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KSIĄŻĘ JANUSZ RADZIWIŁŁ 
Dwudniowa debata w komisji 

spraw zagranicznych była właściwie 

debatą nie nad polityką zagraniczną. 

"W doskonałem przemówieniu, które 

wygłosił dziś p. Tadeusz  Hołówko, 
podkreślił on, że od mówców opozycyj 

nych słyszał tylko zgodę na ogólne wy 

tyczne linje polityki naszego Minister 

stwa Spraw Zagranicznych. Istotnie p. 

Stroński nawet wyraźnie stwierdzał, że 
«uważa naszą politykę wobec Gdańska 

za słuszna, naszą cierpliwość wobec 

Litwy Kowieńskiej również za słuszną, 

a w naszej polityce wobec Niemiec p. 

Stroński przecież  kolaboruje swojem 
piórem w Ministerstwie Spraw Zagra- 

nicznych, .W sprawie o pakt o nieagre- 

sji ze Związkiem Socjalistycznych Re- 
publik Rad, potwierdzającym raz jesz- 

cze pakty Kelloga i Litwinowa, które- 

go p. Stroński się domagał, wyjaśnił 

spokojnie p. Hołówko, że wina tu nie 

leży po naszej stronie, lecz po stronie 

sowieckiej, gdyż my gotowi jesteśmy 

taki układ w każdej chwili podpisać, by- 

łeby Sowiety podpisały go również z 

  

| innemi państwami europejskiemi, gra- 
niczacemi z Kolszewją. 

Opozycyjność więc przemawiają- 

cych mówców z opozycji nie była skie 

rowana przeciwko naszej polityce za- 
granicznej, lecz tylko wewnętrznej. I 

tutaj najlepsi mówcy z opozycji wy- 
prawiali zgoła karkołomne skoki. Z 
przemówienia posła Niedziałkowskiego 

możnaby wywnioskować, że wszystkie 
Geiekty t minusy w-międzynarodoweni 

położeniu Polski pochodzą stąd, że ma 

imv w Polsce silny rząd. Mówca tak 

świetny jak prof. Stroński zblamował 

się paradoksem, że w XVIII wieku Pol- 

ska dlatego upadła, że świat nie rozu- 

miał polityki Polski — teraz zaś —- 
stwierdził prof. Stroński — świat tak- 
że jej nie rozumie i tu tkwi, — według 

prof. Strońskiego, — przyczyna na- 

szych niepowodzeń w polityce zagrani- 

cznej. Tego nie można nawet nazwać 
paradoksem, bo paradoks to żart, u- 

brany w formę prawdy. a tutaj nawet 

*ej optycznej prawdy nam brakuje. 
któż bowiem z historyków naserjoby się 

zastanowił nad teorją, że rozbiory Pol- 
ski byłv przyczyną tego, że Fryderyk 
li, Fryderyk Wilhelm i Herzberg, że 

Bischofiswerder, że Marja Teresa, |0- 

- zef JI i Leopold z Kaunitzem i Thugut- 
4 tem, że wreszcie Katarzyna II i biedny 

Stackelberg nie rozumieli Polski. Kar- 
kcłomność tego paradoksu i to, że czło 
wiek tak niepospolicie zdolny, jak prof. 
Stroński musi się takiemi argumentami 
posługiwać, do wodzi tylko karkołom- 
ności samej tezy, że istnienie silnego i 

anergicznego w polityce wewnętrznej 
rządu może być minusem w polityce 

sagranicznej. я 
Trzech mówców w czasie tej deba- 

ty o głowę wywyższyło swe przemówie 
nia ponad wszystkiemi innemi. Byli to: 
Holėwko, dzięki logice i jasności swo- 

ich argumentów, dzięki doskonałym 

dowrcipom, któremi ośmieszył opozy- 
cję socjalistyczną, prof. Stroński, dzię- 

ki żywosci swego przemówienia i wre- 

szcie książę Radziwiłł, którego impo- 
nujące przemówienie końcowe zrobiło 
najsilniejsze na wszystkich wrażenie. 

Słuchając prof. Strańskiego, roz- 
sayslałem o różnicach, jakie zachodzą 

pomiędzy mowa a artykułem dzienni- 

karskim, Mowa jest konstrukcją arty- 

styczną jeszcze bardziej nietrwałą, niż 

artykuł dziennikarski, — o ile rzeźby 

4 žyia lat tysiące, obrazy całe wieki, po- 

  

wieść lat kiłkadziesiąt, o tyle artyku- 
ły dziennikarskie tylko 24 godziny, a 
życie mowy kończy się z jei ukończe- 
niem. Lecz poza tą długoscią swego 

życia o ileż mcwa jest doskonalszym 
imstrmmentem artystycznej ekspresji, 
niż artykuł. Zachodzi ta sama różni- 
ca, co pomiędzy rysunkowym  szki-- 

cem a wykończonem wszystkiemi bar- 

wami całkowitem dziełem malarstwa 

Konto czekowe PKO. 

  

W artykule dziennikarskim zaledwie 

kolor czcionek może czasami coś uwy 

puklić, mowa rozporządza gamą, któ- 

1iej obszerność nie ma wprost granic. 

— dla wyrażenia potęgi i siły przeko- 

nania czy uczucia, dlą wyrażenia ko- 

iorów, cieniów, odcieni, dla wyražeiia 

tonów i półtonów wypowiadanych ту- 

śli. Od patosu uroczystego do uśmie- 

chu intymnego. 

Książę Radziwiłł przemawiał ostat- 

mi z listy mówców. Dla wygłoszenia 

swego przemówienia opuścił miejsce 

prezydjalne i zdał przewodnictwo, 

gdyż, jak to kilkakrotnie zaznaczył, 

chciał przemawiać jako zwykły poseł, 

by mieć całkowitą swobodę w wy- 

rażaniu swych myśli. W' mowie swej 

książę Radziwiłł dał wvraz liberalności 

i szerokości swej myśli, gdy chodzi o 

stosunki z bolszewikami, z jednoczes- 

вет bardzo trwałem i stanowczem, że- 

laznem stanowiskiem w sprawach poli 

tyki międzynarodowej. Wspominałem 

„już, że mowa ta wypadła imponująco 
i że najsilniejsze na wszystkich sprawi- 

1а wrażenie. Książę przemawiał sto- 

jąc, nadając świetną, opanowaną dyk- 
cją wielkie znaczenie każdemu słowu, 
a obecni mieli wrażenie, że słyszą głę 

boką deklarację o historycznem zna- 

czeniu. Pisałem kiedyś, że prof. Stroń- 

ski jest gorszy jaku mówca patetyczny, 

ze rodzajem jego talentu są przemó- 

włenia lekkie, z pasmami feljetonu w 
nie wplecionemi. Teraz konstatuję, że 

książę Radziwiłł jest niezrównany, jako 
mówca właśnie w roli człowieka, wy- 

głaszającego deklarację o wielkiem hi- 
storycznem znaczeniu. Pod tym wzglę 

dem nie wiem, czy wśród mówców 

europejskich wieluby znalazł równych 

sobie konkurentów. 

Jakież będą skutki mowy księcia Ra 

dziwiłła? Sądzę. że będą liczne —- i 

dzielę je na dwa rodzaje: echa tej mo- 

wy na zagranicę i echa tej mowy w 

kraju. Sądzę, że zagranicą echo jej bę- 

dzie o wiele większe, niż w kraju i że 

przedewszystkiem zagranicą liczyć się 

trzeba z jej skutkami. Cat. 

Sprostowanie osobiste 

W sobotnim numerze „Słowa”* pod tv- 
tułem „Mowa posła Stanisława Mackiewicza” 
zostało umieszczone moje przemówienie na 
komisji spraw zagranicznych. Pośpieszam za 
znaczyć, że stała się to bez mojej wiedzy i 

woli dzieki fatalnemu nieporozumieniu, skut 
kiem którego zastępca w redakcji dał do 
druku niepoprawiory bruljon mego przemó- 
wieria, pozbawiony nota bene tego, co zwy- 
kle ma największe w przemówieniach zna- 
czenie, to jest „Schlusswortu”. Dzięki temu 
wydrukowane w Słowie scbotniem przemó- 
wienie pełne jest usterek, jak np. zupełnie 
niewłaściwie przytoczonej cytaty z przemó- 
wieria senatora iKozickiego, jak źle podanej 
liczby wyznawców nowego obrządku i .t.d 
* £d.. Dotenęto mnie przykro to nieporozu- 
m'erie, gdyż dotychczas żadnych swoich 
przemówień, nawet takich, do których przy 
wiązywałem pewną wage. jak np. przemó- 
wienia na obchodzie listopadowym w wi- 
kństiej Reducie, nie ogłaszałem w Słowie. 
Zamieszczenie mego przen'ówienia w Słowie 
z czysto dziennikarskiego, t.j. informacyjne- 
fo punktu widzenia nie było racjonalne, mia- 
nowirie Słowo nie jest w stanie pomieścić 
wszystkich przemówień na komisji wygło- 
szonych, zostały przemówienia, które są dale 
ko bardziej miarodajne dla poinformowania 
czytelników o linji Bloku Bezpart. w poli- 
tyce zagr. to jest przemówienie  prze- 
wodn:czącego komisji księca Radziwiłła i.wi- 
ceprezesa Bloku p Hołówki. SŁ M. 

  

POWRÓT PANA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA, PAT. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej powrócił w 
dniu 21 b. m. do stolicy o godz. 9.10 

po kilkutygodniowym wypoczynku 

w. Wiśle. 

MARSZPEEK "ŠWITALSKI 
w ZAKOPANEM | 

KATOWICE, PAT. Marszałek Sej- 
mu dr. Świtalski, który przez kilka dni 
bawił w Gościnie u Pana Prezvdenta 
ua Zameczku w Wiśle, odjechał w 
sobotę rano z Wisły do Zakopanego, 
gdzie spędzi dalszy ciąg swego urlo- 
pu wypoczynkowego. 

  

  

Opłata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Numer dzisiejszy zawiera dodatek „Słówko" 

DUKSZTY — Bniet Kojejowy. 

KLECK — Sklep „jedność”, 

pocztowa uiszczona ryczałtem. 

SARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A, Laszuk, 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 ы 

Zagraniczne 509, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50% droże, 
niane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
) N. ŚWIĘCIANY — xsięgarnia T-wa „Rush“. 
| OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

STOLPCE — Ksiegarria T-wa „Ruch“, - 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strome 4-ej 1 %ej gr. 40. Ła tekstem 10 gi. Komumkaty OTEZ 

gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

j.. Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

Zamach na życie króla Achmed -Zogu 
ADJUTANT TOPOLAY! ZABITY 

WIEDEŃ. (PAT). — Na króla albańskiego Achmed - Zogu, bawiącego 
obecnie w Wiedniu, dokonano w Wiedniu w piątek zamachu rewolwerowego 
na tle politycznem. 

Król Achmed - Zogu był na przedstawieniu w operze. Po przedstawie- 
niu, które się skończyło o godz. 22 wyszedł krół z gmachu opery tylnem wyjś 
ciem i udał się wraz z towarzyszącemi ram osobami do samochodu, który cze- 
kał na nich. W chwili, kiedy król zajął miejsce w samochodzie padło około 10 
strzałów. Król wyszedł bez szwanku, natomiast adjutant Topołayi został za- 
Lity a minister dworski Libarow został ranny w nogę Król nie zważając na 
niebezpieczeństwo rzucił się na ratunek ofiarom zamachu. 

Policja aresztowała sprawców. Są to członkowie ałbańskiej organizacji 
terrorystycznej Aziz Cami i Niag Gielossi. 

SZCZEGÓŁY ZAMACHU 

WIEDEŃ, (PAT) — O zamachu na króla Achmed - Zogu podają dzien 
niki następujące szczegóły: Sprawcy zamachu ujrzawszy króla i jego orszak 
składający się z 4 osób, rozpoczęli strzelaninę z rewolweru. 5 strzałów zra- 
nilo śmiertelnie mjr. Topolayi,, jeden strza! zranił ministra albańskiego Liba- 
nowa. Libachow dobył również rewolweru i strzelił kiilkakrotnie do sprawców 
zamachu, chybiając jednak celu. Również i albański konsul generalny, znajdu- 
jący się w pobliżu automobili, strzelił do uciekających sprawców zamachu. 
Razem naliczono 15 strzałów. 

Publiczność, wzburzona zamachem zatrzymała obu sprawców i oddała 
ich w ręce połicji. Obaj są byłymi oficerami albańskimi. Otoczenie króla 
twierdzi, iż był jeszcze żrzeci uczestnik zemachu, który jednak zdołał zbiec. 

OŚWIADCZENIE 7ZAMACHOWCA 

WIEDEŃ. (PAT). — Policja are wykończyć swego zamiaru zabicia kró- 
sztowała 12 podejrzanych emigrantów la Zogu, król howiem wygnał go z 
albańskich. Sprawca zamachu Gjelossi kraiu j zasądził wraz z jego wspėlni 
oświadczył, że żałuje, iż nie mógł kami zaocznie na śmierć. 

  

Autor „Cjankali” aresztowany 
BERLIN, PAT. Znany stuttgarcki lekarz dr. Wolf, autor głośnej sztuki 

teatralno-fiimowej pod nazwą „,„Cjankali'' został aresztowany. 
Dr. Wolf oskarżony jest o przestępstwo z art. 218 niemieckiego kodeksu 

karnego, zabraniającego spędzanie płosu. Równocześnie aresztowano iekarkę 
dr. Jacobowi'z, specjalistkę od chorób skórnych. Aresztowania te wywołały 
wielką s nsację, gdyż |-k wiadomo, dr. Wolf był jednym z przywódców ruchu 
ała. ego paragrafy niemieckiego kodeksu karnego, zakazujące spędzanie 
odu. 

Katastrofa górniczaw Niemczech 
BERLIN. (PAT). —  Kopalnie 

Eschweiler Resserwe w Rohtbergu pod 
Akwizgranem nawiedzila w dniu 21 bm 
rano katastrofa wybuchu gazów. 

tych. 14 górników z objawami zatru- 
cia gazem przewieziono do szpitala, 
"ddziałom ratowniczym, pracującym 
gorączkowo nad przebiciem tunelu do 

_ Wybuch nastąpił w sztolni, znajdu- 
iącej się na głębokości 600 m. Z 0 
robotników, którzy stanowili ranną za- 
ioge kopalni, tyiko niewielu zdołało wy 
dostać sie na powierzchnię. Pozostali 
odcięci zostali w głębi szybu. Dotych 
czas wydobyto z pod gruzów 29 zabi- 

zamkniętych nie udało się jeszcze usu- 
nąć zwału. Wiadomość o kafastrofie 
lotem błyskawicy obiegła okoliczne - 
siedta górnicze, szerząc panikę. Wśród 
tłumów, gromadzących się przed bra- 
manii, rozgrywały sie przez cały dzień 
wstrząsające sceny. 

DEPESZA KONDOLENCYJNA 

PFRLIN. (PAT) Z Powodu katastro 
ty górniczej na kopalni Escheiler Re- 
serwe minister pracy Stegerwald w 
imieniu własnem oraz rządu Rzeszy wy 

ERDZEW REMETORSTZEZY DTI ZYCRYZKZ SANTA PET O NRET RZS CS | 

Debaty nad polityką zagraniczną 
Wywiadz Marszałkiem 

Piłsudskim 
ZAMIESZCZA RL BRAZYLI|- 

KI 

RIO DE JANEIRO. (PAT) —.. Wiel 
ki dziennik brazylijski „„Coreio da Man 
aa* zamieszcza wywiad, udzielony ko- 

respondentowi tego pisma na Maderze 
przez Marszałka Piłsudskiego. 

W wywiadzie tym Marszałek nie 
porusza zagadnień politycznych, oma- 
wiając tylko sprawę emigracji polskiej 
do Brazylji. W zakończeniu wywiadu 
Marszałek wskazuje, że Polska żyje w 
spokoju i ładzie i że zgodnie z wiekową 
tradycją daleka jest od wszelkich am- 
bicyj zaborczych. Korespondent uzu- 
pełria wywiad informacjami o sytuacji 
gospodarczej Polski, których udzielił 
mu bawiący na Maderze kpt. Lepecki. 

