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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
GARANOWICZE — . Szeptyckiego -— A. Łaszuk. 

DUKSZTY — Bntet Koiejowy. 

GLĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodziinierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy -— K. Sinarzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“, 
ŁIDA — uł. Suwałska 13 — S. Mateski. 

MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa —- Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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N. SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „iłiich”. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nascz. 
PIŃSK — Księgarniu Polska -— St. Bednarski, 

PGSTAWY — Księgarnia Folekiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

STOLPCE — Księgarcia T-wa „Rach*, 

ST. ŚWIĘCIANY — ul, Kymek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F, Juczewsza 
WARSZAWA -- t-wo księg, NoŁ „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgaraia F.wa „Ruch”. 
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Niedąwno jeszcze gazety sowiec- 
kie podawały z niekłamanem zadowo- 

leniem, że traktat handlowy z Niem- 

cami zapowiedziany przez ministra 

Zaleskiego nie zostaje wniesiony do 

Sejmu. Nasi przeciwnicy traktatu han- 

dlowego z Niemcami pocieszają się 

jeszcze tem, że traktat nie zostanie 

ratyfikowany przez parlament niemie- 

cki. Jestem przekonany, że się mylą. 

Ponad głowami anti-polskich żywio- 

łów w Niemczech i anti-niemieckich 

w Polsce dojdzie do traktatu handlo- 

wego polsko - niemieckiego, jak po- 
mimo _ wszelkie wrogie nastroje, 

czy to ze strony pewnych grup nie- 

mieckich, czy naszych endeków wy- 
miana polsko-niemiecka nie ustała na- 

wet podczas wojny celnej i w naszym 

bilansie handlowym zajmuje pierwsze 

miejsce, w niemieckim bilansie han- 
dlowym stosunki gospodarcze z Pol- 

ską zajmują wybitne stanowisko. 

W handlu trzodą chiewną Niemcy 

są bierne. Rozwojowi intensywnej ho- 

dowli w Niemczech stoi na przeszko- 

dzie względnie rzadka ludność ro.na. 

Przy gęstości zaludnienia niemal dwa 

razy przewyższającej gęstość zalud- 
nienia Polski, Niemcy posiadają rolni- 
czej ludności na kilometrkw.półtora razy 
mniej niż Połska. Wobec tego, że 
hodowla nie moae być zmechanizo- 
wana jak produkcja roślinna, zbyt 
rzadka ludność rolna wielu prowincyj 
Niemiec staje na zawadzie takiemu 
zwiększenia / hodowli, by Niemcy w 
zwierzętach i produktach zwierzęcych 
były saimowystarczalne. W grudniu 
1930 r. wywieźliśmy do Niemiec 2380 
q. trzody chlewnej. Jest to niedużo, 
gdyż brak traktatu przeciwdziałał zna- 
czniejszemu eksportowi. 

Od stycznia do grudnia 1930 roku 
wywieźliśmy do Niemiec produktów 
spożywczych na 210,5 miljona  zło- 
tych, gdy ogół wywozu produktów 
spożywczych w 1930 roku wynosił 
690,9 miljona zł., do Niemiec więc wy- 
woziliśmy blisko 30 proc. Jako odbior- 
cy produktów spożywczych Niemcy w 
raszym bilansie handlowym zajmują 
pierwsze miejsce, następnie idzie An- 
głja 152,9 milj. zł., natomiast Austrja i 
Czechosłowacja jako odbiorcy naszyca 
produktów spożywczych zajmują w po 
równaniu z Niemcami bardzo skromną 

> pozycję, Austrja 50 miljonów, a Cze- 
` chesłowacja 23,9 miljona zł. Niesłusz- 

nie więc biadał pan Jeszke na sejnio- 
wej komisji spraw zagranicznych, że 
nasz traktat nioże nam zaszkodzić 
przez zmniejszenie przywozu z tam- 
tych państw do Polski dzięki konku- 
1encji niemieckiej, co może wpłynąć 

/ na osłabienie naszej pozycji na ich ryn 

= 

/ kach. Rynek niemiecki jest dla nas waż 
„niejszy od szeregu innych "Tynków. 
Cały nasz wywóz do Austrji, Czecho- 
słowacji i Francji razem wzięte wyno- 
Si 474,1 miljona zł, gdy do Niemiec 
518,5 miljona zł. Pan Jeszke twierdzi, 
że eksport drobin nie zapowiada się 
pomyślnie ze względu na lichy stan 
hodowli, gdyż tylko 10 proc. naszego 
ptactwa nadaje się do wywozu. Otóż 
Podniesienie hodowli ptactwa w Pol. 
sce jest całkiem możliwe i jest uwarun 
kowane możnością zbytu. W 1928 r. 
Wwywieźliśmy gęsi za 552 tys. zł. w 
"zem do Niemiec 254 tys. zł., kur za 
209 tys, zł. w tem do Niemiec za 269 
tys. zł. W grudniu 1930 r. nasz wywóz 
gęsi bitych wynosił 343 tys. zł. i wy- 

„łącznie szedł do Niemiec. 

P. jeszke kwestjonuje możliwość 
naszego wywozu masła do Niemiec. 
wywieźliśmy w grudniu 1930 r. za 
2.2 miljona zł. masła, w tem za 15 
miljona do Niemiec. w wywozie A 
szego jajczarstwa Niemcy odegrywują 
pierwszorzędną rolę. W grudniu 1920 
r. wywieźliśmy za 4,1 miljona zł. jaj, 
w czem do Niemiec za 1,2 miljona zł 
Nie będę analizował wszystkich 

Mr. 80259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

    

WŁOCHY GODZĄ SIĘ NA PRZEWAGĘ MARYNARKI 
FRANCUSKIEJ, 

. ž = PARVŻ. (Par). Jak donoszą z Rzymu do „Matin*, Włochy zaakceptowały 

Dla naszych ziem wschodnich, bie- z drobnem! zastrzeżeniami postanowienia, sformułowane w Paryżu w wyniku 
rących udział w wywozie przez wywóz narad ministrów angielskich i francus»ich w sprawie morskiego traktatu roz- 

brojeniowego. 
produktów rolnych oraz materjałów i й иц—аяпіопа formuła podobna ustala program morsk! do roku 1936, przy- 

wyrobów z drzewa rynek niemiecki pa czem zawiera zgedę Włoch na pewną przewagę morynarki francu. kiej pod 

й 2 2 względem tonażu w rozmaitych Kategorjacn statków. Umowa, jakkolwiek nie 
siada pierwszorzędne znaczenie. Kon- ma jeszcze charakteru definitywnego, ma bądź co bądz umożliwić równocze- 
statowaliśmy znaczenie tego rynku 5ne przystąpienie Francji i Włoch do londyńskiego traktatu rczbrojeniowego. 

dla wywozu. produktów hodowlanych. 

Musimy zaznaczyć, że ma pierwoszęd- 

NARADA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM 

ne znaczenie w wywozie materjałów 
RZYM. (PAT). — Technicy pracowali w piątek do późnej nocy. Pomii- 

mo to narady rozpoczęły się w sobotę już po godz. 9 rano. Przywiązują dc- 
drzewnych. Dumping sowiecki obniżył cydującą wagę do rozmowy, jaką wczoraj. wieczore:n i po obiedzie odbył 
ów wywóz wogóle z 446,8 milj. zł. do Fienderson w ambasadzie angielskiej z premjerem włoskim. W chwili obecnej 

20.1 inońów . d "Ob iS henderson i lord Alexander wraz z min. Grandim bawią na zamku królew- 
320.1 miljonów zł. niżył SIĘ skim. Po tej wizycie u króla ma się odbyć znów narada ministrów. 
eż wywóz do Niemiec lecz w każdym Oczekują, że ta właśnie narada doprowadzi do rezolucji, będącej re- 
razie zajmuje pierwszorzędną pozy-- zultatem intensywnych prac, które jak ogólnie podkreślają doprowadziły 
cję. Wynosił bowiem w 1930 r. 143.1 wczoraj obie strony do uzgodnienie Aaiwažniejszych poglądów. e 
miljona zł. co stanowiło 32 proc. ogółu Prasa poranna temu przekonaniu również daje wyraz, zapowiadając 

"e „a :,.. Ukazanie się jeszcze dzisiaj przed wyjazdem angielskich ministrów oficjalne- 
AM Wywóz drzewa jesi go komunikatu.,,Popolo di Roma“ pisze: Ewentualne powodzenie rokowań 
uwarunkowany obecnie traktatem Ran- rzymskich wpłyrąćby powinno na ściślejsze porozumienie i współpracę naro- 
dlowym gdyż Niemcy nie zgodziły się 

na przedłużenie prowizorjum drzew- 
nego. 

Stan gospodarczy Śląska winien nas 

dów europejskich. 

obchodzić ze względu na rolę jaką ode 

UKŁAD WŁOSKO - ANGIELSKI. 
RZYM. (Pat). Według urzędowego oświadczenia układ wło- 

sko-anglelski w kwestjach, niezałatwionych na konferencji Ion- 
> dyńskiej, został w zasadzie zawarty. 

grywa Śląsk w naszem życiu gospodar W związku z zawarciem układu włosko-brytyjskiego król 
czem. Otóż traktat daje kontyngent wę włoski przyjął ministrów angielskich Hendersona i Alexandra. 
pla 320 tys. tonr miesiecznie i umożli- Obaj ministrowie będą jutro w Paryżu i poinformują Brianda 

wia porozumienie polsko - niemiecki» © przebiegu swych rozmów. 
na rynkach węglowych innych państw. 

Forozumienie polsko - niemiecko - an- 
gielskie w sprawie węglowej ma decv- 

cujące znaczenie gdyż te trzy państwa 

WYJAZD MINISTRÓW ANGIELSKICH. 

są głównemi eksporterami węgla w 

RZYM. (Pat). Ministrowie Henderson I Alexander oraz rzeczoznawca 
Cralgie wyjeżdżają do Paryża w sobotę o godz. 14. 

Furopie. Kwestię traktatu handlowego 

z Niemcami omawialiśmy przed paru 
Fiasco rokowań wicekróla Indyj z Gandh'm 

tygodniami zaznaczając, że przyznanie indyj znacznie osłabiły ze względu na 
NOWE DELHI. (PAT). — Nadzieje na załatwienie trudności konstytucyjnych 

Niemcom prawa wjazdu i prowadze- 
opnzycję, z jaką się spotkały korfrpropozycie, 

uczynione Gandhiemu przez ich króla w łonie komisji kongresu, co prowadzi do impasu. 
nia procederów handlowych i przemy: Według ostatnich wiadomości komitet wykonnwczy kongres: odrzucił ostutecznie pro- 

słowych nie zagraża naszym interesom 
narodowym, a może przyczynić się do 

pozycje wicekróla. 

importu kapitału do Polski, a przez to 

do złagodzenia kryzysu gospodarcze- 
20. 

pozycyj wywozu produktów rolnych. 

Wystarczają przytoczone przykłady. 

  

* * 

BOMBAY. (PAT). — Rokowania wicekróla z Gandhim zostały nagle przerwane. 
Fakt ten wywołał ogólne przygniębienie 

Proces, o którym będzie głośno 
BERLIN. (PAT). — Aresztowany ostatnio lekarz dr. WcH, autor sztuki 

„Cjankali*, zosta! w sobotę po złożeniu kaucji w wysokości 10 tys. marek 
wypuszczony na wolną stopę. 

Aresztowana wraz z nim lekarka d: Kienle oskarżona jest obecnie o 
dokonanie przeszło 350 przestępstw przeciwko par. 218 niemieckiego kode- 
ksu karnego, zakazującemu spędzenia płodu. Śledztwo podczas którego prze- 
słuchanych ma być koło 350 rodzin, potrwać ma półtera roku. 

Król przemytników Al. Capone skazany 
A SZEF GWARDJ: WYDALONY Z GRANIC PAŃSTWA 

CHICAGO. (PAT) — Al Capone, skazany na 6 miesięcy więzienia za nieposłu- 
szeństwo wobec sądu, któremu odmówił osobistych zeznań, związanych z opodatkowa- 

miem jego dochodów, został zwolniony za «awcją 5 tysięcy do'arów na 30 dni, w czasie 
których może przygotować skarye odwoławczą. 

* 

* 

“2 

Program agrarny ministra Schiele'go 
po pierwszem odrzuceniu go przez Ra- 
dę Ministrów uzyskał po pewnem zmuo 

dyfikowaniu większość w Radzie Mi-- 

nistrów, jakkolwiek szereg ministrów 

oświadczył "się przeciwko niemu. 

twierdząc, że utrudni on położenie 

niemieckiego przemysłu i wywoła woj 
ny gospodarcze z szeregiem państw. 

Kierownik ruinisterjum gospodarcze 

go Tredelenburg przedstawił memo1jał 
do Kanclerza Rzeszy, w którym wyka 

zuje, że podniesienie cła na owoce i 

jarzyny wywoła zniesienie traktatu 
handlowego z Włochami i Hiszpanią i 

zagraża w pewnym stopniu traktatowi 

handlowemu z Francją i Holandja. 

Rozszerzenie ceł na jarzyny i zdwoje- 

nie ceny na masło podniesie poziom 

cen na rynku wewnętrznym i wy- 

tworzy znaczne trudności w aprowiza- 

cji robotników. Podniesienie ceł na 

drzewo jest wywołane dumpingiem s0- 

wieckim, lecz musi mieć fatalne konse 

kwencje dla przemysłu niemieckiego. 
„90 proc. robotników, pracujących w 

przemyśle obróbczym drzewa należy 

do kategorji częściowo zatrudnionych. 
Podniesienie ceł na drzewo musi wy- 

wołać podniesienie cen przemysłu prze 
twórczego i utrudni współzawodnict- 

wo Niemiec na rynkach zagranicz- 

nych”. 

Program Schiele'go wywołuje _ol-. 
brzymie starcia w parlamencie i w spo 

łeczeństwie niemieckim. Posłowie ko. 

mumistyczni spotykają Schiele'go z o- 
krzykiem: „Minister wygłodzenia, mini 
ster nie do odżywiania”. 

Prasa podaje w ogólnych zary- 
sach jego program. Program ten po- 
legać ma na zwiększeniu ceł agrarnych 

* * 

WIEDEŃ. (PAT) — Jednuczešnie z zasądzeniem Al Czpone wydano nakaz wy- 
dalenia ze Stanów Zjednoczonych przywódcy gwardji przybocznej Al Capone niejaki - 
go Antoniego Volpe. Volpe jest obywateleni włoskim. Oskarżz się on o to, że przed 
przybyciem do Stanów Zjednoczonych pędził żywot niemoralny. Ponadto pozwolenie na 
przyjazd do Stanów Zjednoczonych uzyskał on drogą nielegalną. 

Prof. Einstein oskarżony o... plagiat 
WIEDEŃ. (PAT) — Dzienniki wiedeńskie donoszą z Los Angeles: W poniedzialek 

rozpoczyna się tu proces przeciwko prof. Einsteinowi, któremu niejaki dr. Edward za- 
rzucił plagjat, D-r Edwards twierdzi, że Einstein główne idee swej teorji pól czerpie z 
dzieła dr. Edwardsa, które pojawiło się w rnku 1927. Prof. Einstein ogłasza obecnie oś 
wiadczenie, w którem powiedziane jest, ie jego teoria pól «warta jest na konkretnych 
obliczeniach, podczas gdy praca dr Edwardsa zawierała tylko przypuszczenia na pod- 
stawie rozważań logicznych. Rozpoczynający sie w poniedziałek proces w tej sprawie 
wywołuje zrozumiałe zainteresowanie w kołach naukowych. 

Pogłoski o chorobie Trockiego. 
BERLIN. (Pat). Dzienniki donoszą z Konstantynopola, że Tro- 

cki znów bardzo poważnie zachorował i leży chory na wyspie 
Principio. 

BESTMEDIA T TEST TASTE TTK DISK 

Cła na drzewo podnoszą się, lecz dział w tym przywozie wynosi 7,5 tys 
Austrja otrzymać ma pewien konty- iorh. Hodowla kur rozwija się w Niera 
gens drzewa bezcłowego. czech, lecz Niemcy są pod tym wzglę- 

, Nie ulega wątpliwości, że Niemcy dem daleko od samowystarczalności i 
nie będą mogły w zakresie produktów sprowadzaja okało 10 miljonów kur. 
rolnych być samowystarczalne nawet Przywóz masła w Niemczech jest 

  

przy realizacji całkowitego programu 
Schiele'go. 

