ LATAĆ 
Loty bezsilnikowe są zagadnieniem 

Barćzo chętnie poruszanem przez wszy 
stkich, lecz docenianem należycie 
przez niewielit.. 

Tak jest w Polsce, Niemcy bowiem 
zbudowali wr. 1930 przeszło tysiąc 
szybowców i latali na wszystkich. 

Szybowiec kosztuje niewiele (jak 
na maszyne do latania przystało) i 
jest łatwy w oswajaniu, 

Łatwy w prowadzeniu i silnie zbudowany 

ma za sobą 500 lotów i należycie używany i 

ilość szybowców w Polsce tłumaczą 
przesądem i niewątpliwie lenistwem. 

Zrozumienie teorji lotu żaglowego 
wymaga kilkunastu godzin studjów 
książki, którą trzeba wpierw wyszu- 
kać, a zorganizowanie lątania na szy 
dowcach też zabiera trochę czasu, a 
zwłaszcza wysiłku. Wszystko to jed- 
nak opłaca się, zwłaszcza, że posia- 
damwv dobry typ szybowca szkolnego, 
konstrukcji Czerwińskiego Wacława, 
absniwenta Politechniki Lwowskiej, 
wyrabianego seryjnie przez Związek 
Awiatyczny Studentów Politechniki 
Lwowskiej, t. zw. C.W. III. Otóż ta 
właśnie maszyna OW III powinna stać” 
się serdecznym przyjacielem każdego, 
młodzieńca, tak , jak teraz niejeden 

     ‚ "ta swoją ukochaną żaglówkę, narty i 

)° p. 
Ukaże się wkrótce książka, w wy- 

łanu Związku Awiatycznego S. P. i. 
uaktująca dość” przystępnie szybowni 
stwo i tę książkę zainteresowanym po 
jecam, tu jednak podam treść żegia: 
stwa powietrznego w kilku słowach. 

Loty bezsilnikowe dzielą się na: 1) 
loty ślizgowe, 2) loty żaglowe, przy- 
<zem drugi rodzaj lotu jest przeplata- 
ny ślizgami. Rozważam tu tylko loiv 
bez użycia siły pociągowej, a więc w 
tererie górzysty m. ; 

Qd ślizgów w powietrzu rozpoczy- 
na się szkołę na szybowcu w terenie. 
Ciągną ptaka na pagórek. wystrzelą 
$0 przy pomocy liny gumowej i sunie 
o wdół. Zzybkość opadania wynosi 
około 1 metra na sekundę, przeto kil- 
kadziesiąt metrów różnicy wzgiędaw 
poziomów wzgórza i podnóża wystar- 
“22 dla wykonywania minutowych i 
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  dłuższych lotów Szybowiec nie ignie 
łatwo do ziemi, a zwłaszcza trudno po 
*adzić maszynę na ziemi, gdy lot od- 
bywa się przeciw wiatrowi, dopuszczał 
nemu dla początkujących do 5 m. na 
sekunde. Lot ślizgowy na szybowcu —- 
to dosłownie Siizg w powietrzu, tak 
sobie z górki. Takie loty musi każdy 
rrzyszły żeglarz powietrzny wykoiać, 
tło nauczy go zachowywania się w 
Dowietrzu, przyczem spokój j bystra 
obserwacja terenu decydują o zdro - 
wiv ujeżdżanej maszyny. 

, Umiejętność poprawnego wykona- 
via takiego lot: ma wielką wagę, jak 

to później jeszcze zaznacze, ale nie na 
<lem kończy się rozkosz sportu szybow 
rowego. 

Wiadomo każdemu z praktyki, że 

pułk. Żymierskiego, za nim — trzeci 
pułk majora Zająca. 
3 Dowództwo zustrjackie zaniepoko- 
*0 się i zapytało. co znaczy ten ruch. 
Odpowiedziano, że to są manewry 
nocnę j odrazu przecięto druty telefo- 
liczne. Chociaż posuwano się ostroż-. 
"We i aresztowywano wszystkich spo- 
tykanych austrjackich oficerów, jednak 
Austrjacy wkrótce zrozumieli, o co 
ata, i rozpoczęli bezładną strzela- 

nę. 

Noc ciemna sprzyjała Brygadzie... 
O świcie jednak posuwającą się Bry- 
gadę namacała artylerja i rozpoczęła 

" ogień. Brygada zdobywała okopy — Wzy |linje jedna za drugą. Zdobyła. 
= z oto nowa przeszkoda — szero-   z linja drutu kolczastego. Żołnierze 
Za mają nożyc do przecinania drutu. 
aczynają szukać. Nagle z opuszczo-: 

zych już okopów podnosi się postać 
0 hierza austrjackiego i daje nożyce. 
kezuje się, iż jest to Chorwat, który 
śdzieś się zabłąkał i teraz otwiera dro- 
Se Polakom. 

Bez artylerji, bez skarbu, rzucając 
wszystkie tabory, ratując załedwie 

q*iikadziesiąt koni, przedarła się Bry- 
Sada żelazna przez front. Zaledwie 
Półtora tysiąca żołnierzy pod dowódz- 
twem stu oficerów na czele z bryga- 
djerem józe'em _Hallerem. Oddziałek 
ten minął wieś Rokitnę, pamiętną z 
szarży 2 pułku ułanów legjonowych, 
przeszedł za Chocimem na drugi brzeg 
Niestru i wkrótce nawiązał łączność 
8 delaiem polskim pułk. Antonowi- 

Ža, S т ien - dolškį ROWY w Kamieńcu Po 

Połączenie się bratnich polskich 

imałą więc -z 

  

NA SZYBOWCACH 
po pokonaniu mniejszych trudności 
ważymy się na wieksze. Z niższego sto 
pnia wzgórka wciągamy maszynę 
wyżej, dłużej leciniy, osiągamy więk- 
szą wysokość wzgledem ziemi, a 
nozwala na wykonywanie wiraży, 
zn. zwrofów, zmian kierunku lotu. W 
końcu jednak zawsze trzeba skiero- 
wać maszynę nod wiatr, bo inaczej 

oda tei poczciwiny. Wiatr ma pra- 

  

   

  

zę 

szybowiec szkolny typ CW M (konstr. 

Czerwiński) na tle hangaru na lotnisku w Skniiowie koło Lwowa. — Szybowiec ten 
konserwowi:ny uie ma granicy użyteczności 

wo w tym wypadku gwizdać z szyb- 
kością 8 m. na sekundę. 

Gdy grono latających dysponuje 
wiatrem około 10 m. na sekundę i wię- 
cej — warto iobić loty żaglowe. -— 
Start do lotu żaglowego odbywa się 
iak, jak do ślizgu, tylko przy słabym 
wietrze maszyna czuje sentyment do 
ziemi, przy Silniejszyn: natomiast . ut- 
cieka taki ptaszek, 300 i więcej kilogra 
riowy, pod niebo. Mówimy, że szy- 
bowiec „puchnie, zupełnie, jaby ktoś 
z nieba ciagną! go za sznurek. Przy 

ie maszyno Zawyje i bo i гага mi trociię, 

    

Dwuosobowy, wygodny szybowiec re- 
kordowy typ. CW IV w warsztatach 
Zw. Awiotycznego Stud. Politychniki 
Lwowskiej. Za maszynę tę konstr. Czer- 
wiński Wacław obsotw. Polit. Lw.) Zw. 

