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DYSKUSJA NAD PRELIMINARZEM 
MIN. ROLNICTWA 

WARSZAWA. (PAT). — Posiedzenie 
Sejmu z dnia 7 łutego. Na wstępie posiedze 
nia ślubowanie poselskie złożył poseł -Bła- 
szczak. 

W dalszej dyskusji nad preliminarzem 
budžetowym Ministerstwa Rolnictwa przema 

iali Częszik (Ch. D.) następnie Iš: 
sił Seenger (Kl. Nicm.), poczem poseł Ika 
czew, ktory zaznaczył, że jako przedstawi- 
cieł rewolucyjnych chłopów połskich, ukra- 
ińaskich i białoruskich głosować będzie prze 
ciwko budżetowi jaka caiości. Gdy czas 
mówcy upłvnął, marszałtek prosił posia 0 
zejście z trybuny. Pos. Tkaczew zaznaczył, 
że mówił. 8 minut, a ma 16 minut. Marsza- 
łek stwierdził, że poseł lewin, nie należący 
Go żadnego klubu, mówił 8 minut. Dla nie- 
ga więc zostało tylko 8 minut. Gdy poseł 
Tkaczew zaprotestował, marszałek wyklu- 
czył go z posiedzenia. Ponieważ po pewnym 
czasie poseł nie wychodził, marszałek zwró- 

, cH się do Izby o rozszerzenie wykluczenia 
na miesiąc, co Izba uchwaliła. 

Następnie przemawiał minister Janta - 
Połczyński, odpowiadając na niektóre  za- 
gadnrienia, poruszone w toku dyskusji. Mię- 
dzy innemi oświadczył, iż załamanie się cen 
zostuło rodowane konjunktwą  euro- 
fejską. Nasze środki nie wystarczają na to, 
apy poważnie ruszyć ceny. Minister ubołe- 
wa, że nie znalazł pozytywnego ustosunko- 
wania się do «spraw rolniczych ze strony 

„prawicy. Inteligencja posłów prawicy sięga 
do tego, aby wiedzieć, czega nie chcą, ale 
me do tego, aby wiedzieć, co chcą. Mini- 
ster ponawia swój apel, aby rałnictwo zor- 
ganizowało się, gdyż dzielą je rzeczywiście 
trzeciorzędne Sprawy, łącząc  natoniiast 
sprawy życia. 

BUDŻET MIN. SPR. WOJSKOWYCH. 
Następnię Izba przystąpiła do budżetu Mi 

nisterstwa Spraw XWojskowych. Sprawo- 
zdawca posel Perkowicz (BB) oświadcza, 
iż wychowanie wojska opiera się na uzna- 

niu KAD A | musi być kierowane prze- 
ctw wsz lkim nastawieniom, xtóre mogą żą 
truć duszę wojska. 2 

Polska stoi- na rubieży dwóch  świa- 
tów. Po jednej stronie mamy świat, który na 
zywa się światem kapitalistycznym, a * po 
drugiej stronie ołbrzymi Świat komunisty- 
czny. jeden z nich głosi: „Przez trupa Poi- 
ski do wszecnświatowego pożaru”, drugi: 
„Przez t Polski do « międzynarodowych 
kompensat“. Te dwa światy czyhają na du- 
cha polskiego wojska. Wobec tych czynni- 
ków zewnętrznych mamy tylko ten jeden 
ełement, związany z mocą i kóniecznością 
optymizmu, który musi być przygotowany 
na łamanie wszelkich przeszkód. Wojsko na 

się z pod. różnych sze wyeń ypowało 

wpiywów 4 znalazlo jedyną właściwą organi- sł 
začję, własną doktrynę i myśl w. prawach 
wojskowych, Omówiwszy następnie ułoże- 
nie schematu budżetowego Maristeśstwa 

_ Spraw Wósjkowych, referent apeluje do 
Izby 6 niežmniejszenie tego. budżetu. 

Poseł Arciszewski: (PPS) omawia spra- 
wy zaktualizowania pozycji uposażen woj- 
skowych, oszczędności w pozycjach zapo- 
móg.i subwencyj, oszczędności w wydat- 

kac! biurowych, bardziej rzeczowego trak- 
towania funduszu dyspozycyjnego Minister 
stwa. Spraw Wojskowych. Dłatego też klub 
mówcy wnosi o skreślenie 12 miljonów z 
uposażeń armji w przekonaniu, że nie wpły- 
nie to na pobory. oficerów. 

Następnie poseł Tebika (BB. lemizuje 
z wywodami swego przedtnówwej: ze 
na dodatnie strony naszego wojską 1 о- 
świadcza żę młodzież polska, zdrowa i sil- 
na, wychowana w zakładach sportowych, 
zahartowana w obozach letnich, za-pełnia 
szeregi wojska. Mówca zwraca uwagę na 

wielki wyszkolenia zarówno žolnie- 
rzy, jak i oficerów. /reszcie wskazuje 
na braterski stosunek między sżeregowyjni 
a oficerami, jakiego w tym stopniu niema w żadnej innej armji. Do skutecznej obrony na 
szych granić przez armję, w ten sposób zor 
ganizowaną, potrzeba dwóch rzeczy: wo- 
dza, a tego dzięki Bogu mamy i zdecydo- 
waną do zwycięstwa wolę całego narodu, 
a ta będzie. W końcu mówca porusza spra- 
wy lotnictwa wojskowego, domagając się 

Rady Lotniczej, opracowania pro 
_ gramu pracy lotnictwa na trzy lata, znacz- 

nego podwyższenia budżetu na ten cel. 

° Ро$. Róg (Klub Chłopski) domaga si Е 
aby oficerów nie używano jako PRA, 
więzień i bv nie znęcali się oni nad bezbron nymi łudźmi. Marszałek przywołuje posła fo porządku za użycie tych wyrazów. Na- T stępnie zaczął mówić poseł Burda (BB). W 
tej chwili posłowie z prawicy i lewicy o-- puiścili salę obrad. Mówca -nważa, że po- 
nawijanie co. roku wniosku PPS zmniejsze- 
nia stanu liczebnego wojska podyktowane 
jest stale tradycją ideową, która dziś nie ma 
już uzasadnienia, Wielka wojna przyniosła 
światu rewelacyjne przeobrażenia psycholo- 
gii wojskowej. Zanikła przepaść pomiędzy 
dowódcą a żołnierzem. Wskutek nowych 
pojęc o technice wojennej, wymagającej in- _ dywtdualnej inicjatywy, zmartwychwstał 
typ żołnierza obvyatela. Koszary stały się 
szkołą charakterów. Zwłaszcza wieś ma 

„Wiele do zawdzięczenia newożytnemu wy- 
a Chowaniu wojska. — Po tem przemówieniu z prawicy i lewicy wrócili na salę. 

Pos. Krzyżanowski (Ch. D.) zwraca u- wagę rządu, aby w przyszłości zaniechał Ro wojska do celów  nieodpowied- 
ich i w samej armji zastąpił czynniki 

htyczne fachowo wyszkolonemi. a а 
Następnie poseł Galica (RB) wsponiniał 

0 stworzeniu na początku wojny światowej dwóch legjonów: jednego zachodniego w 
„rakowie, drugiego wschodniego we Lwo- 
SE i o przeciwdziałaniu pewnych czynni- 
ów, aby legjon wschodni nie złączył się 

Z legjonem zachodnim, któremu przewodni- 
Czvł komendant Piłsudski. Pos. Kawecki 
(Klub Narodowy) rzucił okrzyk: „Nie chcie- 

„M się wysługiwać Niemcom!" Po tych sło- 
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wach nastąpiła wielka wrzawa. Pos. Galica 
uświadczył w dalszym ciągu. że tymi, któ- 
rzy pierws! wnieśli politykę do legionów, 
byliw łaśnie ci, ktorzy dziś zarzucają.że woj- 
sko oolitykuje. W zaraniu wojska skiego 
oni pierwsi zatruli duszę młodych ludzi po- 
litvką. Zdaniem mówcy, stanowisko nasze i 
sytuacja polityczna wymagają większego 
budżetu niż ten, co uchwaliliśmy, a to, že 
minister spraw wojskowych potrafił jednak- 
że mie podnosić tego budżetu, świadczy tyl 
ko o jego zrozumieniu ciężkiego połozenia 
ludności i jest dowodem wielkiej mocy ser- 
ca. Dlatego my — kończy mówca — którzy 
jesteśmy jego współpracownikami, docemta- 
my dużą odpowiedzialność, którą wziął na 
siebie i nię wstydzimy się, jeżeli raz wy- 
powie twarde słowa żołnierskie, jeżeli gro- 
zi jak ojciec hatem, lub nawet sadza do kar 
ceru, gdy już zanadto brykacie. jest to ko- 
nieczność człowieka, który czuje na sobie 
wielką odpowiedzialność za Polskę. A my 
żołnierze jego, ile razy będziecie tutaj z 
Brześcien wyjeżdżać, będziemy mieli tylko 
šmiech i politowanie. 

Wiceminister spraw wojskowych gen. 
Konarzewski, zabierając głos, zbija twier- 
dzenie, jakobv wydatki ra rezerwę zaopa- 
trzenia zostały zmniejszone. Co do wydat- 
ków biurowych, to ich zwiększenie spowo- 
dewane jest uporządkowaniem tak ważnej 
ła mobilizacji ewidencji rezerw. Co do fun 
diiszu  dyspozycyjnego, to wydano tyle, 
ilešmy mieli. 

Na tem zakofczono obradv nad budžetem 
Ministerstwa Spraw Wojskowych,  poczem 
Izba przystapila do obrad nad projektem u- 
stawy o poborze rekruta. Sprawozdawca 
pos. Siciński (BR) z zadowoleniem  zazna- 
cza, iż po raz pierwszy w dziejach naszego 
Sejmu komisja wojskowa przyjęła projekt 
*ej ustawy jednomyślnie. 

Pos. Czapiński (PPS) oświadcza, iż klub 
jego stoi na gruacie vbrony państwa i bę- 
dzie głosowa! za ustawą, uważa jednak, że 
armja. powinna być apolitvczna i apartyjna 
Graz musi być organem obrony państwa, a 
nie może być używana do takich rzeczy, 
iak zw. pacyfikacja, albo Brześć. 

Projekt ustawy przyjęto w drugiem i trze 
ciem sze Na tem obrady Gdibaźóno do 
godz. 4 

PLANY MiN. POCZT 1 TELEGRAFOW 

Po przerwie obiadowej lzba przystąpiła 
do prełiminarza budżetowego . Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów. Sprawozdawca pos. 
Gliński (BB) wskazał, że w przyszłym roku 
zamierzone jest zwiększenie ilości urzędów 
pocztowych. O redukcji etatów nie 
hjć mowy gdyż ruch pocz: wy wzrósł zna 
cznie a liczba etatów pozostała ta sama. 
Minister poczt i fów inż. Boerner, od- 
powiadając na zarzuty, postawione przez po 
sła Rymara w komisji budżetowej co do za 
angowažania podsekretarza stanu inż. Drze- 
wieckiego, zaznaczył, że został on zaanga- 
žowany jako urzędnik etatowy na tych sa- 
mych warunkach ja k każdy inny podsekre- 
terza stanu, a nie na. żadnych warunkach 
specjalnych. S 
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Echa protestów politycznych w Sejmie 
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PRELIMINARZ MIN. PRACY I OPIE- 
KI SPOŁECZNEJ 

Z kolei Dzystapiono do budżetu Minister 
stwa Pracy i Opieki Społecznej. Sprawozcj:w 
ca pos. Goetel (513) omówił działalność 1ui- 
nisterstwa w dziedzinie pomocy bezrobot- 
nynt. Następnie, mówiąc o sprawach emi- 
gracyjnych zaznaczył, że należy dążyć do 
przeniesienia punktu ciężkości ргасу па sa- 
me tereny emigracji, a poświęcać mniej ©- 
nergji na pracę wewnątrz kraju. Dalej refe 
rent zastanawia się nad kwestją oc SĄ 
pracy, omawia działalność ustawodawczą 
nisterstwa i sprawę inspektoratów pracy, 
wreszcie przechodzi do analizy budżetu, ża- 
znaczając, że budzet Ministerstwa Pracy i 
Opieki Społecznej powinien być podwyższo- 
ny, jednak licząc się z ciężkiem położeniem 
gospodarczem został on zmniejszony w wy 
datkach administracyjnych oraz. w wydat- 
kach specjalnych. Po referacie zabierali głos 
posłowie Rozmiary (K. żyd.) jan Jankowski 
(NPR), Minkowski (BB), Bernard Jankow- 
ski (Kl. Niem.), Dahulewicz (BB) i posłan- 
ka Wašniewska (BB). у 

Po przemówieniu pos. Teleżyńskiego (BB) 
który przeciwstawił się poprawce Klubu Na- 
rodowego, domagając się skreślenia 270 tys. 
zł. na zasiłki dla ukraińskich inwalidów wo- 
jennych, nieobjętych rozporządzeniem  Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej 1927 r., a znajda- 
jących się obecnie w obozie w Kaliszu ,za- 
brał głos p. minister pracy i opieki społecz- 
nej gen. Hubicki, który odpowiadał na zarzu 
ty wniesione w toku dyskusji. Minister za- 
znaczył, że Ministerstwo Pracy i Opieki Spo 
łecznej nigdy nie odnosiło się stronniczo do 
cbywateli polskich wyznania izraelickiego, 
<zego dowodem są chociażby cyfry tego 
budżetu. Co się tyczy syndykatu emigracyj- 
nego. to stworzona go nie jako instytucję 
zarobkową, lecz poto, aby obronić emigran 
tów przed wyzyskiem. 

W sprawie płac robotniczych — minister 
Pn, że użyje wszełkich środków, ja- 

ziemi rozporządza, ażeby utrzymać place 
robotnicze na istniejącym pożiomie. Nie za- 
wsze to się udaje, czego dowodem są płace 
w rolnictwie, ałe dotyczy to już ogólnega 
stanu ekonomicznego kraju. "Projekt ustawy 
° (х„тошасн oe i załatwianiu zatar- 
gów zbiorowych pracy jest już gotów do 
wniesienia do Sejmu, z tem jednak, że wy= 
maga on pewnych ofiar budżetowych i przy= 
zotowania personelu. tak samo jak unifika- 
cji w zakresie sądów pracy. 

W sprawie samarządu kas chorych, mini 
ster stwierdza, że dekret Prezydenta Rzeczy 
pospolitej nię znosi zupełnie samorządu, tvl 
ko ujednostajnia samorząd ten na terenie ca 
łego państwa. Jeżeli chodzi o wiełkie koszty 
administracyjne, to nie pochodzą one Z za- 
prowadzenia komisarzy, lecz z gospodarki 

Sc zawierania umów nietylko nieko- 
rzystnych, ale nawet niemoralnych. W spra- 
wie ustalenia terenów emigracji — minister 
zaznacza, że to ustalenie co do jednego te- 
renu już nastąpiło. Terenem tym jest 
Espirito Santo. Próby, które tam przedsię 
z dały jak najlepszy rezultat. 

dpowiadając  posłowi - Jankowskiemu, 
który wspominal, że w jakiemś piśmie po- 
fowiła się supozycja, że Ministerstwo Pracy 
może przestać istnieć przy tym układzie sił 

NAGŁY WNIOSEK OPOZYCJI. —DALSZE ODROCZENIE PROCESU 
PRZECIWKO BOJÓWCE PPS CKW.. 

WARSZAWA. 7. Ii. (tel. wł. „Sło- 
wa') Tragiczny wypadek w Sądzie O- 
kręgowym w Warszawie zakończon 
śmiercią świadka adwokata Korenie!- 
са odezwał się dziś echem w Sejmie. 
„Kluby opozycyjne zgłosiły sk 
nagły w którym przedstawiają pokrót- 
*e przebieg przesluchania adwokata 
Korenfelda przez sąd, wyciągając wnio 
sek, iż EZ Mia 
dziowkisego sędzia ich 
zdaniem, osobą rieodpowiednią do p:o 
wadzenia procest, szczególnie dlatego, 
% ironizuje.i odnosi się szyderczo do 
zeznań świadków przez co daje pozór 
stronniczości w procesie. 