Deficyt pszenicy w Niemczech wy- 
nosi 40 proc. spożycia. Przywóz 
jęczmienia wynosi od 1,7 do 1,9 miljo 
nów tonn. Zwiekszenie cła na jęcz- 
mień będzie przeciwdziałało hodowli 
produkcji jaj. Niemcy obecnie przy- 

wożą około 170.000 tonn iaj, nasz u- 

i ma na celu przekształcenie produk- 
cji rolnej Niemiec. Obszar pszenicy ma 

hyć rozszerzony kosztem obszaru żyta. 
Rozszerzony ma być też obszar : je- 
czmienia i ogrodowizn. Dla podniesie- 
nia mleczarstwa, pasterelizacja mleka 
ma być zwolniona od podatku. Cło на 
masło podnosi się w dwójnasób, mają , 
"yć zwiększone cła na jaja. 

bardzo znaczny, wynosi 135 tysięcy 

tonn na sumę blisko pięciuset milja- 
nów marek. 

Niemcy nie mogą wprowadzić cei 

probibicyjnych na produkty spożyw- 

cze. Ich cła ochronne zaciążą bardziej 

ra spożywcach Niemiec niż na impor 
terach do Niemiec. 

Władysław Studnicki. 
m 

   

  

rowc i tahelarvczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez 

1 GORDWTERIDEZ KITOS TAS O 

Czy istnieje przymus 
pracy w Sowietach 
MW angielskich związkach zawodo- 

wych powstał spór na tle rozstrzyga- 
nej kwestji przymusu pracy w Rosji | 
sowieckiej w związku z dumpingiem. 
Związki zawodowe mają bowiem za- 
jać stanowisko względem sowieckie- | 
go dowozu, jednakowoż podczas dy-. 
Skusji ujawniły się dwa kierunki, z 
których jeden zaprzecza, jakoby w 
Rosji sowieckiej istniał przymus pra- 
*v, drugi zaś udowadnia faktami, że 
przymus pracy w ZSSR. rzeczywi- 
ście istnieje. 

W związku z tą dyskusją w angiel- 
skick Trade Union'ach, przynosi prasa 
angielsko szereg interesujących arty- | 
kułów, popartych danerii i faktami, 
stwierdzającemi sytuację w Rosji so- 
wizckiej. Zwolennicy twierdzenia, że 
w Z.S.S.R. istnieje przymus pracy, udo 
wodnili faktami, że dla pewnej kate- 
gorji osób, skazanych za zbrodnie i 
przestępstwa polityczne (do tych na- 
jeża przeważnie kułacy, t. į. bogaci 
rclnicy, duchowni, osoby trudniące się 
handłem, co w Rosji jest zakazane), 
zaprowadzono przymus pracy w prze- 
myśle, praca ta regulowana jest spe- 
cjałnym kodeksem karnym R.S.F.S.R., 
(paragrafy 24 -— 39). Wszystkie 0s0- 
by skazane na pracę przymusową 
dzielą się na dwie kategorje. Pierwsza 
wyl.onywač musi pracę w miejscu 
swego zamieszkania, lub dawniejsze- 
go zatrudnienia, druga wysyłana Z0- 
staje do północnych części kraju i na 
Syberję, gdzie pracuje w lasach przy. 
karczowaniu drzewa, w tartakach i t. 
d. Póżnica pomiędzy temi dwoma ką - 
tegorjami przymusowych pracowni- 
ków jest ta, że robotnicy drugiej gru- 
py podlegają dyscyplinie więziennej 
* otrzymują za pracę jedynie mieszka- 
nie, strawę i ubranie. Obie jednak. 
grupy pozostają pod dozorem państwo 
wej policji politycznej, słynnej G.P.U. 

Faktyczna liczba osób, pracującyci 
przymusowo w Rosji sowieckiej, nie 
jest dokładnie znana. Stwierdzono je- 
dynie, że dnia 1 maja 1930 roku, znaj 
„dowalo się w drugiej kategorji osób, * 
t. į. skazanych na więzienną pracę w 
lasach syberyjskich, około 662 tysią- 
ce, w tem 570000 mężczyzn, 74.000 
kobiet i 18.000 dzieci, w latach od 13 
do i8-tu. Wziąwszy pod uwagę, że 
druga kategorja liczy dwa razy tyle 
skazańców, co pierwsza, to ogółem | 
pracuje w przemyśle rosyjskim, prze- 
szło 500.000 ludzi przymusowo, Zwa- 
żywszy dalej, że w przemyśle fabrycz- 
nym pracuje ogółem trzy miljony iu- 
dzi, a z pracy najemnej żyje około 10 
milionów, to okazuje się, że przeszio 
10 proc. sił najemnych podlega sy- | 
steriowi przymusoweį pracv. W prze- 
myśle drzewnym, odsetek ten jest oczy 
wiście znacznie większy. Ci, którzy 
iwierdzą, że przymusowej pracy nie | 
należy uważać za coś nadzwyczajne- | 
go, wskazują na to, że cały sowiecki 
ustrój gospodarczy, wybudowany jest 
na innych podstawach, aniżeli w Eu- 
zopie j że to, co w Rosji sowieckiej — 
nazywa się pracą wolną, niewiele róż- 
ni się od t. zw. pracy przymusowej. 
Jako dowód wskazują na to, że w Zjed 
noczeniu sowieckiem regulowana jest 
praca, przez organy rządowe. ; 

Warunki pracy w Z. S. S. R. są 
nąstępujące: 1) *wolne wynajmowa- 
nie sił roboczych nie istnieje, 2) gieł- 
dy pracy mogą wysłać robotnika do 
jakiejkolwiek pracy, według własnego 
uznania j pod warunkami, jakie uzna-- 
ią za stosowne 3) robotnik, który - 
odmówi przyjęcia pracy, wyznaczony — 

Depesze powyższe powiadają sucho, że 

Włochy zgodziły się na pewną przewagę 

Francji co do tonażu. Brakuje nam cyfry. 

Według ostatnich doniesień ' przewaga ta 

miała wynosić 157.000 tonn, takie były 

przynajmniej żądania francuskie, uważane 

przez prasę francuską narodową za maximum 

ępstw. Z tego 10 .000 tonn mi-ło reprezen- 

tować równoważnik Fraucji do tonażu floty 

wojennej, pozostawionej Rzeszy Niemieckiej 

przez traktat Wersalski, a reszta miała iść na 

zabezpieczenie połączeń Francji jej dale- 
kiem kolonjami, 

W dyskusji z tezą francuską Anglicy wy- 

sunęli argument, że Francuzi mogą bronić 

swoich kolonij przez akcję strategiczną, a 

nie koniecznie przez wydzielanie jednostek 

dla obrony każdej indywidualnie posi:dł ści, 

Widzimy z doniesień Pata że umowa 

francusko-zngielsko-włoska jest bliska urze- 

czywistnieniu, Będzie to miało kolosalne 

znaczenie. Odprężenie w stosunkach  fran- 

cusko-włoskich, korporacja francusko-angiel- 

ska, odos bnienie Niemiec. Losy całej Euro- 

py, kształt jej przyszłej historji zależą dziś 

od tego czy porozumieuie to dojdzie do 

skutku, czy też nie. Cat. 

Herman Diamand 
Ze śmiercią Hermana Diamanda 

ubywa jeden z najbardziej wybitnych 
działaczy pol-kiego socjalizmu, poli» 
tyk o szerokich poglądach, człowiek 
dużej miary. 

Wespół z Ignacym _ Daszyńskim 
Herman Diamand był twórcą i przez 
długi czas jednym z przywódców $0- 
cjalizmu polskiego w Galicji. 

Socjalizm w Galicji posiadał pew- 
ne zasługi pod względem politycz- 
nym. Z bierności, życia z dnia na 
dzień wyciągnął polskiego robotnika 
i zmobilizował do walki o swe inte- 
resy, a obok pracy agitacyjnej, po- 
siadającej wiele ujemnych  pierwiast- 
ków, prowadził akcję kulturalną, sa- 
mokształceniową wśród robotników. 
Walka o interesy gospodarcze  mu- 
Siała doprowadzić do _ idei walki o 
Polskę. Socjalizm w Galicji nabiera 
wkrótce charakteru polskiego, utrzy- 
muje łączność z P. P. S. z zaboru 
rosyjskiego, przystępuje do programu 
niepodległości politycznej. Program 
ów napotkał pewną opozycję wśród 
inteligencji żydowskiej, młodych adwo- 
katów, garnących się do socjalizmu, 
jako kierunku najbardziej opozycyj- 
nego. Do ich grona nie należał poseł 
Dr. Diamand. Jeszcze na zjeździe 
lwowskim w 1901 r. przemawiał on 
za programem _ niepodległościowym. 
W przededniu wielkiej wojny odnosił 
się on z niekłamaną sympatją do na- 
szych prac przygotowawczych dla 
wytworzenia wojska polskiego, w 
ogniu wielkiej wojny i stworzenia 
przed wojną potrzebnych kadr. 

Podczas wojny był czynny w 
akcji politycznej antyrosyjskiej i 
u viał w odpowiednim kierunku oddzia- 
ływać na socjalistów niemieckich. W 
1930 roku podczas najścia bolszewi- 
ków na Polskę, gdy wśród socjalistów 
wszystkich krajów panował nastrój 
bardziej przyj+zny dla Sowietów, niż 
dla Polski, Diamand prowadził polską 
propagandę w Niemczech, wykazując 
zaborcze i barbarzyńskie tendencje 
bolszewizmu. 

W Sejmie polskim poseł Diamand 
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trafnych uwag o gospodarce narodo- jest wszelkich praw i zarobku, 4) za- 
i 5 i i -, pomogi dla bezrobotnych nie istnieją, wej o ai > Poseł Dia- 5) strajki i inne gremjalne protesty są 

manė Dy“ Zwolennikiem współpracy „owo zakazane, a wszyscy, którzy- 
gospodarczej polsko-niemieckiej, brał y wzięli w nich udział, są jaknaj- czynny udział w pertraktacjach trakta- ostrzej karani, A) organizacje zawodo- towych i spopularyzował konieczność |, Ani : we są organami władzy, a nie wolrų - 
Jo wśród swych towarzyszy par- nį związkami robotaśczziii, wreszcie 

; r) zaopatrywanie w żywność odbywa | 
Pomimo podeszły wiek poseł ; śnić i НЫ : ode: se! się zapomocą kartek*' tylko robotni- 
nina p až 4 ca ków, zatrudnionych w fabrykach. 

czasów dużą energję umysłową. Strata Taki regulamin pracy, w ają- 
jego nie jest tylko stratą dla polskiego cy 7 "S planu Ki a ) 
a ik gdy s = a S a kiei, obowi4zuje wszystkich  robotni- | 

ństwa charakter 1 taktyka tej ków. a a iek 
pariji.. Dr. Diamańd oddziaływał do- 50“ J T7V. takich“ wariniath owi 
datnio na jej psychologję, jakkolwiek pornedzy pracą pržyis E a : „B. polega na tem, że robotnicy pracują- | 
wpływy jego ostatniemi czasy Znacz- cy przymusowa mają niższe zarobki | 

Zwolennicy poglądu, że w Rosji so- — 
wieckiej nie istnieje przymus pracy 
wychodzą z założenia ogólnej gospo- 
darki sowieckiej. bowiem w tym syste- 
mie zmierzają Sowiety do uznania 
wszelkiej pracy za przymusową. й 

Snór ten jest bardzo interesujący. 
wyłazuje bowiem, że obie strony uzna 
ją warunki pracy w Rosji sowieckiej 
za nienormalne i nadzwyczaj ciężkie. 
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nie zmalały. WI. St. 

  

j895.000 POLAKOW EMIGRUJE - 
POROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘJ . 

MŁ6ż grocz ma „Fundusz Połskiege 
Szkolnictwa zagranicą”, ma konte 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du Z5zlecia Walki a Szkołę Po'sa. 
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ECHA KRAJOWE 
OD REDAKUJI 

W r. 1928 objął w „Słowie* p. Michał 
Obiezierski kierownictwo „Ech Krajowych” 

istniały one u nas i przedtem, lecz można 
jednak o Nim powiedzieć, że dział ten stwo- 
rzyt. jego gruntowna znajomość  kraja, 
wszystkich jego cech i niemial wszystkich 

_ jego zakątków prowadziła za sobą również 

  

hęcić do pióra. Sam wieśniak z dziada 
radziąda jak nikt potrafił zrozumieć życie 

: „Fcha Krajowe“ pod jego kierownictwem 
stały się niewątpliwie instrumentem polity- 
«i, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu, 
a nie tak jak się zwykle ten wyraz rozumie. 

Stały się instrumentem uzdrawiazia u nas 
stosbnków. Pod jego pieczołowitą, bo to jest 

- określenie najwłaściwsze — pod jego pie- 
czołewitą zachęta ludzie zaczynali się wy- 

powiadać i potraili się wypowiadać. Niko- 

go nie zrażał. wszystkich ośmielał. 

Fan Michał Obiezierski głęboki konser- 

ważysta z przekonań jest niewątpliwie przed 

stawicielem czołowym konserwatystów na- 

szego kraju. Manty nadzieję, że pozostanie 

nazawsze przyjacielem naszego pisma, 

któremu już nie może ofiarować codzienncj 

swej pracy, będąc obarczony sprawami 080- 

bistemi i dużym zakresem pracy społecznej. 

Obiecał zasilać nas nadał swoiemi artykuła- 

mi i pomagać radą i wskazówką. 

Od dnia 1 marca kierownictwo „Ech 

Krajowych” obejmuje dr. Wałerjan Charkie 

wicz 

          

    
   

      

SZUMSK. 

| — śpiące organizacje. Szumsk, małe mia 

steczko, a raczej osada, o pół kilometra „u 
przystanku kolejowego tejże nazwy — po- 

siada dwa kościoły katolickie, urząd gminy, 

  

2 2-klasową szkołę powszechną, posterunek 

Pol. Państw., agencję pocztową, kilka skle- 
ów spożywczych, restaurację, a przytem 

zaledwie ill mieszkańców, jednak tuż o 
kilkaset metrów ciągnie sę duża i шапа 
wieś Mieżniuny, która razem z Szumskiem 

_ stanowi dosyć duże osiedle ludzkie. Istnieje 
tutaj Ochotnicza Straż Pożarna, Przysposo- 
bienie Wojskowe Młodzieży, Spółdzielnia . 
Kredytowa, a podobno nawet Koło Mło- 

_ dzieży Wiejskiej i Koło Polskiej Macierzy 
_ Szkolnej. Niestety, jednak — większość tych 

rganizacyj jest nieżywotna i dosłownie 
„śpi”, pozostawiając ludność w biernocie 
społecznej i kulturalnej. 

Nie można powiedzieć, żeby ludność tych 
_ sasiadujących ze sobą osiedli nie potrzebo- 

— ма, godziwej, a kailturalnej rozrywki, oraz 
— książki, czasopisma i t. p. 