Zamieszczając wywiad. dziennik po- 
daje jednocześnie charakterystykę po- 
staci Marszałka Piłsudskiego, nazywa- 
jąc go połskim Napoleonem. 

  

PIŁOCI POLSCY KONTYNUUJĄ LOT. 

WARSZAWA. (PAT). — Lotnicy 
kpt. pilot Skarżyński i por. obserwator 
Markiewicz wystartowali w piątek ra- 
na z Kairu w stronę Kartumu w Suda 
nie angielskim i wylądowaii po przeby- 
ciu półtora tysiąca klm. w miejscowoś- 
ci Antra. W sobotę mieli lotnicy odle- 
cieć do Kartumu, gdzie zatrzymają się 
prawdopodobnie przez niedzielę, po- 
czem w poniedziałek odłecą do stolicy. 
Abisynji Adiis Abeda. W ten sposób 
lotnicy przelecieli dotychczas - 4.700 
klm, tj. odbyli ju. 1/5 część całej wy- 
tyczonej trasy. 

„stosował telegram kondolencyjny do 
zarządu kopalni oraz do landratury о- 
kręgu akwizgrańskiego. 

  

POLITYCZNE POBUDKI ZAMACHU. 

WIEDEŃ. (PAT) — Przesłuchiwa- 
nie w ciągu nocy aresztowanych w 
sprawie zamachu na króla albańskiego 
dwóch Albanczyków szło w kierunku 
wyjaśnienia czy wchodzą tu w grę ró- 
wnicż i inni sprawcy zamachu. 

Aresztowany Gjelossi dowodzi, że 
przypadkiem tylko przechodził oboko 
buctynku opery na Operngasse, gdzie 
zobaczył samochód króla i że bez żad 
nego porozumienia się z drugim Albań 
czykiem dokona! zamachu. 

Drugi zamachowca Aziz Cani za- 
znacza, że wiedział o obecności króla 
w gmachu opery i że już poprzedniego 
dnia postanowił wraz z Gjelossim do- 
konać zamachu na króla. © ** 

obaj aresztowani Albańczycy oś- 
wiadczyli, že dokonałi zamachu z po- 
budek politycznych w cełu usunięcia 
króla. 

Zwalczanie bezrobocia 
w Anglji 

propozycja liberałów i kon- 
serwatystów 

12-go lutego w Izbie Gmin odbywa 
ły się debaty o produkcyj!lnej, pań - 
stwowej opiece nad pozbawionymi 
pracy. Wniosek liberałów polega na 
vieoszeniu dróg, budowy kolei żelaz- 
nych, telefonów, elektryfikacji, budo- 
wy doków w portach i wznoszeniu pub 
'icznych gmachów.. Dla wprowadze- 
nia tych planów domagają się olbrzy 
niej wewnętrzuej pożyczki. 

Sir Herber Samuel uzasadniający 
wniosek twierdził, że niema braku pie 
niędzy, gdyż we wszystkich bankach 
spoczywają miliony, które czekają tyl 
ko użycia i mogą dać pracę setkom 
tysiecy ludzi. 

Mac Donałd, witając inicjatywę li 
berałów, zaznaczył, że przeprowadze- 
nie tego wielkiego planu powinno byś 
pozostawione rządowi. który poda go 
rozważaniom dla możliwego uwzględ 
nienia. Obecnie w Anglji panujące bez 
robocie jest uwarunkowane Świato- 
wyn: kryzysem. Środki dła jego zwał 
czania nie może znaleźć jeden kraj, 
n'e może tego uczynić Anglja, ani Lon 
don. Staje się obecnie widoczne że 
Liga Narodow obok politycznych za- 
dań posiada obecnie ważne zadanie 
2ospodarki światowej. Konserwatyści 
postawili dodatkowy wniosek w zakre 
sie polityki ceinej, przeciwko którym 
występują liberałowie 1 partja pracy. 

nn 

„ „WARSZAWA. PAT). — Na posiedzeniu sejmowej komisji spraw zagranicznych w 
dniu 21 bm. toczyła się w dalszym ciągu dyskusja nad expose ministra spraw zagranicz- 
nych Zaleskiego. 
; „Pos. Walewski scharakteryzował politykę republikańskich Niemiec, która na po- 
żor jest pacyfistyczną w odniesieiu do panstw zachodnich, a dąży do obalenia status 
quo na Wschodzie. Niemcy dążą do agitowania polskiej Canessy i osaczenia jej 
względem dyplomatycznym. Przyczyn: 
mowca dopatruje się nie w: naszych A 

pod 
wzmożenia antypolskiej agitacji w. Niemczech 
cnych stosunkach wewnętrznych, jak utrzymuje 

opozycja, lecz we wzroście niemieckiego patrjotyzmu z jednej strony, a z drugiej w 
mocarstwowym rozwoju Polski. 

W dalszym ciągu dyskusji 
Hołówko (BB), Bitner (Ch. D) 
KI. Nar. i ks. Janusz Radziwiłł (BB) 

PRZEMÓWIENIE 

przemawiali posłowie Pestrzyński (Kl Nar.) Tadeusz 
Zieliński (KI. N.) Czapński PPS, Stroński Stanisław 

POS. HOŁÓWKI 

Podejmując zarzut pos. Strońskiego o długociągnącyh sę rkowaniach z Rosją S- 
wecką w sprawie umowy arbitrażowej, pos Hołówko stwierdza, że wina leży po „stro 
nie soweickiej. Naszą zasadą jest, że jeżeli ma być zawarty ź nami pakt nieagresji, to 
musi równocześnie także zawarty pakt z Rumvnja i pafistwani bałtyckiemi Sowiety się 
od tego uchylają widocznie dla potrzeb swej połstyki wewnętrznej. jeżeli chodzi o akcję 
Niemiec w sprawie rewizji naszych granic, to go Locarnie, jakikolwiek byłby rząd, ta 
Sprawa musiała przyjść na porządek dzienny. Zapatrywanie że zhyt daleko idziemy w 
ustępliwości, należy do zagadnienia taktyki, Zdanien: mówcy nasza taktyka jest zupeł- 

'miljonowem, że w dziedzinie 

nie słuszna. 
Jeżeli Francja robi Niemcom wielkie ustepstwa, to my nie możemy łamać tej li- 

nji politycznej, będąc sojusznikami Francji Jeżel. chodzi o traktat mniejszości, to istot- nie przyszedł czas, że Polska powinna dążyć do zrównania z innemi państwami. Traktat 
ten: nie wniósł tego uspokojenia, o któren: mówi Clemenceau Pos. Niedziałkowski utrzy 
muje, że znane wywiady obniżyły autorytet parlamentu polskiego, ale nie gorszy się 
tem, że Vandervelde wyraża opinję, że sejm polski znikczemniał. Marszałek Piłsudski 
nie ruszał cudzych parlamentów, a obrońca demokracji obraża cały sejm. 

Jeżeli Europa nie rozumie wszystkicgo, 
w RE „w sprawie naszej polityki 
rą która w Europie ma inne znaczenie, a v 

<o m nas się dziwie, to właśnie djatego, że 
ki wewnętrznej posługujemy się nomenklatu- 

a więc gdy się np. mówi o dyktaturze Piłsudskie- 
go, to zagranica ma na myśli Hiszpanię, Włochy, Rosję, co jednak jest anałogją nie- 
trafną. 

Opozycja twierdzi, że wskutek naszej polityki wewnętrznej zostaliśmy wykreśleni 
z rachub międzynarodowych. Tak nie jest nietylko dlatego, że jesteśmy państwem 30- 

całkowicie zdaliśmy egzamin, 
lecz również dłatego, 
wykreślić nas nie uda 

lojalnymi obywatelami 

. konsołidacji państwowej zrotuliśmy ogromne postępy i 
zamin, jako organizm zdolny do samoistnego życia państwowego, 
że jesteśmy państwem, które ma najdłuższą 

3 1 się, bo jesteśmy kluczem sytuacji do wschodniej Europy. 
Zwracając się w stronę posłów ukraińskich mówca oświadcza - 

an'cę z Rosją i 

„Albo będziecie 
pańżstwa i wtedy wiele rzeczy, dotąd niezałatwionych, zostanie 

załatwione albo gdy pójdziecie do Genew., to nie dziwicie się. że społeczeństwo połskie 
zajmie wobec waszych choćby słusznych żądań i skarg stanowisko odporne. Rząd za 
bardzo się szanuje, żeby z wami na terenie międzynarodowym procesować się." 

‚ „Kończąc mówca stwierdza, że w ogólnym bilansie i plusy i minusy dają wzrastanie 
państwa, które z dzisiejszemi kryzysami ogółno - europejskiemi daje sobie lepiej radę, 
niż niejedno ze starych państwa. 

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Taresiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — al. Mickiewicza 24; F. Juczewska 
WARSZAWĄ — F-wo Księg. Kol. „Ruch“. o 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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Unikanie komplikacyį 
gospodarczych przez 

Niemcy 
Rosja sowiecka jest niechętna trak- 

iatewi gospodarczemu polsko - nie- 
mieckiemu, gdyż wprowadzić on mit- 
si pewne odprężenie stosunków pol- - 
sko - niemieckich i wywołać. pewną 
ulgę we współczesnej ciężkiej sytua- 
cį' gospodarczej,  trapiącej oba pań- 
stwa. Stąd prasa sowiecka, pod wpły 
wem swych życzeń, wyraża opinię,, że 
nie dojdzie obecnie do ratyfikacji trak 
iatu. : ; 

Słowa prezydefńita Hindenburga 
przy wręczeniu !istów uwierzytełniają- 
cych pos. Wysockiego „  tłu- 
maczą „Izwiestija, jako zapo- 

wiedź  nieratyfikacji traktatu: tym- ° 
szasem słowa te mogą być 
tUumaczone jako unikanie  posu- 

nięć, uniemożliwiających traktat. Hin 
denburg bowiem powiedział, iż Niem- 
cy cierpią: bardziej iniż mne państwa 

z powodu przesilenia gospodarczego, | 
gdyż są obarczone reparacjami. Dla- 

*egc rząd Rzeszy unikać będzie kro- 
ków, któreby mogły wywołać jakiekol + 
wiekbądź komplikacje w gospodar- 
zzem życiu. B 

* M 

Minister rolnictwa Schiele jest о- ; 
becnie — jak donoszą gazety niemie-. 
ckie — zachwiany. Jego bowiem wnio | 
sek o podwyższenie ceł przywozo-- 

wych na prodtukty rolnictwa napotkał 
w samym gabinecie ministrów stanow 
czą opozycję. 
Schielego wystąpił minister Curtius i 

min'ster skarbu Dietrich. Projekt zwró 
сопо do przerobienia. Minister rolni- 
ctwa Schiele wypowiada Się za czę 

  

ścicwem usunieciem zasady najwięk- | 
szego uprzywilejowania w traktatach. 

<Parstwo, posiadające najwyższe u- 
przywilejowanie w traktacie handlo- — 
wyni, otrzymuje wszystkie ulgi przez 
późniejsze traktaty, przyznane innym 
państwom.) Sprawę tę gabinet odrzu- 

ca. Panuje opinja, że Niemcy winny 
obecnie powstrzymywać się od wszel 
kich eksperymentów w dziedzinie gos- 
pedarczej. ; 

Odrzucenie projektów Schielego w 
gabinecie ministrów —- według pogło- - 

sek — ma wywołać jego dymisję, je- 
go następcą ma być przywódca partii 
uospodarzy wiejskich, dr. Herick. 

Wi. St. 

        

   

  

     

   

   
    

   
    

  

     

  

    

     

    

  

     

   

    

     

    
    

    

  

    
    

  

   

   

    
      

REPLIKA MINISTRA ZALESKIEGO | 
Następnie. zabrał głos minister spraw za- | 

granicznych Zaleski, który odpowiadał na 
na niektóre kwestje poruszone w toku dysku 
sn. * 4 

w sprawie przystąpienia w 1929 r. Gdań | 
ska do paktu Kelłoga minister oświadcza, że 
rzad polski zdecydował się zgłosić ta przy 
stąpienie gdyż w kroku tym upatrywał ma- 
nifes:ację, dającą wyraz dąžnošc do konso- 
lidacji pokoju na Bałtykiem oraz do stabili- 
zacji granie politycznych, stworzonych temi | 
traktatami. jak również i z uwagi na to, źć | 
iniał wątpliwość co do podstawy prawnej na - 
zasadzie której mógłby odmówić wnioskowi 
Gdańska o zgłoszenie jego  przystapieni 
Rząd polski powziął decyzje swą z zawarowa 
siem nienaruszalności statutu prawnego w 
nego miasta, jako też stosunków prawnych | 
łączących Gdańsk z Łigą Narodów i Polską 

Talej p. minister porusza sprawę wniosku 
senatu w.m. Gdańska do komisarza Le, 
wiosku żądającego przyznania portowi gdań * 
sk'emu monopolu na różnych drogach mor- | 
skich do Folski i z Polski. W wyjaśnieniach 
swych rząd polski kategorycznie į 
niczem nieuzasadnione żądanie 
('pecnie spacjalna komisja prawników powo- 
!ana przez sekretarza generalnego Ligi Na. 
rodów, zajmuje się wyjaśnieniem podstawy 
prawnej, na której senat gdański opiera 3 
rozumowanie. Co do skargi rzadu polskiego — 
na teaktowanic Folaków w Gdańsku, to rząd — 
polski wystąpił w dniu 30 września r. 1930 
z wrioskiem do wysokiego komisarza Lig 
Narodów o decyzję w sprawe sytuacji mniej | 
szości polskiei w Gdańsku, jak również oby- 
wateli połskich. * 

Co do sprawy wykonania konkordatu, 
*o zawiera on w sobie. dwa tvpy pos 
nowień. W wielu sprawach są te po 
wienia ostateczne i te są wykonywane przez 
rząd z całą skrupu!etnością. Inne sprawy wy 
magają dopiero załatwienia. Rokowania | 
nak. co do tvch spraw wvsuwają się stałe 
naorzód i minister ma nadzieję, że będą one 
stosunkowo w bliskiej przyszłości załat 
ne. Co się tyczy ohrządku wschodniego, to 
rozmowy rządu polskiego na ten tema. 
Watykanem nie są jeszcze zakończone. 
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Przeciwko wnioskowi | 

  

   

      

    

  

    

    

    
   

              

    

    

    

     

  



_ komano bez zarzutu. Burzliwe oklaski kot- 

|, zdrowia 

Z 
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ECHA KRAJOWE 
KOŁOWICZE, (POW. WILEJSKI) :m owocnej pracy i wyrażając 

—- Ciężka, iecz wytrwała praca. W ro- 
«u 1926 zostało zorganizowane kółko mł 
dzieży pod nazwa Rada Opiekuicza Kri 
wa w Kołowiczach Młodzież w wiosce jest 
przeważnie niepismienna, wtęc przy usilnem 
staraniu miejscowczo sekretarza gimoy p 
Jarosława Jarowskiego starano stę stu0- 
rzyć wieczorowe kuisy i pogadanki, zaś cla 

        

dziewcząt był urządzony warsztat tkacki. 
Początkowo praca szła dońrze, lecz później 
zdecydowano spidzać czas w tetlicy na 
innem zajęciu, mie rozumiejąc, że te kursy i 
pogadanki mogą_dla nicł. przynieść w przy- 
szłości wielki półytek. Zarząd R.O.K. z po- 
wodu zniechęcema młodzieży inusiał zamk- 
nic świetlicę. W roku 1930 założona została 
świetlica R.O K. w sąsiednie! wiosce w Jac- 
kiewiczach, pod kierownictwam 
Jarowskieqo. Cieszy się ona wielkiem powo- 
dzeniem ze strony miejscowej młodzieży. 