Kluby opozycyjne dają do zrozu- 
mienia, iż na wyższych stanowiskach 
w. sądownictwie polskiem znajduje się 
więcej osób, które nie cieszą się uzna 
niem .posłów pozycyjnych i dlatego 
do wniosku nagłego dołączono projekt 
ustawy, zmieniającej prawo 0 ustroja 
sądów powszechnych w tym kierunku, 
ażeby na przyszłość prezesi i wice - 

prezesi wydziałów w. Sądach nie byli 
mianowani przez władze zwierzchnie 

у 'ecz byli wybierani przez gremium sę- 
dziów danego wydziału. 

jest rzeczą oczywistą, że wniosek, 
który streściliśmy powyżej ma na celu 
ppor do sali sejmowej dyskusji 

© wielkich procesach itycznych 
= ostatnio rozegrały mase 

Co się tyczy samego procesu prze- 
ciwko milicjantom PPS CKW pol 
nym o krwawe demonstracje na uli- 
sach Warszawy w dniu 14-go wrzeš- 
ria to został on dziś wznowiony ale z 
powodu dalszej choroby dr. Budzyń- 
skiej - Tylickiej ponownie odroczony 
do wtorku. Pomimo protestu ławy о- 
brończej rozprawie będzie przewodni- 
czył sędzia Neuman, gdyż wniosek 0- 
brony o wyłączeniu sędziego Neumana 
27 kompletu sędziowskiego, czeniu 
sprzeciwiał się prokurator. został przez 
sąd pozostawiony bez uwzględnienia. 

Katastrofa kolejowa na dworcu w Krakowie 
CZTERY OSOBY ZABITE, SZESNAŚCIE RANNYCH 

KRAKÓW. (PAT). — Dzisiaj przed godziną 6 rano na dworcu przeto- 
kowym w Krakowie nastąpiło zderzenie dwu pociagów pośpiesznych a mia- nowicie pociągu icącego z Warszawy do Krakowa 
Krakowa w kieruaku Katowic. 

Rozbite zostały dwa parowozy, 

z pociągiem, idącym z 

dwa brankardy, dwa wagony poczto- 
we. Dwa wagony osobowe zostały uszkodzone. 

Według dotychczasowych nieoficjalnych wiadomości kierownik jednego 
z pociągów i palacz zostali zabici, 3 osoby ciężko ranne, a kilka lżej. 

KRAKÓW. (PAT). — Według dotychczasowego śledztwa, zostali za- 
bici w tutejszej katastrofie kolejowej inż. Wiesław Kramarz łat 28, krakowia- 
nim, pracujący w Gdyni, Franciszek Wróbel, robotnik koleiowy, Józet Ha- 
dosz, kierownik pociągu warszawskiego i były urzędnik 

około 16 0so5. Ehrenpreis. Rannych jest 
poczty ze Lwowa 
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w rządzie, mińister zapewnia, że w rządzie 
nikt nie pomyślał, ani nie myśli kasować Mi- 
nisterstwa Pracy. 

MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Sprawozdawca pos. Dybowski (BB) 

przedstawia wyniki prac komisji budżeto- 
wej, dalej porusza sprawę funduszu dyspo 
zycyinego oraz propagandowego, poczem 
zaznacza, że propaganda nasza napotyka na 
trudności nietylko ze względu na mebezpiecz 
rą przeciwpropagandę, ale i dłatego, że u 
nas nie wszyscy poczuwają się równomier- 
nie do odpowiedzialnošci za to, w jakiem 
świetle przedstawiają nasze państwo zagra- 
*'cą. Mówca powołuje się przytem na bro- 

rę w czterech językach,  kolportowaną 
pouczas sesji w Genewie i zawierającą :n- 
terpelację posłów PPS na temat Brześciaż 
Referent zapytuje, czy broszura fa jest po- 
mocna dla naszego ministra w jego trudnych 
chwilach w Genewie i zaznacza, że pozwoli 
sobie wątpić i te wątpłiwości wyraża w 
imieniu większości komisji i przypuszcza, 
że i Sejm także ma te same wątpliwości. 

w dyskusji zabierali głos pos. Piestrzvń 
ski (KI. Nar.) wreszcie zyvrzyński jako przed 
stawiciel naszych kresów zachodnich. Omó- 
wił on szeroko stosunki mniejszości niemiec 
kiej w Polsce i zaznaczył, że lojalnym Niem 
com naród polski dał na zasadzie własnych 
ustaw prawa i swobody, jakie sobie mogą 
rościć na podstawie traktatu mniejszościo- 
wego. Niemców, którzy się czują agenta- 
"ii obcej potencji i chcieliby w kolsce odro- 
zonej powtórzyć to, co było w Polsce 
przedrozbiorowej ze sprawą dysydentów, 
potraktujemy jako szkodników państwa (o- 
kłask: na ławach BB). 

Polemizując z posłem Franzem (Kl. Nie- 
miecki(, który uskarżał się na rzekomy u- 
cisk w czasłe wyhorów, mówca podkreśli, 
że Niemcy stracili cyfrowo kilka  manda- 
iów, trzeba jednak pamiętać, że pozycja 
gospodarcza Niemców w Zachodniej. Polsce 
jest tak silna, że pod groźbą utraty chleba 
wyborcy częściowo głosowałi na listę nie- 
miecką, Od czasu, kiedy rząd polski zape- 
wnił wyborcom wolność sumienia i zabez- 
pieczenie przed represjami, byliśmy świad- 
"kami zmniejszenia się głosów ną listę nie- 
miecką. czasie przejaskrawiania 
kami stosunków mniejszości w Połsce, bę- 
£rietiy musiefi zwrócić się — mówi dalej 
mówca — do p. ministra spraw zagranicz- 
nych, aby nietylko p.. Curtius opiekował się 
mniejszością niemiecką w Połsce, ale i pol- 
ski minister spraw zagranicznych ujął się 
za uciśnioną i nieraz katowana mniejszość 
połska w Niemczech. 

Cd chwili wystapień kilku działaczy poli 
tycznych niemieckich, Schachta i Treviranu- 
sa poczęły się psuć stosunki między mniej- 
szością niemiecką i społeczeństwem 
skiem. Wszystkim tym, którym ostatnie wy- 
padki na terenie międzynarodowym zawró- 
ciły głowę, wołamy: „Powróćcie na drogę о- 
bowiązku w stosunku do państwa polskie- 
go, aby rząd i społeczeństwo mogły potrak 
tować was, jako uprawnionych obywateli i 
jeśli zechciecie odegrać rolę chociażby naj- 
bardziej ukrytego narzędzia niemieckiej ro- 
boty rewizjonistycznej, to bądźcie przygo- 
towani na jak najostrzejszą walkę. Po koń- 
cowem przemówieniii referenta posta Dybo 
wskłego rozprawę zakończono. г 

  

Udaremniony zamach 
na Mussoliniego 

„RZYM. (PAT). — W nocy z 3 na 
4 policja rzytaska udaremniła przygo 
towywany zamach па życie prezesa 
zady ministrów Mussoliniego. Areszto- 
wany został w hotelu Royal, nawprost 
ministerjum finansów, znany anarchi- 
sta sardyński Michał Schirru. - 

Hotel wybrany przez Schitru znaj- 
duje się na trasie codziennych  prze- 
jazdėw premjera Mussoliniego. 

Projektował on rzucić bombę na 
automobil premjera. Istotnie w momen 
cie aresztowania policja znalazła w wa 
lizce Schirr trzy bomby. Aresztowane 
£0 zaprowadzono do komisarjatu poli- 
cii, gdzie przy rewizji osobistej uda- 
io mu się błyskawicznym ruchem wy- 
dobyć rewolwer i kilku strzałami ra- 
nić ciężko w płuca agenta policji, w 
ramię komisarza oraz  kontuzjować 
podolicera policji, Ten ostatni zorjento 
wał się w samobójcz. zamiarach zama 
chowca i podbił mu rękę w chwili, gdy 
ten broń skierował przeciwko sobie. 
Padł strzał, przeszywając policzki anar 
chisty, bez uszkodzenia szczęk. Ranny 
pod silną eskortą przewieziony został 
do szpitala. 

ŚRODKOWO - EUROPEJSKA KON- 
FERENCJA AGRARNA 

WIEDEŃ. (PAT). — W dniu 18 
i 19 marca rb. odbędzie się w Wie- 
dniu środkowo - europejska konferen 
cja agrarna, która miała już odbyć się 
w Ciągu lutego. * 

Konferencja będzie miała charak- 
ter oficjalny, aczkolwiek zwołana Бе- 
dzie przez izby rolnicze i handlowe. 
Frzedmiotem obrad będzie sprawa wy 
równania środkowo - europejskiego im 
portu zboża, 

W konferencji mają wziąć udział 
delegaci Niemiec, Austrii, Czechosło- 
wacji, Węgier, 
Polski i Bułgarii. Na konferencji mają 
być poruszone również 

Jugosławii, Rumunii, 

sprawy ceł 
preferencyjnych. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. : 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. ż 

FIŃSK — Księgarnia Połska — !, Bednarski ż : 
POSTAWY — Księgarnia Polskicj Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

WOLKOWYSK — 

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. į arasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. Juczewssa 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*, 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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marginesie 
dyskusji unijnej 

Nowa serja artykułów dyskusyj- 
nych na temat Unji Kościelnej, którym 
„Słowe* od grudnia ubiegłego roku! 
otworzyło gościnnie swe szpalty, po- 
stawiła wreszcie tę naprawdę wielką 
sprawę na jej. właściwym, bardzo 
podniosłym poziomie i wniosła w jej 
traktowanie ten spokojny i poważny, 
wolny od zagadnień namiętności i po- 
lityki, szczerze życzliwy i dostojny 
ton, którego urokowi oprzeć się trud- 
mo, a nad którego brakiem „w sposo- 
bach traktowania jednej z najpoważ- 
niejszych kwestyj w dziejach łudzko- 
šei“ tak słusznie „i tak srodze bołał* 
w Nr. 7 „Słowa* (z dnia 10 stycznia 
193) r.) pan Mikołaj Gołubiew. 

Niechże w tej nowej atmosferze, 
wytworzonej ze strony prawosławnej 
głosami O. Żelezniakowicza i p. Go- 
iubiewa, ze strony zaś katolickiej od- 
powiedziami JE ks metrop.Roppa, p. dr 
Charkiewicza i ks. prof. Marcinowskie 
go, będzie wolno dorzucić dla dobra 
bożej sprawy parę uwag także i tym, 
którzy służbie tej sprawy specjalnie 
się oddali, a którzy w dawniejszych 
dyskusjach nie brali bezpośrednio 
udziału. 

O. Witali Żelezniakowicz, wyka- 
zawszy zupełnie słusznie w Nr. 282 
„Stowa“ z r. ub., że i Wschód i Za- 
chód muszą przyłożyć starania do zli- 
kwidowania religijnego rozdziału, do- 
zonanego w 1054 roku, i do naprawy 
wzajemnego między sobą stosunku, 
stwierdza zaraz potem, że niestety 
„działalność sług zachodniego Kościo 
ia zawsze szła nie w kierunku uzgod- 
nienia poglądów, usunięcia przyczyn 
rozddzielenia i przywrócenia zgody 
braterskiej, lecz w kierunku „nawraca- 
nia“ i podporządkowania Wschodu — 
Żachodowi*. Poczem dodaje: „Mo- 
żliwe, że ten właśnie kierunek działal- 
ności unijnej Kościoła rzymskiego 
sprawił, iż w chwili obecnej Kościoły 
Zachodu i Wschodu są daleko więcej 
poróżnione między sobą, niż w roku 

- 1054-tym". Zato Kościół wschodni — 
konkluduje O. Żelezniakowicz — ro- 
bi „bardzo dużo* dla przywrócenia 
jedności, _ względnie  przybliženia 
chwili pojednania, — mianowicie ,,za- 
wsze się modli o tę jedność i szczerze 
jej pragnie". 

Sądzę, że takie mniemanie o różni- 
cy stanowisk Kościoła katolickiego i 
prawosławnego, może pochodzić wła- 
śnie i jedynie -z.dużej nieznajomości 
pierwszego, 

Przecie Kościół katolicki w każdej 
Mszy św. — a odprawia się ich około 
300.000 dziennie — modli się przez 
usta swych kapłanów przed Komunją 
św. o zgodę i jedność w Kościele 
Chrystusowym, — jedność tak zaleca- 
ną przez Boskiego Zbawcę. Czyni to 
także i w innych oficjałnych  modlit- 

wach, jak litanjach, procesjach z lita- 
аи oi innych - podobnych. 
Istnieją również osobne modlitwy, spe 
cjainemi obdarzone odpustami, na 
uproszenie u Boga łaski tega zjedno- 
czenia, A oto i teraz przez cały ubieg 
ły miesiąc styczeń, świat katolicki, na 
zlecenie Ojca św., wszystkie swoje 
modlitwy i wszelkie dobre uczynki 
ofiarowal Bogu dla wybłagania uprag 
nionego od wieków zjednoczenia Ko- 
ściołów wschodnich. : 

1 nietylko modli się 0 to. katolicki 
Kościół; nietylko pragnie szczerze i 
gorąco zjednoczenia; On usiłuje także 
czynnie usunąć wzajemne niechęci, 
uprzedzenia i inne przeszkody, wieka- 
ini niestety, nagromadzone i samem 
tem długiem trwaniem jakby skamie- 
niale, a tak bardzo utrudniające wza- 
jcmne porozumienie się i zjednoczenie. 

Papieże nie od dzisiaj wskazywali i 
wskazują drogę, na jakiej jedynie da 
się przywrócić jedność religijną, — 
drogę, mianowicie wzajemnego — ро- 
znania się, szacunku i miłości. 

Wśród wielu, bardzo znamiennych 
pod tym względem wskazań Papieży 
pozwolę tu sobie zacytować słowa 
Piusa XI z przemówienia konsystor- 
skiego z dn. 24 marca 1924 r., gdzie 
Ojciec św. z naciskiem i stanowczo 
stwierdza, że „przyczyn wzajemnego 
nieporozumienia trzeba szukać i po 
stronie wschodnich i po stronie kato- 
"ków zachodu. Czas już zabrać się 
do wyrugowania przesądów, do roz- 
wiania fałszywych koncepcyj doktry- 
nalnych, błędów historycznych, które 
hamują dzieło zjednoczenia. Nie moż- 
na bowiem spodziewać się. powodze- 
nia w tej sprawie bez wypełnienia na- 
stępujących trzech warunków: 1) trze 
ba, byśmy sami wyzbyli się powszech 
nie kursujących, od wieków zastarza- 
ET 

łych, a fałszywych pojęć co do wie- 
rzeń i instytucyj Kościołów  wschod- 
nich; 2) potrzeba, by wschodni — ze 
swej strony —- przez sumienne a grun- 
towne studjum zaczęli się przekony- 
wać o identyczności wiary starych ich 
Ojców z wiarą Ojców łacińskich, 
3) wreszcie niezbędne jest, by wy- 
miana zdań po tej i po tamtej stronie 
była prowadzona w duchu miłości brat 
niej”. 
w myśl tych zasad Kościół katolic 

ki powołał przed kilkunastu laty do 
bytu specjalną wyższą uczelnię, t. zw. 
Papieski Instytut Wschodni w Rzymie, 
który wielkim wysiłkiem i nakładem 
stworzył cenną bibljotekę wschednią, 
skupił poważne grono ludzi nauki — 
różnych narodowości, — wschodńjm 
studjom oddanych, a zastępy nowych 
badaczy Wschodtr gruntownemi wy- 
kładami i pracami naukowemń wyfa 
i przygotowuje. Profesorzy i' sympa 
cy instytutu wydali już cały szer 
publikacyj „„Osientalia Christian: 
wartości nieraz pierwszorzędnej, 
niom Wschodu wyłącznie pośw 
nych, których liczha dochodzi już dzi 
siaj do sześćdziesięciu kilku, | 

     

  

      

  

   zrodziły się, popierane przez Kościół 
katolicki, hczne „zjazdy wschodnie" 
już to naukowe, już to więcej prog: 
gandowe, na których z wielkim sza | 
cunkiem i życzliwością wyświetla + 
zwyczaje, tradycje, obrządki, dyscypi* 
nę wschodu. Istnieją też poważne ką 
tolickie czasopisma, jak „Ivėnicon 
które ex profeSso, że tak powiem, „bra 
nią interesów Wschodu" i wyświg, 
ją z wielkiem zrozumieniem treść i 
ducha różnych zwyczajów i urządzeń 
wschodnich. m 

W ostatnich latach wzywa również 
Ojciec św. —: 0 co zresztą w dysku- 
sii „Słowa' potrącił iuż ogólnie ks. 
Marcinowski, — by we  wszystkich, 
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"Ie możności seminarjach duchownych= . 
uwzględniano liturgię wschodnią, pra- 
wo, języki wschodnie i t. p. _ 

Gdyby kto pragnął zapoznać się 
nieco bliżej z działalnością choćby 
tylko dzisiejszego Papieża, podjętą w 
celu wzajemnego zbliżenia się Kościo- | 
iów, znajdzie najważniejsze szczegóły | 
cnoćby w krótkiej broszurce niżej pod- 
pisaneco: „Pius XI a ruch unijny” 
iwyd. Bi u XX. Jezuitów w Krako- 
wie, a przetłumaczonej także w Wił- 
nie na język rosyjski). 