"Prawdopodobnie największą trudność w 
— па!еху!ет poprowadzeniu pracy społeczno- 

_ oświatowej na dalszą metę w Szumsku sta- 
mowi brak porozumienia i wzajemnej życzii- 
wości do obcpólnych poczynań społecznych 

ich czynników, jak miejscowe 
eństwo, szkoła, : gmina. Tylko wyrozu- 

" miatość i życzliwość wszystkich tych czyn- 
 mików, a nawet psien wspólny wysiłek umo- 
żliwi naprawdę zoeinteresowną, 2 bezwa - 

s ruakowo i pożyteczną pracę z ludem, która 
| może być ujęta w te, czy inne formy or- 

ganizacyjne oby tylko miała za cel dobro 
 - ludaości i Państwa. Przy szkole powszeci- 

ne' w Szumsku, tamtejsza nauczycielka p. 
morska |. prowadzi dla dziewcząt i 

bie+ kurs kroju i szycia z uwzględnien 
przedmiotów ogólno-kształcących. Ten czyn 
społeczny, winienby również -spotkać się z 
poparciem i zainteresowaniem tych osób w 

- gziumsku, którym chociażby 
_ stowania pewnych godności - nie powinna 

bvć obojętna sprawa podniesienia poziom 
turalnego ludności i uspołecznienia 

_ Pla obserwatora zzewnątrz jest tutaj wi 
_ doczna potrzeba książki, której nie zaspo- 
ze 
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Śladami Kościuszki 
Społeczeństwo nasze projektujące, 

a czasem nawet stawiające pomniki 
mężem słynnym i zasłużonym, stosun- 

wo mało interesuje się Tadeuszem 
ściuszką. Pomijając już jednak kwe- 

tję większej, czy mniejszej populac- 
ności Naczelnika dzisiaj, stwierdzić na 
leży, że i życie Jego nie jest dotych- 
czas należycie opracowane; pomimo 
znakomitej książki Tadeusza Korzona 

. t. „Kościnszko”. Książka ta lat te- 
m blisko pięćdziesiąt pisana, z sa- 

- mej natury rzeczy i warunków ówczes- 
ch nie mogła dać 
moletnego opisu ży - 

cia i czynów jednego z największych 

dokładnością. Dzisiaj mając daleko 
_ więhsze możliwości, rzekłbym  teci- 

liczne, pracy, nie kwapimy się pomi- 
" mo to do dopełnień Korzona. A cho- 
_ ciażbv regjonalizm, prąd tak modny 

obecrie, powinien przyczynić się do 
wzrostu kultu Kościuszki na naszych 
7iemiach Wschodnich. Na Polesiu 

zak spędził on większą część swego 
cia, pełno tutaj mamy jego śladów 

  

ducho- 94,090 

z tytułu pia- 

 Bolaków. wycezelowanego z należytą. 

ożywienie miejscowego Koła Młodzieży Wiej 
skiej, którego członkowie, silnie zorganizo- 
wani, chętniej przystępowałiby do akcji 
przysposobienia rolniczego i więcej może in- 
teresowaliby -się książką, wychowaniem 
obywatelskiem i godziwą rozrywką, a nie 
jak dotychczas butełką, bójką i t. p. 

12% teren gminy w bieżącym roku wy- 
kazuie większe zainteresowanie pracą spo- 
łeczno-oświatową niż sam Szumsk, gdyż w 
kilu punktach gminy, jak: Błahowieszczy- 
žni: Kosinie Wielkiej i Miednikach Królew- 
skich nauczycielstwo szkół ROA 
prowadzi kursy wieczorowe dla dorosłych i 
młodecianych, a w Kowalczukach, w Kole 
Młodzieży Wiejskiej i w Kienie Panieńskiej, 
w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej mło- 
dzież bierze się do prac oświatowych w 
charakterze świetlicowym. Przytem nadmie- 
nić należy, że Koło Młodzieży Wiejskiej w 
Miednikach Królewskich, oprócz pracy na 
kursie, organizuje przy pomocy miejscowe- 
go nauczycieła p. Kowalskiego Kazimierza 
orkiestrę mandolinistów. 
_W większości wymierionych punktów 

dzięki pomocy agronoma rejonowego p. Cio 
ron.ańskiego Wład.. młodzież przystępuje do 
konkursów rolniczych, które, jak dośwad- 

"czenie wykazało, wydatnie przyczyniają się 
do podncszenia kultury rolnej naszej wsi. 

SŁONIM 

—- Wybory czionka wydziału  powiato- 
wego. Dn. 25 b. m. odbyło się posiedzenie 
seimiku słonimskicgo. na którym dokonano 
oryborów członka wydziału powiatowego 
na miejsce b. członka tegoż wydziału p. Mie 
czysława Piotrowskiego. W tajnem głosowa 
niu wybrano na członka wydz. p. Piotra 
Qlchowika, drobnego rolnika z Dereczyna. Iš. 

Przydział kredytów na odbudowę. 
Przydzielony przez pana wojewodę nowo- 
Za kredyt na odbudowę osiedli zni- 
szczonych wskutek działań wojennych w 
powiecie słonimskim, w ogólnej kwccie zł. 
15.000 został rozdysponowany pomiędzy 
poszkodowanych mieszkańców wsi: Przybo 
rowo, Ugły, Dołha, Naliwsi i Poliorje, gmi- 
ny Bvtenskiej. 

-—— Dalsza akcja komitetu pornocy bezro 
botnym. Sckcia finansowa obywatelskiego 
komitetu pomocy bezrobotnym w Słonimie 
rczpoczęła energiczną akcję zbierania ofiar 
na rzecz komitetu —. w gotówce i w na- 
turze, w tym też celu wysłano do całego 
szeregu przedstawicieli miejscowych organi- 
zacyj społecznych, kierowników władz i 
vrzedów 1 t. p. odpowiednie odezwy wraz z 
listami ofiar. 

Należy nadmienić,że usilne prace i zabie- 
gi sękcji finansowej, pozostającej pod prze- 
wodnictwem p. starościny Koślaczowej, są 
przez miejscowe społeczeństwo należycie 
doceniane i gorąco popierane. Należy zatem 
żywić niezłomną nadzieję, że i w tym wy- 
padku apel sekcji nie zostanie bez oddźwię 
ku i przyczyni się do zasilenia szczupłej w 
šrotki materjlne kasy komitetu gotówką z 
dararni w naturze. 

— Ziemiaństwo popiera akcję dożywła- 
mia bezrobotnych. Pani Helena Brońska zie- 
mianka tut. powiatu zaofiarowała z własnej 
inicjatywy znaczną ilość produktów rolnych 
na izecz komtetu obywatelskiego pomocy 
bezrobotnym w Słonimie. Wielce obywatel- 
ski czyn ziemianki słonimskiej zasługuje na 
wyróżnienie, to też komitet przesłał jej ser- 
deczne podziękowanie za cfiarę. 

— (eny pieczywa znowu potaniały, W 
dniu 25 b. m. odbyło się w Magistracie po- 
siedzenie sekcji drugiej komisji cennikowej 
Magistratu, na którem zostały wyznaczone 
obowiązujące ceny na mąkę i pieczywo. 

„Niektóre z tych cen dla informacji po- 
dei:my Z nadmienienem, że cennik obowią- 
zuje od dnia 25 iutego b. r. aż do odwołania. 

Czny za klg.: chleb z mąki żytniej razo- 
wy i4 gr., szatrowany 18, pvtlowy 65 proc. 
30 gr., chleb pszenny z mąki 1 gat 55 gr, 
bulk: wzglednie rogaliki 65 gr 

C.ny bulek za sztukę: bulko wagi 20 
dkg. 14 gr. 15 dkg. 10 gr. bułka, względ- 
nie rogalik wagi 10 dkg. 7 gr. bułka zdobna 
wzylędnie chała wagi 50 dkg. 40 gr. takaż 
40 dky. 32 gr. 30 dkg. 24 gr. rogalik 
zdcbny, względnie sernik wagi 10 dkg. 10 
groszy. 

Posiedzenie powyższe odbyło się pod 
przewodnictwem  wice-burmistrza Zabioc- 
kiego przy udziałe referenta aprowzacyjnego 
Starostwa F. Wysockiego. 

— Likwidacja 5-ciu gmin. Oszczędność 
ы 71. Z inicjatywy starosty słonimskie- 

go p. F. Koślacza, Starostwo opracowuje 
projekt skasowania 5-ciu gmin w powiecie 
Słopimskim. Według tego projektu zniesio- 
nohy następujące gminy: Czemery, Szydło 
wice Starawieś, Dziewiątkowicze i Kuryło- 
wcze. 

Tereny wchodzące do wymienionych wy- 
  

  

   
   
    
   

  

   
   
     

   
    
    
   
    

   

    

„ Przedewszystkiem więc w powie- 
cie brzeskim, na granicy tegoż powia- 
tu i powiatu Kobryńskiego, leżą Siech & 
nowicze, rodowy majątek Kościusz- 
ków, biorących od nich nawet na- 
zwisko — Siechnowicki. Już w r. 1509 
Zygmunt I zatwierdził nadanie Siech- 
nowicz Teodorowi Kościuszce-Siechno 
wickiemu. Tadeusz Korzon wątpi w 
dawniejsze posiadanie tych majątków 

przez Kościuszków. Same Siechnowi- 
cze możliwe, że niewiele / prztdiem 
dostały się Kościuszkom, ale w każ- 
dym razie był to jeden z większych 
1odów polesko-wołyńskich. Posiadali 
cni Horodno i Tutowicze w dzisiej- 
szym stolińskim powiecie. |Jacyś Ko- 
šciuszkowie dziedziczą i w  Remlu, 
obok Dawidgródka. Teodor ożenił się 
z księżniczką Holszańską z Dąbrowi- 
cy, obok Sarn. Dziadkiem jego był 
prawdopodobnie Kościuszko. starosta 
włodzimierski. Same jedn .k Siechno- 
wicze były fortuną niewielką. W roku 
nadania liczyły trzech poddanvch. Ko- 
rzon podaje ich nazwiska: Kisiel, Per- 
ko i Lachowicz. Później wieś rozpa- 
dia sie na dwie: Siechnewicze Wiel- 
kie i Małe. Małe właśnie były własno- 
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Wspólny front antywcienny 
PARYŻ. (PAT). — W dniu 18 stycznia rb. dziennik „Notre Tepms ° 

wydawany przez Jana Loucheura, b. dyrektora Międzynarodowego Instytutu 
Współpracy Intelektualnej, cgłosił radzaj manifestu przeciwko wojnie, eks- 
cesom nacjonalistów oraz ną rzecz uaji europejskiej. 

Manifest ten podpisało 188 inteligentów, artystów i uczonych, przed- 
prasa drukuje odpowiedź ra ich mani- stawicieli myśli francuskiej. Dzisiejsza 
test, podpisaną przez 188 inteligentów niemieckich, między Xtórymi figurują 
iazwiska Tomasza Manna Jakóba Wassermanna, Arnolda Zweiga, 
Steinheima i Leonarda Franka. 

Inteligenci 

Karola 

niemieccy, przyjmują ze szczególną radością wiadomość, 
ze inteligenci francuscy rozpoczęli akcję przeciwko tym, którzy w swych 
krajach kultywują nastroje wojownicze, Obiecują oni 1ozpocząć u siebie po- 
aobną akcję z taką energją i szczerością, stosując wszelkie środki, będąc do 
iozporządzenia w ich kraju, prosząc jednakże o przyjęcie pod uwagę faktu. 
że w Niemczech pozycja przyjaciół pokcju jest szczegółnie trudna wobec 
1astrojów szowinistycznych i z powodu ciężarów, jakie nałożono na naród 
nieniecki. 

Sensacyjny proces o oszustwo 
BERLIN. (PAT). — W na;bliższyc: czasie przed sąder berlińskim rezpocznie się 

jeden z najsensacyjniejszych procesów o osztistwo, którego bohaterem będzie niejaki 

Uralcew alias Meljawsky z zawedu aptekarz - kupiec, pochodzący z Rosji. 

Proces ten rozmiarami swe emi prześciga wszystkie dotychczasowe afery oszukań- 

czę w Niemczech. Po 5-letnich dochodzeniach prokuratura berlińska zdecydowała wnieść 

pizeciw Uralcewowi skargę o zbrodnię oszustwa, popełnioną przez szereg manipulacyj 

*siansowych przy dostawach. 

W sądzie berlińskim zosta* utworzeny soecjainy decernat dla opracowania olbrzy 

miego materjału obciążającego Urałcewa, który ma za sobą zwanturnicze koleje życiu 

Po rewolucji bolszewickiej uciekł z Peterspurga i brał czynny udział w ukcji organiza- 

cyj białogwardyjskich, poczem aresztowany i skazany na śmierć przez bolszewików Urał- 

cew zbiegł do Helsingforsu, a stamtąd do Kopenhagi, gdzie przyłączył się do gen. [u- 

denicza. Po zwycięstwach bolsze» ickich » yemigrował do Niemiec i tu rozpoczął na sze- 

roką skalę manipulacje oszukańcze, M.in. spowodował on banluuctwo banku kas reiieise 

nowskich, narażając skarb berliński na strate 75 miljonów merek. Przeciw Uralcewowi 

wystąpiła z oskarżeniem o oszustwo równocześnie prokuratura w Dreźnie. 

  

Miljonewe nadużycia skarbowe 
PŁOCK. (PAT). — Na wokandzie sądu okręgowego znalazła się sprawa Żyrku:- 

wicza, administratora zakładów przemysłowych Strzelce i dwoch handlowców Martusze- 

wicza i Barlukiewicza, skazanych orzeczeniem warszawskiej izby skarbowej ż dnia 5 

VII 1930 r. za usiłowanie wywiezienia z cukrow 

rających 32 wagony 15tonowe bez opłacenia 

cukru 

Od wymiaru kary skazani odwołali się do sądu. Odwołanie to jest 

| Strzelce dwóch berl'nek cukru, zawie- 

vzy na 1.4i3.350 zł. kary i konfiskaty 

    

przedmiotem 

odbywającej się rozprawy, na którą wezwano 19 świadków oskarżenia i 6 świadków 

obrony. Wczoraj przesłuchano kilku świadków. Wyrok spodzi:wany jest w poniedziałc*, 
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WEŁNY na suknie, płaszeze, 

CHODNIKI, DYWANY, 

  

Ostatni raz 

$ZOPĘA ARADEĄICKA 
Dziś o godz. 

mar: 

żei gmin zostalyby wlączone do gmin są- 

nich i do mającej być utworzonej gmi- 

y słonimskiej z siedzibą w Słonimie (oczy 

wista, poza Magistratem m. Sło nima). W 

ten sposób tereny zachodnie gminy Szydło- 

svickiej, północne Żyrowiekiej i wschodnie 

sm czemerskiej, wtworzyłyby gminę słonim 

ska. Reszta gminy Szydłowickiej weszłaby 
cześciowo w skład gm. Żyrowickiej i By- 

teńskiej ewent. Derewieńskiej. Część gm. 
Dziewiatkowickiej weszłaby do gminy By- 

teńskiej (strona południowo-wschodnia) po- 

zestełe tereny do gminy Miżewickiej. Gmi- 

    

  

na Czemery zosta!aby rozparcelowana, jak 

już wspominaliśmy pomiędzy gm.  Słonim 
ską, Miżewicką i Kostrowicką 

fimina Starawiejska zostałaby „ podzielo- 
aa pomiędzy gminą Dereczyńską i gm. Ko- 

strewicką, zaś tereny gm. Kurylowickiej pc 

lewym brzegu Szczary położone weszłyły 
lo xm. Dereczyńskiej, zaś z prawej strony 
— do gm. Kozłowieckiej. 

ednkcja ilości gmin podyktowana jest 
oriecznością utworzenia z gminy ośrodka 
dnóinistracyjnego budżetowo - samowystar 

|lezałnego zredukcwania nadmiernej i zbęd- 
nej iłości personelu biurowego na czem po- 

wiar rocznie zacszczędzać będzie - okolo 

94.000 zł. 
Budynki, stanowiące obecnie siedziby 

w nich kaplicę rzymsko-katolicką 
dziad jego A.eksander Jan Košciusz- 
ko w r. 1722. Czy nie należałoby ich 

siaj nazwać Siechnowiczami ko- 
ściuszkowskiemi? 

Sam Tadeusz urodził się jednak w 
Mereczowszczyźnie w r. 1746 z ojca 
Ludwika i matki Tekli z Ratomskicy. 
Warto przypomnieć, że chrzcił Go ks. 
Rajmund Korsak, przeor Dominikanów 
7 Hoszczewa, a rodzicami chrzestnymi 
byli p. Kazimierz Narkuski z p. Sucho- 
słolską z Protasewiczów i Adam Pro- 
iasewicz podstarości piński, z Anną 
Suchodołską, pisarzówną słonimską. 
Dworek Kościuszków istnieje do dzi- 
sia. położony w pięknym parku, oka- 
lającym pałac Pusłowskich, w któ- 
ryim mieści się obecnie starostwo ko- 
sowskie. Mereczowszczyzna jednak 
była tvłko trzymana w zastawie przez 
ojca Tadeusza od Sapiehów. Ludwik 
Kościuszko umarł w r. 1758, rodzina 
przeniosła się do Siechnowicz. Pierw 
sze nauki, jak podaje „Słownik Geo- 
graficzny”, pobierał Tadeusz w Piń- 
sku, dalsze w T.ubieszowie. 