Widząc takie powodzenie świetlicy w 
Jackiewiczach młodzież z 
zwróciła się do sekretarza 
ny prosząc, aby powtórnie została otwarta nem zaufaniem 

  

Spółka Drogowa. 
dążeniem p. 
Pow. jest utrzymanie jaknajbliższego kon- 
taktu ze spółką, a przeto zarząd może liczyć 
na pełne poparcie i pomoc ze strony 

«Komisji Rewizyjnej walne -zebranie przyjęto 
do zatwierdzającej 
zarazem absolutorium ustępującemu 
dwi. W uznaniu zaś zasług lierwszego za- 
rządu i komisji Rewizyjnej, walne 

jarosława 70.800 walne zebranie przyjęło bez zmian. 

wyboru władz Spółki, 
na wysunięte kandydatury, 

Kołowicz uć miało większego kłopotu, 
gmi- nione na kandydatów osoby cieszą się peł 

5 ŁO W 

Pierwszy dzień zawodów 
o mistrzostwo armii 

“ 

uznanie, że WISŁA (PAT). — W dnu 21 bm. rozpoczęły się tu zawody narciarske o mistczostwo 
pierwsi przystąpili do zorganizowania tak Polski, rozegrane w konkursie mi todowym, Pierwszym punkte: gramu b 
ważnej placówki gospodarczej, jaką jest : Кнр WA ae La > Lieg na 15 km. indywidualny i do konkurencji, Warunki ferenowe fatalne. Śnieg się roz- 

topii pod dzałaniem promieni słońca, a mejscami na trasie znajdowały się kałuże wody 
lub poprostu goła ziema. Ogólem zgłosiło się 160 zawodników, wystartowało zaś około 
130, w tem 6 Czechów. 

Wynik biegu następujący: pierwszy Musil (CSL) 1:20:30, drugi Motyka (Wisia, 
Łakopane) — 1:23:47, trzeci Barton (CSL) — 1:24:29. czwarty Polankowy (Sekcja 

narciarska PTN Zakopane. 

Wielką niespodziankę było zajęcie dalekiego miejsca przez najlepszego polskiego 
narciarza Bronisława Czecha. 

Przytem  nadmienił, że 
przewodniczącego Wydziału 

tegoż. 
Sprawczdanie z działalności Zarządu i 

wiadomości udzielając 
zarzą- 

zebra 
aie jednogłośnie wyraziło podziękowanie za "Z pośród narciarzy polskich na specjalne wyróżnienie zasługuje Motyka (Wisia). 
ich Złożony EZ EC LORKE budżet który dzięki zdwojonej ambicji zdołał utrzymać się w silnej konkurencji czechosłowac- 
1a tów (931 — 32 ma Gas kwotę S 2 kiej na drugiem miejscu. Trzecie miejsce zajął mistrz Czechosiowacji Barton. 

  

Następnym punktem obrad była sprawa 
z czem, ze względu 

walne zebranie 
gdyż wymie- Przygotowania do soboru powszechnego 

okolicznej ludności, co Jak wiadomo, w czerwcu r. ub. w sji, rozesłał do wszystkich zwierzchni- 
Prawe 

„ta zastanowić si» kto to wykonywał? 7с- ności tvch obaw, zaczęła się po zakończe 

 xowie 

_ pracy. gdyż w późne wieczory grudniowe. zebranie walne, 

- robione były próby. Ile to ; > ZIE ь 
- Vhlopiee, ktory »ierzę rolę do ręki, znaków wieniskiej Nie wątpimy, że nowy zarząd bę 

świetlica w Kołowiczach, przyrzekając zu- też n'ęwątoliwie dodatnio wpływa na prace 
pełną poprawę i poparcie świeticy ze swo- Spółki, Wybrani zostali do  zarądu przez 
iej strony. Kierownictwo nad świetlicą objął aKlamację: p. Antoni Żukowski, właściciel 
„. Jarosław Jarowski. W ten sposób po raz MAI- „Dorże, p. Hygjen Jurgielewicz z fotw. 
drigi została otwarta świeńicn R.O.K. w Huta i p. Wiktor Rogiński; zaś do Ko- 
£ołowiczach. Młodzież chętnie się garnie do Msii Rewizyjnej p. p. wójtowie gmin Trab- 
świadlicy, gdzie ma' radjo, gazety i wie- Skiei (pow. Wołożyński) Graz Holszaūskiej, 
<zorowe pogadanki jednocześnie pod kie- Uraużyskiej, i Dziewieniskiej (pow Oszniiań 

rownictwem p Jarosława Jarowskiego w SKI $ ‚ pier 
Buk" wiosce Barowce zostały zo:gani- _ Powołując powyższy skład Komisji ze- 
zowane kursy kroju i Szycia, które cieszą DTRN'C miało na względzie dążenie do na- 
sie wielkiem powodzeniem. Uczęszcza iS Wiązania ścisłego kontaktu z samorządami 

kursentek, mają swoje warsztaty, które pro- WYmienionych gmin, ze względów gospodar 
„wadzi kierowniczka tkactwa. Młodzież ze czych, jak współpraca przy ustalaniu progra 
świetlic R.O.K. w Jackiewiczach i z Koło- mu robót i t. p. T 
'vicz w połączeniu ze sobą i pod tierowni- _ „W punkcie „Wolnc wnioski“ zostala po- 

"ctwem p. Jarosława  Jarowskiego, celem Wzięta jednomyślna uchwała pociągnięcia 
podtrzymania obu świetlic, trządza  przed- Ta przymusowego członka Spółki Drogowej 
stawienia z których ostatnie było bardzo efk Nadleśnictwo Oszmiańskie, tereny którego 
iownie wykorane. Kołowicze, jest to cicha, przylegają do administrowanej przez Spół 
spokojna wioska. Budzi sie ona czasem, K€ drogi. Wynosząc decyzję w tej sprawie 
cżywa, ale musi to być jakaś uroczystość, walne zebranie było w przeświadczeniu, że 

lak dzień 3-g0 Maja, 11 listopada, lub do- inicjatywa i praca członków Spółki, zmierzą 

roczne święto kościelne, a pozatem znowu 22561 do podniesienia stanu dr:g wogóle, a 
cisza i spokój. I wto w tej nonotonji życia tenbardziej tam, gdzie są zainteresowane in 

wioskowego robi się wyłom. 16 b. m. przy stYtuoje państwowe, znajdzie należyte zro- 
usilrem staraniu miejscowego sekretarza gnu ZUmienie u czynników miarodajnych, w szcze 
nv p. Jarosława Ierowskiego odegrano „Ja- KOlnošci zaš u pana prezesa Dyrekcji La- 
sełra", O godz. R przedstawienie. Masowo Sw Państwowych w Wilnie, co bezwzględ 
przybywa ludność wioskowa. a wśród nich Rd wpłynie dodatnio na dalszy rozwój Spół 

‚› inteligencja z pobliskiej Witejki. Ry с ё 
e aa WBiane: Tańsze Zamykając obrady przewodniczący ze- 

obliczone na to, aby piękno sztuki polskiej Urania ks. proboszcz Sokołowski zapropo!- 
lać noznać szerszyni warstwom społeczeń- '0wzł, powolując się na sprawozdanie 

stwa. Przedstawienie roznoczyna się. Kur- rzadu, z którego zebrani dowiedzieli się 
iyaa_unosi się. Scena pieknie udekorowana ©, przyznanej i a PAC KM Mda 
i dniąca i 2 Е A ' y r. USzmianie cji w sumie 

pajace wyelid. tellecmal lego żiobka, Wy zł. 2000 , wyrazić Od o Wydzia 
„Jasełek« 0wi Powiatowemu Sejmiku Oszmianskiego 

ludność została na zabawie, która przetrwa- 2а okazaną : troskę i opiekę — co pržez ze 
Ja aż do rana, zaś artyści na czele z p. J DRA zostało przyjęte. || 
„voslawem Jarowskim udali się na wspólry Ze swej strony musimy podkreślić, 
posiłek. gdzie przy śpiewie i wznoszeniu Kontakt, jaki jest stale utrzyniywany prz 
deęliszków / zairtonowali: „Sto ( lat, Wydział Powiatcwy z ludnością tna te 
miech żyje nam bierownik“; okrzyki wzno- zebraniu dał się specjalne wyczuć w nastro 
-"szone przez artystów na cześć p. Jarosława iach, jakie panowałv podczas obrad. Jak 

"TAtowskiego byty pełne zadowolenia i wy- przy każdem nowem poczynariu,: tak SAMO 
3224 głębokiego przywiązania do osoby, ; W danym wypadku przy organizowaniu I 
"jaką jest p Jarosiaw |arowski Ten sam ze- Spółki Progowej, część ludności, przyleg- 
spół wykonał „jasełka we wsi Cjna- tei do budującej się drogi, odniosła się na 

wiczach i Chołopkach, gdzie cały zysk był der nieufnie — w dniu jednak zebrania, któ 
przeznaczony na rzecz świetlic R.O.K. rc odbyło się w obecności licznych gości z 

Wykonanie była bez zarzutu, lecz trze okolicznych wsi, po przekonaniu się o pton- 
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iczył 2% osób, wszyscy byli człon- niu obrad gromadnie zapisywać St na 

sgk BROK” Oprócz tego as chłop- członków, co prawie wdwójnasób powiększy 

cy i dziewczynki, którzy zaledwie umieją :0 iłość spółkowiczów. 

czytać, a tu trzeba. było grać na scenie W najbliższyn: czasie, po rachunkowem 
"To też uciažiiwa była praca p. Jarosława zamknięciu: biężącego roku, budżetowego, 
larowskiego. Sam byłem świadkiem takiej projsktowane jest następne sprawozdawcze 

> które najprawdopodobniej 
trudu,  mięki. odbedzie się we wsi Dowłanv gm.  Dzie- 

wisacstdch hię zna, A cóż dopiero wniknąć w dzie mógł wykazać się swą pracą chociażby 

istetę tej roli. Lecz przy usilnem starania w postaci opracowania możliwie oszczęd- 

p Jarosława farowskiego, które nie mało niejszego programu i metod A 

kosztawało, AS nych w budżecie robót 

Ai d tego stopnia ładnie 
A szy BEE R wielkie uznanie JEZIERNICA, (POW. SŁONIMSKI) 

/widzów, od których sala była po brzegi 0 midó poi Madizatką Pis 

* wypelniona, a nawet dużo musiało pójść do „jego. W Jeziernicy pod Śłonimem zawiązał 
Ao owoce URNY się Komitet budowy pomnika Marszałka 

e OSZMIANA Józefa Piłsudskiego. Przewodniczącym Ko- 

intetu obrano p. Przemysława Michatow- 

jednym z klasztorów na górze Athos 
w (Grecji obradowała Komisja Przygo 
towawcza do zwołania Zebrania 
Przedsoborowego  VIII-g0 _ Sobort 
Powszechnego. W imieniu Cerkwi Pra- 
wosławnej w Polsce w pracach tej Ko 
misji uczestniczyli: władyka metropoli 
ia Pionizy i arcybiskup Aleksy gro- 
dzieński. Wynikiem prac Komisji byt 
szereg projektów, zawartych w jej pro 
tokvłach, które zostały rozesłane wła- 
dzom zwierzchnim wszystkich autoke- 
'alicznych Cerkwi Prawosławnych. 

Obecnie patriarcha ekumeniczny, ja: i4 
Ko inicjator zwołania rzeczonej Komi- 

ŠU ONA 
& 
= Zawiad      

ROBY ZIOŁAMI LECZNICZEMI 

7 i K 

Szopka Akademicka 
Dziś o godz. 16-teji 20-tej. Jutro o godz. 20-ej | 

W OGNISKU 
WIELKA 24 

SŁONIM 
-- Unifikacja Stowarzyszeń i Organiza* 

cyj Społecznych. Dowiadujemy się że w 

Słonimie ma się odbyć konferencja między- 

„organizacyjna, na której szeroko zostanie 

omówiona kwestja unifikacji istniejących 

stowarzyszeń i organizacyj, społecznych w 

powiecie i m. Słonimie. 
— Nowi wójtowie Jak już komunikowa- 

liśmy, w kilku gminach pow. słonimskiego 

odbyły sie wybory, na których dokonano 

wyborów wójtów, a więc: w dn. 9 b. m. 

w ga. Derewieńskiej — wybrano p. Łozow 

skiego, dn. 14 II r. b. w gm. Kostrowickiej 
-р Kolodzinskiego, i dn. 11 IL r. bw АН 

bertvnie — p. Korzeniowskiego. > 
Co do sposobu wyborów gminy  Szyd- 

iowickiej 1 jego kwalifikacyj na to stanowi 

sko -— powrócimy. 

—: Walne zebranie członków T-wa Rze 

Niniejszem zawiadamiam moich Szanownycii BP. Klientów, że z! dniem 

t marca rb. poruczyłem wyłączną sprzedaż moicii specyfików z ziół leczni- 

czych, na cały obszar Rzeczypospolitej Polski, oraz w. m. Gdańsk specjal: 
nie w tym celu utworzonej jednostce prawnej,. x nianowicie firmie: 

Biuro Sprzedaży Specyfików 

OSKARA WOJNOWSKIEGO, 
Warszawa, ul. Marszałkowska81-A. Tei. 631-65 
do której kierowa ćproszę wszelkie zamówienia na moje specyfiki ziołowe, 

jak również prośby © nadesłanie mojej broszury p.t. JAK LECZYĆ CHU- 

ków autokefalicznych Cerkwi 
sławnych. a w tej liczbie do władyk: 
metropolity Dionizego, orędzie, w kio 
"em prosi, aby władze zwierzchi:ie 
wszystkich Kościołów rozpatrzyły pro 
ekty, opracowane przez Komisję Przy 
gotowawczą i ewentualnie przygotowa 
ly swe własne projekty celem rozpa- 
zenia tych opinij i projektów na Ze- 
5raniu Przedsohorowem. Termin tego 
zebrania projektuje patrjarcha konstan 
ivnopolitański na dzień św Trójcy, t. 
j. 19 czerwca 1932 roku. Miejsce zwo- 

a Zebrania Przedsobercwego ma 
(PIP) 

  

   

5vė wskazane ciodatkowo.. 

  

    
     

   
    
   

    

omienie 

Zjazd postanowił wejść w bliższy koa- 
takt z: Organizacją Towarzystw 1 Kółek 

Z w Słonimie'i z nią współpraco- 
wać. 

— Kurs świetlicowy. Zarząd powiatowy 
Związku Naucz. Szkół Powszechnych w 
S'onimie pozostający—- jak wiadomo — pod 
przewodnictwem p. St. Majewskiego, zorga 
nizował kilkudnicwy kurs šwietlicowy, ua 
który przybyło ponad 40 nauczycieli z tere- 
„nu powiatu słonimskiego, Uroczyste otwar- 
cie Korsu odbyło się w dniu 16 b. m. przy 
udziale p. starosty słonimskiego E.  Kośla- 
<za, inspektora szkolnego p. Kapały, w-pre 
zesa Zw. Strzel. p. Kurka i innych. 

Kursy odbędą się pod kierownictwem p. 
'Wardziaka, instr. oświaty pozaszkołnej pow. 
słonimskiego, zaś wykładowcami będą nau- 
czyciele miejscowi , tudzież specjalnie deie 
gewani w tym celu przez kuratorjum okręgu 
szkolnego w Wilnie, - 

branie Spółki Drogowej Nr. 1 powiatu Osz- 

się sprawy: 

  

—- Walne zebranie Spółki Drogowej Nr 1 skiego. 

wiatu Oszmiańskie: w Narwialiszkach. 
W dniu 24 stycznia D. r., jak zapowiadališ- 

my, odbyło się w Narwialiszkach walne ze- 

miańskiego. Na porządku dziennym znalazły 

1) Sprawozdanie z działalności zarządu, 

*) sprawozdanie Komisji . Rewizyjnej, 3) E 

uchwalenie budžetu na r. 1931 — 32, 4) 

wybory władz i 5) wolne wnioski. Zebranie B 

zagaił dotychczasowy prezes zarządu p. 

Borysewicz podając do wiadomości porzą- ; 

dek dzienny i proponując powołanie na dzi 

siejsze zebranie prezydjum. Walne zebranie 

przez aklamację zaprosiło na przewodniczą- 

cego miejscowego proboszcza wieiebnego Ę 

księdza Sokołowskiego, zaś na sekretarza 

p. Gana. Obecny na zebraniu inspektor sa- 

morządowy, z upoważnienia i w imieniu p. 

przewodniczącego Wydziału Powiatowego, 

który ze względów służbowych nie _ mógł 

yć obecny: , przywitał zebranych, życząc 

Ze stolicy sportów zimowych 
mówiło i pisało ze „sportowego* dancingu u Karpo- mogą odbywać niezwykle ciekawe wy: na nartach, trzymając się sznura przy- 

naogół, wicza, lub popołudniowych fajfów u 

a przynajmniej zdegrado- Trzaski, czy Jaszczurówki, ma nieraz... 

kategorji podrzędniejsze- pewną styczność ze śniegiem. 