Aw. uzyskał IV nagrodę w dziale apa- 
ratów lotniczych na Kom-turze w Po- 

turze w r. 1930, 

szybokość początkowa i wiatr duże, 
aie później trzeba dobrze wysilić się, 
Ly na tle obłoków znaleźć ptaszątko. 
Wyieciał jeden. potem drugi, trzeci i 
wszystkie zdrowe maszyny szybują. 
Te, które przeszły już „łamanie kości”, 
warto zostawić tylko do lotów ślizgo- 
wych. Jeśli kto obserwował choćby 
wronę, siadającą na dachu, pod wiatr, 
nie postawi pytania: dlaczego szybo- 
wiec „puchnie*?. Wiatr — to poru- 
szająca się masa powietrza. Uderza- 

L SS i S L S LŽ 

oddziałów zostało dokonane. 
Nie trzeba mówić o tem, jakie wra- 

żenie zrobił szalony czyn Żelaznej 
Brygady. Międzynarodowi dyplomaci 
zupełnie notracili głowy, nie weidząc 
jak zareagować na takie zdarzenie. 
W Rumunji odbył się szereg burzli- 
wych  konferencyj przedstawicieli 
państw sprzymierzonych z udziałem 
Polaków. Rezultatem było oficjalne 
oświadczenie, iż wola Połaków musi 
być uszanowana i że oddziały polskie 
stanowią część armji koalicyjnej. 

Czyn Brygady Żelaznej nietylko 
oszołomił graczy politycznych, ale 
przedewszystkiem porwał_ wszystkich 
Polaków wojskowych. Z pewnością 
wierdzić można, iż nie było ani jedne- 
go Polaka wojskowego, bez względu 
na to, jaki mundur okrywał jego 
pierś, któryby nie drgnął na wieść o 
Rarańczy, któryby nie łączył się całą 
duszą z tą garstką walecznych! 

To, co przeżyła Brygada Żelazna 
nod Rarańczą, przeżywał w innych 
okolicznościach każdy żołnierz-Polak, 
to, czego dokonała Brygada, pragnął 
i mógł dokonać każdy Połak. Nie 
zmniejsza to zasługi wałecznych ra- 
rańczyków, nie, ate pozwała wskazać 
na ich czyn nietylko jako na czyn Dru 
giej Brygady Legjonowej, ale jako na 
szyn żołnierza polskiego, walczącego 
3 wolność swej Ojczyzny. Żołnierz 
ten, gdy mu zabraknie miejsca na zie- 
mi ojczystej, idzie szukać Polski Wol- 
nej w wąwozach hiszpańskich, w taj- 
gach svberyjskich, pod gorącem słoń- 
cem Włoch, lub wśród śniegów mur- 
mańskich —- i Polskę tę wolna, wiel- 
ką, mocną — znajduje!.. W. Ch. 

5 ŁO WO 

Aresziy wśród ©yorotooców wileńskich 
Zlikwidowanie Okręgowego Kom. K. P. Z. B. i P. P. S.-lewicy 

W związku z likwidacją komunisty- cały okręgowy komitet KPZB, będący się wywrotowców do wystąpień w 

nazwą PPS—lewicy, dokonano nocy 
wczorajszej szereg rewizij i areszto- reg rewizij, na prowincji, gdzie rów- 

nież rozwiązano powiatowe i rejonowe toczy się w przyśpieszonym wań w mieście, Między innemi opie- 

> cznej organizacji, występującej pod w stałym kontakcie z PPS-Lewicą. 

Jednocześnie przeprowadzono sze- 

„dniu bezrobocia”, wyznaczonym jak 

wiadomo na 25 bm. 
$ledztwo w sprawie aresztowanych 

tempie 

czętowano lokal sekretarjatu stronnict- sekretarjaty organłizacyj komunistycz- pod bezpośredntn nadzorem prokura- 

wa przy ul. Wielkiej. jednocześnie po- nych. Znaleziono dowody szykowania tora s.0. Dębickiego. 

licja wkroczyła do lokalu redakcji ga-   
zety żydowskiej „Wilner Tog", gdzie * 
po dokonaniu rewizji łokal został о- 

pieczętowany. Aresztowano redaktora 

naczelnego tej gazety Rejzina, współ- 

pracowników: aplikanta Drejera, Gor- 

dona i Bengisa, oraz radcę prawnego 

aplikanta adwokackiego Kacewa. W 

mieszkaniach wymienionych dziennika 

rzy żydowskich dokonano również re- 
wizyj. — Ogółem w Wilnie aresztowa- 

no około 60 osób. — Całkowity mater- 

jał kompromitujący, znaleziony pod- 

czas rewizji przekazany został  wia- 
dzom sądowo - śledczym. Zawiera on 

wszełkiego rodzaju bibułę kommunisty- 

czną, broszury, sprawozdania ze zjaz- 

dów, okólniki, instrukcje i t.p. ogółem 

około 100 tysięcy egzemplarzy. Na 
podstawie  znałezionego _ materjału 

stwierdzono, że w ręce władz trafił 

ODEZWA 
DO ROLNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH 

LEN 

  

Wobec potęgujących się trudności 
zbytu włókna Inianego na terenie wo- 
jewództw północnych, jako najwięcej 
zainteresowanych w produkcji Inu, zo- 
stała podjęta akcja, celem znalezienia 
zbytu | na chałupnicze wyroby 
'niane. — Początkowo dotyczyć to bę 
dzie worków i płacht, które posiadają 
najmniejsze wymagania techniczne i są 
wyrabiane z płócien grubych, tkanych 
z przędzy pakulaenj, względnie z gor- 
szych gatunków włókna Inianego. 

Celem ustalenia wzorów tych płó- 
ciem i dostosowania do nich grubości 
przędzy i szerokości warsztatów tkac- 
kich, prosimy o nadsyłanie nam pró- 
zek płócien, wyrabianych na tamtej- 
szym terenie. 

Próbki winne być wycięte z całej 
szerokości płótna, w pasach 20-to cen 
tymetrowvch. Do każdej z nich prosi 
my dołączyć dane dotyczące przecięt- 
nej wagi jednego metra i ceny sprze- 
dażrej na miejscu, jak również możli- 
wości wykonania większej ilości tka- 
nin według wzotów, które zostaną przy 
słane po. otrzymaniu większej ilości 
próbek. 

Ze wzgłędu. iż zależy nam bardzo 
na czasie, prosimy o rychłą odpo- 
wiedź, jakiej szerokości mogą być wy- 
rabiane grube płótna, próbki z których 
nałeży nadsyłać jako przesyłki poczto 
we „próbki bez wartości' pod adresem 
Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie, 
ulica Mickiewicza 19. 

Towarzystwo Lniarskie w Wilnie. 

jąc o zbocze góry przybiera kierunek 
skośny względem poziomu. Szybowiec 
w locie zachowuje w przybliżeniu vo 
złom i w takiem położenii „winduje 
się" do góry. 

Te t. zw. piądy wstępujące nie są 
iedynem źródłem, lotów żaglowych. 
Znajomość „gościnnych* prądów moż 
na posiąść z książek odpowiednich, z 
których większość jest napisana w ję- 
zyku niemieckim. 

Udane loty żagłowe trwają po kil- 
kanaście godzin, jasne więc jest, że 
taki żeglarz wvkonywa w międzycza 
sie ślizgi i ósemki maszyną w powie- 
trzu, słowem -— zachowuje się, įak 
ptak. Dłuższe loty wykonywa się w 
wygodnych maszynach, a brak war- 
czącego motoru nie jest rzeczą, 
tórzj nie można odzwyczaić się. 

Sportowy cel osiąga się w długo- 
trwałem żaglowaniw , albo w łotach 

    
Szybowiec w locie. 

ourzowych, jednak nie jest jedynym c 
celem szybownictwa. 

Szybowaictwo to szkoła i jako ta- 
ka winna być przez praktyków trakto- 
wana. 
Wyszkolenie pilota żagłowego kosz- 

tuje dzisieciokrotnie mnięi, niż | wy- 
szkolenie pilota platowcowego. 

Pilot žazlowy potrafi maszyną mo 
torową ze zdefektowanym silnikiem 
ostrożnie i wygodnie sposadzić na ziemi. 

„ Doświadczenia naukowe. odnośnie 
Go zachowania się poszczególnych czę 

ści maszyny latającej i ich wzajemne- 
go rozmieszczenia, a dające dużą 
ścisłość, można wykonywać na szy- 
bowcu. : 

W obecnych warunkach gospocar- 
czych szkclenie pilotów żaglowych 
jest jednym z :lobrych sposobów do- 
równania panowaniem w powietrzu, 
naszym sąsiadem. 