Drugą więc miejscowością połeskĄ, 
wchodzącą w życie Tadeusza Kościusz 

4З RÓ т . AX P K 

   

   

Na wszystkie towary ceny znacznie obniżone 

JÓZEF KŁODECKI 
ZAMKOWA Nr. 17 (obok Kościoła Św.Janay Telefon 928 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁORY watowe i pluszowe. 

FODUSZKI, płótna, bieliźniane, bieliznę damską, męską, gałanterję. 
jedw 

Pończochy jedwabne od i zł. 75 gr. Wielki wybór wszel»ich towarów. 

U waga! Dia młodzieży szkolnej materjały ra mundurki i fartuszki. 

ECA 

abie i materjały na ubrania 
WYPRAWY ŚLUBNE 

męskie. 

w „OGNISKU” Wielka 24 sa 

kurjerem sowieckim z Rosji przyjechała do 
Polski obywatelka Rzeczypospolitej p. Eu- 

genia Bigiiani, powracając z odwiedzin swo 
ich krewnych. 2 

Podczas rewizji bagażu, między rzecza- 
mi p. E. Bigliani znajdowała się maszynka 
do kawy, na którz to urząd celny nałożył 
cło w sumie 2-ch dolarów, Ponieważ p. E. 
Bięliani nie miała pieniędzy ra opłacenie 
cła, Urząd celny zatrzyma! maszynkę z tem, 
że wykupi ją po powrocie do Lublina, wy- 
dając pokwitowanie. 

Pan Stefan Gutkowski, człowiek już w 
średnim wieku, liczy 38 lat, właściciel bufe- 
tu kolejowego, wiedział c całej historji i 
widocznie maszyrka do rawy wpadła ma 
wv oko. Wyczekuwszy odpowiednią chwilę, 
przed samem odciściem pociągu, udał się 
do pociągu, odsz::kał p. E. Bigliani 1 przed 
stawił się jako urzędnik komory celnej, żą- 
dajac zwrotu pokwitowania wydanego jej, 
ra wspomnianą maszynkę. Po otrzymaniu 
pokwitowania p. tiutkowski opłacił cło, wy- 
kupił maszynkę * przywłaszczył ją sobie, 

Lecz postępek p. Stefana Gutkowskiego 
nie uszedł płazem, gdyż p. Е. Bigliani po 
oddaniu pokwitowania dowiedziała się 24 
dyżurującego na peronie  posterunkowego, 
że nie był to wcale urzędnik. 

Obecnie t. j. w dniu 20 lutego r. b. spra 

16-tej i 20-0j 

  

  

   

  

latach 1753 — 1759. jest to okres 
jego życia najmniej znany. Daty na- 
wet pobyta w Lubieszowie niepewne. 
A Lubieszów wart osobnego studjum 

* ze względu na Kościuszkę i ze wzglę- 
du na kollegjumi Pijarów, jedno z naj- 
iepszych w Polsce. Wspaniałe mury 
budowli, kościoła i klasztoru do dzi- 

siai imponują, zwolna i z trudem od- 

budewywane ze zniszczenia przez woj 
nę światową. Prócz nich na uwagę za- 
shigują zniszczone i pozostawione na 
łasce losu murv klasztoru O.O. Kapu- 
cynów j resztki zamku — pałacu z par- 
kiem, z tradycyjnemi podaniami ksia- 
žat Dolskich i Wišniowieckich. Trud- 
no oprzeć się urokowi legend, owie- 
wających te prastare mury, lochy i 
podziemia. O Tadeuszu Kościuszce 
nrzypomina tylko skromna tablica nad 
drzwiami po-pijarskiego klasztoru u- 
inieszczona. Dojechać zaś do Lubieszo 
wa, który lat temu kilka w pińskim, a 
śdzileży w powiecie koszyrskim 

można śliczną drogą wodną z Pińska, 
przez Sieńczyce i jezioro Nobel, drogą, 
która dla piękności krajobrazu sama 
przez się warta już jest osobnej wy- 
cieczki.   

W WIRZE STOLICY. 

Q DYM Z PAPIEROSA 
Monopol tytoniowy, pragnąc wzmóc swą 

popularność, zamierzał w swoim czasie in- 
terwenjować u odpowiednich władz, by w 
tramwajach, kinach i teatrach palenie było 

dozwolone. Wpłynęłoby to znakomicie na 

wzmożenie konsumcji — przeciętny pałacz 

spędza dziennie nieraz do trzech, czterech 

godzin w różnych miejscach, gdzie wisi nie- 
nawistna tabliczka: palenie wzbronione. No, 

: nie pali. A monopol za każdym razem tra- 

ci na tem kilkanaście papierosów, t. j. ogól 
nie kilkadziesiąt tysięcy zł. Szkoda. 

Oporne stanowisko różnych  stowarzy- 

szeń, uniemożliwiło pożyteczną reformę. 
Paniusie z nic nie robiących związków, ale 
zarejestrowane, ale z prezeską i sekretarzem 

-- paniusie te podniosły larum, wystosowa- 

ły protesty. Zdaje się, że monopol dał za 
wygraną i już nie walczy. 

Osobiście nie palę, lecz wclę ludzi pa- 

ących. Przedewszystkiem są mniej gadatli- 

wi— irudno się zaciągać i jednocześnie ter- 
kotać. Dlatego kobiety nie palą — szkoda 

im tych paru niemych: chwil, uważają one 

zapoywne, że usta są przeznaczone do mó- 

wienia, w ostateczności do jedzenia i do 

niczego więcej. 

'Zawrzeć znajomość jest dużo łatwiej z 

osohą palącą, niż np. śpiącą.. Prosi się o 
ogień i już — znajomi. Czasem można sie 
nadziać, jak mi się to raz zdarzyło w po- 

ciągu. Było tak: siedzimy w przedziale z 

poważnym panem we dwójkę. On pali — ja 
się nudzę. 

— Przepraszam, czy nie byłby pan ła- 
skaw pożyczyć mi papierosa? 

— Proszę. а 

-- A czy ognia mógłby pan też użyczyć? 

-- Eee, widzę, że z przyborów do pale- 
nia to pan ma ze sobą tylko pysk. 

Wyrozumiałość jest piękna cechą, miłą 
v każdego, zwłaszcza u zwierzchnika. Pe- 

wien kasjer skręcił parę tysięcy. „Pan jest 
złodziejem. oświadczył mu dyrektor, oddam 

pana w ręce policji!" „Nie panie dyrektorze, 
sumitował się kasjer, nie jestem złodziejem, 

tylko mam taki nałóg, że co pewiem czas 
bucham pieniądze*. „Nie wolno mieć nało- 

gów, uczciwy człowiek nie ma takowych! 

Nie chcę mieć z panem nic wspólnego". 

„Pan dyrektor ma przecież też nałóg — 

pali. A że te same papierosy co ja, więc 

zawsze będziemy mieli „coś* _ wspólnego” 
Nastąpiła zgoda, zatuszowano sprawę. 

Projekt palenia w kinach spotkał się też 
ze zdecydowanym oporem młodych panie- 

nek Twierdziły, że od dymu boli je głowa, 

że nie będą mogły wytrzymać, że pozwolić 
palić, to to samo, co im zabronić chodzić. 

Ktoby w to wierzył? Niech tylko zoba- 

czą na fotografjach pocałunek, — wnet ich 
petno. A jeśli film jest przeróbką z powieści 
pornograficznej, to już docisnąć się do kasy 
rie można -— same dziewice. Wychodzą 

potem z seansu .rozżalone: „Obcieli 

najładniejsze momenty!” 

Mojem zdaniem, panienki nie godzą się 

» papierosy w kinie, bo toby zmniejszyło 

ich wzięcie. Nudno w kinie człowiekowi 

samemu -— na taśmie glupstwa, 'więc.. zaj 

mujc się swą partnerką. Gdyby wolno było 

palic -- połowa mężczyzn zrezygnowałaby 

z towarzyszki, za którą trzeba płacić. Po- 
pieros zastąpi ładną buzię. 

Jeśliby nawet przyczepiła się jaka głę- 

dziołka , to i tak „on* nie zajmowałby się 

nią wcałe. Pali — i pali. Najciemniejsze 

momenty na sali przechodziłyby bez rezul- 

tatu — żadnej agresywności. 

żle, że monopol  tytoniowv zaprzestał 

walczyć. Powinien jeszcze przystąpić do 0- 
fenzywy monopol spirytusowy — czemu 

rie zażąda, by kupującemu w kinie  biler 

kacjerka nie wydrwała jako premii kielisz- 
ka czystej? Za lożę — dwa kieliszki. 

W tramwajach, autobusach — to samo. 

lluż !udzi zaczęłoby jeździć bez pozew: 
ar. 

NOWOŚĆ! 

JULIAN EJSMOND 

„Patrząc na moich 
synków..." 

DZIECIĘCY ŚWIATEK 
Zbiór utworów prozą i 

wierszem 0 dzieciach 

Wydanie pośmiertne 

ściuszko, po powrocie z Ameryki, na 
kilkuletni pobyt do Siechnowicz. Me- 
żemy sobie dzisiaj zrekonstruować 
ówczesny wygląd dworu w Siechnowi- 
szach Małych, mamy bowiem opis ma- 
jątku, spisany w r. 1777 przy obejmo- 
waniu go w zastaw od Tadetsza przez 
małżonków Piotra i Annę z Kościusz- 
ków Estków. I mamy również opis sa- 
mego dworu, sporządzony w r. 1763 

przez Dawida Kościuszkę, podczasze- 

go pińskiego, przy oddawaniu schedy 
rodzicielskiej Józefowi i Tadeuszowi 
Kościuszkom. Jeden i drugi dokument 
ogłosił Zygmunt Gloger w „Kłosach* 
w r. 1888. Marny w nich opisy wnę- 
trza dworu, specyfikację obory, rege- 
stry mebli, sprzętów gospodarskich, 
kufrów i t. d. 

Dzisiejsze Siechnowicze Małe, prze 

chodząc drogą spadków z rąk do rąk, 
zmalały do majateczku, liczącego 60 
dziesięcin, znajdującego się obecnie w 
pos'adaniu p.p. Dąbrowskich. Ocala- 
ły Ślady parku, drzewa niektóre, po- 

dobno ręką Naczelnika sadzone, — 
wszystko to jednak dziwnie zapom- 
niane, zubożałe. zmarniałe... A Tade- 
usz Kościuszko tak dbał o swe rodzin- 

PRZIEWNECZW PO TEWOEPYCEMNNEZ ZA     

Nowa stolica Indyj 
Donieśliśmy już, że w tych dniach 

cdbyło się poświęcenie Nowego Del- 
hi (New Delhi) jako nowej stolicy In- 
dyj. Jeszcze w 1. 1911 wyłoniła się 
myśl, by przenieść stolicę Indyj z Kal- 
kuty do starego miasta Delhi. Wiele 
przemawiało za tą koncepcją. Przede- 
wszystkiem Kałkuta leżąca w bagni- 
stej delcie Gangesu, ma klimat mala- 
ryczny. W prawdzie wicekról Indyj 
pół roku przebywał we wspaniałej re- 
zydencji letniej Simla, ale przecież 
musiał przez kilka miesięcy przeby- 
wać w Kałkucie. Pozatem jest Kal- 
kuta największem miastem Indyj, je- 
dynem wielkiem miastem, w. którem 
mieści się równocześnie centrum tak 
ruchu robotniczo-radykalr.ego, jak i 
rewoltujących żywiołów nacjonalistycz 
nych. Stara rezydencja Delhi, znajdu- 
jąca się o i500 klm. powyżej Kalkuty, 
posiada przedewszystkiem  wspaniaty 
kiimat a powtóre znajduje się na grani 
cy zamieszkałych przez Hindusów 
„zjednoczonych prowincyj', oraz ma- 
hometańskiego Pendżabu i kilku wiel- 
kich księstw indyjskich. Wszystkie 
więc decydujące siły Indyj schodzą się 
tutaj niejako razem. 

Mimo to ostrzegano Anglję przed 
przeniesieniem rezydencji z Kalkuty, 
uważając to za początek końca rządów 
angielskich w Indjach, Anglja nie zwa- 
żała jednak na te protesty, chcąc wła- 
śnie przenieść stolicę z Kalkuty dQ 
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Delhi, by wydostać się z obrębu cią- + 
głych demonstracyj. Budowę nowej 

stolicy rozpoczeto w roku 1912, a 

ukończono w r. 1931 t. j. w momencie, 
w którym wrócili z Londynu delegaci 

hinduscy z konferencji „okrągłego 
stow*. 

Nowa stolica zbudowana jest tak 
samo, jak nowa stolica Australji, Can- 
herra. „New-Dethi* leży o kilka kilo- 
metrów od Delhi. Całe miasto prze- 
cina wspaniała „ulica Królewska”. Po 
obu stronach leżą olbrzymie gmachy 

rządowe. Ulicę zamyka pałac wice- 

króla, a obok niego znajduje się nowy 

gmach parlamentu indyjskiego. Domy 

urzędników znajduja się w pieknych 
ogrodach, jednem słowem zbudowa- 
no małe, ale wzorowe miasto. Wsze- 
dzie są ogrody. w których ukrywają 
się wille. a poza gazownia i elektrow- 
nia, oraz drukarniami wielkich dzien- 

ników, kióre przeniosły się do Nowe- 

go Delhi, niema żadnych fabryk, tak 
samo zresztą jak w Canberra. 

  

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI .SŁOWA* 
KSIĄŻKA 

„DAŁEKI WSCHÓD 

w POLITYCE ŚWIATOWEJ” 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
Cena5zł 

  

  
Ww myśl par. 15 Statutu Zarząd Związku 

Polaków z Kresów Białoruskich uprzej! 

uprasza swych członków o przybycie na 

Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 15 

marca rb. w niedzielę, o godz. 17 (5 wiecz) 

w sali przy ulicy Zawalnej nr. 1 wedle na- 
stępującego porządku dziennego: 

1y Zagajenie. ж 
2) Wybór przewodniczącego i sekretarzy 
3) Sprawozdanie Zarządu. 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
5) Ustalenie planu prac na 1931 — 32 

rok. 
6) Wybór członków Zarządu, ich zastęp- 

ców i komisji rewizyjnej. 

" kci szczupła bihljoteka szkolna — winnaby odrośnych urzędów gminnych zostaną й- ‘/а ta znalazła sie na wokandzie Sądu Grodz W razie nieprzybyca dostatecznej — зга 

przeto w Szumsku powstać publiczna bibljo e nasza "7 g 89 kiego w Stołpcach. Sąd po udowodnienin ME 3: tutowo  iłości członków, następne Walne 
teka samorządowa, tembardziej, że tego ro Е Do tak ważne: sprawy powrócimy |6- Winy oskčržonego Steiana Gutkowskiega, Nakładem Jutjanowej Ejsmondowej Zoromadzenie odbedzie się tegoż dnia o go- 

dzaju zapoczatkowanym placówkom oświa- f szcze niejednokrotnie. | K. Starał tegoż anonimowego urzędnika z art. Czerwonego Krzyża 25, Warszawa. dzinie 18 (G wiecz.) wedlę powyższego 

owym z wydatną poniocą przychodzi Mi- | k STOŁPCE 504 kod. karnego na 3 miesiące więzienia. Do nabycia w księgarniach porządku dziennego i będzie prawomocnem 

isterstwo W. R. i O. P. — P. Stefan Gutkowski w roli urzędni Lik. 0 RABY sgarniac niezależnie od ilości obecnych członków. 
Duże widoki powodzenia mogłoby mieć ka' celnego. W dniu 28 fistopada 1929 roku KO 2 ZARZĄD. 