Tyle się ostatnio 

o Krynicy, że o Zakopanem, 

zapomniano, 

wano je do 
go uzdrowiska. 

Nic dziwnego, że przy tem nasta- 

"wieniu na Krynicę, wiełu znajomych 

- odradzało mi, kiedym się wybierał do 

Zakopanego. 

Nie pomogły rady. Wysłuchałem 

wszystkich i wyjechałem pod Giewont. 

„ Mądrzem zrobił. 

Bo proszę tylko wziąć pod uwa- 
 gę: zjazd gości duży, a więc  rojno, 

arno, wesoło; pogoda doskonała, a 
- piękno przyrody górskiej, hę?... 

' Jest wprawdzie mate „ale“, ale 
tem można się od biedy pogodzić. 

Mam na myśli przykre / uczucie 

nieśmiałości, jakiego  doznaje, zwta- 

szcza w centrura miasta i w lokalach 

rozrywkowych, każdy: cchrzczony. 

jest nas tu takich, nie licząc górali, 

znikomy procent, i dzielni „sportowcy* 

mniejszości, będącej w Zakopanem w 

przytłaczającej większości, uważają 

nas zapewne za intruzów. 

Na szczęście są jeszcze w Zako- 

panem wzgórza. Mniej tam, znacznie 

mniei, tej rozkrzyczanej, „sportującej 

publiczki, a można zobaczyć prawdzi- 

wych narciarzy. 

Sam wygląd ich świadczy wymow- 

nie, że prawdziwy narciarz, t. zn. nie 
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mieślniczego. W dn..15 b. m. w sali domu: uchnie dla bezrobotnych są — [и? 
tudowego w Słonimie odbyło się waine ze ceynne.. Komitet. Obvwatelski Pomocy Bez- 
branie członków Towż Rzemieślniczego w robotnym w Słonimie z dniem 13 b. m. u- 

Słonimie, na którem po wysłuchaniu spra- ruchomił tania kuchnię dla bezrobotnych 
wozdania z działałności zarządu, zebrani mię chrześcijan. Obiady pod radzorem członkiń 

łdzy innemi powzieli uchwałę przeorganizo Komitetu Obvwatelskiego wydawane są co- 
'wania dotychczasowego T-wa  Rzemieślni- dziernie od godz. 12,w gmachu domu Indo 
ców na Ogólny Zwiazek Cechów w Sło wego w Słonimie. Cddziennie wydaje się 0- 
ie. й K. koło. 200 obiadów. 

|  — Zjazd członków Związku Osadników. Z dniem 15 b. m. uruchomiono takąż kuzii 
| W Słonimie odbyt się zjazd członków Związ nie: dla bezrobotnych Żydów, która mieści 
ku Osadników powiażu słonimskiego, na któ się. w lokalu domw noclegawego w: Słoni- 
rvm zarząd złożył sprawozdanie ze swej mie K 

działalności, omėwiono plan pracy aa przy- 55. ŁUKJANOWICZE, POW SŁONIMSKI 
szlošė i dokonano: wyborów nowego zarzą ) KKA 
du, -do. którego między ni weszli p. p — Wykrycie potajemnej gorzełni. Policji 
Siemaszko, członek wydziału pow., Slaski, s'cn'mskiej udało się schwycić na gorącym 
Rychter i inni vczy.ku pedzenia wódki (samogonki) w 

Obrady toczyłv się pód przewodnictwem !esie około osady Łukjanowicze gm. Ko- 
+. Kazimierza Byliny, naczelnika Urzęda Złowieckiej przez mieszkańca wsi Statkow- 

U Skarbowego Pod. i Opł. Skarb. w  Słoni- Szczyzna gm. Rołoteńskiej tut. powiatu. Apa 
mie: 

   

     

TABLICZKA | 
ZŁ.120 | 

Każdy, prawdziwie zamiłowany  . Wyścigi motocykłowe ze skjoćrin- 
sportowiec, znajdzie tu dla siebie od- gier: były clou programu. bo też nie- 
powiednie tereny. Śmielsi narciarze małą trzeba mieć odwagę, by lecieć 

cieczki wysokogórskie (cały szereg wiązanego do motoru. Niemałą odwa- 

schronisk jest w tym wypadku dużeri gę i umiejętność, zwłaszcza, że tempo 

ułatwieniem) słabsi mają na Góbałów- dochodzi do 60 kłm. na godzinę: Trze- 

Całemi partjami wylatują rano z ce doskonałe tereny lekkofaliste, są ba było widzieć malutką  czarnyszkę 

  

( d W WIRZE STOŁICY. 

РО SZEKSPIRZE, PG MOLIERZE 

SALETRA 
SODOWA 
(SYNTETYCZNA) 

jest nawozem zasadniczo o 

takim samym składzie chemi- 

cznym co i Saletra Chilijska 

Cena za 100 kg. loco Cho- 

rzów za gotėwkę -— 44 zł. 

Przy kredycie stopa dyskontowa 

Banku Polskiego plus 1 proc. 

Wszelkich informacyj udzielają: 

PAŃSTWOWE FABRYKI 
| ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 

| W CHORZOWIE I MOŚCICACH. 

№ # 
W NAJBRZYDSZEM 
MIEŚCIE POLSKI 

Biatystok, 21 lutego. 

Fażde miasto na świecie posiada 
„Sspecialite de la maison“ — Biały - 
stok posiada wspaniały pałac Branic- 
kich i Brzydotę. Nie taką małą brzy- 
dotkę kramików i uliczek, (nawet bez 
kocich łebków). ale taką wielką Brzy 
dotę przez duże B. Na konkursie brzy 
doty miast (naigrozniejsi rywałe: Ba- 
ranowicze, Siedlce i Łomże) medal zła 
ty gwarantowany. 

*ałystok iegł opodal 
Grodna, jaki mąż —- szpetota 
pięknej niewiasty. 

Kto chce naprawdę zatęsk nić do 
Wilna, ten niech posiedzi w Białym - 
stoku bodaj tydzień. Można też tam 
Skazywać na: wygnanie wileńskich mal 
kontentów. 

Syberja białostocka mieści w so- 
bie niedużą kolonję wiłnian. 

Rządy wojewódzkie sprawuje po 
wielce srogim p. Kirście wielce łagod- 
ny woj. Kościałkowski, interesantėow 
przyjmuje i spławia dobrze znany na 
bruku wileńskim S. Staniewicz. Sta- 
iostą  Grodzkim i inicjatorem  Biało- 
stockiego T-wa Literatów p. Miesz- 
kowski. Dnia 26 b. m. ma się tu odbyć 
wieczór literacki i artvstyczny  auto- 
rów i artystów wileńskich z udziałem 
H. Romer - Ochenkowskiej, Niedział- 
kowskiej - Dobaczewskieį, Leczyckie- 
go, Hulewicza, prof. Limanowskiego, 
p. Wyleżyńskiei, Łopaiewskiego, Ješ- 
mana i innych. Należy dodać, iż dotych 
czas Białystok żadnego ogniska , jed 
noczącego Życie kulturałne i na 
wzór wiłeńskica Śród Literackich, nie 
posiada. 

Wszystko i wszyscy w Białymsto- 
ku uskarżają się ——rzecz prosta — 
na kryzys. lednakże ruch w mieście 
duży, o wiele większy, niż w Wilnie. 
Karnawał, jeżeli wierzyć pisemkom 
miejscowym, był nader ożywiony.. 

Inna rzecz, co: później będzie, mo- 
že i tak, jak przewiduje  biatosto- 
cki. że „konsekwencje tych ba - 
łów i zabaw łatwo w niejednym wy- 
padku przewidzieć: niesnaski rodzin- 
ne, uszczupłenie budzetu domowego 
przez szereg miesięcy,  małwersacje, 
a niekiedy i więzienie". 

No, może 'tak źle i nie będzie.... a 
zresztą któż zna lepiej stosunki regjo 
nalme...? 

Zato woj. Białostockie _ przynosi” 
bardziej pocieszające refleksy wklęsłe 
go źwierciadła. Oto np. grodzieńskie: 
Two im Elizy Orzeszkowej  wyda- 
je zbiorowe wydanie. dzieł pisarki. Za 
*az pomyślałem sobie: wstyd Wilenko, 
żeby tak nie wydać zbiorowych dzieł 
Czesława Jankowskiego. > 

A tak się chwaliło, a tak się: nim 

szęzyciło i przed i po śmierci! Brawo 
“Grodno, brawo  grodnianie! Wyprze- 
dziliście polski Oksford! 

Na zakończenie maležy zasygnalizo. 

    

  

cudnego 
obok 

      

vat do pędzenia gorzelni zasekwestrowano.wać dwa fakty posieszającę:. pierw- 

ze skjoringiem przyciągały na try- 
buny tłumy publicznošci Bo też: jest 

a co patrzeć, Do konkursów, w: każ- 
dym dniu zawodów stawało 65, — 35 

koni, a ponadto odbywa się po. kilka 

zajazdów skjoeringowych. в 

Mała jest być odważnym, trzeba 
bvć doskonałym  narciarzem, ady 

pensjonatów, ahy dopiero pod wie- neczkarze mają tor z Kuźnic, no, a p. Basię Burnatównę, pędzącą w obło- mknąć w tłoku, pomiędzy końmi i 

czór, a najwcześniej na obiad, wrócić wreszcie ludzie stateczni doznają b. ku śniegu. Wystartowała w pasowe 
do Zakopanego. Na Krupówkach ma miłych wrażeń wybierając się sankami wiatrówce, wróciła biała. Strach bra 

ło ich widać, chyba wracających z do Kościeliskiej doliny lub autem do patrzeć na to, o cóż dopiero jechać. 

Gubałówki, łub mety na Lipkach. Morskiego Oka. Albo 30 kilometrowy bieg narciar- 

„Narciarze”, z Krupówek świecą Dla cudzoziemców i „kuracjuszy* ski, wygrany b. pewnie przez dosko- 

pstrokacizną swoich odpraso - są wreszcie dancingi. Czegoż tu je- nałego biegacza i miłego chłopca 

warych kostjumów i wyczyszczonych szcze wymagać? Zdzisława Motykę. 

ua glanc butów. Łatwo ich po tem „r Codzień, w pensjonacie podziwia- 
poznać. my jego doskonały humor i „prze- 

Panie, bez różnicy wieku, za dnia Rzeczywiście sportowe Zakopane dziwny” apetyt (ulubione słowo: mi- 

nie chodza w Zakopanem w spódnicz- żyje pod znakiem szeregu ciekawych strza). 

ж * k 

kach; chyba do kościoła, to też na imprez, będących niezwykle miłem Ostatnio odbywały się ogólnopoł- 
dancingach dzieńnych tańczy się w urozmaiceniem pobytu. skie konkursy hippiczne, oraz ski- 

wiatrówkach i buciskach. Może to i Były już pokazy łyżwiarskie «z skjoering i skjoering z udziałem sze- 
niezbyt wygodne ale modne. Tańce udziałem międzynarodowych wirtuo- regu wybitnych kawalerzystów, że 

traktowane są jako doskonały treninę zów, gymkhama samochodowa, -wiel- wspomnę tyłko zwycięzców z pier- 
przed obiadem i świetny teren do flir- kie międzynarodowe wyścigi motocy- wszych dni: por. Dąbskiego Nehrlin- 
iu -= głównego celu pobytu znacznej klowe na specjalnym torze śnieżnym ga (7 DAK), por. Rojcewicza (25 p. 

większości pań. (ogromny stadjon znajduje się w sa- 1ł.), rtm. Królikiewicza (1 p. szw.) 
Nikomu to nie szkódzi. niech się miem cerfirum Zakopanego, jak zresztą por. Bilińskiego (5 DAK), por. Kra- 

więc bawia na zdrowie, jak każda chce i tor łyżwiarski) urozmaicone  skioć- helskiego (KOP). 

i może. pat ringiem motocyklowym. W składzie jiwy, któremu przewod- 
Tytuł stolicy sportów  zimowyci Było to doprawdy niezwykłe cie- niczył gen. Rómmel, zauważyliśmy p. 

« zdobyło sobie Zakopane przez długi kawe i dające moc emocyj widowisko. Kornela Makuszyńskiego, oraz zna- 

szereg lat, wdrażając napływające iu Publiczność gorąco okłaskiwała zwy- nych dobrze w Wilnie płk. Karaticje- 

tłumy do umiłowania zdrowych i pięk- cięzców, zwłaszcza poznańczyka Na- wa i mjr. Czuczyłowicza. 
nych sportów zimowych i turystyki gengasta, dokazującego wprost cu- 
górskiej. dów na swym stalowym rumaku. 

Nie trzeba zaznaczać, że konkursy 
oraz niezwykle emocjonujące wyścigi 

współzawodnikami, ryzykując własne- 

mi gnatami. Amatorów i amatorek 

tych emocyj było wiełu, a na czoło ich 

wysunął się zdecydowanie. młody, 

Śrniały. narciarz Ochotnicki. mało do- 

tad znany zawodnik. 

Na tem jeszcze nie koniec. Zwolen- 
nicy hokeju mieli turniej z udziałem 
drużyn: Cracovii, Wisły, Makkabi i 
Sokoła. С 

A skoki na Krokwi, z udziałem 

„samego Bronka Czecha, Marusarza, 

;Aietelskiego, oraz wielu, „wielu innych, 

a bieg zjazdowy, a biegi rozpoczyna- 

jące i kończące się na Lipkach, tej 
przystani dla słabszych narciarzy i 
saneczkarzy. 

Wątpie, aby nawet ogólno —- świa 
iowe zawody hekejowe mogły dać 
iyle emocyj co. 'wspomniane imprezy, 
a jeśli chodzi o krajobraz — no to chy- 

ka Krynica nie może konkurować z 

Zakopanem. Panorama gór z Giewon- 
tem, to jest majstersztyk natury. Kry- 

nica tego niema. 

Rozsportowane, roztańczone Zako- 

pane niezbyt chętnie zaprząta sobie 

medię. 

go wykazał, że nie święci sztuki piszą i 
że mne będąc sławnym, można sklecić coś 
wcale niezgorszego. Początek i koniec just 
tezpretensjonalną, wesołą trzyaktówką -— 
podobała się publiczności; być może głów- 
nie dlatego, że autor jest powszechnym u- 

or, przepraszam, 
stróż — tylko dozorca, ani aktor — tylko 
artysta, — otóż rzadko artyści piszą utwory 
sceniczne. Maszyński wywołał zatem sensa- 
cję. 

antraktu na premjerze kompiet dżieł Szeks- 
pira z dedykacją: 

sze -— zmaiejszenie. się bezrobocia, 

państwowych) i — pierwszą zwyżki 
zboża na wsi. Czyżby та pierwsza jas 

M. MASZYŃSKI PIORO: BIERZE. 
Znakomity aktor napisał przeciętną ko- 

Debiut litercki Marjusza Maszyūski<    

ubieicem. Rzadka to jednak rzecz, by ak- 

dziś  niśwolno mówić 

<<" 
„Koledzy - artyści wręczyli mu podczas 

Po Szekspirze, po Moljerze, 
M. Maszyński pióro bierze. 
Przyzna każdy. kto nie zrzędźi, 

Że ich w kozi róg zapędzi. 

Czy w kunszcie autorskim — wolńo wąt- 
pić, w aktorskim — z pewnością nie- jest" 
sd nich gorszy. 

Maszyniści teatralni ofiarowali Maszyń- 
sk'eriu statuetkę bronzową.  Niebyle dowód” 
oznania, wiadomo, że maszyniści sa suro- 
wi względem aktorów i tyranizują ich na 
wszelkie sposnby. Kiedyś Teatr Narodówy 
zamierzał wystawić „Dziady* w' pomystowej 
stylizacji. Próby, próbki. Scena miała być 
c:emna i tylko reilektor oświecać miał Kon- 
:ada. Rola ta przypadła w udziale Wegrzyno 
wi, na Drėbie generalnėj miota sie oh; rzu- 
ca, b'ega ...— „Panie, — wrzasnął nań wresz 

cie n'echanik, kierujący reflektorem, —- niech 

pan się tak nie ciska — pan mi 'utrudnia 
pracę. 