Z tego wszystkiego można się prze 
konać, iż w Kościele katolickim jest 
naprawdę „dużo miłości szczerej, nie- 
iałszowanej, dużo pokory i dużo po- 
święcenia się", — tak wymaganych 
przez O. Żelezniakowicza, aby dzieło 
zjednoczenia mogło wejść na nowe 
drogi... у 

Jakżeby to było pora . gdy- 
by i po stronie braci prawosławnych 
ujawniły się i w czyn wcieliły podob- 
ne tendencje i zamierzenia! Gdyby i 
tam zaczęły być czynne podobne insty 
tucje; gdyby przedmiotem ściśle ob- 
įektywnych studjów i życzliwych zain- 
iteresowań stały się urządzenia, doktry 
ny, tradycje katolickiego Kościoła 

Może się wołno spodziewać 
wszczęta w Wilnie pubłicystyczni: 
skusja do ziszczenia I tego pra 
dopomože! 

Albertyn : . < 

0. Antoni Dąorowski T. j. 
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POLSKO -. AUSTRIACKIE POROZU- 
MIENIE 

WARSZAWA. (PAT). — Odbywa 
jące się od dwóch tygodni w Warsza- 
wie rokowanią z  przedstawicielami 
rządu austrjackiego w sprawie wałory 
zacji przedwojennych polis ubezpie- 
czeniowych na życie zakończyły się w 
dniu 7 lutego rb. zgodnem  ustale- 
niem zasad układu, który ma być za- 

warty. K 
„ Prace nad ostatecznem zredagowa 

niem układu sąw toku. 

TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZY! 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 

Złóż grosz na „Fun i 

Szkolnictwa zagra na konie 

PK OZ Kamitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkolę Polską. 
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ECHA KRAJOWE 
  

PRZEZ MAŁĄ SZYBKĘ 
Zapytany przez redakcję o zdanie 

«e do stylu „Ciotki Albinowej', która 
niedawno przez radjo miała 
odczyt, pośpieszam dać odpowiedź i 
jako pilny słuchacz czterolampowego 

"aparatu i jako, tutejszy krewniak* 
:iotki. My chyba z ciotka dojdziem 
do porozumienia i z racji tutejszości, 
która nas wiąże j wieku, który z pre- 
zentacji p. Witolda Hulewicza o sta- 
teczności Szanownej .Ciotki świadczy. 
Aówiąc po tutejszemu: zła komi- 
tywa pomiędzy nami nie 
zajdzie, niechby tylko nas 
inni nie zagabywali i nie 
sunęli nosa do cudzego 
trzosa. Bo kiedy tamtym 
idzie o banialuki i stro- 
įenie kpinek z naszej mo 
wy, żeby sięludzie do rez 
puku naśmieli, to nam, sie 
dzącym spokojnie i Bogu 
duszę winnym „chodzi o do- 
brą sławę „Wilni* i nasze- 
go kraju. 

Był w Borysowskiem, a także i w 
inumeńskiem wśród / zaściankowej 
szłachty zwyczaj sprawiania po polo- 
waniu bibendy, zwanej myśliwską ty- 
kawką. Piło się wtedy nieokreśloną 
ilość mocnych trunków, pomiędzy któ- 
iemi smakowity krupniczek honorowe 
zajmował miejsce. Nie była to teraż- 
nisįsza bezmyślna pijatyka ludzi o róż- 
ych poglądach i  zapatrywaniačh, 
często sobie wrogich i nieprzejedna- 
nych. My, kiedyśmy się jako ludzie 
jeśni zebrali u p. Ildelionsa Soroki, 
szlachcica na i0-ciu włokach, byliśmy 
jedną rodziną, połączoną wspólną 
sprawą, bez żadnych tajemnic mię- 
dzy sobą. Z takich okazyį myšliw- 
skich wyrosła wziętość Bolesława 

- Świętorzeckiego u szlachty, i z nich 
dobrał on sobie do partji ludzi odda- 
nych, a czterej Sorokowie, synowie 
p. lldelfonsa, dzielnie Świętorzeckiemu 
„sekundowali i do ucieczki dopomogli. 

Otóż wracając od rem naszej ly- 
<awki myśliwskiej, przystojność i go- 

. ścinność w owe czasy nakazywała 50- 
„spodarzowi dotrzymania gościom pola 

4 Czarce. Że swej strony gośnie nie 
— ac w krytycznej dla głów chwili, 

narażać uprzejiności gospodarza na 
przebranie miarki, oczekiwali „prynu- 
ki” z jego strony. Wtedy p. Ildefons 
napełniwszy <ciepłodajnym  krupnicz- 
kiem czarki, z  najserdeczniejszym 
uśmiechem, na swej łapą niedźwiedzia 
pokiereszowanej twarzy, zapraszał go- 
sej słowami: „vivat, vivat, per 
świduje”. Na.co goście, o ile byli 
zgodni w zamiarach prowadzenia dal- 
szej łykawki myśliwskiej odpowiadali: 
„najbardziej, najbardziej”. 

Był to stary. zwyczaj uświęcony, 
niby trak dzisiejszy na paradnych, sta- 
rościńskich recepijarh, nie podłegający 
żadnej, najmniejszej modyfikacji. 

A dziś co widzimy? 

Zbierze się kompanja osadnicza. 
A ten, lub ów Małopolanin, dobrze, 
jeżeli przy trzecim, gdyż często bywa, 
że i przy drugim kieliszku, słysząc 
coś piąte przez dziesiąte o dawnym 
zwyczaju, zaczyna, wiwatując perswe- 
dować, a kompanja nie zawsze wie, 
jak mu odpowiedzieć. Oto macie przy- 
kład robiony tutejszości bez przejęcia 
się naszą piękną, starą tradycją. 

Przyglądając się temu, pytam się 
sam siebie: „ci wy pofikso- 
wawszy się jesteście, ci 
co u łicha? Naco te wi- 
doczne przycinki do nas, 
tak wyraznie wymierzo- 
re, żeprawdziwie, aż had- 
ko czasami słuchać. Ci to 
my nie mami tyla oleju w 
głowie, żebyśmy tego nie 
aprendowali i, żebyśmy 
nie wiedzieli, e "tot “4 

 w=raźne kpinki?" 
Z Szanowna Ciotką Albinową ta 

sama historja. Łapis piąte przez dzie- 
siąte, Coś z mowy uutejszej, jednak 
dominującą nutą jest ruszczyzna, któ- 
rą bez najmniejszej ceremonii szpikuje 
swoje przemówienie. 

Nie przeczę, że są w Wilnie zrusy- 
'ikowane straganiarki, które mogą po- 
wiedzieć: „z noclegiem możno ustroić- 
sia“. Niepotrzeba straganiarki. Sam 
znałem pewną inteligentną panią, są- 
siadkę moją w Borysowskiem, która 
go dłuższym pobycie w Rosji. i po- 
wrocie w nasze strony, prosząc, bym 
jej zaufał, wyraziła się: „niech się pan 
na mnie położy”. Takich śmiesznych 
powiedzeń można przytoczyć tysiące, 
które również u tysiąca  radjotów 
wywołują wybuchy śmiechu i poklask. 
Phi.. dzisiejsza publika jest bardzo 
śmieszliwa; pokiwaj palcem i 
zrób „komiczna mina“, a įuž 
šmiech gotowy. 

Ale nie można takich 
całej Polsce rozgłaszać 
nalnych audycyj z Wilna! 

Niedawno pisząc 0 tem, jakiemi 
drogami szła moja tutejszość, zaak- 
centowałem, iż nigdy noga moja nie 
przekroczyła na Wschodzie poza gra- 

rzeczy po 
jako regjo- 

tutejszy w 

nice rozbiorowe i zaledwie w 45 roku 
życia poznałem Królestwo i Warsza- 

Zawsze oburzała mnie, jak i 
ystkich tutejszych, blaga i płyt- 
ć warszawska i nienawidziliśmy 

jej również jak nihilizmu i bolszewiz- 
inu rosyjskiego. I dziś, każdego szcze- 
rego i prawdziwego człowieka  tutej- 
szego oburza płytkość warszawska w 
ujmowaniu naszej mowy tutejszej i 
nieodróżniania samoistnej, przyrodzo- 
nej tutejszości od wszełkich wpływów 
i naleciałości, rusyfikatorskich, niszczą- 
cych nas tu po powstaniu. 

W tej samej mierze uburzać nas 
będzie audycja radjowa, nadawana z 
Poznania, w której płytka Warszawa 
„granie na skrzydłe, sztywne piersi, 
krótki towar, z tyłku i przodku” j t. p. 
germanizmy, rozpowszechniać zacz- 
nie jako regjonalny dialekt poznański. 

Ża piękną, śmiałą i rzeczową obro 
nę tych, którzy w kraju przetrwali nie 
szukając cudzych bogów, którym le- 
piej smakował czarny chłeb w domu, 
iż kołacz poza domem, przesyłam z 
za mojej małej szybki podziękowanie 
p. W. Ch. Niech mu w przyszłej 
owocnej pracy na niwie krajowej przy 
świecają słowa Wincentego Pola z 
pięknego Mohorta. 

„.„tu już grunt klasyczny 
I w ręku dzielnych, jak bułat dzie- 

dziczny, 
Tu już tradycją trzeba dziatwie 

matczyć 
coby mogli 
świadczyć. 

Strukczaszy. 

RE 
AZOTNIAK 

WAPNAMON 
SĄ NAJTAŃSZEMI NAWOZAMI 

AZOTOWEMI, A 

NITROFOS 
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SĄ NAJTANSZEMI NAWOZAMI 

SALETRZANEMI 

    

  

Bo ci śpłą głucho, 

  

Wszelkich informacyj udzielają: . 

Państwowe Fabryki Związ- 

ków Azotowych w Chorzowie 
i Mościcach 

% + 
SKORBUCIANY 

(Pow. WH. - trockij 

— 2200 siusiedmioletniego staruszka. 
Zmar tu na grypę stusiedmioletni starzec 
Józet Kalicowski, świadek powstania listopa 
dowego, . Podobiznę jego podawaliśmy już 
w listopadzie ri ub. 

Cześc jego pamięci! 
Przedstawienie amatorskie, Dn. 31 

ub. m. odegrano w szkołe dwie sztuczki te- 
atralne, cieszące się u miejscowych wło- 
ścian wiełkiem powodzeniem. (i. hb.) 

SŁONIM 
— Otwarcie Ogniska kołejowego. w 

dnin I-II 1931 roku staraniem miejscowych 
właz kolejowych na czele z zawiadowcą 
stacji p. Oliwą , zawsze chętnym na wszelł 
kie poczynania społeczne — — otwarte zo- 
stało Ognisko kolejowe. 

Z tej racji w dniu otwarcia odegrany 20 
stał jeden utwór sceniczny, po odegramiu 
którego odbyta się zabawa, trwająca do ra- 

na. M. K. 
bezrobotnych. Ostatnio 

    
  

  

— Pomoc dla 
magistrat słoninski wypłacił około 300. naj- 
biedniejszym bezrobotnym zasiłek w kwo- 
ce około 4500 zł, Sposób jednakże udziela 
nia wsparć bezrobotnym w gotówce okazał 
się niewłaściwy. , gdyż szereg. bezrobot- 
nych zapomogę użyło nieodpowiednio. Za- 
uważono bowiem wzrost ilości sprzedanego 
alkoholu w ostatnich dniach. 

Magistrat zaniechał obecnie udziełania 
zaporióg w gotówce, natomiast będzie je - 
dzielać w naturze. - M. K. 

POWIAT SLONIMSKI 
— Ронюс rządowa dla rodzin osadni- 

czych w Słonimszczyźnie.  Donoszę, że 
przydzielone kredyty na pomoc rolną dla 
osadników powiatu słonimskiega starosta * 
słonimski rozdysponował w sposób nastę- 
pujący: 

Osadnikom w gminie Derewna — 600 
zł, w gminie Byteń — 1700 zł, w gm. 
Dziewiatkowicze (Zawodny ias) — 1000 
Z:., OTAZ 
nach -— 

Dorażua pomoc gotówkowa rządu, udzie 
I.na rodzinom osadniczym, wywołała wśród 
nich zrozumiałe «uznanie. X. 

e eile w pozostałych gmi 

BUDŻET POW. ŚWIĘCIAŃSKIEGO 

ŚWIĘCIANY. (PAT). — W dniu 3 bm. 
odbyło się w Święcianach posiedzenie Wy- 
działu Powiatowego, na którem rozpatrzo- 
no _t przyjęto projekt zbilansowanego bud- 
żetu na rok 1931 — 32, Budżet zamyka się 
kwofą 443,000 zi, i jest mniejszy o 54000 
zł. od zeszłorocznego. Następnie między in- 
nemt sprawami zatwierdzono budżety miast. 
Podbrodzie i Nowo - Święciany, omówiono 
projekt gospodarczy i budżetu w dziedzinie 
weterynatvinej w myśl nowych zasad kon- 
centracji opłat. 

"dania Adamowskiego, drugą -— 

3Ł O W 

DOROCZNY BF 
-_____ odbędzie się dn. i4 lutego 193% r. w Salonach Kotelu Georges'a 

an STRÓJ 

Diędzynaroddw 
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ВАЙ 
$-ty dzień turnieju 

(Ud własnego korespondenta) 

SENSACYJNE ZWYCIĘSTWO 
POLSKI 2 : 0. 

.. Po meczu z Czechami i Francuza- 
ini wszysc nawymyślali naszym     

  

     

   

  

reprezenta żę Ci wzięli na kieł, 
postanowili pokazać, że nie są skoń- 

i pa ami, trupami. 
i eto w. grze że Szwe- 

dami. . ostrość, ambicja, strzały 
wszystko ' podniosło się o klasę. 

Nie można było poznać tych ludzi: z 

  

  

  

L KRESOWY 
  

jiwe w Krynity 
skol: Stogowskiego, kiedy Johanson ze 
psuł murowaną pozycję. Kopnęła so- 
bie nasza bramxowa baryła, a że zwin 
nością nie grzeszy — lul—naleśnikiem skandalicznie. 5 e m 3 - > A laticznie : Ё”і[ to ten Szwed z ziemię! Echo się rozległo, jęknął ca- naigorgzyeh. na Mmielk | 60. Mt że. Stadion, Smnja: dropą Śtogowski TE Sa i " $ Wz 4 * РШ\ЁЧ’}- to Na Žas może grać tylko na sztucznych  šliz- 

ya emocja U oła - WIELZYŹ W „awkach. Na jeziorze czy stawie za na i Ė rzą: 

        

Co za 
1 Bo to nie misterne kiwanie Ma- 

lecka, nie wściękiy pęd Ramsaya, nie 
ultra - techniczny  dribling Watsona 
IE 

p 

  

parte pchanie się naprzód po 
ogi i kije i łyżwy — to nasz 

    

Amerykanie sirzełaja jedną z 15-stu bramek Rumunoin. 

podnosząc chorągiewkę 

rozłazłych ważkoni  przemienili się w 

    
   
     

  

Szybkich graczy. Tylko kombinacje 
zawodziły po dawnemu — e zinysi 
zespołowości trzeba mieć we krwi. 

Szwedzi są bardzo sympatyczni, 
bardzo correct, ale partolą solidnie. 
Niewiadomo, jakim sposobem pobili 
Austrję — chyba przez nieporozumie- 
nie. 

Bohaterem dnia był Krygier. Pierw 
szą bramkę strzelił z doskonałego po- 

wła- 
ściwie to bramkarz szwedzki puścił ją 

KANADĄ — 

  

Człowiek za bramką 

daje znać, że — gol. 

polski styl, to styl, w którym Tupcio 
„celuje. 