' pamiątek. ścią Tadeusza Kościuszki. Fundował ki jest Lubieszów, gdzie uczył się w Dopiero w r. 1784 przybył Ko- ne strony i tak o nich pamiętał... Do- 
wordem tego choćby list — odezwa z 
s. 1794, z obozu pod Połańcem, pisa- 
na do obywateli brzesko-kobryńskich. 
A wystarczyłby zupełnie na opromie- 
nienie Siechnowicz chwałą sam testa- 
ment Kościuszki z r. 1817: — „Czu- 
jąc głęboko, że poddaństwo przectw- 
ne jest prawu natury i pomyślności 
narodów, oświadczam  niniejszem, iż 
znoszę je zupełnie i na wieczne czasy 
w majątku moin: Siechnowicze, w wo- 
jewództwie brzesko-litewskiem  poło- 
żonym.. uznaję więc mieszkańców 
wsi, do majątku tego należących za 
wolrych obywateli"... „wzywam icję 

tylko, aby dla dobra własnego i kra- 
ju starali się o zakładanie szkół j sze- 
szenie oświaty'... Czy w tem ostat- 
niem zdaniu nie znajdujemy wskazów- 
ki i dla nas? Związanie z Siechnowi- 
czami kościuszkowskiemi odpowied- 
niej fundacji oświatowej byłoby jedy- 
nen: i najlepszem wypełnieniem testa- 
mentu Naczelnika. 
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Z życia Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słowców (Chrześcijan w Wilnie. 

Na ostatniem posiedzeniu Sekcji 
winno-spożywczej szczegółowo omó- 
wiono projekt nowelizacji t. zw. usta- 
wy antyslkohólowej. W wyniku oży- 
wionej dyskusji uchwalono domagać 
się za pośrednictwem Naczelnej Rady 

tZrzeszeń Kupiectwa Polskiego wpro- 
wadzenia w powyższym projekcie 
następujących poprawek: 5 

Sekcja winno spožywcza jest zda- 
nia, iż należy zezwolić na sprzedaż 
bez koncesji napoi o zawartości nie 

ję» więcej 2 i pół proc. alkoholu, jak jest 
dotąd, a nie 4 i pół proc., jak to 
przewiduje obecny projekt Minister- 
stwa Skarbu. Poprawkę tę uzasadnia 
się tem, że w praktyce napoje po- 
wyższe zawierają zwykle o 1—2 proc. 
więcej alkoholu, niż dozwala ustawa. 

Ponieważ napoje te sprzedają głó- 
wnie sklepy, nie posiadające koncesji, 
zezwolenie więc sklepom tym na 
sprzedaż napojów 0 większej zawar- 
tości alkoholu stworzyłoby do pew- 
nego stopnia nieuczciwą konkurencję 
tym sklepom, które muszą ponosić 
koszty wykupienia koncesji. 

Ponieważ projekt przewiduje, iż 
władze adminiatracji ogólnej na czas 
wyborów do ciał ustawodawczych lub 
władz komunalnych, poboru wojsko: 
wego, w dniu wypłat robotnikom i w 
innych wypadkach mogą wydać zakaz 
sprzedaży uapojów alkoholowych, Sek- 
cja uważa, iż odnośne przepisy nie 
powiany dotyczyć miast, stanowiących 
osobny powiat, gdyż w miastach tych 
wskutek dostatecznego bezpieczeństwa 
nie może być obawy 0 zakłócenie 
spokoju. 

Sekcja przeciwna też jest wprowa- 
dzeniu zakazu sprzedaży detalicznej 
alkoholu nieletnim, często bowiem 
pracodawcy najwygodniej jest posy- 
łać młodocianego pracownika po wszel- 
xie zakupy. > 

+ Zakaz podawania nieletnim trun- 
sów w restauracjach powinien nato- 
miast pozostać w mocy. 

Niesłusznie też projekt nowej usta- 
wy przewiduje wprowadzenie zakazu 
sprzedaży alkoholu wzamian za zboże 
lub inne wytwory wiejskie oraz na 
pokrycie zobowiązań. Sekcja uważa, 
iż w razie istnienia obopólnej zgody, 
nie powinno być niczem nieuzasad- 
nionych przeszkód prawnych do za- 
warcia powyższych tranzakcyj. 

Cofnięcie koncesji na detaliczną 
sprzedaż napojów alkoholowych nie 
powinno, zdaniem Sekcji, nastąpić 
wcześniej jak po trzykrotnem skaza- 
MU. 

O czynach przestępczych powinien 
orzekać Sąd, a nie władze administra- 
cyjne, jak to przewiduje projekt u- 
stawy, 

Poza sprawą projektu nowelizacji 
ustawy antyalkoholowej Sekcja omó- 
wiła też sprawę zakupów wyrobów 
tytoniowych w miejscowych hurtow- 
niach. Stwierdzono bowiem, iż często 
kupcy nie są w możności dokonać 
zakupu z braku w poszczególnych 
hurtowniach odpowiedniego towaru 
Ponieważ istnieje przymus kupowania 

| 

  

Pragnąc udostępnić każdemu naby 

DOBRYCH MEBLI 
PO CENACH NISKICH 

Firma 

ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, Wileńska 23 

ulniejszeen zawi iż obecnie w 
składzie swo'm Ci na wszystkie 
meble ZNACZNIE OBNIŻYŁA i sprze. 

daje na dogodnych warunkach. 

Jak uzyskać lepszy 
odbiór? 

W chwili obecnej, gdy w dziedzinie bu- 
dowy nowoczesnych dbiorników niewiele tył 

  

    

  

ko ulepszeń można wprowadzić, specjalną u- ; 
wagę zwrócić należy na nowoczesną kon- 
strzkcję i dobroć głośnika. Liczni radjoama- 
torzy posiadają nowoczesne odbiorniki sto- 
sują iednak do nich mniej lub więcej prze- 
starzałe typy głośników. Nawet najlepszy 94 
biór nie da dobrych wyników, jeżeli głośnik 
jest stary lub zły. W interesie każdego leży 
zatem, nabyć note E 1 dobry giosnik. 

Firma „NORA - RADIO“  obok, rozpo- 
wszechnicnych i znanych na całym świecie 
odbiorników nrodukuje również cały szere 
neiróżniejszych głośników. Na wyróżnienie 
Zasiupuje. głośnik NORA 1 24, ze względu 
za niedoścignione zalety akustyczne i cenę 
(£ł_180) niewspółmiernie niską do jego war 
tości. jest to głośnik tarczowy, o systemie 
czteromagnesowym i budowie opartej na naj 
nowszych doświadczeniach. Jest on umie- 
póz „W ozdobnem i nader efektownem pu 
dle 7 pierwszorzędnego materiału izolacyi- 
Pago i iest Specjalnie przystosowany do 
przełącznika, w zależności od lampy końco- 
BO ce ian ky a znacznie róż- 

\ е ońcowvch, jak RE 134 i 
A 164 dobrać opór głośnika tak, aby uzy 

skać w obu wypadkach akustycznie czyste : głośne „odtworzenie dźwięków.  Obsłuza 
głośnika jest nawet dla łaika nader łatwa. 

„Wszystkie nowoczesne odbiorniki posia- 
daią specjalne gniazdka dla głośników ele- ktradynamicznych, które cechują się wielkim 
zaltesem częstotliwości głosowych, co wa- runkuje równomierne odtworzenie dźwięków 
od najniższych do najwyższych tonów. 

Firma „NORA - RADIO" fabrykuje pier 
wszorzędne głośniki elektrodynamiczne w 
„ktnastu wykonaniach, które odznaczają 

ie wiernem odtworzeniem muzyki i mowy 
u» md najniższych do najwyższych to- 

    

   

wyrobów tytoniowych tylko w przy- 
dzielonych hurtowniach, uchwalono 
zwrócić się z prośbą tylko do Wy- 
działu Akcyz i Monopoli Izby Skar- 
bowej w Wilnie o wydanie zarządze- 
nia, ażeby wszystkie hurtownie posia- 
dały zawsze żądany przez kupiectwo 
towar, względnie, o ile odpowiedniego 
towaru w poszczególnych hurtowniach 
zabraknie, o zezwolenie w wypadkach 
takich na dokonanie zakupu w innych 
hurtowniach. 

Sekcja uchwaliła też zwrócić się 7 
prośbą do wytwórni wódek o zezwo- 
lenie, ażeby kupcy branży winno-spo- 
żywczej mogli sprawdzać zgłaszane 
władzom skarbowym obroty ze sprze- 
daży wódek z odpowiedniemi rachun= 
kami wytwórni. Prośbę tę umotywo- 
wano tem, iż kupcy tej branży nie 
prowadzą prawidłowych ksiąg handlo- 
wych, lecz zeznają obroty przeważnie 
na podstawie notatek, w których oczy- 
wiście może być prędzej pore'niony 
błąd przy obrachunku zarówno na 
szkodę Skarbu, jak też i na nieko- 
rzyść samego płatnika. 

UWAGI © OBECNYCH CENACH 
NAWOZÓW AZOTOWYCH 
Cena nawozów azotowych posiada dla 

golnika w dobie obecnej wyjątkowe donio- 
ste znaczenie. 

W 100 kg różnych nawozów azotowych 
znajdują sie niejednakowe ilości kupowane- 
go składnika, t.j. niejednakowe iłości azotu. 

Drocentowa zawartość azotu w różnych 
nawozach waha się od 15,5 do 23 proc. — 
Dlatego też przy kupnie nawozów nie po- 
równywujemy cen za 100 kg. nawozu, lecz 
ceny jednego kilogramu czystego azotu, za- 
wartego w nawozach. 

t'eny te wraz z kosztami kredytu do koń 
ta października br. loco fabryka, wagono- 
wo kalkulują się obecnie (marzec) następu- 
jąscz 

Ceny wraz z kosztami kredytu do końca 
października br.: 

Wapnamon 16 proc. 
?Ł 1,67 za 1 kg. azotu. 

Azotniak mielony 22 proc. zł. 1,70 za 1 
kg. azotu. 

Siarczan amonowy 20,5 proc. bez ора- 
kowania — zł. 1,77 za 1 ROA 

, 

bez opakowania — 

Saletrzak 15,5 proc. — zł. 1,91 za 1 kg. a- 
zotu. 

Saletra Nitrofos 15,5 proc. — zł. 1,91 za 
1 kg. azotu 

Saletra sodowa svntetyczna 16 proc. 
zł 2,94 za 1 kg. azotu. 

ODEZWA INSTYTUTU 
AKCJI KATOLICKIEJ 
W orędziu pasterskiem z dnia 24 grud- 

nią 1027 r. JE ks. Arcybiskup Metropolita 
Romuald Jatbrzykcwski zwrócił się do wier- 
rych Swej A ezji z wezwaniem o 
wspieranie ubo, 

  

   

   

raz w odezwie z dnia 15 marca 1930 r. 
Słowa te wypowiedziane pod silnem wraże 
niem potrzeb ludneści ,szczególniej w po- ? 
wiatach, dotkniętych klęską  nieurodzaju, 
miały na względzie doraźną pomoc dła gło- 
duiących. Położenie ubogiei ludności nie po- 
prawilo się dotychczas w tym stopniu, by 
akcja miłosierdzia chrześciajńskiego mogla 
zmniejszyć swę działalność: nie chodzi już 
bowiem o klęskę nieurodzaju w kiłku powia 
tach. lecz O kryzys, przekraczający nawet 
granice poszczególnych państw. Skutki je- 
go szczególnej dotkliwie odczuwa uboga iud 
ność wsi i miast z naszej Archidiecezji. 

Wobec. ogromu potrzeb akcja miłosier- 
dzia wymaga większego skoordynowania i 
"porządkowania, do którego zmierza Statut 
Towarzystw Dobroczynności „Caritas” za- 
twierdzonv przez ]E ks. Arcybiskupa Metro- 
polirę w dniu 12 stycznia 1931. Na terenie 
Archidiecezji zadaniem Związku jest jedno- 
czenie zrzeszeń dobroczynnych popieranie 
ich i ułatwianie im działalności; na terenie 

Ś poszczególnych parafij rolę tą spełniają 
wydziały parafjalne „Caritas”, oparte na о- 
sobnych regulaminach. 

Z tej krótkiej wzmianki o celach i zada 
niach Związku „Caritas” widać jasno, że 
bynajmniej nie zamierza en krępować w 
częmkolwiek akcji miłosierdzia przewidzia- 
nej dotychczas przez poszczególne zrzesze- 

ie, lecz chce tylko, by dzieło miłosierdzia 
ego rozwijało się w sposób plano- 

wy i najbardziej skuteczny do zaradzenia 
zbyt licznym potrzebom w czasach obecne- 
go kryzysu tak moralnego jak i gospodar- 
CZA 

Rozproszkowane często wysiłki jednostek 
jak ; poszczególnych organizacyj nie zaradzą 
ziemu, potrzebny jest wysiłek powszechny 
i zbicrowy dobrze zorganizowany i scen- 
tralizowany. W ten eposób przeprowadzena 
akcja miłosierdzia osiągnie właściwy cel i 
pczwoli uniknąć błędów, popełnianych nie- 
kiedy rzez poszczególne organizacje i nadu 
żyć ze strony osób, korzystających niesisz 
vie z pomocy. Scentralizowana akcja zbioro- 
wa ułatwi wymienę środków pornocy, gdyż 

o brak wsi posiada miasto, a czego brax 
tu posiada wieś. 

Frzynależność wszystkich katolików do 
mistycznego Ciała Chrystusowego, wszyst- 
kich obowiązuje do zbiorowego udziału w 
Piesieniu pomocy hliźnim czy tu przez pracę 
w Konforencjach św. Wincentego a Paulo, 
czy też w podobrych organizacjach dobro- 
czynnych. В 

Taki czyn zbiorowy w imię zasad Chry- 
stusowych zmniejszy zło moralne, a iedno- 
cześnie złagodzi niedomagania materjalne. 

Uważając akcię miłosierdzia za jedno z 
zolnych naszych zadań, [Instytut A.K. 
pomina wszvstkim osobom ożywionym 

chem miłosierdzia, by idąc w ślad za wska 
zariami Arcypasterza zechciały podjąć tę 
pracę zbiorowa przez bliźniego dla Chry- 
stuca, pomni słów Jego: „Cokolwiek uczy- 

ie jednemu z tvch braci moich naj- 
mniejszych — mnieście uczynili". 

(—) Stanisław Białas 
Prezes, Archidiecezjalnego Instytutu A.K. 

  

    
    

  

      

  

   
    

  

U osób przygnebionych, wyczerpanych, 
niezdołnych do pracy naturalna woda gorz- 
ka „Franciszka - lózefa* pobudza obieg 
krwi, wzmacnia zdcłność myślenia i chęć do 

„pracy żądać w aptekach i drogerjach. 

M (MS RA 

ch, zawartem w krótkich | 
słowach Ewengelji'" „Dajcie wy im jeść” о- ‹ 

s. t-0.4.--0 

Przygotowania do obchodu imienin 
Pana Marszałka Piłsudskiego 

Wczoraj wieczorem obradował pod 
przewodnictwem p. prezydenta Fole- 
jewskiego Komitet Obchodu imienin 
Pana Marszalka Piłsudskiego. 

Przedewszystkiem, wbrew pierwot- 
nym projektom przeniesienia obcho- 
du na niedzielę. Komitet uchwalił 
urządzić uroczysty obchód w sam 
dzień imienin, to jest we czwartek 
19 marca. Powtóre, ustalono w ogól- 
nych zarysach program obchodu, na 
który złożą się nabożeństwa w kościo- 
łach 1 Świątyniach, defilada wojsk 
garnizonu wileńskiego i przysposo- 
bienia wojskowego, uroczysta  aka- 
demja w auli kolumnowej U. S. B., 
akademje popularne, zabawa dla dzie- 
ci w Sali Miejskiej, koncerty orkiestr 
na placach publicznych, bezpłatne 
przedstawienia w  kinematografach, 
capstrzyk i pobudka i td. 

