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Redakcja Rynek Kościuszki 1, tel. 5S. 
Admiplsłracja Werszawako ta. ' 

terata z odaoszenieni do domu i 
przcejtką pocztową 

flt) 1 —lesia, c rtk. 12. na A miesiące Mk. li. na 
3 a*Jaaface rtk. 34, na 6 j miesięcy Ak. o5. na 

12 miesięcy ttk. 123. i 
C e n a o g ł o s z e ń : 

1 wiersz petitu tub jego miejsce: przed tek-
sterr. f\k. 3. za tekstem Mk. 1.50 w tekście MV..fu 

Ogłoszenia drobne: 30 fen. od wyrazu. 
O poszukiwaniu pracy 15 fen. od wyro."i i Kantor .^dministrncj! (prenumerata, ogłoszenia, ofiary) 

' Rynek Kościuszki, Nr. I 
Administracja otwarta w godz. 10—2 i 5—7. • 
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1-4*7 polski obraz 
nowej aetii aa rek 

1929 

DZIŚ! Tryumf Polskiej sztoki kinematograficzhej! 

Nlitość i Śmierć.. 
0 8 O P Y G Ł Ó W N E : 

Krysia. młoda poetka Jaa laa S s y l l l a i a a k a . 
Lacki, znany malarz J U S O M * 8tejK>w»kl 
Jeny Prwicz, architekt J o s e ! Wefrwwa. 

Rzecz dzlje sic w Warszawie. 

(KRYSTA) 
ZdjeC dokonał Inżynier — 
Umeblowanie I rekwizyt} — 
Kostjaray z pracowni — 
Kaaehtaze magazynu mód — 

w akc ie 4-tyaa wie lk i Bal-znaakowy, 

współczesny dramat życiowy 
w 6 wielkich aktach. 

Zbibniew Gniazdowski 
pracowni Ortwein 

GuUaw Zmygryoer 
.Stseifelawa* 

Dekorecje proanowi 
TarfeuszSobockL 

Okraz wytworni .Silnks* 
w Warszawkę. I 

DZIŚ w niedziel; 11 5tycznia 2 przedstawienia: (o g. 2-ej dla dzied) o g. § wiecz. w teatrze „0flLrKr> 

• i e b y w a ł e w B i a ł y m s t o k u Wielkie Amerykańskie Wieczory 
artystyczno-humorystyczneTrupy L I L I P U T Ó W ^ ^ s , * * 1 
i aaaeeaaaatawm WtlJI Pancerem. ajajsryfmm)szym artystą Ameryki, występującym w swym najnowszym Skltsch'u: .Zaczarowana kuchnia*. Udział biorą również: urocza tancerka 

prtmabateryna Teatr* .Matropoiltatn* w A Jorku Kazimiera Luconi. oraz znakomity baryton WkwJysław Gusson.— 
Codetewnje oryginalne amerykańskie z a p a s y k o k s o * - «-—Szczegóły w programach 1 afiszach.—peny miejsc: od 3 da 15 marek. 139 
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KATALOG TELEFONÓW 
Z polecenia zarzada telefonów akręga Białostockiego Polska 

Boricanrie Qdziałowa przystępuje do draka Spisa abonentów 
ałeti telefonicznych w Białymstoka. Sokółce, Czarnej Wsi i 
ZaMadawłe. 

Administracja Drakami (Warszawka nr. 61) przyjmaje 
aatoszesii do tęga kotologa do dnia 20 stycznia r. b. 
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LEKARZ-DENTYSTA 

P. P. Cichoński 
Fola co wa 2 

Zaręby zębów, dziąseł, srraczne zęby. 

fYiyjmoje wgodz. io—2 i 4—7. 

Sprztdaz trunków nonopiliwych. 
waa»Mw wódczonych oraz rwł-

aych win i koniaków 

A WMWRŻeCKA 
laałyiłnl u). Św. Rocha N? 21. 

JAJU1 WOJCIECHJim 
Lipewa Ml S3, 

Wykwintne Minncnre porały 
z dziedziny, mocy i koi-netykl 
edfl 10—2 i od 4—6 pp. »pf6ci 

niedziel I iw 

Walka o kurs korony. 
rTcl. »pe«. kor. .Dz. Bial.") 

WARSZAWA, lo . i . 
W komisji sk^rhowo+bodź^t^uTj 

w SfjmK I T ' zajęta walka posłów 
motipolski'h i poslnmi Konyrrs6\i>-
ki w sprawie projekta ministra skar
bu cp do nstosownmo karsn morki 
polskiej i korony fKjstrjnckirj. 

Zatarg przebrał charakter bar
dzo ostry 

Posłowie gali*yjs<y źAdoja. pory-

teta 100—117 koronom, natomiast 
niektórzy posłowie z b. Kongresów
ki popierają, parytet, proponowany 
przez ministra Grabskiego. 100 ko-
ran—70 markom. Sa imi • którzy 
źodejtj astanowienia paryteta 100 
koron—60 markom. 

Wabec tego posłowie galicyjscy 
grozo, źqdaniem wyodrębnienia fi
nansowego Galicji na wzór Wielko
polski. 

Poseł galicyjski dr. Steinhaas 
powiedział na dzisiejszem posiedze
nia Komisji, źe minister Grabski 
chce zemścić się na Galicji za to, 
źe wstawiała lrgjony, których stron
nictwo <ND.) ministra nie chciało. 

Wobec tego zarzuta p. Grabski 
oświadczył, źe plotko jest opowia
danie, jakoby on w Poryźa wyra
zi! się publicznie przeciw legjonom. 

Zatarg w Komisji trwa. 

niepożądana dymisja. 
(Tri. spec. kor. „Dz. Bial.*) 

WIEDEŃ 10-1. 
Prfnomo.nik rządu polskiego do 

spraw likwidacji dr. Twardowski po
doi się do dymisji, jak mówią., z po
woda trndności, jakie spotyka w 
Warszawir. 
Wiadomość o tej dymisji wywarło w 
kolonjl polskiej w Wiednia wraże
nia barrtźo przykre. 

Konstytucja polska. 
(Tri . *,p. kor. .Dz. Bial.*) 

WAKSZAWA J0.1. 
W kołach sejmowych mówło,, źe 

w dotychczasowym projekcie konsty
tucji polskiej rząd zamierza wpro
wadzić szereg zmian. 

Pomiędzy bmemi rząd pragnie 
•Sporzy* scnaL. ktoryw posiadał 
tiSrf tmnvi.Ttm;Jt Jofc ottoJcbkA 
Izba lordów. . 

Senat brałby także odział w 
wyborze Naczelnika Państwa. 

Z rady ministrów. 
(Tel. specj, kor. „Dz. Bioł") 

WARSZAWA 10,1. 
Dzisiaj o godz> 3 ppj odbyto się 

posiedzenie Rady ministrów. 
Pomiędzy innemi omawiano 

sprawę dodatków drożyzn lanych dla 
urzędników państwowych.' 