A Krygier. Olbrzymiemi susami, za 
patrzony w krążek, pochyłony i nie- 
przytomny rwie naprzód, jak szalony, 
nie bacząc na nie i nikogo. Zdaje się, 
że przesadziłby płot — w takim byi 
zapale; bez fint, nowych pomysłów. 
efektów i wysiłków mózgowych sunęął, 
jak lawina, przewracając tych i owych 
Szwedzi zbaranieli wobec takich furja- 
tów. 

Trzeba było widzieć radosny pod- 

AUSTRJA 8:0 
KRYNICA. (PAT). -— W sobotę rano odbył się w Krynicy mecz iinałowy o ho- 

kejowe rmistrzostwa pomiędzy Kanadą i Austrjj, zakończony wyniskiem 8:0. W ter- 
   

   
cjach 0:0, 7:0, 1:0 na № 

ST 

zyść Kanady. 

Y ZĮEI 

  

NOCZOME — PO < ЭНА 1:0 

KRYNICA. (PAT). — W sobotę w godzinach połudaiowych odbył się w. Krynicy 
mecz finatowy o mistrzostwo świata pomiedzy drużyłua USA a Polską. ei ©4- 
miosła zasłużenie drużyna zuerykańska w stosunku 1:0. W tercjach 0:0, 1:0, 0:0. 

W pierwszej tercji gra zaczyna sie od ostryci. ataków drużyny polskiej, która 
kaikakrotnie niebezpiecznie podjeżdża pod bramkę amerykańską. Następnie utrzymuje 
się gra otwaria z lexką przewagą Amerykanów. przyczem Polacy atakują  dałekiemi 
strzałami w linię AA amerykańskiej. 

W drugiej tercji ny Zjednoczone odzyskują wyraźną przewagę, chwilowo nie 
tchodząc z połowy polskiej, W 12-ej minucie Amerykanin Dagnini dobija krążek, nie- 
iortunnie odbity przez Stogowskiego. W ten sposób pada jedyna bramka meczu, która 
PE zwycięstwo Stanów Zjednoczonych. 

trzeciej tercji gra otwarta, przyczem pod koniec meczu drżyna polska przepro- 
wwadza szer6eg niebezpiecznych ataków, nie uwieńczenych jednak powodzeniem. Cały 
pp polski gra ten mecz zupełnie dobrze. Sędziował Minder (Wegry). Mecz obserwo- 

wał p. minister spraw zagranicznych Zaleski oaz 
nych p. Willys z małżonką. 

umbasador Stanów  Zejdnoczo- 

SZWECJA — CZECHOSŁOWACJA 1:0. 

KRYNICA. (PAT). -— Mecz finałowy o mistrzostwo świata Szwecja — Czechosio 
wacja zakończył się wynikiem 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Tempo powołne i ospafe. Pewna 
zrzewaga drużyny szwedzkiej. W pierwszej tercja gra wyrównywa się. Ataki Czechów 
są niebezpieczneįsze, Pod koniec w 11 min, Johanson strzela bramkę. 

MIN. ZALESKI PRZYBYŁ DO KRYNICY. 

KRYNICA. (PAT;. — W sobotę rano przybył do Krynicy i był obecny na meczit 
Kanada — Austrja i USB — POLSKA p. minister spraw zagranicznych August Zaieskt. 

WĘGRZY ZDOBYLI PUHAR MIN. ZALESKIEGO 

KRYNICA. (PAT). — Późno wieczorem odbył się w Krynicy ostatni 
mecz w turnieju o puhar ministra Zaleskiego między Francją i Węgrami. 
Zwycięstwo odniosła drużyna węgierska w stosunku 1:0. W poszczególnych 
tercjach 0:0, 0:0, 1:0. 

Gra była przez cały czas bardzo zacięta, ałe niezbyt ciekawa. Decydu- 
jącą o zwycięstwie bramkę strzelił w ostatnim momencie gry Minder. Sędzio-- 
wał Soem (Czechosłowacja). Dzięki temu zwycięstwu Węgry zdobyły osta- 
tecznie puhar, ufundowany przez 
Zaleskiego. 

p. Ministra spraw zagranicznych Augusta 

PROGRAM DZISIEJSZEGO DNIA 

KRYNICA. (PAT). — Program na niedzielę, w ostatnim dłu zawodów hokejowych 

o mistrzostwo świata przewiduje o godzinie 10 rano mecz Austrja — Szwecja, o 11.50 

Czechosłowacja -— Polska i o godzinie 18 Kanada — Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej. 

    

Rozdžwlek na posiedzeniu Sejmu 
łotewskiego 

RYGA. (PAT). — Na płątkowem posiedżeniu Sejmu łotewskiego odrzucony z0- 
stał rządowy projekt podwyższenia taryty cełnej. W związku z tem na temże posie- 
dzeniu Sejmu premjer Celminsz postawił kwestję zaufania. W wyniku głosowania rząd 
uzyskał votum zaufania 49 głosami przeciwko 42. 

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 cierpiałem na reumatvzm oraz okropne 
trwanie w prawej nodze. Przez ten czas użv- 
wałem niezliczonej ilości różnych środków 
leczriczych, jakoteż dwa razv byłem w miej 
scowošciach kąpielowych zagranicą. Skutek 
hył jednakowoż tylko przejściowy, bóle za- 
wsz: wracały i nie odczuwałem  poprawv. 
Przed około trzema miesiącami zwrócił mi 
mój znajomy uwagę na Togal, który natvch 
miast nabyłem w aptece. Topgal zażywałem 
codziennie trzy razv po dwie tabłetki. Już 
w p'erwszym typodnių odczułem znaczna 
ulgę, a w trzecim pozbyłem się tej przykrej 
dolegliwości i jestem jak nowonarodzony. 

  

Tabletki Togal bedę każdemu cierpiącemu 
chętnie poletał. Podobnie jak p. Sz. donosi 
wiele tys. osób ktore przyjmowały Togal nie- 
tylko przy reumatyžmie, bólach i rwaniu w 
stawach, lecz przedewszystkiem także przy 
podagrze, bółach nerwowych, głowy, gry- 
pie i przeziębieniach. Togał bowiem uśmie- 
rza natychmiast najsroższe bóle i usuwając 
w naturalny sposób pierwiastki chorobliwo- 
twórcze, w zarodku zwalcza te niedomaga- 
nia. Tabletki Togal 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. 
Niema bowiem nic łepszego! Do nabycia we 
wszystkich aptekach! : 

sze zwycięstwo i było ono tem mil- 
ryki, gdy szarżuje Tupal- 

  

duże ryzyko: jeden hołubiec i —- prze- 
rebel gotowa. 

ZAOCEANICZNI GOŚCIE NADAL. 
BEZKONKURENCYJNI 

Amerykanie rozłożyli bez wysiłku 
Szwedów 3 : 0, a Kanadyjczycy 1ów- 
nież bez specjalnych starań  kropnęli 
Polaków w identycznym stosunku. Co 
prawda, w naszej drużynie grały nie- 
mal cały czas młode gamonie, t. į. : 
Sokołowski, Sachs, Hemerling, Mater 

ki nawet chwiłamni wilnianin Godiew 
ski. Wiedziano, że Watsona nie zwo- 
jujemy, więc asów nie chciano mę- 
czyć. Oczywiście, nasz narybek, nasi 
przyszli mistrzowie, a obecni fusze- 
rzy, nic poza ambicją nie pokazali. 
Trudna gra ten hokej, Uczą sie te ma 
tołki już oddawna i pilnie 
minimalne mają pojęcie. 

BANKIET DLA PRASY 
Było ze 150 osób, niezły indyk, 

dobre łody i podławe wino. Kom 
ci Francuzi, Belgowie i Włost. Nie 
usnieją pić wódki — cmoktają czystą. 
jarzębiak i wiśniówkę małemi kausia- 
mi — jakby wino. Pokazywali im na- 
si, jak to trzeba roztworzyć gardzioł- 
ko i — chłust do środka. Demonstra- 
cje były doskonate i liczne, prawdzi- 
wie pokazowe majstersztyki, jednak 
nauka poszła w łas. 

Koło mnie siedział  olbizymi 
Szwed — Holbron. Władał tylko oj- 
czystym językiem i ponoć łaciną 
więc rozmowa się nie kleiła. Zresztą 
nie miał na nią czasu. Wspaniały a- 
petyt! Co lokaj doszedł doń z półmi- 
skiem — mógł wracać do kuchni, 
wszystko przenosiło się na talerz Hoi- 
broma.. | jarzębiaka nie cmoktał, —. 
o nie! Dawał przytem do zrozumie- 
nia, że pić nie lubi i dziś tylko tak 
-— Ze zmartwienia, że Szwedzi z nam 
przegrali. 

Serję przemówień rozpoczął futu- 
rystyczną francuszczyzną pan Chrza- 
nowski, szef sekcji prasowej M.S.Z. 

Trochę o sporcie, trochę o hokeju. 
u potem dużo o naszej długoletniej nie 
woli, o skruszonych kajdanach, o 
*em szczęściu Polski, że ma kogos, 
co czuwa nad nią, wynosi, wiedzie, о- 

  

   

  

  

słania.... — 
Mais qu'est ce qu'il a 4 parłer du 

Bon Dieu a un banquet — rzekł mi 
zgorszony siedzacy obok Belg (cze- 
góż on mówi o Panu Bogu przy ban- 
kiecie?) 

Wyiaśniło się wreszcie, że pan 
Chrzanowski mówi nie o Bogu, ałe o 
Marszałku Piłsudskim. Gromkie bra- 
wa. Najwięcej hałasu robił zachwycn- 
ny Holbrom — klepał aż się kieliszki 
trzęsły. Może dlatego, że i słowa nie 
zrozumiał. 

Gidy ziedzono i wypito wszystko 
— dziennikarze rozbiegli się w mig. 

jutro mecze rozpoczynają się od ra- 
na. Karol.. 

  

Zarządowi Szpitala Św, Jakóba, Miej- 

ski Oddział Chirurgiczny, Dr. Eugenju- 

szowi KUCHARSKIEMU, Dr. Józefowi 

KUCHARSKIEMU, a przede wszystkiem 
Dr. Marianowi SIEDLECKIEMU -- za 

doskonałe zabiegi łekarskie i troskliwą 

opiekę, składam najserdeczniejsze po- 
dziękowanie ® 

Jadwiga Glatmanowa 

ODGŁOSY SPRAWY 
ŚLĄSKIEJ 
CO PISZE PRASA? 

Times. 30. 1. Korespondent _ Warszawy 
pisze, że prasa połska zajęta walkami partyj 
nemi nie poświęciła zbyt wiele miejsca spra 
wie załatwienia przez Ligę sporu połsko - 
niemieckiego o mniejszość niemiecką na G. 
Rosi Publicyści połscy — zaznacza. ko- 
respondent —- w ocenie rezultatów genew- 
skich kierują się wzgłędami partyjnemi. 0- 
pinja odpowiedzialna jest bezwzględnie za 
gwarancję praw mniejszości niemieckiej. 

Der Tag 31. | pisze, że wdług wiado- 
mości z Katowic wojewoda Grażyński po- 
wrócił już z Genewy, objął urzędowanie i 
na początku lutego otworzy budżetową se- 
sie Sejmu Śląskiego 

Dziennik pisze „A więc Grażyński pozo- 
st*je na swojem stanowisku. Polska zaś 

      

przyrzekła w Genewie, że usunie tego ciężko- 
skomoromitowanego urzędnika. Tak Polska 
dotrzymuje swoich przyrzeczeń!" 

Hufvudstadsbładt 26. 1, w art. wst. p.n. 
„Połska klęska w Genewie" donosi o załat- 
wiemu naprężenia z powodu wvborów na 
Śląsku. Autor twierdzi, że zarówno opozycja 
polska jak' mniejszości narodowe „ledwie od- 
ważyty się brać udział w wyborach do sej 
mv, tak silnv byt teror“. Naisorzej bvło na 
Ślasku, Pomorzu i Poznańskiem, gdzie u- 
zbrojeni zwolennicy rządu popierani przez 
policzę znęcali się nad Niemcami, którzy się 
odważyli głosować. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

- nym 

    

  

„częšė legionistów, fla uratowania siły zbroj- 

„ cenił działalność Tokarza tak w. okresie woi- 

fr 

  

CENA BILETÓW 7 ZŁ. AKADEM. 4. 

Prof. dr. W. Tokarz 
W niedzielę o godz. 6 będzie miał wy 

kład publiczny prof. Warszawskiego Uniwer 
sytetu dr. Wacław Tokarz. Wobec tego, 
czujemy się w przyjemnym obowiązku 
przypomnieć znaczenie ! zasługi prof. Wacła 
wa Tokarza. 

Po ukończeniu gimnazjum w Częstocha 
wie prof. Wacław Tokarz udaje się na stu-.) 
dja do Krakowa. jeszcze na ławie uniwer” 
syteckiej zaznacza się pracami z zakresu hi 
storji Polski i zasila artykułami „Przegłąd 
Wszechpolski" _ reprezentujący _ wówczas 
prąd niepodległościcwy. Pracą „Ostatnie lata 
Hugo Kołłątaja" uzyskuje docenturę na uni- 

ytecie Jagiellońskim, wkrótce potem о- | 
drukiem cenną pracę „Galicia w okre- 

Jozefinskim“ i zostaje nadzwyczajnym 
profesorem uniwersytetu _ Jagiellońskiego. 
Audytorjum prof. Tokarza było zawsze prze 
pełnione. Młodzież zaboru rosyjskiego bojko 
towała szkoły średnie i uniwersytety rosyi- ) 
skie garnęła się do uczelni galicyj skich i wy 
wołaia atmosierę podniecenia duchowego i 
narodowego. Dzieje  porozbiorowe, dzieje 
haszych wysiłków krwawych i zaniedbań _ 
odpowiedniej konjunktury dła zdobycia nie- 
LE — przedmiot wykładów prot. 
okarza—były ważnem źródłem dla mło 

dzieży i potęgowały prąd niepodłegłości 
Wobec zbliżającej się wojny naturalną ior- 
mą tego prądu były organizacje militarne 
młodzieży, organizacie bojowego pogotowia: 
trzelec i Drużyny Strzeleckie, Do tych o 

statuich garnęła się młodzież niepodległoś- 
ciowa niesocjalistyczna, do strzełca zaś PPS. 

Drużyny strzeleckie znalazły się pod sil- 
wpływem prof. Tokarza. Młodzież 

należąca do organizacyj inilitarnych brała 
jako przedmiot swych badań różne monten- 
ty z historji naszej wojskowości. i opraco- 
wywała je w seminarjum prof.  Tokasza. 
Jeszcze uprzednio z jega seminarium wyszły 
cenne prace: P. Pietraszkiewiczówny „Wilno 
w powstaniu Kościuszkowskiem”, Konczyń- 
skiego „Kraków w 1794 r." 

Gdy przed wojną wykłady prof. 
pomijając ich wyscką naukowa wart 
ły czynem narodowym, któremu poświęcał 
całą swoją energię, to podczas wojny w 
której ważyły się losy Polski uznał pracę 
na uniwersytecie czemś niedostatecznem i w 
myśl swej ideologji poszedł do legionów, 
majac już ponad czterdziestkę. Powierzono 
Mu opiekę nad odzieżą żołnierską i prof. To- 
karz liczył tutra, lecz wkrótce powierzono 
Mu pracę dła Niego bardziej odpowiednią, 
mianowicie wykłady na kursach przygoto- 
wujących oficerów. Gdy część Królestwa 
była wyzżwołona od wojsk rosyjskich. pr 
1 z przenióst się do Piotrkowa i dłą cc- 

lów agitacyjnych dojeżdżał do  Dabrowy 
tjórniczej. Podczas jednej dyskusji gdy о- 
ponent endek zadał pytanie: „a co zrobicie | 
jeżeli po ukończeniu wojny Austrja przy 
armjt której istnieją legjony anektuje Królc- 
stwo i nie dopuści niepodległości" —- „je- 

eli vędziemy mieli znaczną zorganizowaną 
siłę zbrojną, będą musieli z nami się liczyć 
i potrafimy przeciwstawić się Austrji". Wyko 
tzystałi te odpowiedź przeciwnicy legionów 
i zadenuncjonowali Tokarza przed Główną 
Komenda Armji Austrjackiej,j skąd  przy- 
szedł rozkaz usunięcia Tokarza z legjonów 
i okupowanvch ziem Królestwa. Tokarz 
znów wrócił do Krakowa, oczekując moż- 
nośct pracy dła armii polskiej. Rozumiał bo- 
wiem dobrze że perwszym organem powsta 
jącego państwa jest armja, której tworze- 
m'e wyłania siłę motorową  dla wytworze- 
nia się innvch organów państwowych. La- 
tem 1917 r. wraca znów do pracy dla wojs- 
ska polskiego do Departamentu Wojskowe- 
g0 Rady Stanu w Warszawie. 