Komitet uchwalił zorganizować 
jak najszerszą akcję  pocztówkową, 
ułatwi ona ludności drogą masowego 
wysyłania pocztówek do Belwederu 
wyrażenie Marszałkowi w dniu imie- 
nin uczuć i życzeń wdzięcznej ziemi 
wileńskiej. Akcją zajmie się specjal- 
nie wybrana sekcja pocztówek. 

z 2 

Komitet zwraca się do wszystkich orga- 
nizacyj i stowarzvszeń,  instytucyj i osób 
prywatnych z proźbą, ażeby w terminie do 
dnia 5 marca włącznie zgłaszały do sekre- 
tarjatu Krmitetu Obchodu—Wileński Urząd 
Wojewódzki pok. 36, tel. 13, zamówienia na 
potrzebną iłość pocztówek. Komitet wydał 

  

Pocztówki mają być wysyłane pod 
adresem: Marszałek Józef Piłsudski— 
Warszawa, Belweder. 

Wyłonione zostały przez Komitet 
rozmaite sekcje, m. in. sekcja, która 
zajmie się urządzeniem akademij, da- 
lej sekcja rozrywkowa, sekcja praso- 
wo:propagandowa i inne. Sekcje te 
zajmą się opracowaniem szczegółów 
programu, które w najbliższym cza- 
sie będą podane — @0 * wiadomości 
publicznej. Sekcje opracowują wnioski, 
zmierzające do jak _najokazal-zego 
zamanifestowania uczuć społeczeństwa 
Mileńszczyzny dla Dostojnego Sole- 
nizanta. Komitet opubłikuje stosow- 
ną odezwę. 

Mając na uwadze uchwalony 
obszerny program obchodu imienin 
Marszałka, wymagający licznych przy- 
gotowań, Komitet uchwalił dokoopto: 
wać do swego grona cały szereg 
osób z pośród wybitnych działaczy 
społecznych i przedstawicieli prasy. 

Następne posiedzenie Komitetu 
Wykonawczego odbędzie się w piątek 
dnia 6 marca o godz. 18 w sali kon- 
forencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 

* 

piękne pocztówki w trzech odmianzci» 
przedstawiające podrbiznę medalu, wyb tego 
z okazji 350-lecia Uniwersytetu Wileńskiegn, 
klucze m. Wilna, ofiarowane Marszałkowi w 
roku 1919 oraz dworek Marszałka w Pikie- 
liszkach. 

Zawody narciarskie w Słonimie 
6 mistrzostwo Armii 

ODBĘDĄ SIĘ 2-go i 3-go MARCA. 

W dniu wczorajszym donosiliśmy © odwołaniu zawodów 

narciarskich w Słonimie z powodu warunków atmosferycznych. 

Obecnie odwołanie to zostało cofnięte i Ministerstwo Spraw Woj- 

skowych zarządziło odbycie się zawodów narc'arskich © Mistrzo- 

stwo Armii w dniach 2 i 3 marca ponownie. 

Stanowisko to podyktowane jest z powodu zasadniczej 
zmiany warunków atmosferycznych w Słonimie. Przez noc wczo- 
rajszą spadł obfity śnieg. Było mroźno i zdaniem fachowców 
powstały idealne warunki dla odbycia zawodów. 

*" W cięgu dnia czisiejszego zaczęły się już zjeżdżać drużyny 

narciarskie poszczególnych dywizyj | organizacyj Sportowych, 
które wezmą udział w zawodach. 

Szczegółowe Sprawozdania 

zamieszczali codziennie. 
z przebiegu zawodów będziemy 

  

      

   

  

   
    э & 6 m. 21. 3 Dziś siońica 

2 N. Sucha 
jutro o godz, 4 m. 45    

  

   
zeyBPIRZEZENIA ZAKŁADU METEORU- 

8. B. W WILNIE. 

URZĘDOWA 
— Służbowa przysięga urzędników. W 

dniu 28 lutego rb urzędnicy Urzędu Woje- 
swodzkiego w Wilrie w liczbie 18 mianowani 
ra stałe złożyli do rąk wojewody uroczv- 
sta przysięce służbcwą. Zaprzysieżenie odby 
ło się w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu 
"Wojewódzkiego. 

MIEJSKA 
— Jeszcze w sprawie komunikacji auio- 

busowej. W ub. piątek odbyłc się posiedze- 
nie komisji opinjodawcze: dc spraw komu- 
nikacji miejskiej. Komisja ta zakończyła swo 
je prace i obecnie opracuje referat na ten 
emat 
2 jak się dowiadujemy komisja nie zajeła 

zdecydowanego stanowiska jednak z uwag 

wnioskoweć nałeżv, że oferta firmy „Arbon“ 

jest dla miasta najkorzystniejsza. || 
"_ Materjał opracowany przez Komisję be- 
dzie brany pod uwagę przy ostatecznej de- 
CvZu. 

° — Memoriał kupców żydowskich. Na 0- 
negdajszem posiedzeniu kupców żydowskich 
postanowiono wvstosować  memorjał do 
władz skarbowych w sprawie sytuacji go- 
spoderczej i zainicjowanej przez czynniki 0- 
ficialne zniżki cen 

  

   

  

SZKOLNA 
-— Nominacje w szkolnictwie. Minister 

WR i OP zamianował p. Ludwika Jawor- 
skiego, nauczycielem Państwowego Seminar 
jum Nauczycielskiego Żeńskiego w Trokach, 
a p. Dunin - Wasowicze nauczycielem 
Państw. Szkoły Technicznej im. Marszałka 
Piłsrdskiego w Wilnie oraz zwolnił p Wł 
Kulende od pełnienia obowiązków Wizytato 
ra Szkół w Kur orjum Okr. Szkolnego Wi- 
ieńskiego. 

— Skład Komisji eszaminacyjnej dla u- 
rzedników. Minister WR i OP wvznaczył na 
okres dwuletri 1037 — 32 na komisarzy ©- k 
gzaminacyjnvch w komisii egzaminacvinej 
Cla kandydatów na stanowiska urzędników 
rachunkowych i kasowych przy Izbie Skar- 
bowej w Wilnie pp. H. Kalickiego i A. Min- 
kiew:cza. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
,— „Czy mamv program“ ? Dzisiaj w ni 

ziele I marca, o sedz. 188 w małej sali Pa- 
łacu Reprezentacyjnego ((1 wejście od_po- 
dwórza) odbedzie się staraniem Klubu Spo- 
łecznego w Wilnie „czarna kawa” w cza- 
sie której pos. Bogusław Miecziński, który 
w rieńziefe rano przyjedzie z Warszawy, 
smsgłosi referat n.t. „Czy mamv program?" ". 
Po referacie odbedzie sie dyskusja. 

— Odezyt prof. dr. St. Sta- 

RONIK 

  

raniem Koła Medyków USB w niedzielę dn. 
8 marca br w Salt Śniadeckich Uniwersyte- 
tu prof. dr. Stanislaw Władvczko wygłosi 
odczyt pt. „O sugestji“ na rzecz tegoż koła. 

Początek o godz. 7 wieczorem. Wstęp 1 
dla rałodzieży 50 gr. 
-— Walne Zebranie T-wa „Hasło”.. Za- 

rząć Towarzystwa Spiewaczego „Hasło” w 
Wilnie uprzejmie prosi człenków i sympaty= 
ków T-wa o przybycie na zwyczajne Walne 
Zebranie, które odbędzie się w lokalu T-wa 
przy ul. św. Annv 10 m. 9 w dniu 16 HI 
br. a godzinie 19. 

-- Z T-wa Nowoczesnego Wychowania. 
sckeja psychologiczna T-wa urządza odczyt 
z sia na temat: „Rola robót ręcz- 

‘ \ niższych oddziałach szkoły powsze 
chrej* we wtorek. dn. 3 *II. rb o godz 7 wie 
czorem w duże sali szk. powszechnej 
„Šwit“ (M. Pohułanka 8) 

O wartości kształcącej robót ze stanowi- 
ska psychcłogji rzówić będzie p. Feliks Kor 

i ski Stronę praktyczną cmówi p. Eug. 
irowski. Wstęp wolny. Goście mile wi 

zł 
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— Zebranie Spółdzielni Drobiarskiej. Zw. 
Hodowców Drobiu ziemi Wileńs-kiej komuni 
kuje, że zebranie organizacj) Spółdzielni 
Drobiarskiej odbędzie sie w lokału b. Towa 
rzystwa Rolniczego w Wilnie, Zawalna 9, „dn 
3 riarca (trzeciego) br. punktualnie o godz 
5 po południu. 

   

  

  

    

   

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym USB w terminie dodatko- 
wym dla absolwentów w marcu br odbywać 
sie będą od 17 merca. Do egzaminów zgła- 
sząć się należy pisemnie w czasie od 2-g0 
do 7-g0 marca br. 

AKADEMICKA 
— Sodalicja Marjańska Akad. zaprasza 

cgół Akademików na rekolekcie które się 
hęda odbywały w dniach od 2. Il. — 8. HI. 
cadz. o godz 20 w kaplicy sodalicyjnej OO. 
Jezuitów Wielka 64) Kon erencje będzie pro 

ca! ae Sod. ks. dr. K. Kuciar- 
ski-T. |, 

— Zebranie Akademickiego Koła Misvį- 
rego. Dnia 1 marca br. o godz. 12 (Wielka 
t4) odbędzie się zebranie Ogólne Akademic 
xieęc Koła Misvjnrego USB z referatem kol. 
Świcżyńskiego Zdzisława p.t. „Zarys history 
czry norm prawnych, określających stosu- 
nsh państwa japońskiego do misyj katol. 
Kościoła" 

fioście pożadani! 
— Koło Etnologiczne stud. USB. Dnia 2 

marca 1931 roku © godzinie 12 odbedzie sie 
w Zakładzie Etnolcejji USB (Zamkowa 11) 
naukowe zebranie Koła z referatem kol. Mar- 
jana Pieciukiewicza pod tvtułem: „Wróżby i 
zabawy z okresu Bożego Narodzenia w pow. 
braslawskim“ 

(ioście mile widziani. 
„ — Sprostowanie, Akademia ku czci św. 
-ontardo Ferriniego odbedzie sie w niedzielę 

ti. 1. II. 31 r o godz. 12 w sali Śniedeckich 
udziale ks, prof. Wałeriana Meysztowi 
prof. Franciszka Bossowskiego. 

saaesnaaaagq esa 
PODZIĘKOWANIE 

PP. prezesom. wiceprezesom, sędziom i 
notarjuszom, którzy jako przviaciele i ko- 
ledzv śp. męża mego Juliusza Kozłowskieso 

    

  

   

сга # 

złożyli na moie rece kwotę 1000 zł. za łaską 
wę pośrednictwem p. prezesa Wyszyńskie 
go celem uczczenia śp. meża mego przez 
ufundowanie na jego mogile pomnika, skła- 
dami tą drogą serdeczne i gorące podzięko- 
wanie. 

Zofja Kozłowska. 

  

(WSTAW MOLENDAJ SYN | 
FBDBRYKA SUKNA WYROBÓW WEENIANYCH i KAMGARNOWYCH 

BIELSKO (Śląsk Polski) 

SKŁAD FABRYCZNY 
na całą ziemię Wileńską, Nowogródzką i Poleską 

w WILNIE, ul. NIEMIECKA 22, tel. 949 

Nadeszły najmodniejsze desenie sezonu 
  

Nasz skład fabryczny zaopatrzony jest 

CENY w bcgaty wybór: kamgarnów i szewio- PRZEKONAJCIE 
tów na ubrania i płaszcze, krepy na 

ZNIŻONE | smokingi, bostony na stroje wizytowe, SIĘ 

  welury na polta.   
  

List do Redakcji! 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie spro- 
stowania, dotvczącego notatki w kronice 

va" z dn. 27. Il. 1931 r. nr. 47 pod ty- 
„Sprawa dokształcania pracowników 

miciskich“ 
Pracownicy miejscy nie składali mi żad- 

neeG oświadczenia w sprawie wykładów i 
wykładowców na zorganizowanych dła nich 
kursach dokształcających czyliże cała no- 
tatka kronikarska nie odpowiada rzeczywi- 
steści. 

P. Ciuńskiemu, za wyrządzoną mu krzyw 
de moralną składam tą drogą serdeczne wy- 
razy ubołewania. 

Racz przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
prawdziwego szacunku i poważania. 

Józet Fołejewski 
Prezydent Miasta Wilna. 

    

  

Jutro „uło „HOLLYWOOD 
Ulubieniec publiczności 

MAURICE CHEVALIER 
w przeboju dźwiękowym p. t. 

„PARADA 
PARAMOUNTU" 

Numery rewjowe w jezyku polskim 
wykonają Mira Zimińska | Marjusz 

Maszyński     
  

— Stowarzyszenie Kat Młodzieży Aka- 
demickiej organizuje w niedzielę 1 marta 
1971 r. ekademję ku czci Contardo Ferri- 
niego. W programie referat ks. prof. W. 
Mevsztowicza p. t. „Contardn Ferrini jako 
święty” 1 p. prof. Fr. Bossowskiego p. t. 
„Pwórczości naukowe Contardo Ferriniego". 

Akademia odbędzie się w sali Śniadec- 
kici: U.S.P. o godz. 12. Wstęp wolny. 

PRACA ! OPIEKA SPOŁECZNA 
— Pomoc bezrohotnym. W celu przyjś- 

cia z pomocą 5Dezrobotnym, pozbawionym 
zasiików ustawowych władze wojewódzkie 
otrzymały specjalne fundusze, z których za- 
pomugi będą udzielane indywidualne. 

— Egzamina mistrzowskie. Uproszczone 
egzamina mistrzowskie, zdawane ostatnio 
przez tych rzenueślników przed Komisjami 
Mistrzowskiemi przy Izbie Rzemieślniczej w 
"Wilnie, którzy mogli udowodnić swą samo- 
dzielną pracę przeć 15. 12. 27 r. — trwają 
w ciągu dalszym. Taksa egzaminacyjna za 
te egzamina została przez Plenarne Zebra- 
nie Izby obniżona do 80 zł. na czas od 1-go 
listopada do 1-gó marca rb. Z dniem I-go 
marca taksa ułgowa zostanie zniesiona i 9- 
płata za mistrzowski egzamin uproszczony 
będzie wvnosiła tak jak do dnia 1-go listo- 
pada rb. 140 zł. 

Zarzad Izby Rzemieślniczej w Wilnie n- 
przedza wszystkich rzemieślników w których 
interesie leży złożenie egzaminu mistrzow- 
skiego, w celu otrzymania dyplomu  mi- 
strzowskiego, że podania o dopuszczenie do 
egzaminu złożone po 1-szym marca rb. bę 
dą kwalifikowane do opłacenia taksy egza- 
ininacvjnej w wysokości 140 zł. a nie jak do- 
tychczas do 80 zł. 

  

  
  

WOJSKOWA 
— Do byłych Legjonistex! Stawcie sie 

wszystkie dn. 4. JIł (przez cały dzień) przy 
ul. la nskiego 1 m. 2 u b. organizatorki p. 
Klary Zatorskiej — aby omówić sprawę 
wsrólnego wysłania życzeń imieninowych 
Mnrszałkowi Piłsudskiemu 

POCZTOWA 
— Telefony jeszcze nie działają. Zerwane 

przez śnieżycę przewody telefoniczne nie zo- 
= całkcwicie naprawione. 

rzerwa w komunikacji trwa nietylko aa 
prawincji lecz co dziwniejsze na wielu lin- 
jach w śródmieściu. 

  

RÓŻNE 
owak SDA ustosun 

kowanie się do sekty bap- 
tvystėw. Onegdaį we wsi Zaostro- 

F wiecze odbyło się sekciarskie nabożeń 
stwo baptvstów, które odprawili Re- 
sand Feodor ze wsi Siudzionki gm. ho 
rodziejskiej i Piotr Kiziko ze wsi Dra- 
powszczyzna gt. zaostrowieckiej. Na 
modły przybyło kilkadziesiąt mieszkań 
ców wsi Zaostrowiecze, któszy. zajęli 
groźna postawe wobec kaznodziei set- 
ty batvstycz., usiłując pobić sekciarzy. 
Wohec zagrożenia bezpieczeństwa pu- 
Alicznego policja państwowa zebranie 
rozwiązała. 3 

— Strejk szoferów autobusowych. 
Dziś rozpoczyna się, zapowiedziany 
od kiłku dni, strejk szoferów autobu- 
sów komunikacii miejskiej. 