Kilka ministrów przemawiało za 
przyznaniem urzędnikom podwyżki 
płac o 30 proc., tytałem dodatka 
droźyźnianego. 

Emerytura nauczycieli. 
(Tel. spec. kor. .Dz. Biał*") 

WARSZAWA, |0.i. 
Dzisiaj w południe do ministra 

oświaty, p. Łopasznńskiego,, przy
była delegacja naaczyciell z prośba, 
o nie przeniesienie naaczyciell w 
stan spoczynku, dopóki nie będzie 
ochwalone nowe prawo o cmery-
tarze. Ainister przyrzekł uwzględić 
prośbę. 

Sądy przysięgłych, 
(Tel. spec. kor. „Dz, Białf") 

LWÓW. 1Ó.1. 
W dnia 16 b. m. zacznij by<5 

czynne we Lwowie sady przysięgach, 
zniesione na poczqtlui wojny. 

Powrót kardynałów. 
(Tel. spec. kor. .Dz. Bioł.*). 

WARSZAWA. 10.1. 
Przyjazd Kardynałów Doibiora i 

Kakowskiego z Rzymu był zapowie
dziany no Jatro, na niedzielę I sto
sownie do tego komitet opłrjelny 
ałoźyl program Ich powstonio-

Tymczasrm z<ipelnle niespodzia
nie obaj Kardynałowie przybyli po
ciągiem dyplomatycznym j<iź dzisiaj 
o godz, i w południc. 

Notarolnie powitania uroczyste
go nie było. 
jatro zrań odbędzie się uroczysty 
ingres do katedry. 

Wyjazd Paderewskiego^ ; 
freLspec. la t . Jtz. Btat^ ' j 

WARSZAVAt^).i: ! 
Były prezydent gabinetu p. Pa-* 

derewski ma w tych dniach wy/e-
choć na kilka tygodni do Szwojcorjl 
gdzie zamieszka|w wilji 'swojej W 
ttorges. 

Z Morges powróci do Warszawy. 

Ofenzywa bolszewików. 
(Tel. spec. kor. .Dz. Bial.) , 

PARYŻ 10.1. 
„rtetin"donosi na podstawie^ in

formacji ze źródeł rosyjskich, ti 
bolszewicy przygotowują, wielka, o-» 
fenzywę przeciw Polsce. 

Zamordowanie ministra. , 
(Tel. sp. kor. „Dz. Bial.") 

PARYŻ 10.1. 
Ze Sztokholma donoszą,: j 
W tych dn. akraińskiegoi minstra 

wojny Petrowo. zastrzelił źołnicr? 
z ormji Denlkina. 

Samobójstwo w ministerjum. 
(Tel. spec. kor. „Dz. Biał.') 

WARSZAWA, 10.1. t 
Dzisiaj w poładnie w biurze mi* 

nis^erjum wystrzałem z rewolwera 
odebroł sobie życic student uniwer
sytetu Henryk Poznański. Przyczynrt 
samobó.stwo był podobno zawo4 
miłosny. i 

Aprowizacja w Warszawie, 
(Tel. spec. kor. „Dz. Bioł.") 

WARSZAWA, iO.l. | 
Urzqd walki z lichwa i spęka-* 

lacjn. zgodził się dzisiaj na podwyź-t 
szenle taksy no mięso. Ceno ma wy-f 
nosić od 8 m. 

Wobec tego rzeźnicy przyrzekli 
dostorczoć mięso. 

Tenże urząd zomierzo zaproj 
wodzić w resta<irocjnch ogmnjezchia 
w spożyciu potrow. ' 

Ma być zabroniono w cukierniach 
i kawiarniach sprzedaż cukru 'do 
kawy i herbaty. 

nieko będzie wolno podawać w 
ilościach ogranlczoaych. I 



D z i e n n i k B i a ł o s t o c k i 

Kino-Teatr 

„MODERN" 

5 

DZIŚ! Najsłynniejszy obraz włoskiej »ytv 

KOBIETA SZA 
Bogata wystawa. 

Cines" w Rzymie | 
Wiajkie arcydzieło 
w 6-ciu obiciach 
Traołedja l niezwykle 
przygody miłosne od

ważne] awfcrtnrnicy. 
Gra I reżyserja, są 
szczytem sztoki kinc 

matagraticznej. 

Nowoczesne tańce. 

nia. Zagadkowa zbrod 
fTel. spec kor. „Dz. Biął.") 

WARSZAWA 10-1. 
Dzisiaj o wczesnej godzinie po

rannej 42 letni Kazimierz rtiziński, 
teebik cakrownl .Włosktów" wszedł 
do sklepa rzeźnlka Bemsztejna przy 
al. Foksal, aby kaplć mięso, j 

Zastał tam rozmowę o poskar-
stwie rzeżników. Wmieszał się do 
rozmowy, przyczem potępił rzeż
ników. I 

Kidy wyszedł na alleę, 'rozległ 
się wystrzał rewolwerowy... ftizińskl 
padł raniony ciężko na braki 

dmierejąc zeznał, że w sklepie 
potępił rzeźnlków i że to zapewne -
oni zemścili się na nim. 

uranii ruin i miiin. 
W drodze powrotnej z frotba Wo

łyńskiego Naczelnik Państwa iw dnia 
dzisiejszym zatrzyma się w La Wi
nie. 

ftlasto przygotowało aroczysty 
program przyjęcia. i 

Pomiędzy inncmi odbędzie się 
rewja 1 obłod, wieczorem przedsta
wienie w teatrze i raat 

Pła ny p. 17. Tołłoejzki. 
Nasze arzędy pocztowe i telegra

ficzne działają bardzo źle. 
Nie mówiąc jaj o Ustach, i które 

często nie dochodzą wcale dq miej
sca przeznaczenia, nawet telegramy 
z Warszawy do Krakowa ida.... pocz
ta po 3—4 dni. I 

Nowy minister poczt i telegrafów 
». Ladwik Tolłoczko, do którego 
zwrócił się współpracownik .P. W.", 
z zapytaniem, co zamierz* zrobić, 
by ten nienormalny stan rzeczy po
prawić, oświadczył: 

— Przedewszystkiem 
chcę asiłoweń, by aporządkoi 
potrzebniejsze czynności pc 
(wymiana korespondencji li; 

opasek, obrót przekazów, pienięż
nych i t. p), by zapewnić pabllczno-
ścl korzystanie z minimom wygód 
pocztowych. To samo dotyczy ko- > 
respondencjl telegraficznej. 

Brak materiałów stoi tema na 
przeszkodzie. 

Byłoby też rzecze nieporządaną, 
powiększenie ilości arzędów przed 
wprowadzeniem porządka i adosko-
naleniem wytrewnoieł arzędów ist
niejących. 