Zaraz po załamaniu się legjonów z po- 
wodu odrzucenia przysięgi przez znaczną 
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nej Polski postawiłem wniosek w radzie 
Stanu utworzenia dwóch pism jednego dla 
żołnierzy, drugiego dla oficerów i powie- 
rzenia redakcji tych pism oraz odpowiednich 
wykładów prof. okarzowi, który miał być 
niezwłocznie sprowadzony z Krakowa. Rada 
Stanu przyjęła mój wniosek, lecz realizacja jego spotkała przeszkodę ze strony wiadz 
wojskowych niemieckich ze wzgłędu na ów wypadek, który spowodował usunięcie prof. Tokarza z Królestwa. Udało mnie się jo 

  

  

    

  

     
   

    

    

            

    

  

   

  

     

   

dnak prbzełamać owa przeszkod. dzięki 
dobrej woli gen. Beka i Tokarz s 
sieni 1917 r. wznowił swą cę dla for- owania ducha naszej armii, Ufa nawiążyć nia łączności „duchowej między nią a uprzedy niemi formacjami wojennemi "Polski. й 

Dzięki. Tokarzowi powstała wychod. i A a zac: do dziś dnia „Bellona, poważny” miesieczi nik woiskowy, Dzięki Niemu rozwinęja się nasza literatura wojskowa. 
MW końcu 1918 r. załamaniu Państw Centralnych, po padas do krajt! wiele wojskowych Polaków dawnej armji 

rosyjskiej przy znacznych wpływach ende- 
cji stanowisko prof. Tokarza jako kierow- nika literatury wojskowej była zachwiane. 
@88 Be mai EK + Lokarz jednak pozostał na swym stanowisku dzięki 
Naczelnemi Wodzowi, który znał i wysoko 

ny jak i przedwojennym. : 
Po dziesięcioletniej pracy dla literatury 

historyczno wojskowej prof. Tokarz wskutek pewnych ubołewania godnych nieporozumień 
porzucił te pracę. Wkrótce potem uniwersy- tet Warszawski ofiarował Mu katedrę. 

Prof. "Tokarz wciągu ostatnich lat kiłku 
nastu poświęcił się specjalnym badaniom 
historji Królestwa Kongresowego, jego 
armj; i powstania 1830 — 3ł r. Niedawno 
wyszła jego obszerna praca „Wojna Polsko 
Rosyjska 1830 — 31 p“ 

Władysław Studnicki. 
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WĘGIEL 
GÓRNOŚLĄSKI 

o WYSOKIFJ KALORYJNOŚCI, 
wagonowo i detalicznie z dostawą w 
zapłoribowanych wozach od pół tonny 

oleca 

po cenach zniżonych 
WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wilno, Zawalna 9, tel. 323. 
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Do członków Bratniej Pomocy "2 
U.S.B. w Wilnie 

KOLEDZY! 
Wykryte ostatnio na terenie Brat- 

niej Pomocy nadużycia głośnem ©- 
chem odbiły się wśród społeczeństwa 
wiłeńskiego. Tembardziej, nie mogą 
przejść koło tego obojętnie ci, którz 
niedawno wyszli z szeregów braci aka 
demickiej i którzy z rozwojem i z roz 
kwitem Wszeciinicy Wileńskiej łączą 
swą wiarę w odrodzenie minionej wiel 
«ości naszego miasta. 

Za poczynione malwersacje będą 
odpowiadały jednostki. Rzeczą jest 
ładz kompetentnych wyjaśnić roz- 

miary ich przestępnej działalności 
rtz wym 

о- 

ierzyć im sprawiedliwą karę. 
Obserwując jednak życie akademickie, 
w ciągu 
za winą 

ostatnich lat, sądzimy, że po 
pojedyńczych jednostek, jed- 

ną z głównych przyczyn tych faktów 
hańbiących jesi 
pracy w 
wych, który zdemoralizowanym, 

atmosfera i system 
organizacjach samopomoco- 

lub 
słabym jednostkom umożliwia popeł- 
nianie nadużyć. 
go syste 
sen Bratniej Pomocy czynnika 

Zasadniczą wadą te- 
mu jest wprowadzenie na te- 

walki 
politycznej. Różne ugrupowania poli- 

    
stać młodzież, tworzą na terenie aka- 
demickim swoje ekspozytwy. T. 
ideowe organizacje 

zw. 

akademickie są 
właśnie najczęściej tego rodzaju ekspo 
zyturami . Wybory do zarządu Bzatniej 

my sobie przediożyć do rozważenia 
zarys projektu reorganizacji Bratniej 
Pomocy, opracow.iy przez tych z po- 
śród nas, którzy w czasie swojej dzia- 
falności mieli u..żność bliższego za- 
poznania się z całym mechanizmem 
pracy Bratniej Fomocy. 

Klub Włóczęgów Senjorów: 
Zbigniew Kaliszczak, Wojciech 

Kozłowski, jan Kruszyński, Kazi- 
mierz Leczycki, Teodor Nagurski, 
Henryk Niewodniczański, Wacław 
Pac - Pomarnacki, Czesław Poło- 
wiński, fózet Reutt, Tadeusz Rym- 
kiewicz, Józef Serafinowicz, Eugen 
jusz Skorko, Stanisław Swianie- 
wicz, Witold Swida, Witold Sylwa- 
nowicz, Stanisław Wiśniewski, Se- 
weryn Wystouch, Henryk Zabiel- 
ski, Kazimierz Zwierko. 

* 

Bratnia Pomoc jest instytucją na- 
wskroś gospodarczą o pokaźnym ma- 
jątku, winna więc ona mieć zzpewnio- 
ną ciągłość pracy i fachową opiekę. 
W chwili obecnej, ani struktura we- 
wnętrzna Zarządu  Bratniej Pomocy, 

iyczne starszego społeczeństwa, prag- ani iej Walne Zebranie tego nie zape- 

c w swej grze politycznej wykorzy- wnłają. Walne Zebrania nie spełniają 
warunków naczelnego organu kontro- 
li, legalności i celowości gospodarki 
samopomocowej zaś odnawiany co ro- 
ku Zarząd Bratniej Pomocy, mając do 
czynienia z zupełnie świeżym,  czę- 

Pomocy stają się próba sił tych ekspo st0 niewyrobionym elementem nietylko 
zytur. Ze szkodą dla idei samopocowej 
wprowadzono metodę układania 
partyjno 

list 
- politycznych. W rezultacie 

walne zebrania Bratniej Pomocy Stały 
się ieren 
nych ze 
rzy dla 

em pracy emisarjuszy politycz 
starszego społeczeństwa, któ 
przyjemności rzucenia na la- 

mach prasy kilku słów o zwycięstwie 
pozostającego pod wpływem ich ha- 
seł odłamu młodzieży, poświęcają dob 
ro i interes instytucji samopomocowej. 
Do pracy, wymagającej 
stkiem p 
są ludzie 
wszelkie 

przedewszy- 
tacy i poświęcenia, wybierani 

ekspozytur. Skutkiem tego 
sprawy, nawet w łonie sanie 

go zarządu nie mogą być traktowane 
obiektywnie, lecz były ujmowane # 

punktu widzenia danej grupy politycz 
P nej. Wytwarzało to atmosierę niesprzy 

jającą pozytywnej i twórczej pracy 
dla budowania jaknajlepszych moral- 
nie i materjalnie warunków bytu dla 

__ akademików. 
Nie wątpimy, że koledzy razem z 

uami doskonale zdają sobie sprawę z 
konieczności uzdrowienia dotychcza- 
sewych stosunków i dlatego pozwala- 

nie zapewnia ciągłości pracy finanso- 
wej lecz często na skutek niefachowo- 
ści swej popełnia omyłki, fatalnie od- 
bijające się na całości gospodarki. 

Reorganizacja Bratniej Pomocy win 
na pójść w kierunku wprowadzenia do 
Zarządu paru płatnych kierowniczych 
stanowisk, obowiązkiem których było- 
by ścisłe przestrzeganie regulaminu 
finansowej gospodarki oraz prowadze 
nie niektórych odpowiedziałnych — а- 
gend Bratniej Fomocy. Młodzież Aka- 
demicka w czasie swych studjów ma 
zamało czasu, by móc zajmować się 
edpowiedziałnemi agendami  Bratniej 
Pomocy bez uszczerbu dla siebie bądź 
dia samej agendy. Honorowe zaś pro- 
wadzenie agend odpowiedzialnych by- 
io demoralizującer gdyż w paru 
wypadkach dawało moralne uspokoje- 
nie: „pracuję bezpłatnie — mogę cze- 
goś żądać”, co przy braku dostatecz- 
nej kontroli dawało drogę do nadużyć. 
Kadencja Zarządu trwałaby jeden rok, 
iecz skład nowego Zarządu winier po- 
siadać 1/3 osób z ustępującego Zarzą- 
du. 

— Zwiększenie kontroli możnaby 
  

   
WNIE 

4: starszego społeczeństwa. Do obowiaz 

dokonać przez wprowadzenie Rady 
Nadzorczej, która składałaby się Zz 
kiłkunastu przedstawicieli młodzieży 
akademickiej, wybranych bądź przez 
>owszechne 5-cio przymiotnikowe gło 
sowanie, bądź też będących przedsta- 
wicielanii posz. zególnych kursów ró- 
Żnych wydziałów. Rada Nadzorcza 
mając w sweni łonie przedstawicieli 
Senatu i Wojewódzkich Komitetów nie 
sienia pomocy PMA oraz czynników 
gospodarczych, posiadałaby równocze 
śnie moralne poparcie i opiekę Senatu 

4 4 4 ków Rady Nadzorczej należałoby przyj 
a 3 4d8'tmowanie sprawozdania i udzielania 

u I KV : 4 absolutorjum Zarządom, uchwałanie 

  

preliminarza budżetowego, wybór Za- 
rządu i Komisji Rewizyjnej. 

Ma L LS 

DESPERACKA UCIECZKA WŁOŚCIAN PRZED 
REPRESJAMI BOLSZEWICKIEM: 

DZIESIĘCIU PRZYPŁACIŁO TO ŻYCIEM 

w 
way Marchow oraz pięciu włościan. 

Z 

pobliżu Dzisny przeszed: na uasze teryto:jum djakon prawosta- 

Jak wynika z zeznań Marchowa uciekli oni przed represjami bolszewic- 
iemi całą grupą, składającą się z klikunastu osób. W pobliżu Dzisny ucieka- 

jących okrążył oddział konny sowieckiej straży granicznej. Żołnierze so- 

wieccy dali salwę, po której tzucili się na bezbroanych z szablami. Zaledwie 
szešciu rieszcześliwcom udało się uiść Śmiereł. || : 

Uciekinierami zajęły się władze administracyjne. 

Tajemnicze porwanie w Niegorełoje 
W Niegorełoje zdarzył się zagadkowy wypadek z pewnym dypłomatą 

sowieckim, jadącym w ® 

| W chwili gdy poci 
towarzystwie dwóch nieznanych osobników z Berlina. 
аз Рагуг — Moskwa przybył do Niegorełoje, wymie- 

aieni dwaj osobnicy wezwali do przedziału oczekujących na stacji czekistów 
i przy ich pomocy wynieśli z pociągu owego dypiomaty, który rzekomo na- 
gle zasłabł. : : 

Osoby będące wóczas w pobliżu zaintrygowane tym wypadkiem zaj- 

rzały do przedziału. Panował tam wielki nieład, nasuwajacy podejrzenie, że 

stoczona została jakaś wałka. Podróżny, 

tskował R 

dącego obecnie we władaniu państwa. 

Z A ORO JW PMS REESE W LEIGH KMYNA ERINONOWECO ARE IE I U 

od protektoratem J. W. P. Marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza w salonach Kasyna Garnizonowego odbędzie się FR 
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ry poprzednio legitymował się 
dyplomatycznym, jak utrzymią, zastał podstępnie sprowadzony 

wa terytorjam sowieckie, lecz w chwił aresztowania stawiał opór. 

Straszliwa śmierć pod lodem 
W pow. baranowickim, koło wsi Zarzeczany podczas wyrębu lodu na tamtejszym 

jeziorze wynikła bójka między kilku robotnikami, w czasie ktorej został uderzony nożem 
i stracony do przerębli Aleksander Starewicz. 

Nim zorganizowano pomoc, ranny poszedł pod lód i utonął. 
Sprawca jan Fistanow został aresztowany. 

Sprawa o skonfiskowany majątek w r. 1863 
Sąd Okręgowy w Nowogródku rozpatrywał sprawę spadkobierców po- 

wstańca 31-go rokir Adama Michałowskiego, dobra którego rząd carski skon 

"i Jego zaś samego skazał na wygnanie. 
dd przyznał prawa spadkobiarców Michałowskiego do majątku, bę- 
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SŁOW O 

marginesie kwestji 
autobusowej 

Przed 3-ma, czy 4-ma tygodniami 
wypłynęła nagle na łamach prasy wia- 
domość, że „Państwowe Zakłady In- 
żynieryjne" w Warszawie — ostatnio 
zaangażowane mową z zagraniczną 
tabryką samochodów .,Sauerera — wy 
stąpiły za pośrednictwem firmy „Ar- 
bon* z ofertą do Magistratu miasta 
Wilna o uzyskanie wyłącznej koncesji 
na uruchomienie komunikacji autobu- 
sowej na terenie Wilna. 

Żądane prawo wyłączności konce- 
sii oczywiście pozbawićby musiało t €- 
dotychczasowe przedsiębiorstwo utrzy 
mujące' tę stałą komunikację, jakiem 
jest „Spółdzielnia Właścicieli Autobu- 
sów* w Wilnie. 

Z uwagi na to, że sprawa ta stała 
się przedmiotem żywej dyskusji w któ- 
rej niestety udziału nie zabrały je- 
szcze czynniki oficjalne, uważamy z 
racji przynależenia tej Spółdzielni do 
vaszego Związku swój obowiązek 
zabrać głos w tej sprawie. 

Z informacyj prasowych  czerpie- 
imy władomości, że władze, a w da- 
nym wypadku Magistrat ofertę tę trak 
tuje całkiem poważnie i uznaje ją za 
korzystną dla miasta. — Takby nale- 
żało sądzić z braku zaprzeczeń w tej 
sprawie. 

Utrzymujemy, jak zapewne wszy- 
Scy poza nami że bezwątpienia miasto 
Wilno wiełe zyskało na użytecznej 
komunikacji autobusowej. jaką ma 
obecnie. Czyżby więc fakt ten, będący 
wyłączną zasługą drobnych przedsię- 
biorców — obywateli tegoż Wilna, nie 
narzucał do pewnego stopnia potrze- 
by liczenia się z nimi i zapytania ich 
o zdanie? Ė 

Oferent, nazwijmy go  przedsię- 
biorcą „zamiejscowym* proponuje: 

1) wpłatę po 150 tysięcy rocznie 
Magistratowi na budowę europejskich 
jezdni, * 

2) postawienie dużych autobusów 
„ładnych'', lecz narazie w ilości do 40 
sztuk, 

3) zatrudnienie tylko części z ро- 
śród obecnego personelu, obsługują- 
cega komunikację autobusową, | 

iżąda wzamian za to 20-letniej 
koncesji wyłącznej, lecz nic nie mówi 
o tem: 

4) že obywatele miasta Wilna 
wobec zmniejszonej ilości kursujących 
wozów ze 108 do 40 (t.j. o 64 proc.) 
czekać będą musieli nie 2 — 3 mi- 
nuty, lecz do 10 minut na przystan- 
kach, co w każdym razie nie idzie w 
parze z zasadą „czas to pieniądz". 

b) że ceny pozostaną bez zmiany, 
a w każdym razie nie podniosą się, 

c) że chce bezpłatnie wyzyskać 
to, co nazwiemy „wyroibieniem fir- 
my, 

d) że chce rok rocznie wyciągać 
i tak już ze szczupłych zapasów go- 
tówki mieszkańców Wilna 2 — 28 
miljona złotych, które dotychczas pe- 
zostawały na miejscu. 

