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__ Uwagi, które kreślimy, pisane są na 

podstawie obserwacji naszych „kreso- 

 wych* stosunków (nienawidzę tego 
-detetystycznego określenia), iecz nie - 

które z nich moga być zastosowane do 

całei Połski, z tem tylko, że u nas te 

dolegiiwości wystąpią _najjaskrawiej, 

najwyraźniej. a więc najboleśniej. 
* о* * 

1) Sprawa chłopska. Mówię cza- 

samj żartem: „jedyne wywłaszczenie 

bez odszkodowania, które może mieć 
pewne uzasadnienie w ekonomicznych 

pctrzebach Polski, to jest wywła- 
szczenie drobnej własności na rzecz 

dużej”. Żart ten ma tę dobrą stronę, ze 

zwiaca uwagę na główne nieszczęs- 

cie całej Polski,tj. przeludnienie rolne. 

Gęstość ludności wieśniaczej w Polsce 
jest największa w Europie i tylko w 

Chinach należy szukać krajów, które- 
by równie gęsto miały zaludnione prze 

strzenie, nadające się do uprawy. Na- 

sza wieś nie ma czem dyszeć. Karłowa 

te gospodarstwa jest nieracjonalnym 

warsztatem ekonomicznym. Robotnik 

w Ameryce zaiabiający 10 dolarów 

dziennie, jest cennym członkiem 
społeczeństwa, 'ako konsument, kupu- 

je sobie dywan, gramofon, Forda, nie 

mówiąc o tem, że je dobrze i ubiera się 

dobrze. Nasz c!Hop. zmniejszył osta:- 
nio nawet swoją konsumcję  nafty. 

Nie konsumuje nic. Przeludnienie rolne 
pociągą za sobą pauperyzację całego 

kraju. Chłop nasz jest nędzarzem. je- 

— żeli weźmiemy chłopa holenderskiego, 

szwajcarskiego, niemieckiego, francu- 

skiego a murzyna, negra z pod równi- 

ka, to poziom ekonomicznych wyma- 

gań, tego co po angielsku się nazywa 

stndard of live, poziomu, trybu życia 

naszego chłopa będzie bliższy murzy- 
nowi, niż tym wymienionym włościa- 

10m zachodnio - europejskim. Bieda 
chłopa ciąży na nas wszystkich. jego 

nędza powoduje nędzę całego 

społeczeństwa, całego państwa. Pań- 

stwc, mające miljon bogatych płatni- 

ków podatków, jest bogatsze od pań- 
stwa, mającego 30 miljonów nędzarzy, 

z których niema co wziąść. Weźmy taki 
przykład: Bezrobotnym się u nas pła- 
ci dziennie 3,85 zł. Jest to kwota oczy- 
wiście minimalna dla wyżywienia czło 

wieka. I cóż się dzieje? — Oto ze wsi 

ściągają do miast tłumy ludzi, zapisu- 

dE na bezrobotnych, ściągają te pie- 
uądze. Dla nich 3 zł. 85 gr., zwłaszcza 
przy obecnych cenach na produkty rol- 

ne, to pieniądz! Można na marginesie 
tego faktu napisać żelazne prawo eko- 

nomiczne, że zasiiki dla bezrobotnych 

nie mogą nigdy być wyższe, niż naj- 
niższe zarobki w kraju. Ale jak mini-. 
malną kwotą wyrażają się te :najniż- 

szę zarobki jeśli chodzi o naszą wieś. 