Skargi na niedokładne fankcjono-
wenle arzędów pocztowych są na
stępstwem braków, które asunąć 
jest dość tradno. 

A więc np. brok środków prze
wozowych atradnia dowóz poczty 
do arzędów kolejowych; jest to tan 
dotkliwsze, że Królestwo Kongreso
we pod względem Ilości arzędów 
pocztowych jest bardzo apośledzo-
ne. 

O rozszerzenia działalności a-
rzędów pocztowych na wzór zagra
nicy (gdzie arzędy pocztowe wypła
cają pensje, protestają weksle, po
średniczą w regoiowania rechan-
ków) myśleć ni* możemy dopóki or
ganizacja wewnętrzna poczty nie 
zostanie oparta na trwałych podsta
wach. 

Największa awaga zwrócona być 
masi no komanikację telefoniczną, 
gdyż porozamiewanie się telefonem 
jest owicie dogodniejsze niż pocztą, 
to też stale obserwajemy wzrost 
rozmów telefonicznych kosztem óo-
rcspondencjl pocztowej w tych, no-
tarelnie, krajach, które mają sieć 
telefoniczną dobrze a rząd zoną. 

Pod tym względem-Polska, a 
szczególnie była Kongresówka bar
dzo jest zaniedbana; podczas oko-
pacji nlemcy 1 aastrjacy zbadowali 
kilka linji telefonicznych, słażyły one 
jednak głównie celom strategicznym 
i nie zapełnię odpowiadają naszym 
potrzebom, pozo tern brak dogodnych 
połączeń sieci telefonicznej pomię
dzy obiema byłem! okapacjami. 

— A radio? 
— Korespondencja ze pomocą 

radjotelegrafji (przy obecnym stanie 
techniki w tym zakresie) wytrzymać 

może konkarencję z telegrafem dta
towym tylko na daźych przestrze
niach, przydatna jest tylko 1 
jach słabo zaladnionych, no wyr 
wojny oraz dla komanikowonia 
z odkgłemi krajami 

Najlepszym środkiem poroże 
wonią się wewnątrz krają jest 
lcfon. 

Dla walki z bolszq-
wizmein, j 

Zalew barbarzyństwa ze wschi >-
da, sympatjc lab choćby pewneprz:-
jawy bolszewizma w Krają zraasżk-
ją każdego dbałego o dobro Polsjci 
zastanowić się nad tern i póki 
wziąć się za sanację społeczny 
niedomogoft, na tle których 
może bolszeAizm. Rzucanie wzro 
wokoło siebie nie może nie dać oi 
fitego materjała dla obserwatora 
nie przekonać go, że nie jedno to 
społeczeństwie wota o naprawę i 
niejedno jest obfitym podłożem dp 
wyzyskania na korzyść bolszewizj-
ma. 

1 ta Polska, która bodaj że wyr 
rokiem Bożym jest szańcem cywilił-
zacji i kaltary, masi zło zwyciężyć, 
masi zrozamieć i awierzyć, że zwy
cięstwo stanie się jej odziałam. I do 
tego maszą się f zrzeszyć wszystkie 
zdroje siły w Krają, wszyscy koma 
droga jest wolność, koma drogim 
jest ład. 

Dla oprzytomnienia sobie w czeni 
niedomagamy, dla obmyślenia có 
czynie potrzebne porozamicnie siej 
potrzebne skonsolidowanie rozrza-l 
conych po całym Krają sił. Gdyby 
każde z naszych licznych towai 
rzystw i stowarzyszeń, rozrzaco-j 
nych.po całej Polsce zechciało poi 
głębić pracę na swych terenach-^ 
zmiotłoby zło i agitator bolszewicki 
nie miałby co do czynienia. 

W kieranka zwalczanie bolszei 
, wizma coś nie cóś się robi: prasa 1 o nim pisze, mówi się dożo, pyta 

się siebie czy on a nas będzie i od, 
powiada się sobie—„inni jesteśmy -
bolszewizm niemożliwym jest w 
Polsce*. I dożo w tern prawdy i 
chciałoby się, żeby ono tylko byłą. 

W Warszawie w kieranka zwal
czania bolszewizma rozwija się In
tensywna akcje. Grono instytucji i 
osóh zwołaje ogótyo-krejowy Zjazd 
na 17, 18 1 19 stycznia do Warsza
wy z przedstawicieli instytacji spo
łecznych pracających w Krają w 
kieranka oświatowym, filantropij
nym, ekonomicznym i t. p. i w izc-
rega referatów, przy pomocy prac 
w specjalnych komisjach chce 7nV 
myśleć sposoby i środki walki z 
przejawami bolszewizma w Polste. 
Niezawodnie Zjazd wzbadzi sze
rokie zainteresowanie i prowincja w 
nim weźmie adziaj. 

Program Zjazda dzieli się ne 3 
części: w dziale ogólnym omawiane 
będą sprawy teoretyczne bolszewiz
ma, jako to istota jego, geneza, sto- ' 
sanek do komanizmo. powody pow
stania, sposoby zastosowania i meto
dy, oraz stanowisko Polski histo
ryczne i stosunek bolszewizma 4o 
chrystjanlzma. 

W dragim dziale specjalnym bę
dzie omówiona walka społeczeństwa 
z bolszcwizmem, jej metody no po
la oświaty, ekonomicznem wfrod 
żołnierzy i 1. p. 

W dziele trzecim—welke Pań
stwa z bolszcwizmem. 

Sekretarjat Komitet* Organiza
cyjnego Zjazda mieści się w Roflzje^ 
Głównej Opiekuńczej w Warszawie, 
Jasne sa (Plac Dąbrowskiego oj. 

Proce Zjazda moją być druko
wane i nestępnie obficie mogą być 
wyzyskane dla aświadomlenia Spo
łeczeństwo na prowincji. 

J i i i itasUTI 
+ 

To I owo. 
ochrony 
et I gry 

1 p. KaziMlerz Clłnsk|.. .Komitet 
oystoAd służby puMiezneJ*. Nletn 

hazardowe 
W dnia i b. m w Nełcezowia 

rozstał się z tym światem Iterat 
poeta, powieścio-piserz i dramatarg. 
60 lat wieka liczący. Kazimierz 
Gliński. Urodzony w Wosylówoc. na 
Ukrainie, stadja qniwersyieckir 
odbył w Krakowie, mlrszkal na
stępnie czas jakiś w Żytomierza. 
osiadłszy zaś w latach ośmdziesią-
tych w Warszawie, poświęcił się 
działalności literackiej, lłteretarę a-
wnżając zo swój zawód jedyny, Jej 
życie też swr poświęcił całe. Był to, 
kto wie. czy nie ostatni Jaź moźr 
epigon romantyzmu. Oczarowany 
pieśnią wielkich naszych romanty
ków snuł aa wzór Ich swe poema
ty. tworzył ballady, pisał powieści 
historyczne I obyczajowe, drarnaty i 
tragedje. wszystko zaś to odznacza
ło się piękną polszczyzną, płynnym 
wierszem owiane było, szlachetnym 
optymizmem w poglądzie na irzt-
tzłość noszą, ożywione jawjohym, 
starosziacheckia hamorem. Był to 
głębokich aczoć petrjota, pisarz pra
wy l zacny, poeta, mosący ppczjl 

z konarem, zasiachaiy w 

przepiękne atwory mistrzów roman-
tyzma, kalt jego wielbiący gorąco, 
tradycję jego do zgona krzewiący z 
zapełem. 