Łuka w ofercie, która stała się osią 
dyskusji, dotyczy pytania „co mają 
robić dotychczasowi właściciele ze 
swotemi attobusami?* Wiemy, że po 
zostali szoferzy i konduktorzy poszli- 
by na „garnek“ funduszu bezrobo- 
cia, ale co zrobić z autobusami? Wy- 
stawiając na sprzedaż  hurtowną 
odrazu wszystkie, obniża się bardzo 
ich ceny, a w ten sposób zostaną zruj 
nowani ich właściciele, obywatele m. 
Wilna. 

! tu tkwi luka w znaczeniu ujem- 
nej strony. moralności zawodowej 
wspomnianej oferty. Bo jeśli się chce 
korzystać z cudzych nakładów i „wy- 
robienia linji* kosztem długich mie- 
sięcy deficytowej gospodarki — na- 
ienczas przyzwoitość nakazuje zapła- 
cić za to prawo temu „kto je ustępu- 
ie, tak, jak się płaci za dobry „znak 
ochronny*, czy wyrobioną firmę: . 

Czemuż więc „Sauerer* nie miałby 
zapłacić? Ten warunek naszem  zda- 
niem winien Magistrat postawić 
„przedsiębiorcy zamiejscowemu', 
gdyż nie kto inny powołany jest do 
dbania o dobro obywateli swego mia- 
sta. 

_ W sytuacji, jaka obecnie wyłoniła 
się w tej sprawie, widzimy dwa wyj- 
ścia i to przez: 

1) zwrócenie się do „Spółdzielni* 
z zapytaniem, gzy byłaby w stanie po- 
dobne warunki zaproponować za wy- 
jatkiem pkt. 2, wzamian za uzyskanie 
koncesji — jeśli tak —to jak nrzvznać 
pierwszeństwo w uznaniu zasługi do- 
iychczasowej; 
4) w razie negatywnej odpowiedzi ze 

«trony „Spółdzielni* i braku chęci ze 
sense ..nauerera* „załatwienia spra- 

odszkodowania  likwidacyjnego 
„Špėtdzielni“ — pozostaje tylko ze- 
zwolenie „Spółdzielni* na dwuletnią 
gospodarkę w celu stopniowego amor 
tyzowania  porobionych nakładów 
wzgl. w celu uzyskania sposobu tej 
cichej likwidacji. 

Całkowicie pewni 
niema obawy utraty reflektantów na 
taką koncesję i po . dwóch latach, 
gdyż przez ten okres komunikacja au- 
tobusowa w Wilnie jeszcze bardziej 
spopułaryzuje się, a tem samem wai- 
tość „wyrobionych linij"*, będzie je- 
szcze większa, zaś miasto nic na tem 

za 

jesteśmy, że 
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Ciśnienie Średnie w mm. 753 
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>-wschodni 

mcja stań stały 

Uwagi: półpochnura0 

URZĘDOWA 

-— Życzenia imieninowe di“ IE Ka. 
Arcybiskupa. Z okazji Imienin JE 
Arcybiskupa Romualda Jatbrzykow- 
skiego Metropolity Wileńskiego liczne 
'v ciągu dwóch dni składano Solenizan 
towi życzenia. 

Około południa w wigilję imienin 
złożyło Mu wizytę Duchowieństwo wi- 
leńskie i przyjezdne. 

W dzień imienin o godz. 1 pp. 
Pan wojewoda Kirtiklis w towarzyst- 
wie nacz. Pawlikowskiego i radcy Pio 
trowicza następnie inni przedstawicie- 
ie władz rządowych, samorządowych, 
wojskowych, stowarzyszenia  kato- 
lickie, między innemi „Odrodzenie', 
„Stowarzyszenie Młodzieży Połskiej' 
wreszcie wielu znajomyci. 

-- Nominacja Kuratora Okręgu Szkolne- 
g. Jak nas informują — Pan Prezydent 

płitej mianował p. Kazimierza Szełągow 
skiego kuratorem Okr. Szkolnego Wiłeńskie 
go, a p Sterana Pogorzelskiego — kurato- 
rem Okr Szkolnego Poleskiego. 

MIEJSKA 
— Akcja rozbudowy. . Do Komitetu Roz- 

budowy m. Wilna wpłynął "od poszczegół- 
nych petentow szereg podań 0 przyznanie 
pożyczek — na łączną sumę 15 miljonów 
złotych. 

iezałeżnie od tego cztery poważne !'r- 
my budowlane zgłosiły chęć wybudowani 
dwudziestu mieszkalnych domów, na p. - 
-mieściach. 

Podania te, po uprzedniem rozpatrzeniu, 
przesłane zostaną odnośnym władzom. 

-—Surowa kara za lichwę. Starosta 

   

    

ukarał za świadome i złośliwe pobiera 
nie za chleb cen wyższvch od biednej 
ludności na przedmieściach od uchwa 
lonych przez komisję rzeczoznawców, 
a zatwierdzonych pzez starostę 
Berkona Mowszę wiaściciela sklepu 
spożywczego przy ul. Antokolskicį 
nr. 84, aresztem hezwzględnym na 
przeciąg czterech tygodni, oraz grzy- 
wną w wysokości 1000 zł. z zamiąną 
wrazie nieuiszczenia na karę. aresz- 
tu przez dni 14. 

— Firma Zygmumt Nagrodzki w Wil-ie 
dąc za hasłem „Zniżka cen na p'-edmioty 
grzemysłu”" obniżyła cenv, narazie tylk» 
kesztem własnego zysku, 1x wszystkie po- 
stadane na składzie artykutv swojej. branzy. 

WOJSKOWA 
— Dowódca i oficerowie 77 pułku  pie- 

choty (strzelców kowieńskich) zawiadamia; 
ją, iż przypadające w dniu -12 lutego 1931 
roku XII Święto Pułkowe 
bieżącym obchodzone w ścisłem gronie puł 
kowem. 

P. p. byłym oficerom pułku oraz ofice- 
rom iezerwy specjalne zaproszenia nie bę- 
dą wysyłane.. 

AKADEMICKA 
-—— Kłub  Włóczęgów - Senjorów. W 

niedziełę dnia 8 b m. odbędzie się spacer nar 
ciarski Klubu Włocżęgów Seniorów, 

Goście ohojga płci miłe widziani. 
Zbiórka 0 godz. Il-tej w lokału- przy 

ulicy Przejazd 5 (Antokol). W terenie nastą 
pi spotkanie o godz. 1! m. 45 na na Sapie- 
żyńskich Rowach cd strony miasta. 

— Wieczór A sbuię rzuć akademi- 
ckich konferencyj św. Wincentego a Paulo 
odbędzie się w niedzięlę 8 - lutego b. r. 0 
godzinie 6-tei wieczorem w .sali wykłado- 
wej Nr. 5 USB. pod hasłem: „Dajmy. ubo- 
gim i opuszczonym Chrystusa", Na program 
wieczoru złoży się krótkie zagajenie i wy- 
kład rektora i proi. Marjana Zdziechowskie- 
go pod tytułem: „Życie Ozanama, założy- 
cieła konierencyj w Paryżu, jako wzór aka 
demickiej akcji dobroczynnej”, poczem zosta 
ną wyświetłone i objaśnione niektóre obra- 
zy z akcji miłosiernej Kościoła. Na końcu 
będa podane pokrótce wskazówki praktycz- 
ne i głos zabierze zgromadzona młodzież &- 
kademicka Ochotnicy do pracy konferencyj 
nej zapiszą sie na arkuszach, by się zgroma 
dzić w pierwszą niedzielę postu na posie- 
dzenie organizacyjne — Prof. M. Zdziechow 
gki, 22-letni kon$erencjonista z Uniwersyte- 
tu Jagiellońskiego, który nadto zna i akcję 
francuskich konferencyj w Paryżu, objaśni 
ram to Chrvstusowe odwiedzanie ubogich i 
nędzarzy, których żywe dusze jakby wcho- 
dzą w duszę odwiedzającego i budzą w nim 
ową uśpioną animam christianam. Spotyka- 
nie się i przenikanie się dusz, leczenie się z 

Grodzki Wileński w dniu wczorajszym pesymizmu własnego widokiem tragedji ny- 
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b. sędzia honcrowy, właścicie! 

nie tracąc z opóźnienia zapoczątko- 
wania, prac astaltowych o 2 iata umo 
żliwia setkom swoich obywateli bez- 
bołesne wyjście z dzisiejszej sytuacji. 

Z irwagi na to, že zagadnienie ko- 
munikacji autobusowej Wilna wiąże 
ze sobą dziś około 550  „žywicieli“ 
t. j. koło półtora tysiąca mieszkańców 
(licząc 3-ch osobową rodzinę) Wilna, 
musimy przeprowadzić ocenę jego Z 
punktu widzenia społeczno-gospodar- 
czego. A tu bezwzględnie stwierdzić 
musimy że: 
A. Koncesja w ręku mieszkańców mia- 
sta daje gwarancję, że poważna ta su- 
ma c—a 2 i pół miljona wróci do lo- 
kałnego obrotu współpracując nad po- 
wolnem łagodzeniem kryzysu, jaki 
Wilno bardziej od innych miast od- 
czuwa. 

B. Natomiast koncesja w ręku 
„przedsiębiorcy zamiejscowego* — Бе- 

  

В. 

KAROL SIPAYŁŁO 
Szambelan du cru Jego Świętobliwości, inżynier dróg I komunikscij, 

ziemski powiatu borysowskiego 
opatrzeny Św. Sskramentami zmaił 6. Ii. 1931 r. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Objazdowej Nr. 6 m. 2 
od*ędzie się w niedzielę 8. II. Nabożeństwo ?ałobne w kościele 
odprawione zostanie w poniedzi»łek 9 II o g dr. 10, poczem nastąpi pogrzeb 
na cmentarzu Rossa, © czem zawiadamia krewnych i znajomych 

Św. Trójcy 

  

    RODZINA 

dzie poza małym wyjątkiem eksploa- 
tacją kieszeni wileńskiego obywatela, 

wpływów  kaso- 
z Wiłna, tak 

w koloniach, 

gdyż główna część 
wych uciekać będzie 
samo jak to się dzieje 
lub kraju okupowanym. 

A sądzimy, że przy równych szan- 
sach oferentów w interesie miasta 
Wilna tak jak : każdego innego, leży 
uwzględnienie czynnika lokalnego. 

Związek Spółdzielni Polskich 
Oddział w Wilnie. 

. Przypisek Redakcji. Związek Spółdzieł- 
ni Polskich oddział w Wilnie uznał się za 
powołanego do omawiania aktuałnego dziś 
problemu autobusowego. Niezupełnie rozu- 
miejąc jaki związek zachodzi między po- 
żyteczną działalnością rewizyjną tej insty- 
tucji, a pomienioną sprawą, nadesłany ar- 
tyku” zamieszczamy, wychodząc z założenia 
że wobec ważności sprawy komunikacji au- 
tobusowej Wilna, nawet niekompetentne 
opinje mogą się na coś przydać. 

ystyc 

bedzie w roku | 

TŁUSTY CZWARTEKI 

dzy i ciłerpienia, zapał do życia twardego 
i Ofiary, — ote owoce pracy po konferen- 
cjach. 

Świadczenia konferencyjne, to šwiad- 
czenie minimalne akademika katolickiego, a 
jednsk wykonywane przez wiełu, dają wiel 
ką sumę zbiorowego, radosnego i młedocia 
nego wysiłku. Wszak obecnie mamy w świe 
cie katolickim 12 tysięcy konferencyj mę 
skich z 180 tysiącami członków czynnych. 
W Polsce zorganizowało się niez, Sto 
warzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincente- 
go, które liczy 340 konferencyj, podzieło- 
nych na związki metropolitalne , Konferen- 
cvj męskich, będziemy mieli jakie 50 w ca 
>si Polsce (z tegan 9 w Wiłnie) i to bez 
wszełkiej ścisłej !qczności. A jednak przynaj 
mniej od tej pracy rozpoczynajmy, ina- 
czej w bezpłodinem _ oczekiwaniu wiełkich 
dzieł społecznych nie wyjdziemy nigdy z 
trazesu i nie przystąpimy do reałnej akcji 
katolickiej. 

Goście miłe widziani. Wstęp wolny. 
— Koło Prawników. Dn. 3 1. w ponie 

  

działek w lokalu Koła (Zamkowa 11) odzę _ 
dzie się zebranie sekcji retorycznej © godz — 
19. i : 

Na zebraniu tem odbędzie się próba pra“ | 
wodst sądowego. 

NADESŁANE. 
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         8 BARCIKOWSKI-$A-POZNA 

-4ło nabycia w opfekachi drogerac/ie 

ZEBRANIA i ODCZYTY - 

— Odczyt S. jarosza p. t. „W tundrach i 
lodowcach Alaski", Wspaniałe przeźrocza i 

barwne opowiadania znanego podróżnika i 
prelegenta Stefana Jarosza, złożą się na nie- 

zmiernie ciekawy wykład, który ‹ 
się we środę — li, i we czwartek —12 bin. 

° lz .7mej wiecz. w sali Śniadeckich U. 
S-B. Życie wśród traperów i poszukiwaczy 
złote, Indjan i Fskimosów, uciążliwe wypra 
wy przez Setki mił bezkreśnej tundry na 

Dałekiej Północy, wreszcie ciekawe prze- 
życia z Z2dniowej walki ze śnieżycą wóród 
lodowców podczas ekspedycji na górę Mc. 
Kinleja na Alasce (najwyższy szczyt "a 
kuli ziemskiej ponad granicą wiecznych śnie 
gów! — oto główne szczegóły interesują- 
cego programu. 

RÓŻNE 

„— Wileńskie Tow. Opieki i Pomocy. | 
nad byłymi pracownikami połskiej tajnej o- © 
światy przedwojennej. . Statut wyżej wy 

nionego Towarzystwa został podany do za 

twierdzenia przez organizatorów P P. k 

Renigera, L. Žycką, Ś. Pietraszkiewiczównę, 
prof. S. Košcialkowskiego, S. Jarockiego i 
ks | Kretowicza. : 

 Tradycyjna maskarada harcerska. Ne 
turainie, jak i w latach ubiegłych, odbędzie 
sie i w tym roku Maskarada harcerska. 

Do 15-go lutego już tyłko kiłka dni po- 
zostało. Dlatego też  szyjcie już kostjumy, 
aby w konkursie zająć jaknajlepsze miejsce 

i otrzymać miłą nagrodę. JE 
Maskarada odbędzie się w niedzielę dnia 

t5-go b m. w sali gimnazjum im. j. Słowa- 
S A 3—3). В 

— Nowy gmach pocztowy. Dvrekcje 
Poczt i Telegrafów uzyskała od i 
stwa 100000 zi. na budowę nowego gmachu 
pocztowego w Baranowiczach = $ 

„Budowa rozpocznie się na wiosnę. 

TEATR | MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohaełance. Dziś te- | 
atr na Pohułance czynny będzie trzykratnie. 

O godz. 12 po poł. ukaze się pa cenach 
źniżonych przemiła bajka dła dzieci i doro- 
słych „Cziprek* Benedykta Hertza w reży- 
serji H. Zetłwerowiczówny, w_ dekoracjach 
kostjumach pomysłu p. H. Schraminowny, 
oraz z bogatą ilustracją nta+yczną kompo- 
zycH p. E. Dziewulskiega. 

O godz. 3.30 pp. po raz cstatni „Dziełny - 
wojak Szwejk*. Ceny miejsc zniżone. 0 ga- 
dzinie 8 w. ukaże się „Papa - kawaler" | 
Carpentera. ` 

jutro o godz. 4.30 pp. „Czupurek* Be- 
nedykta Hertza. Wszystkie bilety sprzedane. 

— Teutr miejski w Lutni. Dziś teatr SE 8 
ny dwukrotnie. () godz. 3.30 ukaże się nie- | 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-cj) 

© chorobach krwi, skórnych, i nerwe- 
wych, osiągamy przy stosowaniu naturalnej 
wody gorzkiej „łranciszka - Józefa" regu 
są funkcjonowanie  narząńów trawie — 
пус! 
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: ‚ Karat życia organizacji kobiet c Pa : ) ' KINO eny znižone: Parter 60 gr. Balkon 50 gr. 
B. poseł Dwor czanin skazany i z 'žszem wykształceniem MIEJSKIE Od dnia 4 do dnia 8 lutego 1931 r. włącznie będzie 3 yświetlany pinki świata: 

Ž : 3 ' { 3 A ab: że S į # @ Dramat miłości wspėle7esnej i mi'cšci—-legendy. Aktėv 14 
za zorganizowanie demonstracji wo m A zs azac RNA LTP „ARKA KO©EGO Ta głównych: Gesige O Brien i Dolores 

i Л tworzenia w Warszawie bibljoteki, obejmu Ostrobramska 8. | Costello. 2.000000 dołarów kosztował ten film, oszołamiający potęgą treści, wi-lkuścią inscenizacji, . aftyzkwem 
Na wokandzie Sądu Okręgoweg 

białoruskiego Dworczanina až sm, 
nistycznych я 

znalazta się Wczoraj sprawa b. posłą 
2uych policji wileńskiej działączy komiu- 

: M. Gawendy i Gitli Kagan oskarżonych o z0.ganizowągie į wzie 
cie czynnego udziau w antypaństwowej demousttacji ulicznej. 