Jak komunikuje „Spółdzielnia w 
razie strejku obsługi autobusowej - - 
kursować będą autobusy uruchomione 
przez właścicieli - kierowców od godz. 
7 rano do 21 wiecz, na liniach 1 —- 04 
ul. Starej do dworca co 4 minuty — 
14 wozów, — dalej na linji nr. 2 bez 
zmiany co 5 minut 10 wozów, — na 

i m, 3 od ni. Tramwaiowej do cer 
kwi co 5 minut wozów 12. — czyli ra- 
zem 36 wozów. 

Na liniach "r. nr. 4. 5 : 6 autobusy 
nie bedą kursowały. 

Bilety z przesiadaniem wydawane 
nie hedą. 

Bilety wolnei jazdy oprócz urzędo- 
wych na czas strejku są nieważne. Bi- 

   

  

lety członkowskie, ich rodzin oraz pra- 
cawników, jako to szoferów i konduk- 
torów również będą nieważne. 

Bilety miesięczne będą ważne, a po 
licja i żandarmerja ma pizejazd bez- 
płetny. > Ё 

— Łoterja! Od niedzieli 1 marca do 4 3. 
włącznie przy ul. Mickiewicza 6 (obok Lut- 
ni) odbędzie się Icterja fantowa z wielu pięk 
nemi wygranemi, które wydawane będą tył 
ko w dn. 1 — 4. III. nieodebrane w tym ter- 
misie przejdą na własność T-wa 

Porzątek o godz. 11-ei w niedzielę cena 
fosu 50 gr. Dochód na Schronisko Sierot im. 
Marszałka Piłsudskiego 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohułance Dziś teatr 
czynny dwukrotnie. Po południu o godz 3 
minut 30 po cenach zniżorych „Papa - ka- 
waler" Carpentera, świetna komedja, cieszą 
ca się w Wilnie zasłużonem powodzeniem 
Reżyserja K Wyrwicza - Wichrowskiego, 
który zarazem odtwarza rolę tytułową. 

Wieczorem o godz 8 ukażą się dwie 
dnoaktowe komedje Molnara“ „Bankiet“ i | 
„Raz, dwa, trzy” w reżyserji dyr. Zełwero 
wicza, który zarazem kreuje w „Raz, dwz, 
trzy” kapitalną postać dyrektora banku, Nor 
1isa. Przezabawne sytuacje, oraz zacięcie sa 
tyryczne obu sztuk, wywołują niemilknące 
salwy Śmiechu na widowni 

— Teatr miejski w Lutini. Dziś dwa 
widowiska Po południu o godz. 3.30 po ce- 
nach zniżonych osiatnia nowość sezonu „In- | 
teres z Ameryką" doskonała komedja Franc 
ka i Hirszfelda, w reżyserji R. Wasilewskiego 
„ Wieczorem o gedz. 8 tętniąca humore m 
i werwą — pełna zabawnych sytuacyj ko- | 
medja S$. Kiedrzyńskiego „Noc Syłwestro- 
wa”. w wykonaniu wybitniejszych sił ze- 
społu, pod reżyserią dyr. Zelwerowicza.. 

„S?lome” Oscara Wilde"a W końcu 
przyszłego tygodnia wejdzie na repertuar te 
atru na Pohulance arcydzieło literatury 
wszcchšwiatowej — („Salome“ Oscara Wil- 
de“a. Inscenizacje sztuki opracowal p. Eu- 
gennįsz Dziewulski który jednocześnie pro- 
jektuje kostjumy, dekoracje, oraz arcycieka- 
wą oprawe muzyczną Obsadę „Sałome” sta 
nowić hędą najwybitniejsze siły naszegó ze 
spotu, z dyr. Zeiwerowiczem i Eichlerów- 
ra na czele. Zainteresowanie tą arcycieka- 
wą premjerą odpowie niewątpliwie  stara- 
"om jakich dokłada Dyrekcja i artyści te- 
IC aby premiera wypadła jak 

najlepiej. 
— „Sztuba* Kazimierza Leczyckiego. W 

pierwszych dniach marca odbedzie się w te- 
z Lutnia premiera oryginalnej sztuki p. 

zyckiego p.t. „Sztuba” Akcia tej cie- 
ztuki toczy się w małem mieście 

onalnem, na Kresach Wschodnich i po- 
n ważne zagadnienia, związane ze współ 
czesną szkolą polską. Režyseruje dyr. 
wetowicz. 
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CO GRAJĄ W KINACH? 
Hoilyrrood — Serce na ulicy. < > 
Mino Miejskie — Panienka z barem na 

kółkach. ё я 
Lasino — Poganin, Ž 
Heljos — Serce na ulicy. ае 
Pan — Miłość w pustyni. į 
Światowid — Królowa jego serca. 
Wanda — Pat f Patachon ® ea 
Styłowy — Bitwa nad! Sommną. 3 

WYPADKI I KRARZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 27 
do dn. 28 bm. zanotowano w Wilnie wy- 
pedków 31, w tem kradzieży 2, opilstwa 3, | 
przekroczeń administracyjnych 11. 

— Aresztowanie czwartego młodo 
sianego rabusia. Młodociani rabusie o 
ujęcin których donosiliśmy wczoraj zo 
stali przekazani do dyspozycji władz 
sądowych. 

Są to Wacław Sakowicz, Andrzej 
Piotrowski, Leon Dubicki. Ponadto are 

wano jeszcze czwartego członka 
ly Piotra Masiuka i paserkę Fran 

szkę Prusaczek, mieszkankę N. Wilej 
ki, it której znaleziono część rzeczy po 
chodzących z włamań na Zwierzyńcu. 
„M. in. ujawniono garderobę Chai 
Szmidt, skradziona 23 lutego. 8 

— Nielegalna fabrykacja Sa- 
mogonki, Władze skarbowe wpadły na 
trop nielegalnej gorzelni. Siedzibą nietegał 
nej gorzelni okazała sie osada m 
tarnowskiej, którai właścicielem jest nie 
Pietruszczyk Adol. Fr 

— Ostrożnie z ogniem. W ostatnich Ju 
na kolonji urzędniczej w Lidzie w jednem 
mieszkań urzędników wybuchł pożar, ktory 
tylko dzieki przytomności umvsłu gospod. 
i mieszkania nie przebrał groźnych rozmi: 

w : 
Pożar powstał wskutek nieostrożności, 

altow'em służąca wynosiła węgle w naczy- 
niu drewnianem do spiżarni, mnieniając, że 
węcle są już zagzszone. Tymczasem po «= 
rł:wie kiłku godzir węgle się z powrotem | 
pzżarzyły, wskutek czego zapałiło się nacz! 

nie oraz podłoga Kłęby dymu poczęły sit 
wydobywać na zewnątrz i wywołały panikę 
wśród domowników. Zaalarmewano straż 
pożarną, która w parę minut przybyła na | 
miejsce, lecz ogicń bvł już zupełnie stłumo | 
ny |j:rzez. domowrików. t 

„-- Fatalny upadek. Dobes Įocha, ul. św. 
Mikelaia nr. 3 na nliev Trockiei koło dom 
nr. 9 poślizgneła się i padajac złamała nogę 
pewvżej kostki. Pogotowie Ratunkowe prze. 
wiozła Dobes do sznitała żydowskiego | 
stanie niezagrażającym życiu. Ś 

5 R = Rafał, ow oł 
nr. nadając złamał prawą nogę poni 
kolara. Pogotowie Ratunkowe odwiozło wo | 
do szpitała św. Jakóba. A 3 
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  KINO Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

MIEJSKIE © dmia 26 lutego do dnia | m.rca I94i r. włącznie będą wyświstlane (ilmyv: > = 

SALA MIEJSKA PARBERIEA 2 ZA "1 KOKRACH « 
Ostrobramska 3. | Wesoła koimedja na tie modnej plaży amerykańskie. Aktów 10. W roli : łównej COOŁLEN MOORE. 

Nad pr' gram: 1) „Konkurs Narodów!" film szortowy w 2 aktach. 2) „Safanduła w załatach'' komedja w 2 akt. 

RADJO WILEŃSKIE 
| NIEDZIELA, DNIA 1 MARCA | 

9.25 — 10: Transm. wotywy z katedry 
wiłeńskiej. Przy organach prof. Władysiaw 
Kalinowski 

Wyciąć! Zachować! 

NA 
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1.30 — 12.40: Ti % он ZE CZE 3 ы 2 4 
Ea bonarsć E žilas Aaa Каза czynna od g. 3.30. Poczstek seanso» cd g 4-*i. Następ : +'m: . Nowe życie” 

nicy bitwy pod Grochowem. 
12.55 — 14: Poranek z Filharm warsz. Dzwdękowy . е pa skówy | = 

dl część) utwory Beethovena. "koce ty „MELIOSY Największy sukces doby obecnej |kln2-teate „AOLLY WQ0D 
14 —14.20: „Korzyści sztucznego wylę- 

+, kuscząt" — edczyt wygłosi W. Budre- 
wicz ‚ е 

14.20 — 15.40: Odczyty rolnicze i mu- ca 3 

zyka z Warszawy. 2 ad Niezliczone choroby włosów rozmnożyły się bardzo silnie, 8. 
15.40 — 16.10: Audycja dla dzieci z 3 ю : z 

Najnowszy polski przebój dźwiękowy w-g powieści St, Kiedrzyńskiege 

LIGY    

  

      
Warsza zala: a w ostatnich latach, u mężczyzn, kobiet i dzieci, i 

ao. 16.55: „Zagadnienie zniżki cen* zagrażają często niespastrzežone, nic wywołując żadnych bó- Dramat miłośny. W rol. gł. asy polskiego ekranu i sceny: NORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, HANKA 

-— odczyt z Warszawy, wygłosi prof. Li- iów, tej naipiękniejszej, naturalnej ozdobie człowieka —- wło- > 2 у 

pinski. som. 55-letnia praktyke w dziedziaie pielęgnowania włosów za- ROZWADOWSKA, Kaz. JUNOSZA-STĘPOWSKI, MODZELEWSKA 1 inni. 
1115 — 17.30: „Wiadomości przyjem- B poznała p. Annę Csillag z tysiącami przypadków, gdzie wsku:- Dodatki dzwiękowe. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

żyteczne" z Warszawy. < 3 $ a R 
ROCH wy, iek nieświadomości tub niedbałości już od dzieciństwa rozpo-   

      

  

11.30 — 17.40: „Raszyn się budzi” — : : e я я 

felj. z Warszawy wygłosi J. Piotrowski czyna się powolne obumieranie korzonków włosowych i wów- DŹWIĘKOWE KINO Dziś ostatni dzienł Cudo „z świata! Supe film GE ghowy! = 

740 — 19: Koncert popularny z War- czas wszelkie zabiegi celerm odzyskania włosów są spóźnione. = e > KE Ś3 Šš 5 a głó i RAMON NOWARG 
O. 52 Kuldias  leiaia - Te przypadki, które należy przeważnie tłumaczyć nieświa- N 2 Całe Wikio będzie śpiewać „Miłośną Pie Ceny z iżone tylko na 1-<z 

" 19.40: ”° domošcią danych osób o istnienii. choroby, skłoniły nas do bez- | BA a S аЫ EZ УО й. y seans. 
19.25 — 19.40: „Shawbi Pirandello" — Póczątek $eansów o godz. 4,6, 8 1 19.30 

djalog w wyk. Meliny i Zawistowskiego zg warunkowo koniecznego środka zapobiegawczego, a mia- WEL KA 61. 
  

  

  

Warszawy. nowicie. — - — - 

1940 — 20: Program na poniedziałek i i Jutro premjerai wielki przecój dżwiękowy! Nojpotęznicjsze arcydzieło miłosnej 

4 zupełnie bezpłatnego badania włosów Dźwiękowe CASINQ" GG Flakolsóand 8 _ = 

20 — 20.30: Słuchowisko z Warszawy. j w nadziei, że każdy dla własnego dobra i w interesie dobra kino gg lotników p 4 BEŻ MIERTELN a 85Ł8 Ć 

(„Co się z nim stalo“ — Labiche“a) ogółu gorąco nas w tem poprze. Jeśli więc, kto zauważy w ul. Wielka 47 a e Ž Е 
Dramat potężnego uczucia na tle Wielkiej Wojny. W rolach gt COLLEEM MOORE oraz CARY 

: tok: aa z Warszawy. 4 swych włosach symptomy choroby, jak 

"dia T 3125: kwadrans literacki z łupież, wypadanie włosów (także miejscowe) 
Vzarszawy (Dupont). „ozdwajanie i łamanie się włosów, kołtowanie, 

21.25 — 22: Koncert popularny z War- przetłuszczenie lub wysuszenie włosów, 
SZAWY: powolne lub za cienkie odrastznie włosów, 

220 — 22.15: „Plotki z Zachodu* — felj. 3 . 

7 S wygłosi R. Zrebowicz. przedwczesne siwienie i t.d. 

£OOPER. Dla mł dzieżt dozwolone. Seansy o g. 4, 6,8i 10,30. Na |-szy seans ceny zuiżone. 

+ e 

KINO Dziś nadzwyczajny . ; Potężny d'amat na tle wałki o | 
„> AN“ program BIŁOŚCĆ w o $T Ya kaj siekalejsźa kobietę wschodn 1 

aa W rolach Н z i 

32,15 — 22.35- Solistka z Warszawy fi to wówczas jest jeszcze czas, przeszkodzić (da!szemu rozwojewi tej, częsiukiuc jcsz- Wielka. 42, głównych Olive Borden в Noah Berr V Dia młodzieży dozwołona. | 

(RoAska —- śpiew). cze nierozwiniętej chorobie, i jej zapobiec. = RE ; mak = : 
otężny drainat erotyczny z Fra ą Beriini w 

RE STĘURY rol. głównej. Ž Wkrótce na naszym ekranie. 
22.35 — 24: Komunikaty i muzyka ta- Wszystko co powinniście uczynić, to wypelnić dokładnie zamieszczony poniżej A n 8 R $ STaREGA 

RSM a kwestjonarjusz i przesłać go wraz z próbką włosów do naszego labpratorjum. Ba- 
PONIEDZIAŁEK, DNIA 2 MARCA dė BSC Ma ож = 2 - 

125 — 1250: Muzyka operowa (plyty) danie włosów jako też przesłanie wyniku badania jest bezpłatne i bez zobowiązania. Šio a ma 
a a 8 Ra” / świat? O okropno- s 

15.50 — 16.10: Lekcja francuskiego z 1000 Ž k 0 T Y c kj Kino-Teatr śdach wolat płetw | -b więź lech E. Remargue'a 
Warszawy. „51 RW Yy w-potcžnem arcydziele p. t. 

    
  

  

  

    

        

16.10 — 16.15: Audycja dla dzieci z > i : c: 

Warszawy 5 y NAZAkO Fe OE daje Anna Scillag temu, który udowodni, WIELKA 38 Е в Ё Ё w Ż% ga 5 SR ś 5 A 1 śś 

16.30 — 16.45* „Przygoda narciarska Adres —- — — — — — TT ——— | žė musiat zaplaciė lub w inny sposób INA 30, ## у A Gd ŚW i * 

OK“ — opowiadarie pióra Cioci Hali. Tr. £ 7aw6d4— — —- — — s uiścić się za badanie włosów. Nie wahaj- 

  

na wszystke stacic. Wiek cie się więc w przekonaniu, że to Wam 
Viek 

1. 45 — 17.15: Koncert dla młodzieży. mo STS jest nepotrzebne lub, że ktoś Was wyko- e6see©6GaeG©G66666S666866€666680506©8556© 

1715 -— 17.40: „O Tadeuszu Zielińskim |] Czy pi pan(i) na wypadanie wło- | rzysta. Każdy musi się upewnieć o stanie Ś LEKARZE 
-— wielkim helleniście" — odczyt z Warsza- SOWY ZE DZY CK CZE zdrowia swych włosów zanim będzie za- 

wy, wygłosi dr. L Wieniewski. wy i B BNS у z 

17. E 18.45: Muzyka iekka z Warsz. CY PAS SBE. ы tw: szych dzieci, bo nie istnieje dziedzi- : ‚’ 8 

18.45 — 19: Wileński komunikat spor- Czy MASE pana(i) jest suchy czy tłu- | czność .ysienia lecz tylko zaniedbanie. : 
towy SOO ZOE A NC Siwizna nie jest wwarunkowana wiekiem: S 3 8 Dr. Wolfson 

19. — 19.10: Program na wtorek i rozm. jj Czy skóra głowy jest wrażliwa? — — |, Pani Anna Csillag mając 77 lat, posada 3 — ._—\и„оьу skórne, wsie- 

19.10 — 19.30: Utwory Beethovena (pły j Czy w ostatnim czasie przebył pan(i) |, eszcze swe bujne blond włosy! : : gczne i moczepiciowe 

ty) i) kwartet h-dur op. 18 Nr. 6. 2) Sona- jakie choroby” — — — — — — — „Ten kwestjonarjusz lub į go odpis 8 Wileńska 7, 04 9— 

ta cis-moll, op. 27 N-2 (fort. F. Lamond). należy sumiennie we wszystkich punkt- 99 € у a "1 w. tel. 10467. 