Cześć jego pemiędl 

Wieści o kerygodnych nodaży-
clach arzędników państwowych. 
smatne objawy niemoralności pa-
blicznej. zastraszające słowem w 
pewnych sferach społeczeństwa zna
miona rozkłada i zarazy,—stały się 
niestety zjawiskiem coraz częstszem, 
godności staną arzędniczego awłe-
czającem z Jednej strony, z drogiej 
zaś groźącem nie na żarty podko
paniem faodamentów, z takim trą
dem i krwawym mozołem wznoszo
nej. badocy państwowej. Wejrzał w 
•prawe tę bliżej i głębiej Związek 
polskich stowarzyszeń arzędników 
państwowych z wykształceniem aka-
detnickiem. Jako skotek zai akcji 
tej wojowtia się odezwa, w której 
Związek za przyczyną rozszerzenia 
się zjawisk powyższych wskazaje 
.obniżenie się etyki moralne), spo
wodowane pnez wrogie narodowi 
czynniki w czasie dłagotrwałej woj
ny światowej*. .Zdrowy Instynkt 
nar o da, powiada w dalszym ciąga 
odezwę, nie mole obojętnie patrzeć 

na te bezprawia i objawy bezrząda, 
opatrujących w dalszych jego po-! 
stępach niechybny apadek zdrowej 
idei państwowej 1 nieuniknione na
stania władztwo bolszewizma. 

By przyjść młodcma państwa z 
skateczną pomocą,' Związek stowa
rzyszeń arzędników państwowych 
powołał do życia .Komitet ochrony 
czystości słażby pablicznej', który 
objąć ma zadanie opinji publicznej, 
spełnić niejako obowiązek saoiichia 
społecznego, a jednoczeńnie starać 
się wpoić w społeczność przekona
nie, że nadużyć pokrywać nic wol
no. że nie psedokoleżeńskJcmi o-
czaciami kierować się należy, lecz 
przedewszystkiem względami na 
dobro pońswa polskiego. 

Wszystkie związki pracowników 
państwowych proszose są, by ze 
swej strony pośpieszyły przyczynić 
się do otworzenia wspólnego aero-
paga, z głosem którego nasłałoby 
się Uczyć państwo, a przedewszy
stkiem, zbrodnicze clementa, gra-
sajacc dzll swobodnie bez obawy 
odpowiedzialności I kary". 

potęgi i mocy wroga, jakim jest. 
był i będzie względem nas Niemiec. 
Zważmy więc a może się przyda. 

Niemiecka redo narodowa ozw-
pełniłe niedawno obowiązający w 
Niemczech kodesk karny paragrafa
mi, karzącemi długoletnicm więzie
niem i grzywną do 200 tysięcy ma
rek—nie tylko tych, kto arządza pa-
bliczne gry hazardowe, oprawiane w 
klabach, kasynech, stowarzyszeniach 
albo też zamkniętych towarzystwach, 
ale również i tych, kto bierze odział 
w tych grach. W myśl Intencji asto-
wodawców ścigani także być mają 1 
stawieni przed sąd członkowie aa» 
rząda wszelkich klabów, kasyn, re-
sars i stowarzyszeń tolerających w 
tych towarzystwach gry hazardowe.5 

.Jedynie tylko bezwzględne wy
konanie ostawy podobnej będzie w 
stanie zapobiedz szerzenia tego ra
ka, toczącego społeczeństwo-, nie-
tylko w Niemczech konkladujcjedao 
z pism. 

Zważmy, bo i aatawa sama l 
kooklocja godne są głębszego aw-
stanowienla. 

Pr. OUnaki 
Dobry przykład brać, naślado

wać w czerni madrcm 1 praktyefaem 
aodzl się... nawet wroga, lej nawet O 
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CudZOZiBIBSZEJZM 
w stolicy. 

Z prawdziwo przykrością wypada 
nam zaznaczyć, ze pod wicia wzg lę-
domi stolico P o l s k i e przoduje In
nym miastom-pOlskTm. 

A powinno być inaczej... 
Pomiędzy innemi mosiaiy zarzar 

ac Warszawie dziwne a niczem ale 
wyttóraaczooe apodobariłe cudzo-
ziemszczyzny, uzasadniające dawny 
aforyzm .byłeś pepagą narodów".] 

Oto drobny przykład, który }n> 
derza w oczy każdego. kto przy
jeżdża do stolicy. 

,Vc wszystkich prawie restaura
cjach podają tom spisy potraw)w 
dwóch jeaykacb: polskim i trenen-
sttsa. 

Dawniej były te spisy drnkoweac 
łofc płsaoc w językach: rosyjskim i 
polskim. 

Tak kazali moskale , 
Przez trzy lata okapach niesalcfe-

kiej byty oae drakowaoe w językowa.-
polskim i niemieckim. i 

Tak nakazywali niemcy. I 
Ale kto kazał drukować obecnie 

owe w językach: polskim 1 francu
skim? 

Przecież ani cenzora, ani-policja 
polska. 

Przecież nie traneazt, którzy nje 
maja nic do rozkazywania w stolicy 
Polski. 

A więc jedynie chyba nJczefcn 
mieazasadniodc upodobanie codz 
złemszczyzny Cbyba że restoora 
rowie warszawscy drukują spisy p 
traw, zwane przez niektórych z ni 
-aporezywie .mena" dlatego, ze Ja 
stolicy Polski przebywa kilkaset ofi
cerów trancaskich ? ! 

Jeżeli kartaazja ich dla cadzó-
zjesacow..przybywających do nas dla 
ten własnego interesu, posawe się 
«l tak daleko, że dla nich specjał-
ale drakają spisy potraw po trao-
easko. 

To chyba zbytkowne 
Zadniemu knajpiarzowi parysklo-

BM ani nawet przez myśl* nic prze
szło drakowac spis potraw po pol
ska, gdy w stolicy Francji bawił 
prezydent Paderewski, minister Pa
lek, ambasador ordynat Zamoyski i 
setki bardzo wybitnych polaków, 
którzy restauratorem paryskim dają 
nierównie więcej zarobku, •aniżeli 
mali oficerowie francoscy, którzy w 
dodatku często nie są rodowitymi 
franeazami. 

Vice po co ta zbyteczna karto-
zja? 