Udział oskarżonych Dworczanina i (Gawendy zosta: na przewodzie są- 
dowym całkowicie udowodniony wobec czego Sąd wyniósł wyrok skazujący: 
Dworczanina na trzy, a Gawendę na dwa lata więzienia. Trzecią osoba zą- 
siadająca na ławie oskarżonych została całkowicie umęwinnioną в 

Wyrok ten dia zasądzonego Dworczanina nie będzie miał realnego 
znaczenia, gdyż jak wiadomo przed kilku tygodniami został on skazany ną 
8 lat ciężkiego więzienia, a pozatem grozi mu jeszcze kilka procesów polity- 
cznych. 

Drogocenne obrazy Ermitażu przejechały 
przez Stożpce 

Przez stację Stołpcy nszejechały w drodze na zachód dwa wagony 
sowieckie napełmone dzierani sztuki z Ermitażu petersburskiego. 

Są to b. cenne obrazy z 17 i 18-go stulecia wiezione prze” bolszewi- 
ków na sp:zedaż do Francji i Anglii 

  

odwołałnie po raz ostatni „Egzotyczna kuzyn 
ka”. Ceny miejsc zniżone. 

„€ godz. 8 w. „Interes z Ameryką". 
Jutro 6 godz. 8 w. „Interes z Ameryką“ 

Wszystkie y sprzedane. 
4 — kademicka. We wiorek dn. 

10. šrodę 11 oraz czwartek 12 lutego odbędą 
sę o godz. 8 w. w sali Teatru Lutnia trzy 
przedstawienia. Szopki akademickiej, która 
dziek' humcrowi i nieirasobliwošci cieszyc 

niewątniiwie dużem powodzeniem 
Szopka: dzieli się na część tradycyjną, oraz 
aktualną, w której ujrzymy w dowcipnej ka 
rykaturze szereg znanych postaci ze Świa- 
1a polityki, sztuk. i t.p. 

'—— Najbliższe premiery. Przygotowania 
de nadchodzących premjer są już w peinym 
toku. Dyrektor Zełwerowicz reżyseruje dwie 

i jednoaktówki Mclnara, które obieg 
ły w tę'umfałlnym pochodzie wszystkie sce- 
ny europejskie: „Bankiet“ oraz „Raz, dwa, 
trzy”. jednocześni” dyr. Zełwerowicz objął 
w „Raz, dwa, trzy” rolę dvrektora banku 

_. Norrisona dającą wielkie połe do popisu 
- skievo. Teatry miejskie w. Warszawie 

aktuja z dyr. Zełwerowiczem w sprawie 
ino goścmnych występów w tej właśnie 

A : * 
W teatrze Lutnia ujrzymy najnowszc ko- 

medje Krzywoszewskiego „Noc Sylwestro- 
wą”, w wykonaniu większości zespołu z Ni- 
wińską, Sawicką, Szurszewską, Balcerzakiem 
Ciecierskim, oraz Wyrwiczem - Wichrow- 
skfm w rolach głównych. 

Artystyczna. W tłusty czwar- 
tek, dn. 12 bm. odbedzie sie w salonach Ka- 
syna (iarnizonowego (Mickiewicza 13) do- 
roczna „Reduta Artystyczna” zespołu Tent- 
rów mieęskich. Trzy wspaniałe orkiestry, li- 
czne nagrocy konkursowe, orąz różnorodne 

_ niespodzianki umilać będa czas płynący :n 
RO zabawie. Nowe pomysłowe 

dekoracje sał balowvch zaprojektował i wy 
konał |. Hawrytkiewicz. 

Bilety za okazaniem zaproszeń, są już 
«ło nabycia w kasie zamawiań w teatrze 
intnia, Osoby, które dotad nie otrzymały 

eń, proszone są 0 składanie swych 
i adresów w kasie, cełem umożl:- 

_- wienia natychmiastowego wysłania zapro- 

ь 

  

— bergowie, 

"_ przeróbki z kiewii 

                  

szen. 
— # Wileńskiego Tow. Filharntoniczne- 

go. W dniu 14 lutego staraniem Wiłeńskie- 
p. Towarzystwa  Filharmonicznego w suli 
х п Muzycznego (ul. Wielka 
47  węłście od ui. Pańskiej) wystąpi sławny 
p'anista Claudio Arrau, który wykona Szercg 
Ltworów niegranych dotvchczas w Wifnie. 
Wiłeńskie Towarzystwo Filh. rozpoczynając 
drugą połowę. sezonu zagwarantowało kon- 
certy z udziałem Ady Sari, Emy Turskiej - 
Bandrowskiej, koncert kampozytorski Mali- 
szewskiego,. tegorocznego laureata państwo 
wej nagrody i wielu innvch wybitnych sit 
krajowych i zagranicznych. 

x „Co tych dzieci na tym świecie" w 
Kołejowem. Pod tym tytułem Ogni- | 

sko Kołejywe urządza w niecziełe v godz, 
16 (czwartei po onłudnu) specialną „aka 
aemję” dla dzieci. W *vm celu zaproszone 
na to popołudnie wszys'sie dzieci. mogące 
przyjść z rodzicami lub sarie. Specialnie za- 

eni zostali panie Hchendlirgerówna i 
Fławska oraz panowie Rohdziewicz : Mali 
nówski. Na program złożą się *ajk,  po- 
wiastki, śniew, a nawet będzie c tem jakto 
jedno większe dziecko .łciało zobaczyć, 
W: Turków i prawdziwą Turcję. 

stęp dla wszystkich wolny. 
„Ognisko Kolejowe"  przygutowuje 

„Obronę Częstochowy*. Zespół amatorski 
pst opi Oguiska Kolejowego dał się 

  

już ooprzednio, poznać jako dobrze zgrany 
i mający U- 
dział tak 
szowie, 

„duże , wyrobienie sceniczne. 
m wykotiawców jak państwo jen- 
hmielewscy, Toinaszewscy, Zem- 
.J.isiecki iin jest dostatecz- 

ną rękojmię iż widowisko będzie :nteresu- 
jące i. ciekawe, co rzeczywiście w Ognisku 
stale. miała miejsce. Bywalcy przedstawień 
o nie jez rozczarowania, 

 gdw, wymienieni brali udzia: Otóż wymie- 

niony. czoławy zespół drainatyczny, łącznie 
z innym, równieź dobrym materjałem ama 
torsk'm, przystępuje do rualizacji powai- 
bej. jak na stosunki Ogniska, sztuki, raczej 

cza „Obrona Często- 
chowy*. Prace już się rozpeczęły, wykoń 

szenie: widowiska-ma nastąpić w marcu. Pra 
& są poważne, qdyż w tym celu szyko- 
"want jest specjalna oprawa dekoracyjna i 
kostjumowa: Ubrania historyczne są Szyte 
podług wymagań techniki kostjumołogicz- 
nej, na podstawie specjałnie sprowadzone- 
go dzieła, traktującego o historycznych stro 
jach. Spodziewac się należy iż wysiłki kie- 
sewnictwa sekcji dramatvczrej, osiągną od 
powiedni wysoki stopień, powodzenia. 

: `°С©О GRAJĄ W KINACH? 
Kino miejskie — Arka Noego. 
Heljos;— Wiatr od morza. 
Casino —= Latarnia morska. 
šwiatowid — Koenigsmai k, 
Pan — W Ed RAA 
Hollywood los Serca 
Kino Ognisko — Ostatni romans. 

UNIWERSYTECKA 

— Wypadki w ciągu doby. Od dn. 6 do 
1 bm, zanotowaro ogółem wypadków 33, w 
tem kradzieży 11 opilstwa 2, przekroczeń 
administracyjnych 7 A 

--Potrącory ze schodów. W 
biwze wypłat w gmachu po Ratuszowym 
AI ze schodów 69 letni Cyprjan Za- 
towski (Sawicz 13). 
Nieszczęśliwego w stanie ciężkim, bo- 

- wiem zachodzi ooawa że doznał on wstrząsu 
- mosgu, ulokowano w szpitalu. 

—. Szukajło Kazimierzowi, ul. Subocz ur. 
| 85, skradziono 15 par cholewek bukatowych 

26 par podeszw dziecinnych i in. drobne 
qzeczy. Kradzieży tei dokonał Dorciuk Wa 
cław, ul. Subocz nr. 85, któregc zatrzymano 
wi Józefowi (ul. Nowoświecka nr. 30) na 
rynku Drzewnym skradziono z kieszeni pl 
tej dokonał Abramowicz Sonia, Antokołska 

Gziono porto:entkę, zawierającą 48 zł. SO 
gr Kradzieży tej dokonała Kostecka |ulja, 
za którą wszczęto poszukiwania. 

— Nagły zgon. Lisiecki Kazimierz, oł. 
Sapieżyńska nr. 5 zmarł nagle wskutek ata 
ku sercowego. 

— Dzisiejsze imprezy sportowe. Dzisiej- 
szy dzień przynosi nam szereg ciekawych im 
prez sportowych. 

©О godz. 12 na Antokolu (boisko 6 pp. 
leg.) odbędą się wielkie zawody narciarskie 
biegi i skoki. 

O godz. 18 w sali Ośrodka WF przy ul. 
Ludwisarskiej 4, — Eliminacyjne i między- 
klubowe Zawody Bokserskie. 

Ildział w 12 spotkaniach biorą: WKB., 
WKS „Pogoń*, ŻAKS, WKS 1 pp.leg. 
WKS 6 ppłeg. WKS 3 B. Sap. 

yeliminowani zawodnicy wezmą udział 
w meczu rewanżowym Wilno — Lwów we 
Lwcwie. ы 

O godzinie 19 w sali Śniadeckich USB 
(al. Świętojańska) cedbędzie sie akademja 
sportowa. Przemawiać będzie prezydent 
miasta mecenas Folejewski, odczyt p.t. „O 
typ nowego Polaka" wygłosi mjr. Włady- 
sław Zietkiewicz z Państwowego Urzędu w 
Warszawie, odczyt pt. „Sport a Społeczeń 
stwo wileńskie" wygłosi p. Michał Frank. 
Podczas akademji zostaną rozdane nagrody 
zą zawody sportowe. 

RADJO WILEŃSKIE 

„ NIEDZIELA DN. 8 LUTEGO 
10.15 Tr. bicia dzwonów i nabożeństwa 

z Bazyliki Wileńskiej. Chór katedralny pod 
dyr. prof. W. Kalinowskiego. 

*1155 — 12.20 Tr. z Krynicy rozgrywek 
finałowych Mistrzostw Świata w hokeju na 
lodzie (Sygnał czasu nakładany) : 

12.20 — tr. I części poranku z Fiłharmonji 
Warsz. ` 

14.00 — Zawody narciarskie o mistrzo- 
stwo Wilna. Tr. z skoczni na Antokolu. 

1400 — 14.20 „Obornik i sposoby jego 
przechowywania" — odczyt wygł. inż. Ro- 
muald Węckowicz. Re i 

14.20 — 15.40 Odczyty rołnicze i muzyka 
z Warszawy. A 

15.40 — 16.1) Audycja dła dzieci stat- 
szych z Warsz. я 

16.40—16.55 „Przesłoniecznienie duszy na 

rodu” — odczyt ze Łwowa wygł. K. Broit- 
czyk. ! ! ’ 

›—"1(7,15 — 17,30: — „\М!абото$с! -przyjem- 
ne i pożyteczne" z Warsz. 

17,30 — 17.40: Rezerwa. 
17,40 — 19.06: Koncert popularny z 

Warszawy. < 
19,00 — 19,20: „Co się dzieje w Wił- 

nie?" — pogadankę wygłosi prof. M. Lima- 
nowski, 2 

19.20 — 19,25: Progr, na poniedziałek. 
10,25 — 19.40: „Nie masz Pana nad u- 

tana“ — felj. z Warsz. wygł. pułk. B. Wie- 
niawa - Długosz wski. 

19.40 — 20.00: Pogadanka aktualna 7 6- 
kazji tygodnia W.F. i P.W. 

2010 —: 21.00: Transm. z Teatru Małego 
w Warsz. ł aktu komedji Acharda p. t. 
„Jaś z księżyca" 

21.00 — 21,15: Kwadr. liter. z Warsz. 

(5. Morcinek). : 

21,15 — 22.00: Recitał skrz. B. Gimpła z 
, awy. 

MA — 22,15: „Szlakiem  argonautow“ 

— feijeton z Warszawy — wygłosi J. Ber- 

son. 
2,15 —- 22.50: Koncert popularny z 

Warszawy. ё 
22.50 — 23.45: Kom. i muz taneczna z 

Warszawy. 
23,45 — 24.00: Komunikat z przebiegu 

międzynar. zawodów hokejowych w Kryni- 

cy. 
PONIEDZIAŁEK, DNIA 9 LUTEGO 

11.58: Czas. 
1205 — 12,50: Muzyka baletowa / Jy- 
1310: Kom. meteor. : 

— 15.50 — 16.10: Lekcja francuskiego z 
Warszawy. 3 

16.10 — 16.15: Progr. dzienny. 
16.15 — 16.45: Audycja dla młodzieży z 

Warszawy, 
1645 — 17.153: Koncert dla młodzieży 
17,15 — 17,40: „Na lodowcach Cornu“ 

— odczyt z Katowic —- wygl. K. Załuski. 
17,45 —- 18.45: Muzyka lekka z Warsz. 
18.45 — 19.00: Wiłeński komunikat 

srortowy. ° 

“1400 — 19.10: Program na wtorek i 
rozm. . 

16.10 — 19.25: Komunikat rolniczy z 

Warsz. zza = 

15.40 — 19,55: Pras. dziennik radj. z 

Warsz. 
1955 — 20.15: „Ogólna charakterystyka 

sytuacji gospodarczej województw północ 

no - wschodnich oraz terytoriów przylez- 

łych" — odczyt wygl. — Tadeusz Nagur- 
Ski. ` 

20.15 — 20.30.: Pogadanka muzyczna 2 
Warsz. i 

20.30 — 22,00: Koncert europejski 
Warszawy . (A. Rubinstein — fortepian). 

22,00: „Tecza i karnawal“ — felj. z 
Warsz. wygł. St. Mar. : 

22,15 -— 22,35: Recitał špiewaczy Enri- 
co Coruso -(nłyty) 1) Verdi — Arja z op. 

„lida“. 2) Mascagni — Ciciliana z op. „Rv- 
cerskošė wiešniacza“. 3) Mutile — O, matko 
moja! 4) Pennino — „Dlaczego?“ 5) Bizet 
— Aria z op „Poławiacze pereł". 

22.50 — 24.00: Kom. i muzyka taneczna 
z Warszawy. 

z 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło   

jącej cały dorobek piśmienniczy kobiecy, po 
€ząwszy od czasów najdawniejszych, zacząt 
ków twórczości kobiecej, aż po dobę dzi- 
Siejszą. 

Bibljoteka ma na celu zgrupowanie wszy 
skich dzie! kobiecych niezależnie od ich ro 
dzaju; obejmuje więc zarówno prace nau- 
kowe, polityczne, społeczne, wszelkie dzieła 
ż dziedziąy literatury, poezji i sztuki, jak 
również i z innych dziedzin życia, nie wy- 
łączając gospodarstwa domowego i kuchgi. 

Rozmiar dzieła jest obojętny, mogą więc 
być zarówno grube tomy, jak i cienkie bra 
szyrki. Wymagane zaś natomiast jest za- 
chowanie iedynego warunku: dzieło musi 
być wydane w iormie książki, broszurki lub 
też odbitki specjalnej (Uwaga: —- prace, 
wydrukowane w wydawnictwach: nauko- 
wych , są uwzględniane). 