Leczenie przeludnienia / rolnego 
przez „reformę rolną”, to jest niszcze- 

nie sacjonalnych. gospodarstw rolnych 

dla podtrzymywania . nieracjonalnycn, 
jest nonsensem. To jest znachorstwo ©- 

konemiczne. Ziemi, która jest dziś we 

władaniu folwarcznem jest już u nas 

bardzo niedużo. Nie wystarczy jej 
absolutnie aby obdzielić wszystkich, 

posiadających zamało. Ci zaś, któ- 

rych się obdzieli, za pięć czy '10 lat, 
podzielą ją między swoje dzieci i znów 

będziemy mieli tę sama biedę, a tylko 
. zabraknie nam tego, co jest czynnikiem 
tkonomicznie aktywnym w naszym rol 
nictwie, to jest większej własności 

ziemskiej. Nie niszczenie większej wła- 

„ności ziemskiej, lecz iej pielęgnowa- 

„gie i podtrzymywanie, niedopuszcz2- 
nie do żej rozproszkowania stanowić 
powinno podstawę ekonomicznej fpo- 

ltyki państwa w dziedzinie stosunków 
agrarnych. 
: Przeludnienie rolne, biedny, nędzny 

1 liczny chłop jest pierwszą przyczyną 
taszej ekonomicznej słabości. Chłop, 
Który źle je. źle się ubiera i nie konsu- 
muje tak dobrze jak żadnych wyro- 
bów przemysłowych. Likwidację owe- 
go systemu nęczy rolnej można na- 

wać programem na przyszłość. Nie- 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DUKSZTY — Bniet Koiejowy. 
GŁĘBOKIL — tł. Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rich”. 
HQRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
KLECK — Skiep „Jedność*. 
LIDA — uł. Suwalska 13 — $. Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiczo. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

  

Wywiid z p. Marszałkową Józefową Piłsudską 
WARSZAWA, 7. HL. (tel. wł. „Słowa”) 

Naxzelny redaktor agencji „Iskra“ pan 
Micczyslaw ścieżyński w ciągu 
dnia dzisiejszego miał sposobność rozmowy 
z panią marszałkową Piłsudską na gruncie 
towarzyskim. Podczas tej rozmowy p. red. 
Scieżyński poruszył temat płotek o niedo- 
maganiach rszałka Piłsudskiego, o któ- 
rych w ostatnich dniach donosił pewien od- 
łam prasy polskiej oraz zagranicznej. Ze 
względu na aktualność treści tej rozmowy 
podajemy ją iżej w dosłownej relacji 
red. Scieżyńskiego. 

„Mówimy o tem i owem. W pewnej 
chwili rzucam pytanie: Cóż Pani Marszałko 
wa mówi o plotkach puszczanych w świat 
L e złym stanie zdrowia Komendan 

— (Cóż Panu na to odpowiem. Płotka 
451 jednym z najstarszych wytworów ludz- 

jej kultury, a może braku kultury. Dla nie- 
których ludzi jest to może jedyna przyjem- 
ność. W rodzaju plotki i w jej s po- 
knzuje sie w pełni światła ten, kto ją pusz 
cza. Plotka, o której Pan mówi, nie jest mi 
obcą. Najbliższe nawet osoby z tem saciem 
zapytaniem, z ttwogą w głosłe, zwracały się 
do mnie. 

Nie wiem, kto tę plotkę puszcza, nie 
wiem, czy płynie ona z kraju czy z zagra 
nicy. Wiem jedno, że zależy komuś na ten, 
żeby mącić, trwożyć i zaniepokić, żeby ni- 
szczyć to, co jest zapewnieniem spokoju. 
Plotka, tycząca sie osoby. Marszałka nie jest 
rzeczą nówą, nie dziwię się więc i tej, szep- 
tanej z początku na ucho, rosnącej coraz 
dalej, płynącej z kraju zagranicę i wracającej 
stamtąd na łamy prasy krajowej z szumnym 
tytułem: ,Co mówi zagranica?*, Mogę Pa- 
n1 zapewnić, że zdrowie Ziuka jest jak naj- 
icpsze. Nie dalej jak w środę otrzymałam 
list od niego. Odpoczywa i czuje się na Ma- 
derze wprost doskonale. Pisze bardzo obszer 
nie, Ostatnio, kłedy były na Maderze rozru- 