6żno. Uważajcie zawczasu na włosy 

19.55 -— 20.15: „Sytuacja rolnictwa na 2 KE RR a tach dokładnie wypełnić i wraz z kil- DRA. 
ziemiach pln. wsch. Rzplitej* —odczyt wygł. | Czom pielęgnuje pan(i) włosy? Кста, w ostatnich czasach wyczesane- 6 DOKTÓR 
Teodor Nagurski. Czy ma  pan(i) frzyzurę chłopięcą | mi włosami wysłać celem zupełnie bez- NI EM I E( A 26 

20.15 7 20.30: „Kobieta polska w ru-B czy też długie włosy2— — — — — płatnego zbadania, przyczem zobowiązu- a ' 8 Zeldowicz 
cht muzycznym” feljeton z Warszawy wygł. R Czy włosy pana(i) są rzadkie lub gę- | 8° się do zachowania zupełnej dyskrecji. сс аана он 

101, Lo Nene dr. A. Simonówna. 400 e e 
2030 — 22: Koncert popul Ša ZEE е M A Ё = A 

sZAWv. AS T : Czy cierpi pan(i) na bóle głowy?— — - Li BĘ 8 š a 3% esa ma -4 A 

22 — 22.15: „Pasażer z książką — felj. (Załączyć 25 gr. w znaczkach poczto- а: х iętz, 

z Warsz. wygł. Cezary Jellenta. wych na odpowiedź). Kraków, Wielopole 5/369. e ® - 

EST 209 ia A a ATSR ES ESI STT RTSEPS 
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Po R: ё 0 moz: 
Gz) PO aria Gie r we Ai mae © $EZGRU WiIOGS$ENINEGO Gia" Tae. 

.50 — 24: Komunikat i muzyka tanecz A (CZ) ВРАТО ma Warszaw JEDWABIE, WEŁNY, G“ noczowićh 
od 12—2i 1 4—6 

    

  

MATERJAŁY ©® ut Mickie 

ы 2, 3114 marca br. 0 god 5 po. 0 $ t rze Ž en i e NA KOSTJUMY i PALTA ©. _ * 
odbędzie się licytacja (Lombard ul. Bisku- DAMSKIE i MĘSKIE ss Dr. плевусуту 

B mani A i т Na rynku pojawiły się falsyfikaty sody amoniakalnej” 3 & А. Cymbier 
ubrania, palta, futra i skórki futrzane i wiele zawierające szkodliwe domieszki i bezwartościowe surogaty, ese866068008080©0900090000€ 50908 BG Choody wezerycine, 

R Eat, także ssrebmych i złotych, sprzedawane pod nazwami, które mogą wprowadzić w błąd s M 

PEURE RUE URE MJCĘ Ee 
LT 

OBWIESZCZENIE — Ostrzegamy prz :d nabywaniem takowych i zawiadamiamy, że jedynie N 9 R A W3E 
Kai ik Sadu Grodzki Wilnie nmornik Sadu Grodzkiego w Wilnie, 3-g0 SODA AMONIAKALNA, 

muje 9—ż i 
Tel. i 

a Lešniewski, zam. w Wilnie, = + «L* 

Basen ży i Towia JET, czyli KALCYNOWANA (Bielidło) Trójka z wbni. 4 bieg, głośnikiem 

AERO TŁZCAN ‚ Ча 
E paims „majątku richomego, mieżące 1) daje zagranicę bez anteny zewn. 

а © Ss 

%“„.‘3':‚Ё;‘?;:“&…„%:%ш::“„ь…з:і:ё;%' a 2) wyłącza stację za, 
sume zł. na zaspokojenie pretensji }0- 3) czysty. wierny a i r 

czystej sody : я 
э 

seka Silna w sumie 408 dol. USA z proc. i 
kosztami. zawiera 98 

DAJCIE DEMONSTRANCJI— i jest produktem czystym ADA ORZEKONAJCIE SIĘ! = 
* Komornik sądowy 

w. 'ski. 

оНЕа i pełnowartościowym. 
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3
8
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8
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Dr Glnsberg 
<horoby słkóte, we- 
aecyczne i moczopicio- 
we.. WRańska 3 _ оё 
8 — 114 — & Та 
567. 

      

D KTOR ` 

Szyrwindt 
choroby  wsueryczne, 

4 skėrne | mecropiciowe 
18, od 9 do 1 
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Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie Celem ochrony naszej Szanownej Klienteii przed tymi faisyfikatami, > е z Е h h : 

Antoni Maciejowski, mieszkający w Wilnie każdy oryginalny worek sody amoniakalnej Pianina i Fortepiany щ ZMIZONYĆ fehat Blumowicz 
przy ulicy Piłsudskiego 6, na zasadzie art. z R o światowej siawie Pleycl, Bechsteiu etc,, choroby weneryczne, 

1036 UPC ogłasza, że w dniu 3 marca 1931 Zakładów Solvay Ww Polsc e“ „= takoż ja Fibigier, Kerntcpi i Syn, RAJLEPSZY Aa: 

r. od godz. 10 rano w Grzegorzewie, pow. ” ъ 6 p. == Le mafiepsze W Ę į E L Lp dė an tel 921, rai 
i a. i i 1 7 Are е w raju przez nzjwy tniejszych lachow= nu ее 5 

Waleńsko ESRO оее AT zaopatrzony jest w plombę firmową, ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- Ę „PROGRESS“ $ 3 е 

daž z przetargu publicznego ruchomošci, na na co prosimy zwrócić uwagę przy kupnie. у mia w 19291. iw Wilnie wr. 1930 oraz koks wagonowo i od jednej tonny 
leżących do Grzegorza Kureca i składają- (Grand Prix i Wielkie Medale Złote). w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

cych się z tektury, żywego i martwego in- I kł dy Ś | y P | = W1.L NO, Ei nych wozach dostarcza 

wentarza i urządzenia biurowego, oszacowa d d . 0 Wa W 0 ste X. DĄBROWSKA аь EN 7 YCZNE. о С а ch zniżon ch 

pos ILO A UE LL po CEN у AKUSZERKA 
Komornik (—) A. Maciejowski. = Bea o iwo Hanilowa: ŚMIAŁOWSKA 

Wilno, dn. 23 łutego 1931 r. JEŻELI NIE SZYLLER - SZKOLNIK, sezemysłowe arai Keame- 
to któż inny potrafi szczegółowo określić egzystuje | przy, rsawe 1wastxcz 
Two: charakter, zdolności, i EŃ j 8 od r. 1890| «3, gieżi. «ZEL, ip: 
Napisz imię, nazwisko, miesiąc ,$ iuro: Wi ielios < „ | rodawżi, < W 

Pokój Zegar Fortepian Sprzedam Oszczędności otrzymasz próbną analizę darmo. Poznasz, į Barce W: A ks A radanie w M 

umeblowany duży. gabinetowy zagr. firmy 7449 PoE Ea. Sa S a az © ratelog Szyller : - - >> 
o i i ia ulokuj arszawa, Psycho - - < 

ciepły, słoneczny, do SZAfKOWY 4 dobrym stanie oka- e wezystkiemi wyga oprocmntowanie Go. |Szkolnik, Nowowiejska 32, m. 6. Fabryka i skład mebli — R 

  

wynajęcia dla samotne- staroświecki kupię. Zyjnie do : Sprzedania 4 i о sę : z Znaczkami pocztowemi 75 gr. na prze- 

Pokój 21 Sarego: "Ogia wiadomość do" Adm. Bardzo lai. Nowo- dami Mostova 3, m. čvika woja jst żabć. |bowezaiączyć. Przyjęcia. osobete płatne «2 
do wynajęcia ze wszel- dać można od 9 do li „Słowa* pod S. M. gródzka 7, m. 3 —0 zagraniczne pianino w brem i drogiemi kamie- | — czy dzień. Analiza szczegółowa, horo- 
peja): = dami i tele-i Od 16 do 17, ul.3-go ——— = T dobrym stanie ——0 niami. LOMBARD Plac |skor, odpowiedzi słynnego mcdjum Evig- 

łonem. Antokobka 6, Maja 11, m4. —° Jųž cząsi Dom sprzedam Katedralny, Biskupia 12 |nv Fara zł 3. 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, uł Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 
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= m la murowany, trzypiętro- „| Wydaje požyczki pod : ь р 

m Pokój A KE wy. died ogó: Połocka L e Ria zastaw: złota, Zk, — = Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, BABiIBET a! 
lo stanu d chodowego, g" wiądomość u właści- ładzi t brylantów, tuter, me- Ё 2 łóżka niklowane i angielskie, kreden- |] aacionoinej Kosme- 

eszkań E stoneczny kais KĄ Ё ‘1{‚‘8;":':&°2"";і’;сіе1а —1 Wid. Trabliży: Kaz bli, pianin, samocho- ospodyni > B sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- tyki Leczniczeź. 
|. 7-ie pokojowe z kuch- z elektryczne Ści = © оы dėw i wszelkich towa- ze Znajomošcią gospo- K: ss tiki p ki we i t. p. Dogodne warunki i na raty. МЕа ^ 

| mią ! wygodami doosobnym wejściem do tylko specjalista facho- dwisarka 12, róg | gy, —4 dawien: aina nas a ai ve ii D DOES warunki t na ratye gg Wilne Н s» "at 

  

wynajęcia przy ul. Ad. wynajęcia, ul. Świę+wiec. Oferty pod „ła- Nie reklama, a Tatarskiej. ' Towary i hodowli poszukuje pra- Ё 

    
w 4. 

Kupię zaraz dom w cenie 6000 Uroce a 
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Mick ewicza 7. O wa- Canska 14, m. 3, i do Redakcji. istośći ae Wody cy od zaraz. Adres: £ środka od odcisków 4 Goh odró 
run» ach dowiedzieć się Il piętro. =, rzeczywisto SE EA B ala-Waka „Gospody- £ ol murowany dochodowy w dobrym dė ao 
u wła cicielki dona * Niedrogo Е y „ | kwiatowe na wagę POSADY ni“, p 8 Prów. A. PAKA stanie i w dobrym punkcie handlowym. |]: Soskouaż, uóżwie- 

Zał Sion 875 pwa pokoje do; zozędzie, tone katedry, dasz | igo zaa — Zgos dp adnie „Słowa — | ° BE "eT 
od 2—4 pp małe najchętniej  odmeble, dowiedzieć SiĘ wyj wyj = a pod B. N. 100. —o ESP lai] 

: Е ypowiedzialnych po- z twarzy | ciału (ymakej 

i т gospodarza poszukuje. Zarzecze 16 m. 15, od życzek Śdowiacychh Leśniczy Gospodyni LECZNICA LITEWSKIEGO SS iacżne apalkiia sė 

_"_ Do wynajęcia: Administra. ja „Słowa”, godziny 16-cj do 18-€] $;czegółowe warunki DOMY z kukoletn. praktyką potrzebna do m jątku, Spólnika-kapitalisty poszukuje | y, Wygadmie wiosów 

1) sklep z pokojem, sTe.hnik*. —o codziennie prócz Ni€- wysyżąmy po nadeSta- joprze rentujące do absolutnie uczciwy Pace T STOW. POMOCY SANIT. doświadczony pszczelarz-agronom dla šapiet.  Najnowzze 

-_ 2) mieszkanie: 3 poko- dziel i świąt. niu znaczka pocztowe- sprzedania na wyjątko- Sum enn , ze śŚredn. nedyktyńska 2, i 5 Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 2 żenia przemysłowej pasieki, posia- dabycze kosmetyk! 7a- 

| je, przedpokój, kuchnia. | go na odpowi<dž. Zgto- w0 dogodnych warun-rOs. wyksztalc. 0861 dn. 5—6 marca sk Przyjęcia 10—3 pp. lam dobre tereny, okazyjnie tanio jest - cjonsiuej 
Kalwaryjska 27, —o0 R o Žž N Ę Pianino a R Brześć kach za i plonem WIE- dzina 3—5 25 GABINET RENTGENOWSKI e. Gad de pni. ae 3 

n-Bug. Skrytka poczto- . „dzy w leśnict., wymag. 8 = 082, mA 7 + * 

Pokój e, Šai so wiej wa 199. —o Wileūskie P iż leśniczych 3 te. balai 2 czynny 11—6 pp. „Polkres* Królewska 3, Wilno. _ — 

Mikie RZA EA - sowo - Handlowe  państw., posiadający OChmistrzyn Opłata za leczenie i utrzymanie w т 

umeblowany Zz  ele- Nauka m. MAJĄTKI Mickiewicza 21 m. 4,najlepsze świad,, pro-potrzebna do majątku. jq lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- Uro de DJ 

kirycznością z uży- я ZIEMSKIE te. 152. —jponuje swoą pracę Duw edieč się: ulica @ skie i rentgenowskie zostataobnižona Pianina > 22 
walnością łazienki, ew, pisania na maszy- dobrze zagospodatowa- Specjaln.: nodówia, MOSIOWA Il; UPRP AC RUY 2 EG najsłynniejszej suje, doskonali oizaie- 
salonu do wynaję: ia + nach. ne o sprzedania na NA PIERWSZE ochrona i urządzenie Frydmana —0 тпфщ.штеі tir |-za usuwa braki i skazy. 

  

Wiaiomość w Fumie Orzeszkowej 11, in. 
Głowiński, Wileńska 27 ————— 

7oNajłatwiejsza 

PREPARATAI ESA I ESTA S, 

. — 1а5б\, 5 
b. dogodnych warum-  MIPOTEKI Śri, ul. Święcieńska Na raty - 5zł.tygodniowo 
kach. Możliwe kilko- miejskie i _ ziemski. 

У9 

letnie wyp aty. onie ŻE loko: m 1, J. Grygoro- Potrzebna Wyżymiczki. zmergkańskie. gwarasto- 
my „ERARD* oraz | Gabinet ь 
BETTING"i |Kasmetyki 

„K.iA. FIBIGER" | Leczniczej Ćedić 

  

  

    

      
    

            

    A i najprędsza metoda Wileńskie Biuro Ko wania rozmaite sum a ycielk Iki wszelkie wyroby platero- m : Ž 
3 e У. nau zycielka, polka, 5 wane, oraz y platero nznane za najlepsze w kraju (,Hryniewiczewoj. _& 

; Do wynajęcia nauczania się Jezy- misowo - Handlowe Wiłeńskie Biuro Ko- Ochmist sodaliska. Adresy upra- wane Norblina i Frageta. (na Targach Północnych nagrodzone |d. WIELKA № 18 мй, 
| mieszkanie z 4 pokoi ków obcych „Lingua Mickiewicza 21, m. 4, misowo - Handlowe chmistrzyni sza się zostawiać w F-ma „Wygoda”, W. Pohulanka 16, m, 36 Wieikim Złotym Medalem) Przyj. wg. 10-14.4-7 

R E ul. Góra phone*. Wilno, ul.Nie- tel. 152, A ma dobre świadectwa Administracji dla Kali- 2 ы Key sprzedaje na dogodnych warunkach W. P. 
Е Boufałowa 19. —o miecka 3, m. 6. Mickiewicza 21, m. 4 Nowoświecka 7-а—7. nowskiej. L STAI TIA TA TIR KSI TESTAI Kijowska 4 Abelow. i . & В. & & 

| tel, 152. Žo i J : — 

aLrdawca Stanisław Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyiło brukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa v 
  <a