B. P 

o anti itmiuii. 
. Karjcr Poznański* zajął sl< 

-prawą białestocklego pałko strzel
ców bardzo serdeczne. 

Pisze on 
rJak się dowiadajemy, przydzie

lany niedawno na froncie wscbod-
aiai pod Bobrajskiem do grapy gen. 
Konarzewskiego pałk Białostocki li
teralnie marznie, wikatek braku 
płaszczów, balów, • nodewszystko 
ciepłej bielizny. Żołnierz po uciążli
wej slaźbte sypia bez płaszczy, w 
resztkach bielizny, niemal pod cien
ka derezyną. 

Pomoc ta konieczno szybka i e-
•ergiezna. Znalazł się Jol sziaehet-
oy ollarodswca, klóry przeznaczył 
aa ten cel lOO tysięcy marek I za
topił ciepłej bielizny Starczy to Jed-
oak zaiedwir na kilkaset żołnierzy, 
a potrzebo zaopatrzec jeszcze prze
szła tysiąc. Wzywając do ofiarnej 
pomocy w pieniądzach 1 blellink. 
awraeamy awagę na tę pilną potrze
bę naszym instytucjom oblekającym 
się żołnierzem, które powinny roz
toczyć nad pułkiem tym swoją opie
kę. Szczegółowych informacji odzk> 
U p. Wanda Górzyńska—Woły Leas-
azyosklega (dawolej Keisening) nr. 
8. Tamże skierować należy datki w 
aatorze, • składki pieniężne do 
naszej administracji*. 

Hataralnie. białostocianie powin
ął być wdzlęczal widkofolaaaoi aa 

taką ofiarność dla naszych strseł- dopo-
1 Ale na szczęście ktoś poinformo
wał redakcję .Kor. Por." a stanie 
naszego potka bardzo źle. 

Jak nam wiadomo z ast delega
tów dowódcy pałko. pałk. Pasław
skiego, strzelcy białostoccy mają 
aictylko ciepłą odzież, ale nawet 
korzoszki. 

Z ofiar białostoczon pałk nasz 
no .gwiazdkę* otrzymał dary War
tości do 100,000 marek, a pomię
dzy tnnemi naoszniki, narękawki, 

papierosy. 
Jak znowa opowiada żołnierz, 

który przybył z fronta na urlop do 
Białegostoka, strzelcy nasi mają o-
dzież ciepłą, wigilję i święta urzą
dzono im także, jakich się nie spo
dziewali. 

Aówiooo nam, ie pałk nasz 
po 10 miesiącach nieastannycb walk 
będzie po połowie bieżącego miesią
ca odesłany z fronta na wypoczy
nek do Grodna. 

Co będzie z ele
ktrownią? 

Nosze elektrownia, będąca wła
snością belgijskiego T-wa akcyjnego 
a pozostając obecnie pod zarządem 
państwowym, znalazła się w tatal-
neaa położenia finansowem. 

Hic rozporządzająca kapitałem 
obrotowym — z przyczyny wojny — 
nic mogła ona zaopatrzyć się w le
cie w opal któryby starczył na zi
mę. 

Zarządco państwowy zaciągnął 
byt w lecie pożyczkę w Bonka kre
dytowym no sarnę 200,000, ole nie 
był w możności zwrócić dłaga w 
terminie dochodów zwyczajnych. 

Tymczasem ceny węgla poszły w 
górę o 100 pr., ceno drzewo opało
wego w stosanka jeszcze' wyższym. 

Nadto przed klika tygodniami 
pracownicy elektrowni zażądali pod
wyżki płac. które były naprawdę za 
niskie wobec strasznej drożyzny. 

Z tych przyczyn zarząd elektro
wni zwrócił się był do mogistreta z 
prośbą o pobwyższcnle cen prądu o 
100 pr., lecz Rada miejska zgodzi
ła się no podwyżkę tylko o 30 pr. 
tj., o sarnę, jako było potrzebna na 
pokrycie podwyżki płac pracow
ników. 

Ale z jakiego źródło pokryć pod
wyżkę cen węgla, astanowioną przez 
sam rząd? Skąd wziąść pieniądze na 
kapno drogiego obecnie drzewo? 

Jak wiemy, elektrownia posiada 
zapas opoła zaledwie na dwa tygo
dnie, o ile dostarczać będzie prąd-w 
stosanka obecnym, tj. we dnie dla 
motorów, w nocy dla oświetlenia. 

Za dwa tygodnie elektrownia mo
że więc stanąć zapełnię, o ile nie 
otrzyma środków na opał zaraz, 
lab sam opał w ciąga dwóch ty
godni. 

Zamknięcie elektrowni zapełne 
byłaby katastrofą straszną.- masio-
łyby stanąć fabryki i zakłady prze
mysłowe, zotradniające tysiące ro
botników, którzy w ten sposób by
liby narażeni wraz z rodzinami na 
gjód. 

go Ja także nk cbciatttym 
ścJc-

— A więc co będzk? spytałem. 
— Niema innego sposoba, jak 

tylko podnieskak ceny prąda do 3 
a (z 5 m. « L), gdyż ja, jako za
rządco państwowy nie mogę nara
żać skarbu Państwo na straty. Nie
dobór maszą pokryć ci, którzy ko
rzystają z prąda. j 

Nikt chyba nie odmówi dyrekto
rowi gazowni trafności jego po
glądów. f 

ttogllbyśmy powiedzieć wpra
wdzie — skoro belgowie przez lata 
cale zarobili na elektrowni, nie
chaj teraz trochę stracą, — ale 
tych belgów qie ma, a elektrownia 
jest pod zarządem państwowym i 
skarb państwa musiałby pakrywoć 
jej niedobory. 

Nie wiem, czy mamy prawo żą
dać ód skarba państwa, oby fabry
kantom dawał ze stratą własną 
prąd tani — nic wiem, czy miesz
kańcy mogą mieć pretensje by 
skarb polski dawał im ze stratą 
włesną zbytkowne oświetlenie? 

Ale to wiem, że zarządca ele
ktrowni telegramem z dnia 6, b. m, 
zawiadomił arząd elektryfikacyjny, 
że wobec odmowy kredytu ze stro
ny banka grozi anierachomienie 
elektrowni i że jedynym Środkiem 
wyjśałff może być podwyżka taryfy 
w stosanka do wzrosta cen węgle. 
(tj., o 100 procent), 

V dnia 8 b. m. inż. Riegert wy» 
słał do arzęda elektryfikacyjnego 
obszerny memorjoł, w którym wyka
zał, ,źe niedobór gazowni na koszta 
bespośrednie wynosi 236,623 m. I 

Co będzie? | 
Poruszam to pytanie, aby zwró

cić awage czynników miarodajnych 
na grożące niebezpieczeństwo. 