PSNAKES TEST SET PNAIA BS 

Rozstrzelanie dwóch 
chłopów w Mińsku 
Wychodząca w Mińsku „Zwiazda * 

donosi, że wyjazdowa sesja trybunału 

rozpatrywała. w: miasteczka Kogylu w 

Mińszczyźnie sprawę prz. 

chłopom oskarzonym © i 

moru przeciwko kolekty 

wie oskarżonych zasi 
Onufry i Aleksander 
1zy pierwotnie zamiera!i podpalić ko 

Jektyw „Chwała Rewołucy ‘, пазтер- 

nie jednak zmienili swój plan i postano 

wili zamordować przewodniczącego 
kolektywu Aleksandra Załużnego. -— 
Załużny został podstępnie zamordo- 
wany. 

Obydwaj bracia zostali skazani na 
karę Śmierci pczez rozstrzelanie. Wy- 

rok wykonano wczoraj. 

  

    
   

stety dziś to jest program nierealny. 
Nie mamy ani terytorjów kołonizacyj- 
nych, ani żadnei możliwości uprzemy- 
s.cwienia kraju, to jest . dwóch środ- 
ków, któremi się usuwa ludność z te- 
renów przeludnionych. 

* * 

2) Drugą płagą ekonomiczną na- 
szego kraju jest urzędnik państwowy. 

Tak jest— urzędnik państwowy. Jest ta 

klasa patrjotyczna, cenna, zdrowa, 

jaknajlepiej państwu życząco i.chcą- 

ca mu służyć, Austrja miała urzędni- 

ków, którzy nienawidzili swoje państ- 

wo. Rosia miała urzędników - łapowni- 
ków, obarczonych psychologją kom- 

pletnego lekceważenia interesów pań- 

stwowych. Wyraz „kazionny“  ozna- 
czał tyle samo, co „nie warto dbać a 
to". Polska ma urzędników, którzy cała 

duszą chcą jej służyć, całem sercem są 
jej oddani. NiE można lekceważyć 
tych walorów — bó są one wielkie, 
„og.omne, ofbrzymie. Mam cały entu- 
zjazm dla tego urzędnika polskiego 
Pod względem inteligencji i patrjotyz- 
mu polska klasa urzędnicza — kto wie 
— może stoi na pierwszem miejscu w 
Europie. A jednakże jest ona plagą e- 
konomiczną naszego państwa. Stoimy 

wohćc ekonomiczno - państwowego 

preblematu, który się zwie przeludnie - 

nie urzędnicze. 

Państwo 30 miljonowe, państwo, 

którego podstawą socjalograficzną jest 

chłop, czyli nędzarz rolny, — posia- 
da 670 tysięcy. urzędników. Jest 12 

cyfra olbrzymia, jest to cyfra koszmar- 

nal - 
Urzędnicy ci są źle płatni, a zwła- 

szcza śmiesznie mała jest rozpiętość 

pomiędzy płacami niższych i wyższycH 
u"*zędników. Podporucznik, wypuszcza 

ny ze szkoły podchorążych otrzymuje 

wzgłędnie możliwą gażę. Lecz po 20 

* 

chy, pisal mi nawct: „Rząd portugalski (го- 
szczy się 0 mnie tak bardzo, że aż mi posta 
wił teraz przed willą dwóch policjantów za 
miast jednego, który stał dotychczas". Lek- 
ki reumatyzm w prawej ręce, jak zwykle, 
dokucza mu, ałe nie tak dalece, jak w kraju. 
Zra Pan przecież Ziuka, Ziuk zawsze prze- 
cież w jesieni zeziębiał się 1 miewał gorącz 
kę. Był nawet taki rok, że to ciężko przecho 
dził Tej ae moj maž nie odczuwał t 
frzypadłości i nie pojawiła się też ona tam 
na jego wakacjach, a pisze mi przecież, ze 
klimat na Maderze nie jest wcale tak idea!ny 
jak yo przedstawiały prospekty. Są tam ska 
ki temperatury. Ziuk pisze, że noce mimo 
wszystko są chłodne i bardzo wilgotne. Miał 
nawet obawy, że listy dochodzą w stanie 
wilgotnym do mnie. każdym liście zazna- 
cza, jak mu dobrze robi ten odpoczynek. Pi- 
sze, że czuje się odmłodzony © kilka lat i 
że nabiera tam coraz większej ochoty do 
pracy. Pracuje zresztą dużo na miejscu. Mo- 
gę przypuszczać że w chwili, gdy tu r02- 
mawiany, Komendant tam właśnie obieżdła 
samochodem Maderę, bo mi w tych dniach 
pisał, że nareszcie wybierze się na kilka wy 
cieczek w głąb wyspy. 