Widocznie Maszyński nigdy nić robi ra 

złość maszynistom. 

WYWROŻYŁA 1 — SPEŁNIŁG SIĘ. 

Abraham Grenadjer oskarżyt  Zoiję 

Kwiekównę o kradzież 1500 zł. Wobec ta-- 

kiego autorytetu policja wpakowała pan- 

nę Zosię — nroczą cygankę — do więzi-- 

nia. Niezwłocznie zjawił się Michał Kwiek, 
krół polskich cyganów, w towarzystwie ca- 

łej swej bandy i wyraził gotowość złoże- 

nia kaucji dowoinej wielkości — choćb: 
0.000 dolarów. Zwolniono tedv bratanicę 

potężnego króla za: kaucją: 

Na rózprawie salę wypełnili: ofiwkowi 

cygoni i wystrojone w długie suknie cygan- 

ki. Sama Zosia Kwiek jest młoda, ładna i 

wesuła. Ubrana czysto, obwieszena  biy | 

skotkami i ztotemi dukatami, w jedwabny! 

szalu wywierała aodatnie wrażenie w prze- | 

siwstawieniu do pana Abrahama. który w 

swym brudnym chałaci niechłujrej mycce 
przypominał średniowiecznego dzikusa. 

Zosia Kwiek nie przyznała się do kra- 

dzieży. Grenadjer ją zawołał, kazał wróżyć. 
ora mu wywrożyła, że zostanie okradzio- 

uv. Miast jej być wdzieczny za prorocze 
ostrzeżenie —: oskerżyt ją o posłępek niegod 

ny bratanicy króła. Świadkowie nie mogli 
powiedzieć nic konkzetnego, sad. uniewinnił 
Kwiekównę ku wielkiej pasji Abrahama. 

Liczni cyganie urządził: radosna owacię 
młodej Zasi, a potem sędziemu. Wszystkie | 
cyganki efiarowary mu darmo swe usługi 
wróżbiarskie, ale sędzia wytmówił się stanow | 

czo od;tej przyjemności — bał się, że je- 

miu również  przepowiedzą' okradzenie.... i 
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i, Pragnąg udostępnić każderau nabycie, 

DOBRYCH MEBLI 
B PO CENACH NISK.CH 

; Firma 8 

ŁOKUCIEWSKI 
Wilne, Wileńska 23 

niniejszen zawiadamia, iż obecnie w 
składzie swom CENY na wszystkie 
meble ZNACZNIE OBIŻYŁA i sprze- 

daje na dogodnych warunkach. 

   

tysiąc ludzi (uruchomienie. tartaków 

kółka wiosny miała oznaczać schyłe 
kryzysu. gospodarczego?! 

umysł pracą, a zwłaszcza polityką 
szkęda czasu. 

Zdarza się jednak, że ktoś, cos r 
bi. Niedawno odbyło się w jednej 
instytucyj społecznych poufne zebr 
nie, na którem poseł Zajączek refer 
wał „sprawę brzeską". Zapsoszoń 
hawiącego w Zakopanem gen. Józef 
slallera (miało to być magnesem, przy” 
ciągającym nartujących  opozycjonł; 
stów), cóż, kiedy generał mając 
widoku obowiązujące godziny wera! 
dówania „wpadł* tylko na chwil 
przed zebraniem, usprawiedliwiaj? 
się brakiem czasu... 

Innych nowinek niewiele, chyba t 
że popularny attomobilista, b. mist 
Polski, Jan Ripper wpadł na kogo 
czy Coś i złamał rękę. 

Wszyscy go tu znają, lubią i žali 
‘а Sam poszkodowany  pociesza S) 
tem, że... konjak można pić i z je 
ręką. 

To już chyba wszystko. 

Po górach, jak zresztą. i niem] 
wszyscy  kurącjusze, nie space 
rowałem wiele. Niebezpiecz 

io, śniegu dużo, a na 
wornt możebym nie dotarł. Zresztą sp”, 
cerować można i w Wilnie, w Za 
panem najprzyjemniej ' jest na gó! 
patrzeć i..... tańczyć u Trzaski. 3 
‚ Ww. T. 

Zakopane — Luty. 
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Jak widzimy z powyžszego, zada- BO NABYCIA 
nia te streszczaja się do uzyskania ma- || wę WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 
terjału rzeczowego, umożliwiającego i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 
uależyte orjentowanie się w sprawach KSIĄŻKA 
"en, do wywierania nacisku moralne- „DALEKI WSCHÓD 
go w razie stwierdzenia nieuzasad- 66 

'mionej rozpiętości cen i wreszcie do e. a a 
„przełamywania depresji psychicznej ; с YO 
społeczeństwa. We wszystkich poczy- @ RAE 
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Kurjer Gospodarczy  ROMUALD JAŁBRZYKOWSKI 
Ziem Wschodnich 

AKCJA OBNIŻKI CEN NA ТЕ- 
RENIE W-WA WILEŃSKIEGO 

Podjęta przez ministerstwo prze- 

mysłu i handlu akcja zniżki cen wy- 

tworów przemysłowych znalazła swój 

wyraz również na terenie powiatów. 

Zjazd wojewodów, zwołany przez p. 

  

DO WIELEBNEGO DUCHOWIEN-S 

Uptynęto juž 186 lat od czasu, kie- 
dy šp. biskup I6zef Zienkowicz sto- 
sownie do przepisu Koncyljum  Try- 
ceqckiego odbył Synod Diecezjalny w 
ilnie 1744 r. Jak cały nasz kraj tak 

„jministra A. Prystora w dniu 29 stycz- i Kościół Katolicki w granicach obec- 
nia, jak można sądzić z komunikatów nej Archidiecezji Wileńskiej przeżył 

prasowych, miat na celu poinformowa w UE oz = z rski i bole- 
: 4 = nyc śladowań. Najeźdzca  nie- nie poszczególnych wojewodów o sta- 5”)*;! prześia I 
KOREA zaick 2 2 оОЕ przyjaciel kasował klasztory, wypę- 
nowisku zajętem prze ` “ zai zakonników, zamykał i zabierał 
sienia do metod zwałczania, a przy- $wviątynie katolickie, a lud wierny Koś 
najmniej łagodzenia kryzysu, i udzie- ciołowi przemocą odciągnął od wiary 

ienie wskazówek dalszego postępowa- Św.. dążył do całkowitego zniszczenia 
dia © łoienie na tem terytorjum wszelkich objawów z. a, daženiem Žada życia katolickiego. Żyje jeszcze wielu, 

jak pisaliśmy już, dążeniem rządu (+5. ży pamiętają i na sobie odczuli 
„est przełamanie depresji psychicznej straszne te dzieje. Gdy dziś o tem 

społeczeństwa, powstałej na tle prze- wspominamy z piersi wydobywa się 
wtekłego, a wyjątkowo ciężkiego kry- pewne zdumienie i westchnienie, po- 

zysu, — z drugiej zaś strony przyśpie- "ytarzamy za prorokiem:  „Misericor- 
2 3 1а Dei, quia non sumus consumpti“. 

szenie naturalnego obecnie procesu 
; : nążenia wrogów i ich podstępy 

spadku cen wytworów przemysłowych, ;<cje szatańskie zostały udaremnione. 
który to spadek postępuje u nas nie- Na straży wiary św. i obyczajów stali 
współmiernie powolniej, niż w innych tu duchem apostolskim ożywieni dziel 
państwach. Ceny hurtowe wyrobów "i "asi poprzednicy - biskupi i kapła- 

= a SS oki dd naz 11 Prawie wszyscy biskupi wileńscy 
PTZOATA PWYGH, W a, . re 1 wielu, bardzo wielu kapłanów, za 
dziernika 1929 do października 1939 gorliwe wykonywanie swych obowiąz 

r. spadły w Anglji o 17.3 proc., we ków, występowanie śmiaie w obronie 
Francji o 16.0 proc., w Czechosłowa- praw Kościoła św. byli pozbawieni 

sji -— 13.9, u nas tylko o 11,8 proc. RE As A 
aa is ryro- Ng!ab Rosji. Ogół wiernych, 
= OE — EI . “УГЁ› trafiały się smutne wyjątki, poszedł 
bów różnica w spadku jest wprost ra- wytrwale za wskazaniami swych du- 

żąca. Tak naprzykład ceny eksportowe chawnych przewodników i dziś docze 
żelaza —- surówki spadły w Niem- kaliśmy się tryumfu Kościoła, jesteś- 
czech o 27,9 proc., w Anglji — 12.4, ny nasi : : Е : 

w Belgji — 8.8, w Polsce zaš tylko 0 |. Me skutki wiażych prześladowań 
67 = Hi tpezć3 dają się odczuwać i teraz dotkliwie. 
<.] proc.; ceny metali (bez żelaza) Bak dostatecznej ilości kapłanów i 
spadły w Niemczech o 35.8 proc., it cclowe utrudnianie duchowieństwu 
nas o 12.7 proc.; ceny wyrobów włó- wykładu zasad wiary św. były powo- 
kienniczych spadły w Niemczech o zk że RE katolicka tu i ówdzie 
31.8 proc., we Francji o 28,7 proc., w "egła mniej lub więcej indyferentyzmo 
E Zied ) ap P AM wi, którym się zarażała od swych są- 
stanach jednoczonych A. P. 0 26.6 sądów inowierców, ulegała pewnym 
proc., w Pałsce — o 18.5 proc.; bła- odctryleniom od zasad katolickich. 
cha spadła w cenie o 23.4 proc. w Bel- Frzy pomocy Bożej mamy to usu- 

  

  

gii — u nas pozostała bez zmiany. mać, rany zadane wygoić, chorych wy- 
Skutkiem powolniejszego spadku cen zi ma Z: ; ko ; s abyśmy wszyscy, każdy w swym zakre u nas — maleje nasza zdolność kon- Raje, y У y : 3 э 3 „„, Się, mogli godnie spełnić swe posłan- 
Xurencyjna przy eksporcie, ponadto  nictwo i przyczynić się skutecznie lo 
zbyt wielka pozostaje rozpiętość nożyc szerzenia pokoju Chrystusowego w 
co do cen wyrobów przemysłowych, a Królestwie Chrystusowem, a swem 
wytworów rolnych, wpływając ujem- o a kc życiem 

: е : ‚ opartem na zasadach miłości i spra- nie "na i ane Saab eń в я Ч Dans aidas nė: rolni- sviediiwošci zachęcić inowierców do je 
į AAS WORSE rzĄdU | stattowi "0Z- Iności z Kościcłem Chrystusowym. 
riętość cen w hurcie i detalu. Stwier- W tym celu dekretem z dnia 4. |. 
dzone zostało, że nawet w sklepach !926 r. nr. 50 i z dnia 5. Il 1929 r. m. 
spółdzielczych, cena detaliczna _ prze-- 607 wyznaczylišmy specjalne Komisįe, 
wyższa o 30 i więcej proc. cenę hur- OWE zakon 
'ową. W drobnych  przedsiębior- 356.360 miały przygotować materjał stwach, obsługujących często tylko ua Synod Diecezjalny i dziś, gdy prace 
kilk= rodzin, rozpiętość między cena- przygotowawcze już ukończone, niniej- 
ini w hurcie a detalu dochodzi do nie- SZem postanawiamy odbyć ten Synod 
zwykłych rozmiarów. Osiągnięcie zniż- ECM oda ad lip 
ks cen u Źródła, to znaczy u produ- (7 g. К й Sn > - 1,8, 3 VI) € у E centa nie dałoby požadanego efektu, | Nida EA 3 Do uczestnictwa w tym Synodzie 
gdyby ta zniżka szła do kieszeni deta- zapraszamy: 
listy. ) 1. Najprzewielebniejszego księdza 

Do tej, w ten sposób rozumianej Biskupa Sufragana Kazimierza Mikoła- 
akcj; przystąpiły władze i na terenie 
województwa wileńskiego. Z podane- 
go w prasie miejscowej szczegółowe- 
50 sprawozdania o konferencji staro- 
stów, która się odbyła pod przewod- 
aictwem p. wojewody wileńskiego w 
Iniu 12 lutego, można wnioskować, 

że zadaniem starostów powiatowycii 
Łędzie: 1) przeanalizowanie i przeka!- 
kułowanie cen na terenie pod wzglę- 
em rozpiętości i jej zasadności, 2) 
notowanie, czy nastąpiła zniżka cen 
na terenie powiatu i w jakim stosunku 
-— w razie gdyby nastąpiła zniżka cen rając ze sobą rozmontowany samolot. 

u źródła, 3) charakterystyka „ynku 
pracy pod względem podaży rąk ro- 
boczych i wahań płac robotniczycn, 
4) notówanie wahań cen  przedmio- 
tów pierwszego użytku, tak przemy- 

Historja pewnej 

cnegdaj z Lidy by odbyć podróż do Lwowa. 

pęknięcia chłodnicy. Po zmianie chłodnicy z 

de celu. 
Stałe 

Nad lotniskiem w Lidzie podczas 
testrota lotnicza. 

Z BOŻEJ i STOLICY APOSTOLSKIEJ ŁASKI 

Arcybiskup Metropolita Wileński 
TWA. ARCHIDIECEZJI WILEŃSKIEJ 

POZDROWIENIE W%PANU 

1a Michalkiewicza, Wikarjusza General 
tego. 

y Przewielebnych Księży Prałatów 
i Kanoników Kapituły Katedralnej. 

%. Przewielebnych Księży Profe- 
sorów Wydziału Teologicznego USR 

4. Przewielebnych OO. Prowincja- 
rów tych Zakonów, które mają swe do- 
mv w Archidiecezji Wileńskiej, jak 
również Wielehnych OO Przełożonych 
tych domów. 

Powołujemy też i wzywamy, aby 
się stawili na ten Synod sub oboedien- 
tia canonica: 

5. Wielebny Ksiądz Rektor i wszy- 
"cy Księża Profesorowie Seminarjum 
Duchownego Archidiecezjalnego. 

6. Wszyscy Wielebni Księża Dzie- 
sani, 

7. Wielebni Księża Kierownicy Ak 
cji Katolickiej. 

8. Wszyscy Wielebni Księża Pro- 
boszczowie m. Wilna. 

9. Wielebni Księża Proboszczowie 
wybrani jako delegaci po dwóch z każ 
dega dekanatu. 

10. Wielebni Księża Prefekci, naj- 
janiej czterej, wybrani przez Koło XX. 
Prefektów 

11. Wielebni 
«atedralni 

12 Wielebni Księża Wikarjusze -—— 
dwa; wybrani z m. Wiłna i po jednym 
z Grodna i z Białegostoku. 

Wykaz imienny delegatów nadeślą 
WW” XX Dziekani pod adresem Wieleb 
nego ks. Promotora przed 1. III rb. 

Q ileby kto z wezwanych na Sy- 
nod Archidiecezjalny nie mógł przybyć 
+ powodu choroby lub innej poważnej 
pizyczyny, niech się pośpieszy przed 

Księża Wikarjusze 

rozpoczęciem Synodu wytłumaczyć li- , 
stownie wobec W-go Księdza. Promo- 
tora. 

Aby wyjednać obfitość łask Bożych 
ala sprawy doniosłej, iaką jest Synod, 
od chwili ogłoszenia niniejszego zarzą 
dzenia aż do 12. VII rb. włącznie 
Wietebne Duchowieństwe będzie od- 
mawiać we Mszy św. jako oratio im- 
perata de Spiritu Sancto (Missa Votiva 
ad postulandam gratiam Spiritus San- 
ti) i w ciągu miesiąca czerwca wę 
czwartki odprawiać będzie wotywę 4е 
Spiritu Sancte (servatis semper de iure 
servandis). 

Wielebni Księża Proboszczowie w 
pierwsza niedzicię czerwca poinformu 
ią swych paraijan o zamierzonym Sy- 
nodzie i zachęcą ich a zwłaszcza Zgro 
madzenia Zakonne do modłów i przy- 
stęrowania do Sakramentów św. na in- 
tencję Synodu. 
Wieiebni Księża Proboszczowie i Rek 
torzy Kościołów wydadzą rozporządze 
nie aby 10. VII rb. o godz. 8 jako w 
czas rozpoczęcia Synodu  dzwoniono 
przez kwadrans we wszystkie dzwony. 