Otwierając łamy „Dziennika* dla 
dyskasji nad tą woźną sprawą-* 
dodaje, że groza katastrofy jest jaż 
zo drzwiami o zatem pośpiech iw 
decyzji niezbędny. \.\\ 

. . . . . . . . .... B . p;h 

WOJNA. 
Komunikat Sztaba Gene-
rtlnc^o z dn. 10. l. r. b. 

Frant Lltewako-Bialornaki. . 
Bolszewicy, sprowadziwszy 

mowę siiy, atakowali nasze 
pozycje na północny wschód 
od Dynaburga, lecz usiłowa
nia ich rozbiły się o męstwo 
naszego żołnierza. 

Na zachód i południe od 
Połocka oddziały nasze doko
nały szeregu śmiałych wypa
dów, rozbijając placówki boi-1 

szewickie. W drobnych utar
czkach zdobyliśmy 5 karabi
nów maszynowych i kilkunastu 
jeńców. 

Ma odcinku poleskim ruch 
przeciwbolszewicki wśród miej
scowej ludności przybiera' co-

Zagaśnlęcie światła wieczorem fraz większe rozmiary 
i w nocy wydałoby mieszkańców na 
pastwę bandytów, którzy wypełzliby 
ze swoich kryjówek i w ciemno
ściach rabowi iby l mordowali bez
karnie. 

Tego dopaście niewolno. v 
— Co pen dyrektor wobec tego 

zrobić zamierza? spytałem p. inż. 
Rlegerta. 

P. dyrektor elektrowni odpowie
dział: 

— Aom zapas opara tylko no 
dwa tygodnie. O ile zomknąć prąd 
dla fabryk we dnie. opał dla owtjle-
Uenta wystarczy na miesiąc a w 
przeciąga tego czosa może ade się 
wy myśleć sposób wyjścia z położenia 
bardzo krytycznego. 

Ale co będzie z robptalkanl — 
mówił dalej p. Riegert — Będą w 
dzlcn pozbawieni pracy 1 zarobków 
a w części będą roajłeli pracować 
w nocy. Tego oni nie chcą i do te-

1 Front WolyńekL , 
Bolszewicy w ciągu dnia 

dzisiejszego dwukrotnie pono-
wiali na ataki pozycje po Lu-
baremi, ataki te zostały z wiel-
kiemi dla nich stratami odpar
te. , 

P. •. Siafa Sctefcu OMMr«tn*ffo MAL1JB1 
«*>*•( ppor r] 

Powrót t Sjrwarjl. 
WARSZAWA 10-1. (PAT) 

Dowódca wojsk polskich 
na Syberji, gen. Bernhard tele
grafował ze Wladywostoku, że 
rozpoczął wysyłanie inwalidów 
wojskowych statkami do Eu
ropy. 

j PARY* lOr-j SJ& 
i l Wffafnatonu donoMa. 
te Ameryka wyszle do Władf-
wostoku okręty, w edu prze
wiezienia do Europy- żołnierzy 
polskich, czeskich, jugosłowiań
skich i rumuńskich z Syberji. 

Wywołanie bolszewików 
PARYŻ, 10-1 (PAT). 

Z Waszyngtonu d o n o s y wy -
: »lano juz, do Europy dwa okręty, 
wożące bolszewików wydala

nych z Ameryki. .Będą oni za-
>ewne odesłani przez Rygę do 
Sosji. ] 

k 
RZYM, 10.1. (PAT). 

Rząd rumuński zawiera K*n-
ordat z Watykanem! 

ZJednocsenie kościołów. 
HTil\, 10-1. (PAT) 

W Watykanie rozpoczęły się 
protekcje o stosunkach bliskiego 
wschodu z Rzymem w celu y-
torowaniu drogi do zbliżenia 
'tościoła wschodniego z rzym
skim. Pierwsze pretekcje wy-
łosill patriarchowie Syrji i 
\rmenji. 

Chleb kartkowy. 
WILNO. 10.1 (PAT). 

Po otrzymaniu 50 wagonów 
zboża Wilno wprowadza chleb 
kartkowy. 

Z miasta, 
Kalendarzyk. 

Dziś: Honoraty. 
Jutro: Arkodjaszo. 

•Ooobloto. x>-
Czytomy w »Qoł. Biel.": 

i .Jak nam donoszą ze źródła 
prywatnego starosta białostocki, dr. 
A. Cyfrowicz w najbliższej przy
szłości otrzyma ewans słoibowy i 
ópaścl dotychczasowe stanowisko. 
Ustąpienie d-ro Cylrowiczo który 
dmiał zyskać zasłużoną sympatję 
ludności Białegostoku wywotaje 
szczery żal*. 

O ile my wiemy, p. dr. Cyfro-
icz będzie dyrektorem jednego z 
cpertamentów województwa na

szego. 
Pobór do wojaka. 

W dn. 24-go b. m — jak donasi 
JG.B."—ma rozpocząć |ię pobór do 
wojska popiśewyca, urodzonych w 
r. 1896 do 1890. 

Kar. administracyjne. 
Komisarz rządowy m. Białego

stoka Napoleon Cydzik skazał na 
grzywny na rzecz Kasy rtiejskiej: 

47 właścicieli sklepów za niesto
sowanie się do przepisów obowiązu
jących o godzinach handlu od sodo 
ZOO marek na ogólne sam^ 6090 m. 

16 właścicieli nieruchomości za 
nieuprzątnięcie lodu z chodników 
po 90 m. na każdego i 3 właścicieli 
nieruchomości za powtórne prze
kroczenie po 100 m.,' 6 włoścleleW 
nieruchomości zo uChyblenio sani
tarne po 90 m. 

Piekarza E. Lwa. (ul. Ciemna z) 
z« powtórny wypiek sitnego chleba 
200 marek. 

rAłynarza Jaworowskiego za zna
lezienie mąki niezdatnej do ożytka 
na 100 m. 

Z Kola Polak. 
Zarząd Koła Polek prosi wszy-
le członkini* o orcgatoweale 
idek członkowskich za rok o-

najdalej do d. 1 lutego r. b. 
tle ezłonklale, które nie za-

naleinych składek, będą wy-
>nc z Koła, 

Równocześnie Zarząd IUMBOZU-
kdje. U ooółae zebranie Kosa r V 

file:///rmenji
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* L U C J A N DOUFDYp 
ur. w m. Lidzie 

o godz. 10 srana pochowanyjd. 29-zmarł d. 26 grudnia 1919 

" • " * " " poniedziałek, d. 12 b.^n.fo godz. 9 zrana. 
KOLEGA ZMARŁEGO. 

»e 
kościele parafjalnym w 

lek odbędzie się d. 1 $ styć" 

solo brzmi nadzieja poźriej wiosny 

znia o g. 