  

— A płotki © wyjeździe Pani Marszałxo 
wej? — zapytuję. 

— Proszę Pana — mówi Pani Marszał 
kowa — płotki te już daleko zaszły i nawet 
jeden z wybitnych obcych dyplomatów w 
Warszawie zapytywal mnie o to przed kilku 
dniami. Nie wyjeżdżam z kraju i nie wy- 
bieram się nigdzie zagranicę, ale na płotki 
niema żadnej rady. Narazie wystarczą mi 

ej-tak częste listy od Ziuka i ta wiadomość, że 
tam odpoczywa i nabiera sił zdala od zgieł 
ku i codziennej į pracy: Przeciež od kilkuna- 

stu lat już nie miał takiego uriopu, a jednak 
nawet przed wojni; prawie co roku wyjeż- 
dżał gdzieś leczyć swoją dawną skłonność 
do zaziębiania się. 

— Pani Marszałkowo — mówię — 
padek pozwolił mi dzisiaj usłyszeć z jej ns 
te sława prawdy o tak drogiej tak nam 
wszystkim osobie Komendanta. Czy pozwoli 
Pani podać je do wiadomości publicznej? 

— Ależ naturalnie! Sądzę, że najlepiej 
Ziuk sam odpowie, gdy wróci i każdy będzie 

mógł a pa, jak dobrze mu na zdro 

wie zrobiły te wakacje. 
(—) Mieczysław Ścieżyński. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-e; 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Nach. > 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

WOŁKOWYSK — 

dostarczenie numeru d 

  

TKI ; p? R AW D A O M AD ERZE Najbliższe p 

WARSZAWA. 7. III. (tel. wł. „Sło- 
wa') Posiedzenie Sejmu odbędzie się 
w poniedziałek najbliższy o godzinie 
10-0j rano. Jedynym punktem obrad, 
budzącym większe zainteresowanie, 
jest pierwsze czytanie projektu ustawy 
o zmianie dotychczas obowiązującej 
ustawy emerytalnej. Nowa ustawa prze 
widuje że urzędnikom państwowym 
strycać się będzie z uposażenia na fun 
dusz emerytalny 5 proc., a nie jak do- 
iąd tylko 3 proc. W praktyce oznacza 
to więc obniżenie pensyj urzędników 
państwowych o 2 proc Na porządku 
dziennym znów niema sprawy ratyii- 
kacji polsko - niemieckiego traktatu 
handlowego. 

MARSZAŁEK ŚWITALSKI W 

ZAKOPANEM 

ZAKOPANE. (PAT) — W sobotę w po- 
łudnie rrzybył do Zakopanego marszałek 
Sejmu Kazimierz Świtalski. 

  