Wielebny Promotor Svnodu przed 
i. IV. rb. ogłosi po otrzymaniu naszej 
a szczegółowy regulamin Syno- 
alny. 

Pomoc Boska niech będzie zawsze 
z nami. 
W Wiłnie dn. 7. II. 1031 r. 

Arcybiskup Metropolita 
Wileński. 
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podróży lotniczej 
Z LOTNISKA LIDZKIEGO DO LWOWA 

Samolot wojskowy „Potez” pilotowany przez sierżanta Tondzisa wystartował 

Po raz pierwszy samolot opadł w Brałej Podlaskiej wobec wypływu benzyny 
Po starcie z Białej Podlaskiej sierż. Tondzis musiał lądcwać r w Łucku z powodu 

dawało sie, że sz molot szczęśliwie dotrze 

` się jednak inaczej, bowiem pechowa maszyna jeszcze raz odmówiła po- 
słuszeństwa koło maj. Zwinie w pow. kcrodowskim. 

Sierż. Tondzis niechciał już więcej ryzykować i odjechał do Lwowa koleją, zabie 

Nowa katastrofa lotnicza 
lotów ćwiczebnych miała miejsce ka- 

Samolot wojskowy 5 p. lot. prowadzony przez piłota por. Pietraszkie- słowych, jak rolnych, w hurcie i deta- wicza i obserwatora ppor. Kužmiskiego opadł ! i ci ) D у i go oj na połx, ulegając częściowc iu, w poszczególnych punktach powia- mu zdruzgotaniu. Obsługa aeroplanu doznała ciężkich obrażeń. 
'u. 5) uświadomienie miejscowego a Be : z: Bóle w żołądku, ściskanie w dołk - społeczeństwa 9 charakterze kryzysu i strul.cję, gnicie w kiszkach, złe awiede poczynaniach rządu w kierunku złago- bóle głowy, obłożony język, bladą cerę, lat- 
į 3 wo usunąć, stosując wieczorem wod. я dzenia kryzysu. 6) stały kontakt ze „Franciszka - Józefa”, biorąc roza 

sterami gospodarczemi : zwłaszcza ku- przed udaniem sie na spoczynek, pełną 
pieckiemi. - S e 

  

      

  

  

naniach zdążających do regulacji cen, 'cezeūstwa sprawami kryzysu  gospo- monient przymusu  administracyjnego darczego. W ubiegłą niedzielę, w klu- 
„est całkiem wvkłuczony. W tem na- bie społecznym, prof. Wł. Zawadzki stawieniu realizowaną na terenie wo- wygłosił reterat dotyczący kryzysu i 
iewództwa wileńskiego akcję zniżki Środków zaradczych; radjo wileńskie 
cen, uwążamy za zewszechmiar ceło - wiecej uwagi zaczyna poświęcać ie- wą i wskazaną. saatom gospodarczym; na łamach pra 

W związku z rozważaną akcją sy polskiej i Żydowskiej coraz czę- 
auważyć się daje większe niż dotąd ściej rozważane są sprawy przesile- 
*ałnteresowanie / miejscowego spo- nia gospodarczego. H-ski. 

  

    

GIEŁDA WARSZAWSKA 
  

z dnia 24 lutego 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY 

Dolary 8,91 — 8,03 — 8,89 Zełgja 124,40 
— 14471 — 124,09. Hołandja 358,14 
357,96  Łondyn 43,34 — 43,45 — 43,23 
Ark kabel 8,928 — 8,948 — 8,908. Parvż 

99 i čwierė — 35,08 1 pół — 34,90. Praga 
42 — 2648 — 26,36. Szwajcarja 172,21 — 17264 — 171,78. WiedeA 125,40 — 125,71 

-— 125,09. Wiochv 46,73 — 46.85 —- 46,61. Berlin w obrotach pryw. 212,05 

PAPIERY PROCENTOWE 

Pożyczka 5 proc. konwersyjna 49, 10 proc. kolejwa 103 6 proc. Koltowa 7150 „„„$ proc LZ BCiK i BR obligacje BGK 04, Te Same / proc. 83,25. 4,5 proc. LZ ziemskic 52, 7 proc. ziemskie dolarowe 76,50. 8 proc. skie dolarowe 90 5 proc. warszawskie . 8 proc. warszawskie 72, — 72,50 — . R proc. Częstochowy 63, 
blina 63. 8 proc. Łodzi 68,50. 1 demia 74,50. 10 proc Siedlec 14,50. 6 proc. vbligacje poż. konw. m, Warszawy 50,25—50 

| AKCJE 
107 TAS DANIS 

U. Handiwy 108 B. Polski 153, Sle Po- tasowe ©. Siła 1 Światło 73 Węgiel 32,25 
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Dr MARJAN OBIEZIERSKI 
OBYWATEL ZIEMI MOHYLEWSKIEJ i MIŃSKIEJ 

po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dn. 20 lutego 1931 r. 

przeżywszy lat 59. ' 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Jagiellońska 7), nastąpi dn. 23 lutego (w poniedziałek) 

o godz. 9.30r. do parafjalnego Kościoła Św. Jakóba, skądpo nabożeństwie żałobnem odbędzie się pogrzeb 

na cmentarzu Rossa. 

O tych smutnych obrzędach zawiadan iają krewnych, przyjaciół i znajomych 

Żona, bracia, bratowe, synowice i synowcowie 

ś. p. 

dr. MARJAN OBIEZIERSKI     
W dniu 20 bm. rozstał się z tym światem 

po d'ugich i ciężkich cierpieniach doktór 
Marjan Obiezierski 

Syn zasłużonych zesłańców Joachima i 

lózety ze Świętorzeckich urodz się w r. 1871 

w Warszawie, gdzie rozice zamieszkałi po po- 

wrocic z wygnania ukazern carskim pozba- 

wierni możności osiedlenia się w stronach "o 

dzinnych — Mohylewszczyźnie. 

Tu do szkół zaczyna uczęszczać, jednak 

:epresje apuchtina zmuszają roziców prze- 

unieść syna ao Kazania. Po skończeniu gini- 
nazjtm zapisuje sie na Uniwersytet warszaw 

skiej, iednak |1ż w roku 1894 po znanych wy 

stąpieniach studenckich (t.zw. sprawie Kiliń- 

skiego) zostaje wykluczony i zesłany w 

głąb Rosji. 

Amnestja po śmierci Aleksandra lil po- 

zwała Mu wrócić do rodzinnego majątku 

Konstantowa w Mohylewszczyźnie, 

Wznawia studia w Kijowie, przenosi się 

rastępnie do Dorpatu gdzie uzyskuje dypłom 

Następuje wyiazd zagranicę .na dalsze stu- 

dja. 

Studjuje kilka lat, poczem, w myśl ży- 

czeń Matki, której wolą było aby jej sy- 
nowie osiedlili się w swoich rodzinnych stro 

nach, osiedla się w Mińsku. 

Tu rozpoczyna się zawodowa į społecz- 

na praca Zmarłego. Buduje i organizuje pier 
'wszą. na europejskiej stepie  postawioną, 
klinikę położniczo - ginekclogiczną. 

Prowadzi ją przez szereg łat. aż do chwi- 

fi kiedy hrutalny najeźdzca zmusza do it- 
stąpienia 4 Minska. 

Wstępuje do wojska, aby jako łekarz 

nieść pomcc braciom rannym w obronie wol- 
nošci Polski. 

Osiedla się następnie w Wilnie, Tu znów 

znajduje szerokie pole do swej zawodowej i 
społeczno humanitarnej działalności. 

Jest współwłaścicielem kliniki, pracuje na 
niwie społecznej cpierając swoją działalność 
na flantropji.  Przenika do wszystkich 
warstw, wszędzie jest poważany, ceniony, 

kochany; jako lekarz i jako cziowiek gotowy 

    

  

Ir. Marjan Obiezjerski 
po krótkich iecz ciężkich cierpieniach zmarł dnia 20 lutego 1931 roku. 

Wyprowadzenie zwiok ue kościoła św. Jakóba odbędzie się w ponie- 

ćziałek, dnia 23 lutego, o godzinie 9 min. 30 rano, skąd po Mszy żałobnej 
nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O tej nader smutnej i riepowetowanej stracie zawiadamia 

ZARZĄD ZWIĄZKU 
POLĄKÓW Z KRESÓW ZAKORDONOWYCH 

TARÓMSCZOR COW OCENKA CEER EKREOWKG U 
IT SLD: 

Dr. Med. Marian Obiezierski 
WIELOLETNI CZŁONEK ZARZĄDU WILEŃSKIEGO OKRĘGU 

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻĄ 

Z grona działaczy czerwonkrzyskich hył Człowiek, który wielką do- 
brocią serca, prawością charaxteiu, uczynnością, jakie cechowały Jego ży- 
cie, zjednał Sobie powszechny szacunek i głęboką życzliwość, 

Choć odszedł na zawsze, pamięć o Nim zachowamy w najwdzięczniej- 
szem wspomnieniu, 

  

ZARZĄD WILEŃSKIEGO OKRĘGU 
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. a 

   Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi ukochanej 
mej Matce 

         

  

< 

. 
Helenie Daniłowowej - Siecińskiej 

tym, którzy złożyli wyrazy współczucia, jako i tym, którzy przynosii Jei vigę w ostatnich chwilach życia, w szczegółności zaś PP. Doktorom Mo. 
szyńskiej, Gojdziowi, Wielebnemu Księdza Władysławowi Paczkowskientu, 
Panu Komendantowi Wojewódzkieau, P.P. inspektorowi Łudwikowskienu, 
Zarządowi Okręgowemu i Zarządom Kół Stowarzyszenia „Rodzina Policyj- 

           
     
     

zawsze przyjść z pomocą potrzebującym. 

Uiubionym terenem pracy Zmarłego jest 
Związek Polaków Zakordonowych i Czer- 

szczególnie 
pozbawionych 

na 

wony Krzyż. Opiekuje się tu 
tiednemi dziećmi zbiegów 
możności zarobkowania, przeniesionych 

inny, obcy im grunt. 

Był dobroczyńcą nie szukając rozgłosu, 
cichym na ciężkiej niwie społecznej. 

Odszedł. 

znów Wilno żegnać będzie jednego. z 

tych, co życiem swem innym za przykład 

świecili, « przenosząc się w zaświaty dobrą 

po sobic pamieć zostawili. 
Cześć lego pamięci. 

FILM i KINO 
„HELIOS*: BŁĄD OJCA. W ROLACH 
©ŁOWNYCH NORMA SHEARER I 

LEVIS STONE 
Lewis Stone, dystyngowany i opa 

nowany starszy pan, „a perfect gentle- 
man“ — grywa zwykle role mężów. 
Robi to z wielką wprawą i znajomo- 
ścią rzęczy, jako, że sam jest już po 
«az trzeci żonaty. Chce być dąbrym 
mężem i tkliwym ojcem, ale reżyserzy 
podobno zmuszają go do odtwarzania 
czarnych charakterów. Tak jest i w 
„Błędzie ojca”. Siwy, stateczny pan, 
oiciec dorosłej córki, (Norma  Shea- 
er) i mąż kocnającej go żony — mu 
si się zakochać jak młodzik w pięknej 
żonie jakiegoś lekarza, która również 
ma dorosłego syna (Belle Bennot). 
Sytuacja dość skomplikowana i grani- 
cząca niemal z groteską ze względu 
ra poważny wiek i dorosłe dzieci roz 
amorowanych kochanków. Ratuje ją 
jedrak wyrobienie i dobra gra arty- 
stów. Przeciwnie nawet, sprawa przy- 
biera tragiczny obrót. Znajdzie się 
  

NADESŁANE 

»  Pasrytki 
DEZYNFEKUJĄCE 
KRTANI JAMĘ USTNĄĘ 
(AJLEPSZY SRODEK 

GH] PRZECIW GRYPIE. 

& 

%     
la nabycia w aplekachi ArOgrJach- 
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Sedzia Miłaszewicz 
PROTEST SYNDYKATU DZIENNIKA- 

RZY WILEŃSKICH 
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy 

Wileńskich na posiedzeniu w dniu 2! 

bm. powziął następujcą uchwałe: 

1 ———-— m ELI EK a УВНО ОРа 

jednak ratunek: zakochane dzieci do- 
prowadzą do pojednania. Norma She 
rer gra rolę córki, w której walczą 
trzy uczucia: miłość do ojca, do ode- 
pchniętej przez niego matki, i do dzieł 
cegc  Benneta. Belle Bennet —- to ax 
'esywny i zuchwały, a jednak roman- 
ivczny młodzieniec, który pokona wszy 
stkie trudności. й 

Z efektów dźwiękowych dobrą by 
taby burza nocna. na jeziorze, gdyby 
Me potraktowała jej reżyserja ze zbyt 
wielką konwenansową przesadą. To 
też niepodobieństwem iest wyratowa- 
qaie się kochanków z tej ciężkiej opre- 
ji. Mając rozbite czółno, powinniby 
wła'ciwie zginąć w kilkunastometro- 
wych bałwanach. A może zawinił pod 
tym wzgłędem mechanik ,Heljosu*, bo 
wiem film rwał się ustawicznie : , 
skutkiem tego, niebardzo trzymał się 
kupv. Wyświetlany był też mocno na 
ciemno, ale to newnie dlatego, że srebr 
nv ekran „Heljosu* oddawna nie wi- 
dział pralni. 

Nad program widownia pokłada- 
ła się od śmiechu, obserwując przygo- 
dy cwóch najlepszych komików kino 
vvcn: smutnego j chudego Stana Lau- 

1ela | kokieteryjnego grubasa Olivera 
Hardy, zwanych popularnie: Flip i 
Flap. 

Ale wpadła zaraż w nastrój ponury 
widząc po 'raz trzeci beznadziejną re 
klamę Fosfatynv Er.   

na“, Zarządowi „Związku Pracy Obywatelskiej kobiet", oraz orkiestrze po- 
licjnej — wyrazy serdecznego podziękowania składa. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w smutnym obrządku pogrzebu Matki 

Wiktorji Juchnowi 
tą drogą składamy serdeczne Bóg Zapłać 

  

     
  CÓRKA. 

       
   

  

      

P. 

OŃców 
czowej | 

SYN I SYNOWA 

    

„W ostatnich dniach zaszedł wy- 
padek usunięcia z sali sądowej skut- 
kiem zarządzenia, wydanego przez sę- 
dziego Sądu Okręgowego p. Miłasze- 
wicza, dwćch sprawozdawców praso- 
wych, członków Syndykatu  Dzienni- 
sarzy Wileńskich, pp. F. Dangla i W. 
Tatarzyńskiego. Powodem tega było za 
mieszc zewie karykatury p. sędziego Mi 
laszewicza w „Słowie”, w którem wy 
nienieni sprawozdawcy współpracu- 

ś 1& 
„Wobec teg;o že rysowanie karyka- | 

iur z sali sądowej jest powszechnym 
w prasie sposobem urozmaicenia spra 
wozdań sądowych, a karykatura p. sę | 
dziego Miłaszewicza, zamieszczona w 
„Słowie”, nie miała charakteru obra- 
żającego, ponieważ dałej usunięcie wy | 
nienionych wyżej sprawozdawców z 
sali sądowej uniemożliwiło im spełnie- 
nie ich obowiązków zawodowych, — 
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Wiłeń 
skich stwierdza, że zaszedł fakt _ nie- & 
notowany dotąd w kronikach sądow- ži 
nictwa wileńskiego, którego stosunek 

Р M do prasy odznaczał się zawsze życzli 
wością i że p. sędzia Miłaszewicz, wy- | 
dalając wspomnianych sprawozdaw- | 
ców prasowych, skorzytał z uprawnień 
przewodniczącego dła wymierzenia so- 

bie dorażnej satystakcji za rzekomą о- 
sobistą obrazę. ‚ 

„Przeciwko zarządzeniu temu, wy- 

soce ubliżającemu stanowi dziennikar- 

skiemu, Syndykat Dziennikarzy Wiłeń- 
skich zakłada” kategoryczny protest”. 4 
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| . ° 21.15 — 21.30: Kwadrans literacki z i Aresztowanie b.prezesa Wil. Kom.Akadem. «455 opi о ie EE. е ® t 22: Koncert orkiestry P .R. z MIEJSKIE Od dnia 21 do dnia 25 lutego 1931 r. włącznie „ będą wyświetlane filmy: 
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Zarzoca się mu nadużycia natury finaasowrej, mianowicie nie wyłczenie się z 4 a 2235: K Bnóeet solistów z War- SES W rolach głębnych EU Asi "> Pavanelli, ©. Blackwell. 

tysięcy złotych. 2350 5 24: KOMRGRAĆ i muzyka ta- Kssa czynna o g. 3.30.  Poczaiek sean<ó: od g. 4-ej, Następay proeran: „Panienka z barem na kółkach 

neczna z Warszawy. = KINO-TEATR Dziś! « rzeboj Potężny dramat osnuty na tle gorącej miłości 

Krwawe zajście w domu noclegowym 
Wczoraj wieczorem na kiłka minut 

przed zamknięciem domu noclegowego 
przy ul. Połockiej, wraz z grupą bez- 
domnych dostai się do izby sypialnej 
nieznany bliżej osobnik, który zauwa- 
żywszy układającego się do snu 50- 
letniego Michała Szmitowskiego pod- 
'hiegł do niego i zadał z nienacka strasz 
ny cios nożem w okolicę serca. 