« loka-
Worszow-

trensporta 
"znacznie się 

Ofi#ry. 
Zarząd aprasza wszystkie człon

kinie o jeknajliczniejize przybycie. 
Zgromadzenie odbędzie się 
la Koło Polek przy "' * 
sklej >* 13-

Nafta dla Blleffostokn. 
Tatcjsza kooperatywa arzędników 

^oAstwowych sprowadza z kopalni 
pod Krosnem w rtałopolscc 18 wa
gonów — cystern wyborowej nafty. 
Czesc tej nafty kooperatywa od
stąpi wydziałowi eprowizacyjnema 
tnaflistraiu, oraz kot ?crótywom ro
boczym w mieście i w powic«ic. 
kontrakt na dostawę naMy jaz za
warto Cena kapną nafty wynosi z 
górą pół miljona marek. Natarainie, 
po przybycia pierwszego 
z Krosna, cena nafty 
obniży. 

Posiedzenie. 
Dzisiaj w niedzielę, o godz. 2 

po pol., w lokala inspektorata szkol-
nefo przy al. Warszawskiej r* 6 
odbędzie się posiedzenie zarzqda 
•andla konni, bydłem i | trzodo 
chlewna 

Rewizja. 
(m) V piątek wywiadowcy iirze-

da walki z lichwa. I spekalacjo do
konali rewizji w kilka restearac-
jach. konfiskowali papierosy nieo-
banderolowanc. V sklepach skon
fiskowano cakier. sprzedawany po 
cenach lichwiarskich. 

Macedończycy. 
(m) Kapey macedońscy, którzy 

przed wojno, posiadali a nas sklepy 
powracają Jeden skilep jaz otwo
rzyli. 

Brak papierosów. 
fcn) V ostatnich dniach daje się 

w Bialymstoka aczawać brak papie
rosów ponieważ fobfyke ich nie 
wydaje—z przyczyny Kontroli— i z 
powoda wywożą do miasteczek. 

Podobno obecnie papierosy do 
sprzedaży będą otrzymywali tylko 
inwalidzi wojskowi. 

Zdzlerstwo. 
(m) Dowóz ziemniaków do mia

sta jest dostateczny. Aimo to za 
ewierc .poczciwi" kmiotkowie zada
ją po 80 morek. 

Brek wędlin. 
(m) V ostatnich dniach podnie

siono ceny wędlin, z powoda ich 
breka. 

Ucieczko tony. 
(m) Anno Ryskes, pokłóciwszy 

się z męźrm, wlnScieielrm sklcpa 
spożywczego, anekłe zebirrajqc 
klejnoty wortosci 20000 m. i w go-
tówee itjooo m. 

Przejechanie. 
(m) Wczoroj no al. Giełdowej 

dorożkarz Don.ło Frjn przeje
chał 13 ietnitj dziewczynę. którq 
w stonir riężkim odwirziono do do-
ma 

Zamach samobójczy. 

frr,j Wczoroj w jednym z domów 
trzy (. . Srnkiewicza ch< ifił obwir-
«ir ;.:ę n;rjDkj 18 ktni Zrlmon K^rg. 
'i**zcpił ł /nar nn hi\ti od wiszącej 
'.nmpy k;rc> jrdnnk się nn mm po
wiesił, lr.mpo spndłn Trzosk spro
wadził '.okriorów. Którzy, zopobirrjij 
dohzyrr; r ro t om snrnobo-jstwo. K 
zrenrt s .hir '.aorz odłamkom! szkło 
od lompj. T rzyzyno targnięcia sir 
nr ty .ę był zr.wód rnllosny. 

Na ciepła odzież dla białostoc
kiego polka strzelców. 

Franciszek Nahorski zamiast pô  
winszowan noworocznych m. 3. 

Urzędnicy i fankcjonarjasze 111 
okręga policji w Białymstoka za
miast podarunków gwiazdowych (wy
kaz ofiarodawców ogłosimy później) 
m. 283. 

Członkowie Teatro 
Białymstoka 

Polskiego w 
m. 25. 

EIHIIIIJ ii fruui. 
Wysyłka robotników do Francji 

alcgnic prawdopodobnie ogranicze
nia Wobec azyskania potrzebnych 
sit fachowych przy odbodowie Fran
cji w dostatecznej, liczbie wysyłanie 
fachowców zostanie wstrzymane. 
Pono ma być wysłana tylko jeszcze 
jedna ostatnia partia. Natomiast 
rząd polski podjął rokowania z 
rządem francaskim w sprawie za
jęcia we Francji robotników sezo
nowych i rolnych. 

•neinnriiK u nk ittl. 
.Gazeta Podhalańska" a w niej 

niejaki p. Ratkowski zabawia się 
także—jak wicia innych—przepo
wiedniami. Nie wróża; wprawdzie 
końce świata, ale stawiają, następn-
joca horoskopy. 

Rok będzie więcej sachy, niż 
mokry-. Styczeń ma byc mglisty i 
mroźny, laty pochmamy, mroźny, z 
końcem miesJajCO spadnie śnieg, ma
rzec sochy, mroźny, ostatnie dni 
deszczowe i śnieżyca; kwiecień jna 
mieć noce mroźne i wietrzne, dni 
pogodne i sache; w maja będzie po
czątek wiosny, noce mroźne, dni po
godne, naogół więcej socho w tym 
miesiąca, niż mroźno; czerwiec z 
poezo.tka deszczowy, koło polowy 
mjesiaca mroźny, potem znowu so
cho, pogodnie; lipiec pochmarny, nie 
sachy z końcem coś deszczu; w 
sierpnia więcej deszcza niż pogody; 
pierwsze dni wrześnio pochmurne i 
deszczowe, drago połowa pogodna; 
październik ma być także więcej desz
czowy. niż pogodny, ale będzie cie
pły; listopad pogodny, suchy, ciepły, 
dopiero z końcem miesiqca spodnie 
śnieg; w gradnla wiatry', śnieżyca, 
zowierachy, z końcem mrozy i po
goda. 

Pomimo później wiosny i pomimo 
mroza w czerwca rok 1920 ma być 
fjrodzojnym. 

Z tego proroctwo nojmniej we-

cźerwco, 
l a l ł r n iłf 

i przymrozków w 
.arodzajnoSela" dni 
dzić, 

Na takich pariachjbpicra 

CZCfO Z 
tra|dno pogo-

wroźba. „Goz. Podhnlansin 
acza 

i l l l l L 

się 
nlepo-

WARSZAWA 10—1 O el. własny). 
Na giełdzie płacono dzisiaj za 

robie carskie setki. (SCO) rabli 
190.90—843.00— 187.30 

Zo damskie (1000) ex>—96JO; (230) 

Zn korony aastrjockicj 86—88.00. 

Franki I5.40.l2.i3.i3.ob  
Dolary 133—13*.—133| 
Fanty 313—330 

HKi.Stófan Jem ało wio 
Z WARSZAWY 

b. asystest kliniki unlweis. profesora 
łleUsera we Wcotławło. 

Choroby wenerycznejpłciewa \ 
skory i włos* 

•L81enklewics«5 (dawn 
PraryjaeaJ)* adj f 4 )śm 7. 