Podając powyższe do wiadomości społe 
czeństwa wileńskiego , oraz podkreślając po 
trzebę istnienia wspomnianej bibljoteki, po- 
trzebę zresztą natury ogólnej, szerszej, — 
zwracamy sie do wszystkich postadaczy 
grac kobiecych z apelem o pomoc w zreali 
zowaniu podietego projektu. 

Tu, na Wiłeńszczyźnie, i w samem Wil- 
nie, napewno znajdzie się niejdna nieznana, 
a może cenna książka, przez kobietę napisa- 
na, książki tej nie powinno zabraknąć w 
szeregach innych. 

Oddział Wilenski Organizacji Kobiet z 
Wyższem Wvkształceniem, chcąc przyjść z 
pomocą Warszawie, rozpoczyna „miesią 
hibljoteki kobiecei“. 

Przystępując do zbierania prac kobiecych 
na terenie Wilna, uprzejmie proszę o nad- 
sytanie ich pod adresem: Mickiewicza, 43 
m. 2 — Adwokatt Eugenja Wišcicka. Ter 
min do 1-g0 marca b. r. wlacznie. | 

  

   LECZNICA LIT:W5KIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przvjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 1-6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lec'nicy oraz za wszelki- zabiegi lekar- 
skie i r. ntge 'owskie zost»łaobniżo>na 

  

      
       

    

    

Tylko z oryginalną etykietą i 

korklem jest PRAWDZIWE 
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7 GRCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU] '- 

boNABYCIA WSZĘDZIE 
OEBDEZENTACIA: WILNO, » ZARZECZKA IŚ rta (7 GR 

Pianina 
„ najsłynniejszej 
wszechświa owej fir 
my „ERARD* oraz 
„BETTINGVi 

|„K.iA. FIBIGER"* 
„U/naue za najiepsze w kraju 

(na Targach Północnych nagrodzone 
Wieikim Złotym Medalem) ^ 

sprzedaje ńa-dogounych warunkach 
Kijowska 4 Abelow, 

NM 

Obwieszczenie 
Nagistrat ni. Nowogródka ogłasza nińiej- 

szem przętarg publiczny na wykonanie tab- 

licy rozdzielczej  dła generatora 250 KV. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego r. 

b. 6-godz .13-tej w lokału Magistratu. 

$lepe kosztarysy na wykonanie tablicy z 

instalacją oraz z połączeniem do generatora 

przeglądać można codziennie w Magistracie 

w godzinach urzędowych. 

Oferty należy kierować do dnia 14 lute- 

go r. b. do godz. 12-tej z dołączeniem wad” 

jum w wysokości 3 proc. od sumy oferowa- 

rej 

  

  

  

      

inż. Ludwik Wolnik 
Burmistrz m, Nowogródka 

27. D M M M i 
€666666686666€ 
| Najtaniej kupuje gen to- 

warv u GŁOWIN- 
SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
tweedy,  welwety, flanelet (nipony) 
desen'owe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki. 

UWAGA— WILEŃSKA 27. 
0000000000 00 

po Zniżonych cenach 
NAJLEPSZY 

WĘGIEL;s7: koncernu 
„PROGRESS“ 

oraz koks wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 

ro Cenach zniżonych 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Przemysłowe 

egzystuje 

M D E U L L r. 1890 
Bivro; Wiłno, Jagiellońska 3-—6 tel. 811. 

Składy węglowe: Słowackiego 27,tel. 14-46. 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach: i 

składach aptecznych znanego 
Środka od odcisków 

° Ргом. A. PAKA © 

%©03950€80068Q0 

  

      

  

gry i režyserji. K sa czynna o g. 3.30. nc” tek seansó: od 4- . Nasten v "*roorsm: „Walc naddunajskt“ 

akr baiyczne i t. d. Wesoły tydzień o iym samym preg «mie miał niezwykłe powodzenie na wszystki h = | 

  

Dziś ostatni dzień! Film domonsunje się tylhu w kinie „H.lios* Na 1 szy Stans Ceny zniżene 

  
  

  

Jos : Triumf dźwiękowego Filmu Polskiego. Wielka Dźwiękowa Epopea Morska 
‚ й na tle geniałnego d icia Dramat m łości, grozy i boŃster- 

d WiLEŃSKA zz, | STEFANA <EROMSKIEGO w AT ов А@“: sia W AL GE 
Tel. 325. Marja MALICKA, Adam BRODZISZ, Kaz. JUNOSZĄ STĘPOW SKI, Eugenjusz BOBO 

‚ Nejxiektzv sukces bież, sezonu Dla młodzieży dozwolone, Poc'ątek a god” 1, В, Я 1 'О 15 

kę ERO = RE я Jutro premjeFal Po idz pierwszy w Wimie! Ni Wzór w el.1ola Stoll: Dwie godzi.» humuiti 1 Smiiecan! 

„HELIOS: | WESGRY TYDZIEŃ WILEŃSSI pge ż yo Poe 
ul. REI 38, ności, groteski, Rexel. film w wyk naniu czworonożnych gwlazd p t „Psi trójkąt", rewia „PIR Cl“, tańce 

świato ych Wszys:v Špies cie urzeć! Povcz:iek seans w o g dz, 4.6. Ri '0.'5 

y. GE 5 & CA ea osnuty 
  

uziś! Polski przebó, dźsi;kow % „EŃ 
Dźwiękcwe Kino Polska mowa! Polski spiew! na tle życia  etwigmacji 

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

      

      

     
        

  

r lach gł Janina Roma / 
„KOLLYWOOB: | nówna, Aleksander Żabczyński, Tadeusz Olsza, Zofja Grabowska, Biegańsk!, Rogulski i Gawikęwski 

Mickiewicza 22. Nad program: Rewelacyjne dodatki dżwięsowe. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. + 
Seansy o g01z. 4. 6, 8 i 030 1 

DŹWIĘKOWE KINO Dziś osiain: dzień! й й ` | 
Wielki przebój dźwiękowy E Ta e 8 5 % AB RE MA 

© Wspaniały wstr-ąsa'ący dramat życiowo erotyczny. W rol. gł. trzy gwiazdy: kuszaca, powałya 
kę NE pizystojny JM e owa itajemniczy Robert Ellis Świetac ełekty 

5 więkowe. rogram rewełacyjne la ki dźwiękowe. Na er » Sea ceny zui: WwiELKA 47. prog K W Ž Pa Pania PET Szy Sean$ ceny zuiżone 

Jutro premjerał P. zeooj dżwiękowy! Ogień i żar miłoś i! Szalo1y romans! Šaiew i tańce 
Dźwiękowe 56 6 € E$ Dramat buziiwej || 

kino „CASINO E ZLOTY z a AŽ 8 Bi ETA dzien częóć | mdłości 
ul. Wiclka 47 w rol. gł. pelna temperameniu Leonora Urilch. Nad program: Atrakrja džwiękowe i Tygo- 

dnik dźwiękowy. Na |-szy seans cenv zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 16.15. 

Lziś! Kewełacyjny przeboj! i & : BER 
KINO UMO EC halo i iii Emil Jannings w wzrusżającym dramacie p. & 

PAN“ 7 $ £ X ś w w pozostałych rolach głownych ” M głwnyc! 
Tl BLA HB RAA T A Esther Ralston I Gary Cooper 

3 Poczatek 0 godz. 3-ei, w dnie šwiat. 0 g. !-ej. Ceny od 40 gr. й 

Kino Koi. | Bożyszcze kobiet niezżówuewy Ewan Petrowicz i znany Hr. A. Asterhazy w 10 aktowym dra nacie p. 't. 
22 4 Adjutant Jej 

Apia s „$$ TATAI BO A R a Be # ‹Кэц żęcej Mości 

dc Rd T-n silny dramat erotyczny przedstiwia przepych i intrygi dworu książęcego, zachwyca porywającą grą artystów, 
S 2 w ru za zero а walk i niebezpieczeństw. Początek seansów o godz. 5 w niedzielę ! święta o godz. 4 pp. 

aa ай | . = 2 

| Oszczędności 
j swoje złoie i dolary 

ulokuj na wysokie 
procentowanie.  Go- 
'ówka twoja jest zabe- 
pieczona złotem, STe- 

p 2 brem i drogieiu kamie- 
RY ZEW. nami. LOMBARD A 

ód zaa «atedralny. Biskupia 1 3 

2) wyłącza stację iezaimą Wydaje: pozyczki pod -j 
3) t wiern sdbiėr Kasis po, srebra, 

в ' brylantów, futer, me- 
tzys y. y r oli, pianin, saniocho- 

43 KI ów i wszelkich towa ŻĄDAJCIE DEMO *STRARCJI— E 
PRZEKONAJCIE SIĘ! a 

ь GÓRN UWADZE G 

Pianina i Fortepiany ROZki PRZEMY-LOWCO Vi KONSUMENTÓW 
o śwłatowej stawie Pleyel, Bechstein etc., | ARERORERGO. Najtańsze źródło zakupu : 

takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn. pierwszo: zędaego górnośląskiego 

aa rzeczywiście ski WRA Dom 
w kraju przez najwybitniejszych iachowe 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- murowany 

sprzedaje się. Połocka 
8, (4 wiedzieć się 
właściciela. ° 

Pianino 

niu * iw Wilnie wr. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

|| K. DĄBROWSKA „susi 2 
Niemiecka. 3, m. 6. 

1929 ,, RAS 
„IKresowe T.wo Węglowe | 

  

  

      

PO7FDAŻ | WYNWSIP IF CFNY PABRYCZNE, 

5 zagraniczne, nowe (WS ana zr ye | 
"xn R sprzedaje sę niedrogo one. „Gł scRe 7 | 00©€006006080666680(] 77,0, wj.d. | witwo, ut NIEMIECKA 22, tet. 268 

PA Ł D E $ K į h Św.  Michelski  zauł. shłsi: ul. Ponarska 77, tel. 594, 
3 SUC P 8 m, 5. > Dostawa od 1 tonny waapiasiboszgych 

Ё : - : z RZ 40744 

Składnica Państwowa Materjałów Drzewnych i WIDZEW IEEZAZROZS ` 
przy Dyr. Lasow Pafstv. W Wilnie, Wielka 66, pok, 4 „Mihibacha OGŁOSZENIE | 

LAS 400 i -Bhie do... Komonik- Sad Pugietanogio“ Wine. 
SE э sprzedan a, ul Gimna- Tewiru |-go, mieszk. w Wilnie przy UL 

ul; Piłsudskiego 67. . „а 

'000000000000009066 

ja<uszeraj Pokój 

Sawicz 16 na zasadzie art. 1030 UPC. о— | 
głasza, że w dniu 11 lutego 1931 roku od 
odziny 10 rano w Wilnie przy ul. Nienuec 
iej5 w sklepie futer odbędzie się sprzedaż 

2 przetargu publicznego ruchomości należą 
cych do Leona lika, składających się z fu 

zjalna 10, m. 2. 

OBIADY 
Wiwulskiego 6 c, m. 14 

  

LEKARZE    RRSTUWYZZ OREGON) ORA > ter, oszacowanych na si.mę złotych 3452, 

: a maca ots Miłosierdziu na pokrycie należności firmy Braci Kirzner i 

Br. medycyny AKUSZERKA _ g.,eć się od 2 do S-ej. naszych Sz. Sz. Czy: DP. Mickun. Licytacja jako powtórna rozpo- 
A. Cymbler ŚMIAŁOWSKA ©0007 ęeluików polecomy b. Cznie Sie od ceny niższej oszacowania. 

> y 18; Usbiast Kosme Dwą pokoje nauczycielkę, pozosta- Komornik Wi. Matuchniak 

Choroby weneryczne, jyczny, ns5WA ziarszc? bk ją 4 w nędzy, chorą, 
skėrne | mirzidu mo- ti, piegi, wagry, łepież fabryka i skład mebli z mebli > b:lkonem ©; awioną możności 
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12, rog Tatarskicj piZyj- padanie włosów, Mic 7 używalnością kuchni. zyjmuje Administra: W W | k $ k 
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Tel. 15-64. — SE nauczycie ki. Ši Pe Joa. P aż 

a REA — — m wła: 
—.  DOKTÓR ' Niedužy pokój Sprzedają się. ma” Istnieje 4a 1618, й 1 

um: owan «e WS/yV- й ° 4 l 

Zeldowicz stkiemi wyglad 6 (MOJE Szpice |] jklnie, sypiałaie, salony, gabiūcty, 
. = Iskeka Artyleryi łóżka niklowane i angielskie, kredem 

chor. móre, ; a СЕГ Me Jagiellońska Ai TORA I, m. 3. w, stoły, sr krzesla! _dębo- 

ryczne, narządów о- й i eit p. ine warunki - 

с:от%‹і‚воа‘л?е;‹!о 1, : 'БА'З':‘ЕТ DOM murowany = 

м sejonamaj Kosme- no oczesny w śród- + 
RR A nl Leczniczej. mieściu © 3 miesz- J y 
DOKTOR icia i iach $ > 

Wilno, Micwiewicza 3 kaniach ze wszyst- т 2 

ZELDOWICZOWA m 4.. kiemi wygodami z yły majster firmy 

KOBIECE, _ WENE- Urodę ROC Studentka K sprzedamy Paweł Bure 
onserwu- : > X k 

RYCZNE NARZĄDÓW „2, AORROOIĘ -Gd6 te. Ii go roku = = Dom H.-K. „Za- poleca wielki wybór zegarów i bie 
MOCZOWYCH $& wsswa“ įsi skazy rę sa i u ad. | thęta“ Micklewi- Żuterji oraz - precyzyjna naprawa : 
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„uł. Mickiewicza 24. twazy i ciała (panie) uj św. Jańska 11—7 | DY HE Wlino, A. Mickiewicza 4. | 

tel, 277. Sz uczne ać se 2 MAJĄTKÓW | 

iż. ry. Wypadanie włosów s 
s bos Najnowsze Ogrodnik do wydzierżawienia Wyborowe ia 

DOKTOR udobycze kosmetyki £3- potrzebny na wieś poszukujemy dla 
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oraz usuwa wady zkóry. 7 LOKTOR wany agronom - н lató 
Gabinet | AB Ка K i warzyw i kwiatów, 

Szyrwindt Kosmetyki Cedió osa, > Par r 6 u już otrzymał 

choroby weneryczne, Leczniczej posady rządowej łubi modelowania krawie- WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 

skórne i moczoplciowe, J. Hryniewiczewej. jo majątku. Oferty cvyzny damskiej uczę 

Wielka 19, od 9 do 1 al, WIELKA M 18 m.$,przesyiač pod  „Agro-korespondencyinie (li- 

Przyj. w g. 10-11 4-7 10m 
\. 2. Р. № №, 
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Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we 
neryczne i moczopłcio 
we. Wlłeńska 3 oc 
8— 1414 — 8. Tel, 
567. 

stownie) najnowszą, 
na łatwiejszą i najtań- 
szą, nikomu nieznaną 

— metodą, Si 
- w.październiku 198 r. 

Rządca Szybki i dobry wynik 
ekonom nauki gwarantowany 

młodv, erergiczny, sa- Zapisy przyjmuje mi- 
' motny, leze: weferv-strzyni Wiśniewska - 

Ed igi narji, z dobremi Świa- Dobrucka — odznaczo- 
Najłatwiejsza Ciepł de.twami, z długol t-na nagrodą: „Grand 

i najprędsza metoda pokó nią praktyką gospo=Prix" złotemi medal mi 

nauczania się języ- ze wszystkiemi wygo- darcza, poszukuje po- i dyplomami. W arszawa 
ków obcych „Lingua dami wsdaje się. An-sady od dnia 1 marca Niecała 12. Na porto 

phone". Wilno, ul.Nie- tokol, Przejazd Nr. 6. Łaskawe zgłoszenia załączać znaczek po- 
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« Wilno, Wileńska 
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    LOKALE 
TSO 

į SYNDYKAT ROLNICZY 
BS wino, ul. Zawalna 9 

BREE Zgubione 
Z 5 U R \ zašwiad zenie wydane 

' przez P. K. U. Świę- 
| Baa Z 189% ŽŽ 

— 
imię Jūzefa Žejmo, d0- 

"słoneczny Zgubiony  wói o obisty wzdany 

y. weksel na sumę. 260 przez Starostwo Świę- 
zł, wystawca Kazimierz ciańskie na imię = 
leczicki. Ostrzega się wyżej oraz weksei 
przed przyjęc em tsko- (in blanco) podpisany 
we o i jednocześnie przez Rom':alda Barzdo 

unieważnia się ma sumę 250 zł, umie- 
ważnia Się.   
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