Wyjaśnień teoretycznych i technicz 
nyck odnośnie do szybowców udzieii 

od di 

  
Zbiegowie komunistyczni nad 

granicą sowiecką 
Przypuszczenia władz, że w związka z likwidacją Centrałnego komitetu KPZB i 

PPS lewicy, niektórzy z agitatorów będą się starali ujść przed aresztowaniem, uciekając 

do Bołszewji, sprawdziły się w zupełności. 
Nocy wczorajszej po zamknięciu granicy w rejonie Rakowa i Iwieńca ujęto 8 ko- 

raunistów z Łodzi i Warszawy, usiłujących przadostać się przez kordon. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGIJI U. S. B. W WILNIE. 

г @та 14 П. 31 r. 
Cišnienie šrednie w mm, 764 
Temperatura średnia — 13 
Temperatura najwyższa — 10 

Temperatura najniższa — 14 
Opad w mm. — 

tatr: południowy 
Tendeucja: wzrost 
Uwagi: półpoct.murno, 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. wojewody. Wojewoda 
Kirtiklis przyjął wczoraj na audjencji: pre- 
zvdenta Izby Rzemieślniczej p. Szumańskie- 
go z dyrektoren: tei Izby p. ł azarewiczem 
w sprawach budżetu Izby, majora Pinczew- 
skieco i p. Andruszkiewicza w spawre Sto- 
warzyszenia Młodzieży Polskiej, — delega- 
cję związku Legjonistów w osobach prza- 
wodniczącego T. Bińskiego i członka zarzą- 

u K. Wicickiego w sprawach oświatowo- 
kulturalnych związków b. wojskowych, spa 
zjalnie Stow. rezerwistów i b. wojskowych, 
wiceprezydenta inż. Czyża w sprawach miej 
skich pp. Jana Luczkowskiego i Ju- 
rxSowa, przedstawicieli nowo powstającej 
spółki akcyjnej „Spółdzielni autobusowej w 
Wilnie", którzy przybyli poinformować p. 

srojewodę o złożonej p: Spółdzielnię no- 
wej ofercie w przedmiocie ruchu autobuso- 
wego w Wilnie. Wreszcie przyjęty był dyr. 
panstw. Banku Rolnego p. Maculewicz na 
konferencji oraz komendant wojewódzki PP 
insp. Ludwikowski 

— Zjazd reterentów starostów. W Urzę- 
dzie Wojewódzkim obdył się zjazd reieren- 
«ów starostw i delegatów niektórych gimn 
województwa wilenskiego, poświęcony wy 
konaniu i wprowadzeniu w ż-ycie postano 
wień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o ewidencji i kontroli ruchu ludnoś- 
ci oraz rozporządzeń wykonawczych. 

Na zjeżdzie oniówiono i przedyskutowa- 
no sprawę dokonania czynności przedwstęp- 
nycł: (w okresie przejściowvm) odnośnie 
axcji wprowadzenia meldunków i ksiąg ewi- 
dcncji ludności. Podkreślono, że potrzeba 
ewidencji ruchu ludności przenika do pod- 
staw organizacji państwa, a księgi ludności 
stają się ważkim wynikiem organizacji gmi- 
nv Problemy te należy rozpatrywać przede- 
wszystkiem z punktu widzenia potrzeb lud- 
ności. 

Przedmiotem konferencji była również 
kwestja przyjścia z pomocą finansową przez 
Skarb Panstwa gminom województwa wiłeń 
skiego, które nie będą częściowo w stanie 
pokryć wydatków związanych z akcją wpro 
wadzenia ewidencji ludności, a w szczegol- 
ności kosztów ankiety. Uczestnicy zjazdu 
zwiedzili wieczorem biuro odresowo - mel- 
dunkowe m. Wilna, gdzie optycznie zaznajo 
оЁ się z tem zagadnieniem. 

MIEJSKA 

— Miejskie stypendja dła publicystów i 
dziennikarzy. Magistrat m. Wilna zaprojek- 
tował ustanowienie 2-ch stałych stypendjów 

£PRZEKKCY 0 RODI SOWIECKIEJ; 
z uwzględnieniem przepisów istniejących, najtaniej i najprędzej 
załatwić można przez Banki Zagraniczne przy pośrednictwie 

Domu Bankowego STANISŁAW KWINTO 
Marszałkowska 121 w Warszawie. Tel,: 614-26 i 664-40. 

Przekazy załatwiamy terminowo 

każdemu chętnie Związek Awiatyczny 
Studentów Politechniki _ Lwowskiej, 
Łwów, Politechnika. : 

W sprawach samej tylko szkoły 
żeglarstwa powietrznego proszę zwra- 
cać się do Aeroklubu Akademickiego 
"Wileńskiego, Wilno, Mickiewicza 4. 

W NOWOWYBUDOWANYM DOMU 
TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO MIASTA WILNA 

przy ul. Jagiellońskiej 14 8 

DO WYNAJĘCIA 
lokal współczesny przystosowany dla potrzeb instytucji lub Banku 

Informacje w Towarzystwie Kredytowem m. Wilna, 
Portowa 4 (od !0 do 2) 

  

    

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, ró 
le w bokach, ucisk w piersiach, bicie ser- 
ca. usuwa _ stosowanie naturalnej wody 
gtrzkiej „Franciszka  józefa*, usuwając 
znytnie przekrwienie mózgu, w oczach, w 
PREM i sercu. Żądać w aptekach i droger 
jach. - 

    

nych uczni. 

   
   

E СО 

ALWE 
@'а publicystów i dziennikarzy wiłeńskich. 

Stypendja te, wynoszące 2500 zł. każde, 
maje za zadanie podniesienie zainteresowa- 
nia się publicystów i dziennikarzy  wileń- 
szich sprawami zw'iązanemi z 
samorządową i umożliwienie im przeprowa- 
dzenia studjow o miastach połskich i zagra- 
dzenia studiów w miastach polskich i zagra 
nicą oraz zachęcenie do ogłaszania wyników 
specjalnych. z : 

— Dokształcanie dozorców sanitarnyca. 
Magistrat wyniósł uchwałę o zorganizo- 
waniu 6-tygodniowych kursów dla dozor- 
ców sanitarnych . gdyż dotychczasowa ich 
działalność wykazała brak przy wania 
specjalnego , co w rezultacie Ца się u- 
įemnie na wynikach prac. й 

* ZALOBNA 

Kolo jne zawiada- 
mia swych członków, że w dniu 16 b. m. 
o . 8 odprawiona będzie msza Św. ża 
łobna w kaplicy O. O. Jezuitów (Wiełka 
64) za duszę zmarłej niedawno ś. p. dr. li- 
sowskiej, prezeski AKM. w Krakowie. 

AKADEMICKA 
— й ine zgromadzenie czioa 

ków elza ia Bratnia Pomoc Połskej 
Młodzież iej Uniwersytetn Ste- 

fana Batorego w Wilnie. Tymczasowy Za- 
rząd Stowarzyszeała Bratnia Pomoc Pol. 
Młodz: Akadem. USB w Wilnie podaje do 
ogó'nej wiadomości członków Stowarzysze- 
ma, iż na dzień 21 lutego 1931 r. o godz. 18 
min. 30 zwołuje zwyczajne wałne zgrom dsc 
nie członków Stowarzyszenia, które się od- 
będz'e w Sali Śniadeckich USB w Wilnie. 

W razie niedojścia do skutku zebrania w 
powyższym  termni“ z powodu braku 
quorum, zebranie v: drugiem terminie prawo 
mocne bez względu na iłość przybyłych 
członków odbędze się w tymże dniu 0 40 
dzin'e 19.30. Porządek dzicnny -zgromadze- 
nia: Zagajenic, wybory prezydjum, wybór 
nowych włachz Stowarzyszenia: a) wybór 
prezesa, b) wiceprezesów, c( członków Za- 
rządu, d) komsji 1ewizyjnej, wołne wnioski. 