Szmitowski z jękiem osunął się na 

  

  

ziemię wzywając pomocy. 
Z zamieszania, jakie w tej chwili 

wynikło skorzystał sprawca napadu, 
bowiem zdołał on wydostać się z lo- 
kalu i zbiec. 

Rannego w stanie beznadziejnym 
odwieziono do szpitala żydowskiego. 

Co było powodem poranienia nie- 
wiadomo. Zachodzi jedynie przypusz- 
czenie, że była to zemsta osobista. 

  

KRONIKA 
      
    

| NIEDZIELA 
22 Dziś W słonce og. 6 m-I. 

4 A 1. !сАсв © godz. 4 w. 38 

Piotra 

| SPOSTRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOG]! U. S. B. W WILNIE. + 

z dnia21 IL 31 r. 

Ciśnienie średnie w min, 765 

Temperatura średnia -1- 1 

Temperatura najwyższa -l- 2 

Temperatura najniższa — © 

Opad w mm. — 
Wiati: południowy 

>  Tendencja. spadek 

Uwagi: pochmurno, 

ZEBRANIA I! ODCZYTY 

— Referat _ Władysława Studnickiego 
„Fendencja polityczna Węgier podczas 

wojny”. Z powodu śmierci b. ministra Teo 
dora hr. Batthvany'ego, obrońcy sprawy pol 

skiei odbędzie się w Towarzystwie Przyja 
ciół Węgier o jose 5 minut 30 w nie- 
dziełę, dnia 22 b. m. w lokalu Seminarjum 

Historycznego , ul. Uniwersytecka 7, wej- 
ście z bramy na lewo. Goście mile widzia- 

„— Komunikat Z „Pań Domu“ 
Il zebranie Związku „Pań Domu" odbędzie 

się dzisiaj o godz 17 w nowej sali miejskiej 
(Hetmańska 1 — dawny pałac Ogińskich) 

Sekretarjat czynny na miejscu od godz. 

15-tej. Prosimy o jaknajliczniejsze przyby- 
cie. Sała duża, 400 miejsc siedzących. 

W słowie wstępnem naszkicowane będą 

tele i korzyści Związku. 
— Odczyt Czerwonego Krzyża. Przypo- 

minamy, że dzisiaj © godz. 12-ej staraniem 

Polskiego Czerwonego Krzyża w sali kina 
„Swiatowid“ — Mickiewicza 9, dr. W. Za- 

. jączkowski wygłosi odczyt p. t. „Pierwsza 
pomoc w nagłych wypadkach". 

Wejście bezpłatne. 
AKADEMICKA 

— Zebranie az yjne akademickiej 
konferencjj św. Wincentego odbędzie się w 
niedzielę 22 lutego o godzinie 6-tej wieczo 

rem w sali wykładowej Nr. 3 USB. Wile.- 
ska Rada Micjscowa Konferencyj św. Win 
centego zaprasza na to zćbranie młodzież a- 
kademicką ze wszelkich stowarzyszen uni- 
wersyteckich, przyznających się do ideologji 
chrześcijańskiecgo czynu, a zwłaszcza mio 
dzieży z „Odrodzenia” i sodalicyj. Po 
wspaniałym i wzniosłym odczycie senjora 
kcnferencjonisty rektora _ Zdziechowskiego, 
rowinna wileńska młodzież akadęmicka — ч= 
tworzyć nawet kilka konierencyj, jako szko 
ły przygotowawcze do akcji katolickiej. 

— Wyniki wyborów do Zarządu 
Bratniej Pomocy. Wczoraj wieczorem 
odbyło się zwyczajne Walne Zgroma- 
dzerie członków Stow. Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej USB. 
Głównym: punktem porządku dzienne- 
go były wybory zarządu. 

Trwałe one b. długo. 
Do godziny 12-ej uporano się za- 

iedwie z wyborem prezesa, którym 20- 

stał p. Henryk Dembiński i wicepre- 
zesem — p. Ignacy Popławski. 

"Wobec spóźnionej pory dałsze wy- 

niki wyborów podamy w następnym 
ntrmerze. 

RÓŻNE 

— Do czytelników „Stówka”. Or- 

anizując fantową loterję dobroczynną 

hód z której przeznaczony jest na 

śniadania dla biednych dzieci, tą dro- 
gą zwracamy się do do Czytelników 
„Słówka” z prośbą o olfiarowywanie 
fantów. 

Fanty te prosimy nadsyłać do Re- 
dakcji „Słówka”, (Zamkowa 2) naj- 
później w środę 25 b. m. . 

Przyp. Redakcji. Ponieważ ape! ten na- 
desłary nam zosta! w chwili, kiedy dzisiejszy 
namer „Slowka“ był już na maszynie, zamie 
szaarmy go na łamach „Słowa”. 

— Uroczysta akademja ku czci Oj- 
«a świętego. Z okazji IX rocznicy ko-- 
ronzcji Ojca Świętego Piusa XI w dn. 
dzisiejszym (niedziela 22 b. m.) oduę 

dzie się uroczysta akademja papieska. 
© Akademię która odbędzie się w 

sali teatru „Lutnia” zagai punktuałnie 
e godz. 12 m. 45 prezes Archidiecez- 
'alnego Instytutu Akcji Katolickiej pan 
"Stanisław Białas. 

Organizacje społeczne są proszo- 
ne e delegowanie pocztów sztandaro- 
wych na godzinę 12 m. 15: 

, Upraszamy 0 punktualne przyby- 
cie. 

— Na najbliższej „Środzie Literackiej 
będzie gościem Związku ZLP. znakomity ar 
qysta, dyrektor Departamentu Sztuki prof. 
Władysław Skoczvłas, który obiecał wygłosić 
pcgadankę informacyjną na temat działalno- 
sci Dep. Sztuki Min. W. R. i O P. 

© terminie zebrania podany zostanie 0- 
sobny a. pitała „Sawie w 
sa. i sprawie Sz) а wicz* , — 
jaśnienie dr. Legicjki. W Związku z kazn: 
niem się w nr. 41 „Słowa”* — „Sprostowa- 
mia” p. |adwigi Pułitowej, dotyczącego ko- 
munikatu p. dr. Dąmbrowskiego Nacz. Leka- 
rza Szpitala „Sawicz* ria zasadzie Ustawy - 

Prasowej tiprzejmie prosze o łaskawe umie- 

szczenie następującego wyjaśnienia 
W driu 19 bm. zgłosiła sie do mnie p. 

j Pulitowa z prosbą O wystawienie jej za- 
- świadczenia lekarskiego o chorobie matki jej 

B Piliponisowej, które to zaświadczenie mia 
lo posłużyć za podstawę dla zwrotu kosztów 
Pczenia przez władze "wojskowe 

Uznając żądanie to za usprawiedliwio- 

ne wystawiłem odpowiednie świadectwo zgo 
dnie z przebiegiem choroby do 13 bm. -— 
z przykrością jednak skonstatowałem naza- 
jutrz, iż zaświadczenie to, nazwane w do- 
datku „listem”, zostało z nadużyciem mej 
dobrej wiary zużytkowane przez p. Pulitową 
dła celów polemiki prasowej, do czego jej 0- 
czywiście nie upoważniałem 

Dopatrując się w postępowaniu p Puli- 
iowej próby wciągnięcia mnie do tej połemiki 
oraz gwoli wyjaśnienia stanowiska, które w 
tei sprawie zajmuję, oświadczam, iż uwa- 
żam, że wywiekanie w tej formie osebistych 
zarzutów przeciw szpitalowi „Sawicz% w 
prasie z pominięciem jedynie w tym wypad- 
tu słusznej drogi — mianowicie wniesienia 
zażalenia do lzby Lekarskiej — jest wysoce 
niewłaściwe i jako pośrednio obniżające auto 
rytet instytucji łeczniczej : całego Stanu le- 
karskiego 

Dr W. Legiejko. 
— Wyjpaśnienie dr. Minkiewicza, Wo- 

bec dalszych zarzutów, czynionych stosun- 

kom, panującym w szpitalu Sawicz, jestem 

zmuszony zabrać głos w tej sprawie, man 
nadzieję poraz ostatni 

Dochodzenie przeprowadzone przeze ninie 

wykazało że zeznania lekarzy, personelu pie 

legniarskiego i chorycn będącycn na sali 
"» której była pomieszczona pani Józefa Pi- ; 
Fporis, zgodnie stwierdzają prawdziwość 
„Sprostowania" dr Dąmbrowskiego. Karta 
dr. t.egiejki ze znakiem zapytania jest do- 
łączną do aktów, które będą przedmiotem 
badania sądowego. Z poważaniem 

Dr. Minkiewicz 
Lekarz naczelny m. Wilna 

-— W procesie © zwrot majątku powstań 
ca z roku 1831 , który odbył sięw dniu 
4 b. m. w Sądzie Okręgowym w Nowogród- 
ku, wśród  sukcesorów, ktorym majątek 
zrzywrócono, . znajduje się p. Władysław 
Ursyn - Szantyr, sptekarz w Wilnie. 

— Trzeba temu zaradzić. Od kilku dni 
w bramie domu nr. 6 przy ul. Skopówka ko 
czuje rodbzina głuchoniemych, wyeksmito- 
wang sądownie z mieszkania. 

Ludzi tych trzeba gdzieś ulokować cio- 
ciażhy na Połockiej nr. 4 lub u Franciszka 
nów, bo trudno sobie wyobrazić by prze 
bywali oni na chłodzie. 

Mógłby się tem zająć wydział Opieki Spo 
łęcznej, któregko uwaga, w ostatnich cza 
sach pochłonięta jest niestetw całkowicie 
incydentani w lokalu biura. 

TEATR I MUZYKA 
8 m. 30 po cenach zniżźonych ukaże się 
świetna komedja Carpentera „Papa - kawa 
ler“ w režyserji Wyrwicza Wichrowskiego. 

Wieczorem o godz. 8 ujrzymy dwie 
wsnółczesne jednoaktowe komedje Molnara: 
„Rarkiet“ i „Raz, dwa, trzy“, w režyserji 
dyr. Zelwerowicza, który jednocześnie >d- 
twarza w „Raz, dwa, trzy” kapitalną roię 
Nerrisona. Obie komedje żyskały sobie 49- 
rące uznanie publiczności. 

Jutro w poniedziałek o godz. 8 w. „Ban 
kiet““ i „Raz, dwa, trzy“  Molnara“ 

— Teatr miejski w „Lutni“ Dziš teatr 
również czynny dwukrotnie. Po południu o 
gedz. 3 m. 30 cenach zniżonych „Inte 
res ” Ameryką" Francka i Hirszfelda, w re- 
żyserji Wasilewskiego, z Eichlerówną, Ka- 
mińską, Sever'nówną, Ciecierskim, Jaśkiewi- 
czem i Wasilewski w rolach głównych. 

Wieczorem o godz. 8-ej ukaże się „Noc 
Sylwestrowa" Krzywoszewskiego, dowcipna 
kcmedja współczesna, która zyskała w 
Wilrie duże powodzenie. 

jutro, t. j w poniedziałek 23-go b. m. 
o godz. 8 w. „Noc Syłwestrowa* -Krzywo 
szewskiego, w reżyserji A. Zełwerowicza. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Wanda — Miłość hiszpańskiej beduinki. 
Światowid — Gołębica. 
Hollywood — Biedny Gigoło. 
m2 2 Americanu, 

de ycz zwycięstwa. 
Heljos — Błąd ojca. 
Sty! — Tajemnice d-ra Fu Manchu 
Kmo Miejskie — Pies Basker Wiilów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 20 do 21 
bm. zanotowano w Wilnie wypadkow róż- 

nych 42, w tem kradzieży 7, opilstwa 9, 
przekroczeń administracyjnych 16. 

— Skntki przygodnych znajomości. I3e- 
ker Bolesław, (Subocz nr. 39) zameldował 

policji, że w ogródku przy szpitalu św. Ja- 
kóba został mu skradziony portfel z zawar- 

tością 30 zł. Kradzieży tej dokonała Jagiel- 

łowicz Stanisława, Wiłkomierska nr. 36, któ 

*ą4 zatrzymano. Pieniądze zwrócono poszko 
dowanemu. 

OFIARY 
Dla uczczenia pamięci kochanego brata 

d-r Marjana Obiezierskiego dla biednych, 
dzieci, pozostających pod opieką Związku 
Kresowców Zakordonowych, składają bracia 
Zmułego — 100 zł. 

+ SĄ a * a : 

RADIO WILEWSKIE 
NIEDZIELA, DN. 22 LUTEGO 

10.15: Transm. nabożeństwa z kościo- 
ła w Piekarach. 

11.35 — 11.50: „Misja a nasze ideały re- 
figijne" —- odczyt z Warszawy, wygłosi ks. 
dr. }. Pastuszka. 

12.15: „Oratorjum Bożego Narodzenia 
1. S. Bacha ze Lwowa. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 23 LUTEGO 

iškas Czas. 
— 12,50: Muzyka operowa (płyty) 

15.50 — 16.10: Lekcja oz 
Warszawy. 

14.15 — 16.45: 
Warszawy. 

16.45 — 17.15: Koncert dła młodzieży 
17.15 — 1740: „Wojna w kteraturze 

poszczególnych narodów" — odczyt ze Lwo- 
wa, wygł. dr. Z. Zygulski. 

17.45 — 18.45: Muzyka 
szawy. 

19.10 — 19.30: Utworv Chopina (płyty) 
20 — 20.15: „W świetle rampy" — no- 

wości teatralne omówi Tadeusz Łopalewski. 
20.15 — 20.45: „Impresjonizm francuski 

Audycja dla dzieci z 

lekka z War- 

     

       

  

BLĄD OJCA dźwiękow: 

„HELIOS" AE 
al. WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. 
Na 1-szy seans ceny zniżone: Parter 1 zł, Balkon 60 gr. 

dwojga młodych ludzi i namiętności ich rodziców. 
W rolach głównych wielka tragiczka ekranu NORMA SCHEARER, Lewis Stone i Belie Bennet. 

Nad program: 1) Komedja dźwiękowa z udziałem znakomitych komików Stana Komet Unas Maedy| 
2) Uvertura lekka kawalerja w wykonaniu orkiestry symfonicznej w Filadelfji. 

Šeansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15.     