B-rLPRYP<J|_5Ki 
i Ł O D Z 

Choroby akórae, wIo«4w, 
weneryczne i mocz 

Od 3—8 (Od 3—4 dlh ptó) 
BI SMMwa JO I (amte) C«H«t«r»i,S 

róg Lipowej) napneełwkel Sobara. { 

D-r I. NEUMARK 
b. ordynator PtotroorodsIiM go AMb-

zjawsklego szplUla wener icznąj*. 
Choroby: weneryosne akorne 
i mocśopiclowe. (ńOH—914). 

od 3—8 p.p. ^. 
al. K ł a a a k l — >a II (j.t1 temtacaa.)? 

D-r A. HI GIER 
z WARSZAWr 

Choroby skórą*, wene
ryczne rnoczopł:)owe 

od 1—3 i .'5-J-8. 
Ul. Sienkłewtcn (WaailliowWu) 

D-r H. GRODZINSKI 
s WABSZAW>T. 

Choroby skórne, wenjeryame 
i moczoplclowe. 

Przyjmuje od 4 do 8. 
Rynek Koiclusckl 1 .̂ ; 

t o 
O 
z: 
M 
U 

UARIETE „ P A R B " = i B i 
Dilł I dni naetępnych niebywały program akładala.qr i k 2 U au*>«rdw. 
Siaione tkoki wykonane pnei Malłenatao OMais Doop. « n » ^ n y numer 
który przylłyl t Holarid|l. or»t *erl Tonlt Mulatka, taniec imlra «)fkona-
ny 1 wężem da)e Jeszcze tylko kilka wyitepow P e c u t e k o f o d i S-eJ. 
Sala debrse o f r u i i i . KncbnU wyborowa Ceny priyetcpne. 

Z szacunkiem 

CD 

n 
M 
2 
O 
(A 

n. 
Dyrejccjaj 

Kuplę plac w Białymstoku z budynkami lub 
wych, przestrzeni od 3000 do 

kwadratowych przy torze kole,owym. w pobliżu stac|l Warsz+wsk 
Poletkle). 

Oferty z zaliczeniem planów składać w atnrae PolaUeJ Ki 
Kaay ń o i y c s k o w e j (Bank Polaki) pr«y aL WaraaawakleJ, 
II do ] w pojndnle ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ 

K01TC!Z Y H l 
tyatotfc*. tryk*, teradeif. ptlutzkf, wykę I Inn* 

KUPUJE » kaidrj iloirl 
Warzawtka Spałka RoinJeio Haadlowa 

w Waraiawle, Ptatla 2 j ^ 

płoey rqlnlci« 

ZIARNO 
a . 

D-r M. A 
z WARSZAWY 

Ordynator Szpitala Wea*rycza«pa 
Choroby skóry, weneryesałe 

i mocxoplciowe' | 
przyjmuje w geb, D-ra Kryaakleffw 

•d 4—7. Upomm, 3Xi % 

LEKURZ-DEHTYSTft j 

S. J O S S E M . 

oL KlUnskieco M 15 
(dawniej Niemiecka). | ^ 

15 
Dr. med. JÓZEF ]UD1 

s WARSZAWY 
Chor. wewnętrzna 1 diiscinnU) 

Sienkiewicza 44 «. 
Przyjmuje od godz 5—7. MK 

* 

Dr. J. RNT0ŚIEWK2J 
specjalista ehor. gmrdU, nom, 

aszo i ptne * 
przyjmajc chorych od 3—*i 

i Od «—7 | 
Kościuszki M 5 wprost 

Kościoła. 
• * 

w Dobre cygara 
oraz 

TIIJ.EE II U2TIII1I 
fzlota rybka I wfoaka) 

Skład wyrobów tytuniowyc 

Białystok, dl. Upo»a Nr 
Firma Istnieje od r. 1867 

Przemysłowiec Oaywatel. m. at 
suwy, aoIMna firma. Pi 
wseoinlolrl-penny rab 1 
oki do lat 40 z kapltatem. Tylke 
wełnę oferty .Wdowiec* Btara 

sren. Warszawa. Zgoda Nr. 1. 

I Ogłoszenia drobri<fc| 
K U P l ę ^ ^ p o n S o c H " ^ 
Związek Kaek Rolniczych w Polecę. 1B2 

Zgubiono ^^g^T1^ 
>V Gnkuckl. IM 
Z_ <» Vi xr »*uc«n« kupuje S. JOSEM. 

S u J ul Kilińskiego H 15 (dawniej 
Niemiecka). 153 

Mlodf pragnie, 
elioentae, 

wojskowy^zamotńy^ 
poznać, młodą Inteligentne 

pannę, lub wdowę, posainą w celu aaa-
tryraonjalnym Oferty: „Dla podoficera4 ew 
kantoru Administracji .Dziennika BlakBsto-
ckleflo*. 7 1ot> 

Sprzedaje 5i<5 ZSt&Zt. 
także kapustę I ogurki, ulica Sw. Rocfa 
g 19. Restouracla :.Pod Orłem' 162 
P n ł r T « k k n a zdolna kucharka do re-
r U l U C l / I H jtauracjl (adres w redakcji) 

7diibiono ,e^l!ymfc,n. wrd"nł !••« 
man. >fc. HS4 
Maciora , u b pomocnlkai bucnaiterapST r\a)jcia K u k u J e ^ 0 , ^ , . pcalacW 
dobre referencje Oferfy pod R. do Re-
dakclt. m 

Angielskiego francasklego, nlemlecWege". 
stertogr»f)l. korenspendencjl. buchalbsrjl. 
kursu maturalnego, udzłeia|ą zapomocą 

listów Instytut Smitha. Warszawa. Stenkle-
wlcza 3 nł 17D 

Połrzebnu '•*' "rai ,troi •dl" Tł* 
r v u ^ v n y , r u , p a U o ł - Zgteslc się 
do kasjera teatru, 171 

100 m. nagrody . t T w ^ 
Redakcji .Di Blalost" torebką z paetorkdw. 
zgubioną w niedzielą d. 4 b. m. na ul, Sie* 
kTewIcaa " " 

w ydo»« e foiikir i-mvo Popłeren'0 prasy 
l czytelnictwa • Blałymttoko. 

J» 172 
KuDlf^ <Jom z °flr<*J*rn »dre» w Redakcłl 

Skradziono ^ ^ ' 0 ^ ^ . ^ : 
Rymaszewskiego, wydany przez władzą oku
pacyjne. paszport rosyjski, wydany w |n». 
Sokółce, pow. Mazowiecki, iwadectwo -^O-
Nt w Ckoreazcsy, 9S m gotówką, fotogra-

. 9 W« 

otodri U2 
Polska brakarnla Udziałowa • Białymstoka. Kedaktor "Benedykt RllpOwłe^. 

http://I5.40.l2.i3.i3.ob