Wejście na salę tylko za okazaniem legi- 
Paca 

— 0 zawodzie adwokackim. Dnia ł6. H 
1931 r. w poniedziałek o godz. łÓ w sali 
Śniadeckich wygłosi pan mec. L Jun 
dziłł odczyt o zawodzie adwokac! Odczyt 
urządzony jest staraniem Koła Prawników 
Stud. USB., na które zaprasza liczne rzesze 
braci akademickiej. 

jon Młodych, Akademicki Zwią- 
zek Pracy dla Państwa zwołuje na dzień | 
319 IT. b. r. o godz. 20 m. 30 do łokału przy 
ul. Mickiewicza 13 zwyczajne zebranie, ua 
którem zostanie wygłoszony reterat koł. Leo 
ra Krawackiego p. t. „Organizacja wę- 
wnętrzna zrzeszeń ideowych oraz Saniopo 
mocewych na terenie USB. Po referacie —- 
d”skusja. Obecność członków obowiązkow 1. 
Zawsdomicja rozsyłane nie będą. 

— „Ostatni jeszcze raz**. Dnia 16. I. 
1931 r. w Ognisku akademicki 
się zabawa Koła Prawników 
szcze raz"... Wszystkich czekamy, aby god 
nie i wesoło pożegnać karnawał. dzia 
ne liczne niespodzianki. Wstęp dła Akade 
mików 1.50, dla osób obcych 3 zł. Początek 
2 godz. 21 koniec o świcie. Orkiestra pier- | 
wszarzędn: а. 3 

1 

xy 

Od- 

  

   

  

  

SZKOLNA 
— Dyrekcja Państw. S: Technicz- 

nej ogłasza, że w niedziełę dn. 15 b. m. o 
godz 11 m. 30 odbędzie się w gmachu 
y przy ul. Hołendernia 12, e wywia- 
dewcze rodziców i opiekunów uczniów Pań- 
stwowej Szk. Techn. w Wilnie. „R 

Przybycie wszystkich zainteresowanych _ 
jest konieczne. 5 

BALE I ZABAWY 

— Сгата Кама `„ О Młodych” 
A więc jutro w poniedziałek w Gamizono- | 
wem Kasynie Oficerskiem spotka się cała e- | 
vita wileńska na Czarnej Kawie , urządzanej 
przez „Legjon Młodych" Akademicki Zwią- 
zek Pracy dia Panstwa, pod łaskawym a 3 
tektorateni |. M. Rektora USB. prot. 
Aleksandra ĮJanuszkiewicz2. 

W mie udekorowanych salonach 5 
aoborowych orkicstrach można będzie spę- 
dzić wesoło ostatnią noc tegorocznego kar- 
nawału. 3 

Wstęp 3 zł., akad. 2 zł. Początek o godz. | 
21. Zaproszenia meżna otrzymać w dniu -16 
ad godz. 10 — 12 w T „Legjo- | 
nu Młodvch* (Ofic. Kasvno ai 
przy wejściu. В 

— W dniu 16 b. m. o godz. 
w lokału Domu Rosyjskiego przy ul. Mick. 
22 odbędzie się koncert i zabawa taneczna 
urządzone staraniem Opieki 
przy Gimn. Tow. Ros. w Wilnie. 

W bufecie tradycyjne „bliny”. @ 
Cały dochód przeznaczony na niezamoż 

— Przedstawienie w Sod. św. P. Kla 
wera. W niedziełę dnia 15 b. m. o 7 
wiecz. odbędzie się w sali parafjalnej św. 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 

OBWIESZCZENIE 
Wszystkich byłych oficerów, podofic: 

rów i szeregowych Łegjonu Puławskiego, 
Brygady : Dvywizii Strzełlców Połskich w 
Rosi, a zamieszk. obecnie na terenie | 
Wileńszczyzny, uprasza o nadesłanie swych | 
adresów Zarzad Koła Wileńskiego Związku 
Legionistów Puławskich. 3 

Adres: - 52 
Wiłno, Żeligowskiego 4. Federacja. — 
Dia Zarzadu K. W. Związku Legi w 

Puławskich э 

Szko | 

Rodzicielskiej 3 
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- Napad na gajowego 
Gajowy lasów państwowych Chowzściuk Antoni, podczas obchodu lasu w gminie 

niedźwiedzkiej, natknął się na 4-ch osobników, ładujacych drzewo na furmanki. Gdy 
gajowy chciań ich zatrzymać, wymienieni poczęli strzelać z broni palnej, oddając w stro- 
nę gajowego 3 strzały, na co gajowy zareagował również dwoma strzałami z rewołweru. 

Widząc to sprawcy porzucili drzewo, sanie i łańcuch i zbiegli, Jak dotychczas usta- 
lemo, pozostawione sanie i konie, należą do Adama Kancelarzyxa i Józefa Chodora, mie- 
szkańców wsi Niedżwiedzice. W sprawie iej prowadzone jest energiczne dochodzenie. 

  

Jena „Wieczór śmiechu i humoru". Odegra- 
na zostanie farsa w” 1 akcie p. t. „Nie mów 
kop. až przeskoczysz“ i wygłoszone będą 
monologi; dochód przeznaczony jest na ce- 
:e misyjne. 

° RÓŻNE 
— Korkurs chórów Wil. Związku row. 

. i Muzycznych. W poniedziałek 16 
k. m. w sali teatralnej „Lutnia" odbędą się 
zawody śpiewacze chórów wileńskich. 

lo zawodów staną chóry następujące: 
Drukzrzy, Akademicki, „Echo“., „Ognisko“ 
kełeiowe, Pocztowy i „Hasło” 
Utworem konkursowym dla chórów mie 

szanych będzie „Zima" Maszyńskiego, a dla 
chórów nięskich „Orzeł Biały*  Chlondow- 
skriejo. 

Na zakończenie wszystkie chóry należą- 
ce do Związku Wileńskiego, wykonają pod 
dvrekcją prof. Kł. ralinowskiego dwa utwo- 
syry: dry polskie w Kremlu" — Lach 

z piramidami" mana i „Rozmowa 

Za najlepsze wykonanie utworów kon- 

kursowych zostały wyznaczone 3 nagrody, 

z których pierwsza (puhar przechodni) u- 
iundowana została przez Polskie Radjo w 
Wilnie. 

S, jewany jest przyjazd z Warszawy 

muzykėw, którzy wezmą udział w sądzie 
konkursowym. 

Ceny miejsc od 50 gr. 
Początek L £ 8 w. 

- - Bazyli: w Wilnie. W poniedziałek 

dnia 16 b. m. o godz. 18 w lokalu Kasyna 
Oficerskiego przy ul Mickiewicza 13 odbę- 
dzie się zebranie informacyjne literatów i 
dziennikarzy w sprawie organizacji widowi 

publicznego p. t. „Bazyliszek w  Wil- 

Komisja organizacyjna prosi osoby zain- 
teresowane o przybycie na zebranie. 

— Reierat w Kole Misyjnem. Dnia 15 b. 
im. © godz. 12-ej (Wielka 64) odbędzie się 
zebranie opólne Akademickiego Koła Misyj 
nego z referzten, kol. Kuczyńskiego n. t.: 

arys historyczny norm prawnych, okreś- 
kych stosunek państwa chińskiego do 

misyj katolickiego Kościoła" . 
o referacie dyskusja. 

IEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohułance. Dziś te- 
atr czynny dwukrotnie. 
Pu 2 odnie o godz. 5 m. 30 ukaże się 

po ctnach zniżonych pełna wdzięku : hu- 
morn bajka Benedykta Hertza „Czupurek“ 

w reżyserji H. Zelwerowiczówny, poprzedzo 

na slowem wstęj.nem dyr. Zelwerowicza, 

SE kostjumy i dekoracje projektu 

p. Schrammówny, ilustracja muzyczna 

kompozycji E Dziewulskiego, oraz tańce w 
wykonaniu zespołu p. Ancty Rejzer - Kap- 
łaa. dodają wiele uroku temu barwneniu 

widowisku. - 
Wieczorem, o godz. Sej ukaże się po raz 

cstatni w Sczonie dowcipna komedja Car- 
a „Papa - kawaler" w reżyserji 

yrwicza - Wichrowskiego, z udziałent czo 
łowych sił zespołu. Komedja ta schodzi z 

rtuaru w pełni powodzenia, ustępując 
miejsca komedjom Molnara. 
Jutro w poniedziałek dmia 16-ро b. m. Te- 

atr na Pobulance będzie nieczynny z powo 
dm próby generalnej „Bankietu” i „Raz, dwa 
wzy'. 

— Teatr miejski w „Lutni”, Dziś teatr 
wyd czynny będzie również dwukrot- 

Po południu o godz. 3 m. 30 ukaże się 
po cenach zniżonych, nieodwołalnie po . - 
raz ostatni, „Szopka akademicka”, ktoła 
zdobyła w Wilnie zasłużone powodzenie. 

Wieczorem o godz. 8-ej po raz ostatui 
4 sezonie „Interes z Ameryką" Francka i 
Hirszielda, wytworna i dowcipna komedja 
współczesna, dającz świetne pole do рор!- 
su występującym w niej artystom: Eichle- 
rówrie, Kamińskiej, Severinównie, Ciecier- 
skiemu, Jaśkiewiczowi, oraz Wasilewskiemu, 

jednocześnie sztukę wyreżyserował 
poniedziałek dnia 16-g0 b. m. o godz. 

8 w. odbedzie się w sali teatru „Izutnia“ 
konkurs śpiewaczy, na którym weźmie udział 
sześć chórów wilenskich. 
| Hilety na ter atrakcyjny konkurs można 
2 nabywać codziennie w kasie zamawiań 
teatru „Lutnia“, 

— Wtorkowa premjera na Pohulance. 
We wtorek dnia 17-go b. m. o godz. 8 w. 
odbędzie sie premjera dwu jednoaktowyćn 
kom=dyj Molnara, oczekiwana z wielką nie- 
cierpliwością przez publiczność wilenską. О- 
ba utwory reżysenuje dyr. Zelwerowicz, któ 
ry jednocześnie odtwarza w „Raz, dwa, 
trzy” świetną rolę dyr. Norrisona. W sztu- 
kach zajęty jest prawie cały zespół . Nowa 
4 'ginalne dekoracje  projektuje J. Haw- 
ryłkiewicz. 

— Jarosy w Wilnie, We wtorek dnia 17- 
go i we środe i8-go b. m. odbędą się w 
teatrze „Lutnia” o godz. 8 m. 30 dwa wystę P. 
py zzakomitego konferansjera i artysty te- 
z" „Qui pro qun" w Warszawie Eye 
deryka jJarosy' ego. Świetny  artystaj wy- 
stąpi w otoczeniu trio Rapackich, oraz czte 
rcch Watra Sisters, fenomenalnych tancerek 
współczesnych. 

mie: piosenk, w konaniu 
Haliny Rapackiej, produkcje AS na 
fortepiany w. wykonaniu trio Rapackich, tań 
ce, monotogi i t. p. 

Zainteresowanie tą arcyciekawą imprezą 

ogromne. 
co GRAJĄ W KINACH? 

"Kino Miejskie — Siódme przykazanie. 
Pan — Po zachodzie słońca. 
Hollywood — Student ze Sztokhołmu 
žieijos — Wesoły tydzień wilenski. 
Casino — Egzotyczna kobieta, 
Światowid — Pat i Patachon jako bo- 

haterowie. 
Kino Ognisko — Ostatni romans. 
Wanda — Tarzan władca Dżungli 
Stylowy — Tarzan władca Dżungli II ser. 
Lux — Łzy ukojenia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 13 
14 da ans EU w Wilnie wypadków 
w tem kradziey 9, opilstw: 

czeń ZS 25. awe 
— Koń poniósł. Na drodze 

w'szek do Włina koń powożony przez pojemna 
Markiewicza z Hrybiszek a Pad? się trąb 
ki samochodoweį i karas ponosič. Markie- 
wicz z sanek i doznał potłuczeń, 

— Żabójstwo. We wsi Rabkowi« 
czach, gm. Wołniańskiej, między uczestni 
kami za! powstała kłótnia i bójka, pod- 
czas której zosta! niony w głowę tę- 
pem narzędziem Kalicki Jan, m-c maj. Wol- 

sa, który w nocy z 9 na 10 bm. z otrzyma- 
nych ranzmerł. Tok ustalono sprawcami po 
bicia są Hołówko lan, Ciereszko lózef i Woj- 
ciechowicz Teodor, m-cy wsi Rabkowicze, 
przeciwko którym policja wszczęła  docho- 

enie, 
*—= Kradzież palt. W dniu 13 bm. Olizne- 

rowi Szymonowi, W. Pohulanka nr. 12 skra- 
10 palto zimowe wartości 300' zł. 

Abłas Lidja, Sadowa nr. 23 zameldowa- 

Sukces Adrji warszaw- 
skiej — sensacją dnia 

Niebywałe powodzenie, jakie sobie zdo- 

hyła otwarta w ubiegłym tygodniu w War 
ocawie Kawiarnia - Dancing, Ogród Zimo- 

wy  Coctail - Bar „Adfia“ — stało się w 

onecnej chwili silnej depresji gospodarczej 
prawdziwą sensacją, dnia. 

Sukces to bowiem zupełnie zasłużony. 
Jak już stwierdził vw swem przemówieniu 

podczas otwarcia p p. wiceprezydent 

miasta, prof. Ryszard Błędowski, sam fakt, 
iż w okresie tak ciężkiej depresji powstaje 

nowe. odpowiadające najbardziej wyrafino- 

wanym wymogom estetyki i- wytworności 
przedsiębiorstwo kawiarniano - rozrywkowe, 

dające źródło utrzymania dziesiątkom rodzin 

zusługuje na zupełne uznanie. 
eŚli teraz weźmiemy pod uwagę polo- 

żenie Cafóć Ardia w najbardziej centralnym 

punkcie Warszawy, z wyjątkową konsek- 

wencją przemyślaną konstrukcję wnętrz, Jo 

cząwszy od elastycznej, gumowej podłogi, 

a skończywszy na rącjonalnem ukryciu wszy 

štrich Źródeł Światła, stworzenie przy KA- 

<vinrni dziennej pierwszego w Warszawie 

cgrodu zimowego, pod Jszklonym dachem, 

zapewnienie podziemnej, największej w 

Warszawie sali dancingowej, stałej, inten- 

sywnej przemiany powietrza, wprowadzenie 

najbardziej nowoczesnych efektów świetl- 

nych, utrzymanie od pierwszej chwili wy- 

sokiego poziomu atrakcyj artystycznych -— 

przy całej wytworności zachowanie ogólnie 

przyjętych, dostępnych cen, bez przymusu 

konsumcji wina w dancingu nocnym  -—- 

seśli wszystkie te względy weźmiemy pod 

uwagę, to niebywałe powodzenie Caiė Ad- 

iji stanie się dla nas zupełnie zrozumiałe. 
Dzięki wymien:onym  załetom „Adria“ 

się miejscem spotkań elity towarzy- 

stoliicy. Zaciszna dotychczas ulica Mo 

wiuszki roi się całemi dniami od setek aut 1 

pojazdów, a wszystkie sale „Adrji” są przez 

całą dobę wypełnione najbardziej doborową 

publicznością. Oceniając należycie walory ro 

wego lokalu, postanowił Syndykat  Dzien- 

n:karzy Warszawskich, świadom. wiclkiej 

przyjaźni, jaką żywi dla prasy wspėlwia- 

ściciel i dyrektor „Adrji”, Franciszek Mosz- 

kowicz, twórca popularnej „Bagateli* lwow 

skiej co w serdecznych słowach podkreślił 

podczas otwarcia prezes Svndykatu Dzien- 

ńikarzy Warszawskich, p. Red. Witold Gieł- 

žyžski, Święcić tu swoje karnawałowe „U- 

statki”, 
Juž w najbliższych dniach „Adria* otwo- 

rzy swój najbardziej intymny kącik — za- 

ciszny, stylizowany, coctail - bar p. n. „Zło 

ty Bar“. ё 

sten че   

EEE" "——— r EPR AROS" 