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22, 

śpiewu i 
tańca p. i 

  

Miłość wśród tańca i pieśni! Porywający dramat serc krwawiących ranami miłości wśród blasków 

„BBIEDKY GIGOLO* 
najwdzięczniejszym głosie i najpiękniejszych nóżkach, Jack Egan najbardziej rasowy amant filmu dźwięk: 
Nad | program: Dodatek dźwiękowc-śpiewny. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30 Ceny zniżone na 1-szy stans" 

Wielki film śpiewno-dźwiękowy. W r 
głównych Marie Saxon — £obieta 

  

DŹW ĘKUWE KinCJ 

CGIJING | $ENOR AKERIC 
Dziś ostatni dzień! Przebój dźwiękowy! Miłość przystojnego porucznika do czarnookiej 

W rol. gł. nieustraszeny i 
konkurencyjny mistrz ARCO 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

    
  

        

  
        

  

  

  

  

   

    

  

  

  

     

  

   

    

re
 

7 

w muzyce“ — VI] odczyt z cyklu „Ewolu- KEN MAYNARD i płomienna, czarująca KATHRYN GRAWFORD. Akcja odbywa sė 
RZ ii aa e” w ELKA 47. pięknych plenerów hiszpańskich. Nad program: Rewelacyjne strakije dźwięk = е 

21 — 23,30: Koncert poświęcony Musa °оу ais joe i Ds Jutro premįrai Cudo film šwiatal Superlilm džw ękowy! ( 

urodzin kompozytura ty). Słowo wstęp- wiekowe 66 G yroll | re pręt Mihai PT ojo S kino „CASINO POSGANERH.:.:, RAMON NOVARO 2 
„Uwertura („Flet zaczarowany“, 2, Kon ul. Wielka 47 Całe Wilno będzie śpiewać „Miłośną Pieśń". Ceny z iżone tylko 1 SAL. 

cert skrzypcowy N-4 (F. Kreisler), 3. Sere- о я МА YO: RER a. 1 

nada (Titto Ruffo) 4. Warjacje (Ada Sari) AE 4 | 
5. symfonja o-dur („Jupiter*) Final — Mol- 

2 
to allegro. KINO Dziś! Poraz pierwszy w Wil.iel Posągowo piękna Olga Czechowa oraz Igo Sym I Ernst Wachham : 

56 we wspaniałym 
р 

8866525809864 „PAN tuno ssSLODYCZ ZTWYCIESTWYA“ ` 
Wielka 42. 4 OBWIESZCZENIE M podług głośnej powieści „Studentka Chemi!* Heleny W. .... U. Ceny od 48 gr. : 

= a Sądu  Grodzkiego w Wilnie, ' VI rewiru, Jan Lenieszo, mający siedzibę p R "PR e 2 т 
Wilnie przy ul. Zamkowej 4 sai Kino-Tesir Dir Mabużk ŻYJEA a NIESZE i najpotę?niejszy szlagier Świata pierwszy raz w Wil ie! S 
dzie art. 1030 UPC. obwieszcza, iż i Е - ' : г.пч‘.'са Ši So A ana „STYLOWY“ Ameryce w Scotland Jard p. "TAPJEARISĄ D ra FE AAXCHU : 
maj. Niemenczynek, gminy rzeszańskiej, pow УЕЫ potężny dramat w 10 akt. Dalsze dzieje D-ra Mabuza. W roli głównej Warner Qland W лй 3 

wilefsko - trockiego, odbędzie się sprzedaż KA 36. Nad program: Humor i šmiech, komedja is 2 akt. ei i 
z licytacji publicznej ruchoności, należącej 
> RANE Stoliūskiego, - Kalk- 

: szteira, S lającej się z żywego i martwe- Kino Kol. Dziś ostatni dzień s UB 4 A n 

i A: Ža i UE „OGNISKO“ Największy s:lagier sezonu фе T EXT 1 86 (Miasto miłości) t 

wanej 0h ł na sumę zł. S255 na za- Wielki 10 aktowy dramat współczesny z życia cyganerji paryskiej w rolach głułunieńcy publiczności twan Petro : 
one pretensji Marty Lisieckiej i in- aiz tal) wicz, Carmen Boni i Gina Manes. Bogata wystawa! Wspaniały karnawał! Straszna traged a. Ё 

I и dk adowy | Ч Pocz. seansėw o godz. 5 w niedzielę i šwięta 0 g. 4-ej. Natępny program: „Tragedja tancerki“ r 
Omo) |. Lepieszo. n 

000000006063 | ZĘ OBIADY || 
Tylko z oryginalną etykletą i | Wiwulskiego 6-6, m. Ii] 
am PRAWDZIWE | Do sprzed k WSZEC'"ŚWIATOWEJ SŁAWY : 1 śniki е Trójka я м. & bieg. glošnikiom tanjo гогое вченай 

; wełniane i kamgarn 

УЙ 1) dai nice bez anteny zewn KI 7) ale zagrańice Dez anieny zewi. futra i skórki futrzauej 
= : 8 swetry, trykotaże dyj * 

- 2) wyłącza stację lokalną zam pank metę оа) 
| с = z vluxy, kasy ognięj 
PORTER 

trwałe, serwis angielsij > | PORTER 3) czysty, wierny odbiór. a Reco 
„ALE ŻĄDAJCIE DEMONSTRANCJI— | szewskie, maszyny ŚJ 

za PRZEKONAJCIE SIĘ! pisania, masa różnydj k 
IraRcyksiążeczćo BROWARU] ; : Ee ponad Ą 

wżywcu 3: Bist 3: - й r 

e оР оао ой оо анЫ gody | ims jų 
3 WILNO, s ZARZE! 18 о óż inny potrafi szczegdłowo ei w różnych waluta ZAD) 

NOCE a Tawvė charakter, PERRY i e LO KALE Kr najsolid- El 
Napisz imię, nazwisko, miesiąc urodzenia miej — zwrot ter- xz 

RHRURURUHURURURURURURJRHRE otrzymasz próbną analizę darmo. Poznasz, | minowy POSADYJ * 
4 kin jestes, kim byč možesz.. 2 pokoje |Dom Me. „Za kn 

  

    

  

      

  

Prosimy się przekonać 
że wełny, jedwabie, fl-nele oraz mater- 

jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 
skie, kołdry watowe, koce pluszowe 

sprzedaje najtaniej —1 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

ni iii EPE 

OGŁOSZENIE 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg nie 
ogrniczony na wykonanie i dostarczenie 
2000 szt. znaków rowerowych na rok 1951. 
Przepisy i warunki ofertowe, warunki tech- 
niczne, oraz wzór oferty można otrzymać 
w W-le Komunikacji Magistratu m. Wilna, 
pok. 58. Termin składania ofert upływa da. 
10 marca 1931 r. 

  

Magistrat m Wilna. 

Kn KAA 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA © 
BRRR RAA RARE 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. od 

wiino, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

    

  

    

  

TAŃCE NAJMODNIEJSZE 
Tango, Fox-trot, Slow-łox i Wale An- 

gielski wyuczam w 12 lekcjach 
P. Borowski, ul. Trocka Nr. 2. Kurs 
rozpoczynam w poniedziałek 2-go mar- 
ca r. b.o g. 8-ej wiecz. Opłata za kurs 
tylko 10 zł. O godz. 7-ej rozpoczynam 
kurs MAZURA, (za mazur 5 zł.). Zapisy 
przyjmuję. (Towarzystwo wyłącznie 

chrześcijańskie intelig.)           
    

          

   

  

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie zostałaobniżona 

  

   

   
   

    

Warszawa, Psycho - (jrafclog Szyller - 
Szkolnik, Nowowiejska 32, m. 6. 

Znaczkami pocztowemi 75 gr. na prze- 
syltę załączyć. Przyjęcia osobiste płatne :2 
— cały dzień. Analiza szczegółowa, пого- 
step, odpowiedzi słynnego mcdjum Evig- 

UWAGA D Sz. ra. UP! 
hrzoza, Sosna, Olsza 

Składnica Państwowa Materjałów Drzewnych 
przy D. L. P. Wiino, Wielka 66, tel. 14-49 

Składy: Po 'górna Nr. 7, tel. 18-37. 
Н Pilsudskiego Nr. 67 

Stale suche deski 

umeblowane 
z wygodami 2 oddziel- 
nem wejściem do wyna- 
j-cia. Pańska 4—2. 

Mieszkanie 
zaraz do wynejęcia 
2 pokoje duse, jeden 
mały, ogródek, kuch- 
nia i wszelkie wygody. 
Zaułek Montwiłłowski 
11 od 3—5. 

    

       

  

Wynajmę 
pokój ciepły, suchy d. 
umeblowany.  Wiwul- 
skiego 6-c m. 14. 

Pokój 
do wynajęcia Róg Mi- 
ckiewicza. Ciasna 3—10 

Mieszkanie 
7-io pokojowe z kuch 
nią i wygodami do 
wynajęcia przy ul. Ad, 
Mick ewicza 7. O wa- 
runsach dowiedzieć się 
u wła cicielki domu 
zauł, Ś-to Jerski 3—9 

  

      
    Pianina i Fortepiany 

o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopt i Syn, 
uznane rzeczywiście za A 
w kraju przez najwybitniejszych fachow= 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
miu w 19291. i w Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

K. DĄBROWSKA „. niemiec: 3: ul. Niemiecka 3, m. 6. 
SPRZEDAŻ  WYNAJECIĘ. CENY FABRYCZNE. 

——--  ----—-————————m 

DOKTOR 

LEKARZEJ Blumowicz | KOSMETY 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe Wiadomość do Adm. 

A Dr. medycyny GABINET 

® 

„Słowa* pod S. M. Cymbler с WIELKA 21 lowa* po 
921, ой 9—1 1 3--9 garianaineį Kosme- ° 

Choroby weneryczne, w Z.P. 26. tyki Leeznlezej. Dom 
skórne i narządu mio- piętrowy z ogródkiem 

ой 2 — 4 рр 

  

Zegar 
szafkowy 
Staroświecki kupię. 

` 

  

DOKTOR Wilno, Mick ewiczą dł 
czowego. Mickiewicza : m 4 

wół tacka Szyrwindt Urodę „oca, 2 Oleny post rest 
ei, 15-64, | choroby weneryczne, konserwa- okgsiciełowi legityma- 

Skórne I moczopłciowe !% doskousli, odświe- cji Nr, 229, 

Wielka 19, ой 9 do 1 2% saw: asawa jej skazy 

Dr Ginsberg zna twarzy i ciała (panie) Okazyjnie 
Masaž 

Sz mczne epslenie ce do sprzedania kuszetka, 

Choroby skórne, we- Akuszerki ry. Wypadanie włosów łóżko, komoda. Tamże 
neryczne i moczopłcio- i ispiež. Najnowsze mieszkanie o 3 poko- 

„debycze kosmetyki ra- jach z kuchnią. Adres: 

      

we, Wileńska 8 od $ 
Bo PIĄ" 8. Tel, AKUSŽERKA cjonalnej ul. św. Ignacego 14 —. 

567. ŚMIAŁOWSKA Cedziennie od g. 10—8. a 

  

P. 43 Sprzedaje się ersz Gabinet Kosme- 

dom tyczny, Rsaws zmarszcz 

w. Z. 

ki, piegi, wągry, łapież 
brodawki, karzajki, wy- Jłosa womość, kania wolne. Informa- 
Ee kręci Mic- zmarszczki, wągry, bre- cje Ludwisarka 1 m. 12. 

. 7 — 
ŚGbinet mo. je. Pies „wilczur” 

jednoroczny, do sprze- 
Gabinet г 

Oszczędności ką Cedió 

  

DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor. skórne,  wene- 
ryczne, narządów m0- 
czowych, od 9—do I, 

  

  

  

  

  

  

15, — 16.10: i ieci i PR 16.10: Audycja dla dzieci z 5—3 „wiecz. śwoje słołe 17: dolary dania, ul. Piłsudskiego 

1640 — 16.55: „Nowe metody badania ||| K slokė) ha wysokie PAE, Ia M Kolo 
mórz* — odczyt z Krakowa, wygłosi prof. TANIE DOKTÓR oprocentowanie.  Go-ul. WIELKA M 18 m4, 3 = 

Siedlecki. W SŁ 0 N į ( 2 ZELDOWICZOWA tówka twoja jest zabe- Przyj. wg. 26-114. Miłosierdziu 
Val SE 17.10: Odczyt ze Lwowa o MEBLE W. KOBIECE, _ WENE. zpieczona złotem, sre- W. Z. P. M mą Uaszych Sz. Sz. Czy- 
B? onskim. > * 

"ЗГ]] Е-"18:п}ч\щуиа 'operowa i wokalna w. Pohulanka 5 RYCZNE NARZĄDÓW ar Fi ada coć. 
13 — 19: Akademja napieska z Warsz. Poleca meble twarde, miękkie, trzcino- MÓCZOWYCH Katedralny, Biskupia 12 Pi jącą w nędzy, <horą, 

102.8 Pani: „Co się dzieje w Wilnie” we, viklinowe, lampy, etażerki, dzie- od 12—2 1 od 4-—6 Wydaje pożyczki pod ianino pozbawioną możności 
оОНИ 9.40: „Nad morzem w zimie“-- cinne wózki, mebelki, galanterje etc, ul. Mickiewicza 24, zastaw: zlota, srebra,w dobrym  stanie oka- zarobkowania.  Oliary 
jaa 7 wygłosi * Mieczysław TANIO i NA RATY tel. 277. PAR futer, a zyjnie do sprzedania przyjmuje r ed 

a : — i anin, samocho- ul. Jagie! „Sh w dla" „b. 
20 — 20.303 Słuchowisko z Wilna na CADY EE EM оее 664 r wszelkich towa: 27, Gy: m B ai 
20.30 — 21.10: Koncert z Warszawy. i il rów. —4 
    

  

Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziatny Witold у оуу Н 
  

Drukarnia   

irąkcaer- w N, Wilejce, Miesz- i 

chęta“ Micklewi- 
сга 1, tel.5-0%. | Nauczycielka 

poszukuje posady 
mieście łub ma W 
może przygotować O 
IV klasy gimnazjalnć 
włączn.e ze wszystkić 
przedmiotów, zna fi 
zyki irancuski i 4 
as się w 

in str. Sło” 
«а С M 

Rządca 
wiek Średni, emergic/ 
ny 15 lat praktyti, 
szukuje posady 

  

  

FOLWARK 
sprzedamy 2 ha, z 
zabud waiiem za 

14.000 złotych 
Dom M.-K. „Za- 
cheta“ Micklawl- 
cza 1, tel. 9-05.       
  

  Fortepian 

Miihibacha 
prawie nowy okazyj ie 
do sprzedania. Ul. Gi- 

  

mnazjalna 10, m. 2. większym — mająj 
adres: poczta Boh 
nów majątek Michało 

Szafka szczyzna Ołędaki. " 
bibljoteczna - 

w dobrym stanie, so- Qchmisti | 
lidna, ładna, niedrogo 
do sprzedania. Wiado- 
mość w Administracji 
pod C. M. 

może zarządzać ml 
czaraią, albo  prowłi 
dzić gospodarstwo 
dużym majątka. Uko$) 
czyła wyższą szko 
naukowo - gospodarć! 
Chyliczki. Jakóba Mi 
śińskiego 15 m. Mig, 

  

Nauka 
pisania na maszy- 

nach. 
Orzeszkowej 11, m. 16 

Najłatwiejsza 
i eini metoda 

nauczania si jzy- 
ków ae izy 

  

SA    712 - 
Uuea DOB 

phone". Wilno, ul.Nie- ; ROPIOWA | miecka 3, m. 6. l 
  

  

Beckera › 
fortepian gabinetowy, : 
w dobrym starie do. 
sprzedania, ul. Mickie- ———— 
wicza 35, m. 33. UWAG A 
Akazuinia  Akwizytorów 
Okazyjnie aaa 2 dsć 

| 

ba 
, \‹йн 

ładna nieruchomść w nego artykułu, któd - 
Wilnie do sprzedania. cięszy się najlepszć 
Plac ckoło 10.000 mtr. powodzeniem, pati 
kwadratowych (parter bni_ inteligentni, 
i trzy piętra) nierod- mowni i dobrze T pi 
legająca ochronie lo- zentujący się Panić 
katorów, 4 domy dre- Panowie. Po psóbń” 
wniane, ogród. Dowie- pracy pensja stała 
dzieć się. Wilno Nowo- Małopolski Zakład Kf 
świecka 3, m. 5. Jaro- dytowy, Lwów, 
szewicz. ro w Wilnie, uł. 

Pohulanka 1. 

      

po zniżonych cenach. 
NAJLEPSZY ! 

WEĘGIEL A, oncernu 
„PROGRESS 

„oraz koks wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombows- 

nych wozach dostarcza 

po Cenach zniżonych 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Przemysłowe 

M.DEULL egzystuj” 

od r. l   ady weglowe' Słowackiego 27,tel. 1 

A EŃ 

Wydawnictwa „Stowo“ Zamkowe * 

Ri PLANÓWJ 
NŻ. Adel 

   Biuro; Wilno, Jagiellońska 3—6 tel. 81 | 

Sz 

Re; 
t 

“