ła o kradzieży 2 palt letnich wartości 300 

złotych. 
— Okradii utana. Pieczun Jozef, szerego- 

wiec 4 pp. uł. zameldował, że na.rynku Drze 

wnyn: skradziono mu z kieszeni płaszcza 9 

zł. gotówka. Kradzieży tej dokonał Rybiń- 

ski Zenon, Raduńska nr. 45, którego zatrzy- 

mano, 
— Kradzież obrączek.  Szvmdziejowska 

Anna, Lidzka nr. 11 zamełdowała 0 kra- 

dzieży 2 obrączek. Kradzieży tej dokonał 

Romanowski Michał, Betłejemska nr. 84. 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA. DNIA 15 LUTEGO 

10.15: Transm. nabożeństwa z Poznania 

11.50: Czas. 
1215: Poranek z Filharmonji Warszaw- 

siej (muzyka francuska). 
14 — 14.20: „Uprawa Inu“ — odezyt 

wygłosi Alfons Josanis. Transm na całą Pol- 

  

skę. 
14.20 — 15.30: Odczyty rolnicze i mu- 

zyka z Warszawy. 
15.40 — 16.10: Aw_ycja dla 

Warszawy. 
16.10 — 16.55: „Madera, kraj i ludzie" 

- odczyt z Krakowa wygł. S. Leszczycki. 

1” — 18: Podwieczorek dla dzieci orga- 

nizowany przez Rozgłośnię Wileńską w io- 

kalu gimn. im. j. Lelewela. Reportaż pro- 

wadzą Antoni Bohdziewicz i Ciocia Hala, 

18 — 19: Koncert popularny z Warszawy 

19.5 — 19.25: „Kukułka Wileńska" -— 
mówiony dwutygodnik humorystyczny. 

1925 — 19.40: „Sens życia” — felj. z 
Warszawy wygłosi Z. Dębicki. 

19.40 — 20: Program na poniedziałek i 
rcznaitości. 

dzieci Z 

20 — 20.30 Słuchowisko kabaretowe z : 
Warszawy. 

20.30 — 22.15: IV niedziela kameralna w 
wykonaniu zespołu im. St. Moniuszki. Wy- 
kónawcy: prof. M. Kimontt-jacynowa (fort.) 

rof H. Sołomonow (1 skrz.), M. Szabsaj 

Il skrz.), M. Salnicki alt.) i prof. Fr. 

cherz (wiołonczeła). Muzyka polska: 1) 
Żeleński Władysiaw: kwartet smyczkowy 
op. 28. a) Allegro, b) Andante con waria- 

tioni, c) Scherzo, d) Allegro motto con brio 
2) Iėzefowicz. M. Sonata na sprzypce i for- 
tepian op. 12, a) Con molto passione. b) 
Andante maestoso e molte espressiv c) АН 
legro. 3) Noskowski Zygmunt — kwartet 
smyczkowy op. 9. a) Allegro con bri b) in- 
-termezzo. c) Adagio non troppo, d) Finsle 
quasi oberek, 

22.15: Koncert 
Szymanowskiego) 

"2.50 — 23: Komunikat z Warszawy. 
23 — 24: Muzyka taneczna z kawiarni 

„Ziełony Sztrall* w Wilnie. 

PONIEDZIAŁEK, -DNIA 16 LUTEGO, 
HET Czas. 
12.005 — 12.50: Muzyka lekka yt 

1) Offenbach — Wiązanka z ole łe 
usz w piekle" 2) Czajkowski — Taniec arab 
ski 3) Czajkowski — Taniec Chińczyków. 
4) Strauss J. —: „Coraz szybciej" — walc. 
5) Turina — Orgja — taniec fantastyczny. 
‹) Drago — Fragnfent 7 baletu „Arlekin“ 
7) Waldtcufel — „Dzieci wiosny“ — walc. 
8) Rudolph — Całuję twe usta. 9) „Słońce 
i cienie" 10) A. Gold — Dziewuszka z bu- 
zią jak jabłuszko” 11) Robrecht — Drugie 
potpourri walców 

13,10: Kom. meteor. 

z Warszawy (Utwory 

15.50 — 16.10: Lekcja francuskiego z 
Warsz. > 

1r.10 — 16.15: Progr. dzienny. 
1€.15 — 16.45: Audycja dla dzieci z 

Warsz. 
16.45 —- 17.15: Koncert dla młodzieży 

ipłyty) 1) Genarc — Edzia - Połka. 2) 
„Kirzawa”. —- oherek. 3) Raiczak — kra- 
kowiak. Nr. 2. 4) Earl — „śmiech z Ha- 
wai“ 5) Bollev —. Słodki $piew miłości. (A. 
Galli Curci) 6) Schidkret — Janinko, ja 
marzę 0 czasie bzów. 7) Osmański — Bialy 
mazur. 5 

17,15 — 17,40: „Malarstwo polskie A й „| s skie przed 
RE — odczyt z Warsz. wygł. E. .Łen- 

17,45 — 18,45: Koncert z Krakowa (mu 
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Fab ` i ryka i sklad mebli YE Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. ! 
W. Wilenkin i S-ką MIEJSKIE Od dnia 13 do dnia 16 lutego 1941 r. włącznie będzie wyświetlane arcydzieło sztuki fiinowej: L 

kio adiui Neti „$IÓDĄE PRZYKAZANIE” | 
Pa = ae własny, Ostrobramska 3. Dramat w 12 aktach. W rolach głównych: Niezap mniana para odtwórców ról głó h | 1 ; Mr A я glėwnych w „Siėdmem Niebie“ 

Jadainie, sypialnie, sałony, gabinety, K ARLES TARREL. Wzruszająca historja szlachetnej miłości i b-z ranic'nego D'święcewia. 
koka akiowaie J żabielkkie: kred. asa czynna o g. 3.30. Początek seans” cd g 4-c:. Następay program: „Krzysztof Kolumb'. : 

sy, stoły, szafy, biūrka, krzesła dębo- : : | 
we it p. Dogodne warunki i na raty 5, ZE Е Dziś osiatn dzień! Po raz pierwszy w Wilniel Na wzór wiel 1>h stolic! Dvie godaisy humoru i śmiechal : 

zoo i „KĘLIOS" | WE$OŁY TYDZIEŃ WILEŃSKI pm z: 
korkiem jast PRAWDZIWE zi el. 9-26 we rauda ży wesety tpóddk U czworonożnych gwłazd p t. „Psi trójkąt" rewia. „PIRACI: tańce 

н . . al czne . Wes otym samym prog amie miił niezwykłe dzeni z : > 

WSZEC PSS SŁAWY $ światowych V szyscy Śpies cie uirzeć! Początek seans 0 sat ina Rawa | 

jutro premjera! | [Vo ŻYWI E( „nora | riki USNS ® VB BD GOD 07^ yy ów = 
I „ w 

iałej 1 ółiej 

S AN SA > к W rol. gł. Ryszard Berthelemess ; »rocza Constance Bennett. 
] dz, н 38. 'озес wysokiej wartości arts stycznej filnu dła młodzieży de:wolone. Nad program: dodatki 
ZDRÓJ zda ; 3 1 25, dzwiękowe, Sea sy o godz. !, 6, В 1 161, Na 1-szy ne ceł Ayia > 

ŻYWIECKI, 3) s 2 
MARCOWE, z ВНа оС sę PREY iś iew! Pierwszy wspaniały piz pek'v fim dźwięk=wo - muzyczno - śpiewny p. t. 

„ ок0 UDENT ZE SETOKMOLMU muj wieści ai 
z ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU) Mickiewicza 22, rzają najwybitniejsi artyści teatrów szwedzkich. Nad program: Poraz pierwszy w Wiłale: polski pore! Środa 

wZYwCU śpiewny. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i ! z 4, 6, 8 i 1015. я 

BoNABYCIA WSZĘDZIE į ^ 
į NILNO,a ZARZECZNA II о% i zd - |czna 18 ra 9 & IĘKOWE KINO Dziś ostatni dzień! Przebój dźwiękowy! Ogień i żar m iłości! Szalony roman-! Ś iew i tańce. | 
  

  

po Zniżonych cenach C6/INS EGZOTYCZNA KOBIETĄ 
w roł. gł. pełna temperamentu Leonora Urilch. Nad program: Atrakcje Tygo- 
dnik dźwiękowy. Na l-szy seans ceny zniżone. CAR o godz. 4, sp P arowe : 

Dramat burzhwej 
dziewczęcej miłości 

  

Biuro; W: no. Jagielionska 3 —6 tel. 811. 
Składy weglowe Słowackiego 27,tel. 14-16 

  

MU do sprzedania więks/ą ilosć 

domów murowanych i drewn anych 

p» niskich cenach i na hardzo dugud- 

nych wa unka. h. 3 

Ajencja „POLKRES“ 
п — ©   Królewska 3, tel. 

A ji i M i k MM 
ZARZĄD KASY POŻYCZKOWO-OSZCZĘD 

NOŚCIOWEJ PRACOWNIKÓW SĄDO- 
WYCH W WILNIE 

niniejszem podaj” do wiadomości, p. р. 

członków Spółdzielni, że zwyczajne dorocz- 

ne posiedzenie Walnego Zgromadzenia od- 

będzie się w dniu 1 marca r. b. o godzinie 

12 m. 30 w południe w gmachu sądów , po- 

koj Nr. 201. ses 
Gdyby Walne Z romadzenie nie doszło 

do skutku z braku dostatecznej iłości człon- 

ków, następne zebranie odbędzie się tegoż 

dnia o godzinie 13 bez wzgiędu na ilość o- 

becnych. 
Porządek dzienny. 

1) Zagajenie zebrania i wybory Przewod 
niczącego. 

2) czytanie  protokułu poprzedniego 

Walnego Zgromadzenia. 
3) rawozdanie Zarządu 
4) Zatwierdzenie bilansu, 
5) Podział zysku, 
6) Uzupełniające wybory Rady. Nadzor- 

z Zarządu, 
) Wolne wnieski. 

    

1 k i) 

RARE RR 
Kto chce kupić “ | 

solidny towar po najniższej cenie, niech | 

zobaczy u Głowińskiego. Poiecamy 

wełny, jedwabie, popeliny, flanele (ni- 

pony), towary bieliźniane 

WILEŃSKA 27. 

Anna nn AK: 

KIEROWNICTWO BIBLJOTEKI IM. ŚW. 

"TERESY W ŚWIĘCIANACH 

ze względu na nieotrzymanie  pozwolema 

wojewódzkiego na kino. wędrowne zmuszo- 

ne jest SPRZEDAĆ JEDNO KINO (Super - 

Baby), dvnamo, 4 filmy, 100-metrowe, о- 

amplifikator, i inne dodatki ogól- rnicę, 
nej wartości 1050 zł. tylko za 550 zł. 

Adres: Bibljoteka im. św. Teresy w 

Święcianach Wil. 

  

    а 
OBWIESZCZENIE е 

Komornik „Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3- rewiru Wacław Leśniewiski, zam. w 

Wilnie przy ul. 3-go Maja 13, na zasadzie 
art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 

18-g0 EO 1931 roku o „godzinie 10-eį 
rano w Wilnie przy ul. Wiwulskiego Nr. 10 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego, należącego do Mojże- 

sza Mrozowicza, składającego się z samo- 
chodu firmy Chevrolet, oszacowanego na 

800L zi. na zaspokojenie pretensji Elji Han- 

delsmana w sumie 15.000 zł. z procentami i 

kosztami. 
W. Leśniewski 

Komornik Sądowy: 

NON 
  

==     T A 

PRZETARG 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Ucz. M. R. P. 

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy 
na wykonczenie domów swojej kolonii na 
Antokolu. 

jaformacje od godz.  12-tej do godz. 
14-tej w Dyrekcji Robót Publicznych, Po- 
kój Nr. 81. 

    

zyka popowstaniowa), : 
18,45 — 19.00: Wileński komunikat spor 

towy. 
19.00 -- 19.10.* Program na wtorek i 

10zm, 
19,10 — 19.25: Komunikat rolniczy z 

Warsz, 
10,25 — 19,40: Rezerwa. 
14.40 — 18.55: Pras. dziennik radį. 

Warsz. 
20.00 — 20.30: „О Debussym“ — poga 

danke ze Lwnwa — wygl. Lobaczewska. 
20.30 -- 22,25: Opera ze studja z War- 

szawy (Jaś i Małgosia" —  Humperdincka) 
„22,25 -— 22,40: „Teatr w Finlandji* -— 

teljeton z Warszawy — wygł. Gerard Krau- 
z 

z 

e—. 
22,50 -- 24,00: Kom. i muzyka tan. z 

Warsz. : 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

  

  
  

  

  
  

WIELKA 07. 

NAJLEPSZY : 
górnośląski Dźwiękowe jutro premiera! Przebój dźwiękowy! Miłość przystojnego porucznika do czarnookiej hiszpanti 

66 
koncernu 

я 

w G į E kino CASINO $ A B 7 W rol. gł. n-eustraszony i bez- 
k Žž ogi iš Eika Ę - SEROR A E CANO konkurencyjny mistrz acji 

om: s wagonowo i od jednej lonny я i płom'enna, czarująca KATHRYN GRAWFORD. Ak у 
: i ы b > 3 > J О. cja odbywa się na Ше 

w ORZEC: „m cs pieknvch plenerow hiszpańskich. Nad nrogram Rewelacijne atrak je dž więk we. 

po cenach zniżonych KINO Dziśl Poraz pierwszy w Wilnie = 
reżyserji F. W. Murnau“ : „nach zaiżonych | „s, |miiukmaj PO ZACMODZ:E $ŁOŃCA 

rzemysłowe z etylk ieło sezonu, ale najwiekszy cud techniki fi i > 

ca Wielka 42. wija się niezwykle subtelna akcia, ktėrei Aris s E uno todala D % ai a „ 

M „D E U L o zwykłą urodą MARY DUNKAN oraz męski a naiwny Charles Farrel. Сепу ой 40 gr. z" 
  

KINO „P A N* 
W tych dniach Anons! ga naszym «ktnie „Słodycz zwycięstwa” "studenta Chemii" Meleny 

W rol. gł Olgi Czechiwa, igo Sym i Ernst Wachbam. 

głośne! 

  

Komunikat! 
Polskie Kino wyšwietla . w i P 
AWBNDA* I-sza seria Kinn-Taatr yštvietla się Il-ga i ostatnia ser 

W "lks 31, Te: 14-51 + ! | 4 Ji K „r Klejnoty | świątyni Opar JĄSLKĄ 6 В 

W celu udogodnienia SZ, Publiczności możnosci ogląlania w jednym dniu całości filmu p. t. 

TARZAK WŁADCA DZUKGLI wg, wszechznan j powieści 
Edgara Rice Burroogusa 

  

Trójka z wbud. 

PRZEKO   

NORA WŻL 
1) daje zagranice hez anteny zewn. 
2) wyłącza stacię lokalną 
3) czysty, wierny odbiór. 
ŻĄDAJCIE DEMONSTRANCJI— 

4 bieg.. głośnikiem 

NAJCIE SIĘ! 

      

Po 
| Pianino 

w dobrym Stanie oka- 
Zyjnie do sprzedania 
ul. Jagie lofska 3, m“ 
27, (w pod»órkuj 

Fortepian 
gab. zegr Нишу ® 
dobrym sanie okazyj- 
nie do sprzedania, ml. 
Nowogródzka 7. m. 
(wejście z podwórka 

Pianino 
  

  

  

    

Skład 
Sta 

  

K. DĄBROWSKA .. 
TVZET 52 "Ah 

LEKARZE 
DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor. skórne,  wete- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do I, 

5—8 wiecz. 

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 

RYCZNE NARZĄDÓW 
MOCZOWYCH 

od 12—2i od 4—6 
uł. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 
  

Br. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej ps zyje 

muje 9—2 i 5—8. 
Tel. 15-64. 

LOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i mocz płciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 
3-7 

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio= 
we. Wileńska 8 cd 
8 — 114 — 8. Tel, 
567, 

    

OBIADY 
Wiwułskiego 6-c, m, 14 

  

  

  

UWAGA 
13 zł. 1 m. p. 

lejowa Nr. 57—23 

  

od dziś 15 lutego ` 

brzoza, sosna, Olsza 
Składnica Państwowa Materjałów Drzewnych 

przy D. L. P. Wilno, Wielka 66, tel. 14-49 
„ Po górna Nr. 7, tel, 18-37. 

V: Pilsudskiego Nr. 67 

le suche deski 
  

Pianina i Fortepiany 
o światowej stawie Pieyel, Bechsieja etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopf t Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybitniejszych fa.how- 
ców na Pow: Wystawie Kraj. w Pozna- 
niu w 1929 :. i w Wilnie wr. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

WILNO, 
Niemiecia 3, m, 6. 

  

АНО CFNY FABRYCZNE 

DOKTOR Brit? 
BIUMOWICZ a przyciemnia henną 

choroby weneryczne i reguluje. Maquillage. 
skórne i moczopłciowe Gabinet Ce di6 

LKA 21 Kosmetyki 

P. 2 j, Hrymiewiesowej. 
! 921' 9— tel. 0d9—113-+ , Leczniczej 

ui. WIELKA JG 16 m3. 
Przyj.» g. ©-11 4-7 

w. Z. Р. № 8. 

  

[Akuszerki 
‚ a D ———475 

sai sk e LO KA L E 
tyczny, asr wa cmarszc2 
ki, piegi, wągry, tapiež 
brodawki, kurzajki, wy- L 0 K A L 
padanie włosów. Mic- z 20 pokoi jasnych, od 
k'ewicza 46. frontu, 2 Me ška- 

nalizowany, ze wszy- 
Ko wygodami, w 
rod nie-ciu, do wyna- 

KOSMETYKAJŃ jęcia. Dowiedz, Taiar- 
PS +ka 20 m. 26. 

GABINET Pokój 
wynajęcia. Raclonainej Kosme. ładny do 

tyki Leczniczej. Róg Mickiewicza, Cia- 
Wilno, Mickiewicza 3] STa 3—10. 

m 4 
kobiec 

Urodę KLARECZA 
e, doskonsii, edświe 
= utewa jej skaz 

  

  

  

ZGUBY 
braki, Masaż 

twarzy i ciała (panie) Zgubioną 
Sz aczne epalenie CE jegitymację wydana 
y. Wypadanie włozó? przez U. S. B. Nr. 5088 

1 łepieź, Najnowsze ną jmię Ksawerego 
sdebycte kosmetyki ra Stempkowskiego, unie- 

  

ełonalnej | i 
Cedźiennie gi ; Ш-—Ё- 3 SS: 

8 P> 
Zgubioną 

  

książkę wojskową wyd 
przez P. <. U. Krasów 
1002; Kury 

sprzedaje się, ul. Ko: go unieważnia się. 
  

  

= sdawca Stamtaław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

Kol. 

: 1900 na imęlį 
Plymouth—Rock Marjana -Karwoggkie: 

Miłosierdziu 
naszych Sz. Sz. Czy- 
telnikow polecamy b. 
nauczycielkę, pozosia- 
18а w nędzy, chorą, 
pozbawioną możności 
zarobkowania. Ofiary 
przyjmuje Administra- 
cja „Słowa* dla „b. 
nauczycie kij 

Rasowe. 
koguty i kury nagro- 
dzone na Il Targach 
Półn. Sprzedaje Za- 
kładi Hodowii Drobiu 
U. S$. B. zaułek Zakre- 
towy I. Informacje na 
m ejscu, 

  

4 Sprzedam 
rasową suke 

Ceterlawerak. Dom 
Raduńska 41—20 

Najłatwiejsza 
i najprędsza metoda 
nauczania się języ” 
ków obcych „Lingua 
phone*. Wilno, tl.Nie- 
miecka 3, m. 6. 

Sprzedaje 51е 
kamienica w śródmie- 
ściu o 29 m eszka- 
niach, dochód roczny 
31.000 zł, Informacje: 
Gimnazjalna 6 — 15, 
godz. 4—6 pop. 

Oszczędności 
swoje złote i dolary 
ulokuj na wysokie 
oprocentowanie. — Со- 
tówka twoja jest' zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- 
niami. LOMBARD Plac 
Katedralny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 
zastaw: złota, srebra, 
brylantów, futer, me- 
bli, pianin, samocho- 
dów i wszelkich towa- 
rów. —4 

NIEBYWAŁA 
OKAZJA 

Wielką dochodową 
kamienicę w War- 
szawie 0 wartości, 
200.000 dolarów za- 
mienimy na odpo-' 
wiedni majątek na 

. Kresach, 
Dom H.-K. „Za- 
chęta". Mickiewi- 

cza 1, tel. 9 05. 

  

  

  
  

  

koncert. zagr. firmy —
 

+
 

  

  
  

  

  

w nalepszym stanie 

FOLWARK okazyjnie do sprzeda” | 
w pobliżu miasta | nia niedrogo, ul. M. 
i stacji Kolejowej | Stefańska 2 , m 247 
obsza u 15 ha z Ž 

zabudowaniem > 
sprzedamy та 200 | ——————— 

dolarėw 
Dom HK.-h. „Za- 
cheta“ Micklewi- POSADY 

cza 1, tel. 9-05 
  

Oliarna 2, m. 8, oglą- 
dać od 3 — 6. 

    

Sprzedaje się 

FORTEPIAN 
w dobrym stanie. 

służąca 
młoda poszu-ue psacy. 
Uc/c'wa, skronma pra- 
coui'a, posiada reko- 
mendację. Zaułek Ber- 
nardyński 10—2. 

— 

REESNB UWADZE EEEMH 
PRZEMYSŁOWCÓWi KONSUMENTÓW 

Najtańsze źródło zakupu 
pierwszorzędnego górnośląskiego 

WĘGLA 
koncernu GIESCH E 

„Kresowe T.wo Waglowe“ 
(Wyłączna sprzedaż węgła 

konc. „6 sche“') 
WILNO, ul NIEMIECKA 22, tel. 293 

Skład: ul. Ponarska 77, tel. 594. 

Dostawa od 1 tonny w zaplombo + anych 
wozach 

  

  

    
    
    
   

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświa' owej fir 
my „ERARD* oraz 
„BETTING"i 
„K.iA. FIBIGER" 

vznane za najlepsze w kraju 
(ua Targach Północnych nagrodzone 

wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abełow. 

    

  
  

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach į 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

OBWIESZCZENIE . 

Komornik Sądu firodzkiego w Wilnie” 
$-go rewiru Wacław Leśniewiski, zam. w 
Wilnie przy ul. 3-g0 Maja 13, na zasadzie 
art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 
18-g0 lutego 1931 roku o godzinie 10-ej 
rano w Wilnie przy ul. Niemieckiej Nr. 12 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego należącego do Leona 
Dika, składającego się z urządzenia domowe 
go, oszacowanego na sumę 1020 złotych 
na zaspokojenie pretensji Mozesa Snarskie- 
go w sumie 200 dołarów U.S.A. z procenta 
mii 1 kosztami. 

Komornik Sądowy: 
W. Leśniewski |     

  
Drukarnia Wydswnictwa .Sławe' Zamkowa |