PLENARNE POSIEDZENIE SENATU 
POŚWIĘCONE BUDŻETOM POSZCZEGÓLNYCH RESORTÓW 

MIN. ROLNICTWA 

WĄRSZAWA. (PAT). — Plenum Senatu 

przystąpiło w dn. 7 bm. do obrad nad bud- 
Żetem Ministerstwa Rolnictwa — Sprawa 
zdewca sen. Rdułtowski przedstawił w refe 
racie katastrofałny stan rolnictwa. Rząd Jo- 
cenia położenie kryzysu w rolnictwie i u- 
stocunkowuje się ao tvch zagadnień w spo- 
sób cdpowiedni. * Sprawczdawca zwraca 
szczególną uwagę na korieczność zagwa- 
rantowania rynku wewnętrznego @@ — Коп- 
sumzii wyrobów rodzimych rolnictwa, a ta 
przez odnowienie ca ochronnego oraz przez 
storawanie w armj:, w bursach i innvch in- 
stvtucjach produktów spożywczych wyłącz= 
nie pochodzenia krajowego. Omawiając sto 
sunki kredytowe sprawozdawca stwierdza, 
jak wielkie trudności i pogorszenie sytuacji 
wywołuje ta sprawa w' rolnictwie. Zasad- 
nicza zmiana systemu podatkowego, na któ 
ry skarży się rolnictwo, nie jest niemeżliwa, 
ale należy się do niej przygotować, a choć 
hv częściowo naprzwić dolegliwości podatk 1 
dockodowego i obrotowego. 

W dyskusji ser. Stecki omawiając Кгу- 
zys gospodarczy wogóle, a rołniczy w szcze 
gólności, dowodz:, że dług roinictwa dosię- 
ga miljarda złotych. Punktem centralnym 
zneadnienia krvzvsu rolniczego jest zniżka 
cen zboża. Postulat zwyżki cen na prodttk- 
tv rolnicze należy traktować narówni z p>- 
stułatami uzdrowienia stosunków w rolnict- 
wie i zapewnić mi: możność wewnętrznej ka 
pitalizacji. 

MIN. REFORM ROLNYCH 
‚ Z kołei senat przystąpił do budżetu Mi- 

risterstwa Reform Rolnych. 

  

latach służby dowódca pułku jest bar- 

dzo źle uposażony. Kancelista sądowy 

dostaje nieźle. Lecz prezes Sądu Apc- 

!acyjnego, a więc dygnitarz, otrzymuje 
miesięcznie chyba tyle co jego angiel- 

ski kolega zarabia w ciągu jednego 

dnia. ” : 

"Trzeba zrozumieć, że nadmiar u- 
zędników w Polsce jest to zjawisko o 
genezie psychicznej. Jest to na- 

rodowa psychoza polska. Mamy u- 
rzędników dlatego tak dużo, że Polacy 
nie chcą inaczei pracować, jak tylko 
za biurkiem urzędnika państwowego 

W tej psychozie rozróżniamy dwa 
składniki. Przedewszystkiem ten lęk 

do samodzielności, który tak odróżnia 

nietylko Polaka, lecz także Francuza, 

Hiszpana, od przedsiębiorczej, woinej 

samodzielnej struktury psychiki typu 
anglosaskiego. Ale głębiej i silniej 

działa szlachetczyzna naszej polskiej 

psychiki. Jeśli konstytucja 17 Marca 
popełniła ten onydny wandalizm, ja- 

kiem było zniesienie herbów polskicii, 

to w tej zbrodni było coś, jakby per- 

wersyjnego, coś przypominającego te- 

orje seksualne, że stosunek mężczy- 

znv do kobiety to stosunek nienawiści 
dwóch gatunków do siebie. Polacy ko- 
chają się w snobizmie towarzyskim, 
w hierachji społecznej. W znoszeniu 
herbów można upatrzyć jakąś perwer- 

sję wyuzdaną, ho Polak, a snob towa- 
izyski to synorimy. Polak jest prze- 
dewszystkiem snabem. Woli być nic 

nieznaczącym nrzędniczyną w nic nie- 
znaczącym refe:acie, niż porządnym, 
solidnym szewcem. 

P-oszę nie wnioskować z powyższe 
go że w szlachectwie upatruje tylko sno 

bizm. Przeciwnie uważam polskie szla 
chectwo herbowe za głęboką i piękną 

instytucję, która przypuszczam, że na- 

Sprawozdawca sen. Wańkowicz z BB 
przedstawia stan zkcji parcel. stwierdza że w 
dziedzinie likwidacji serwitutów prace Mini 
sterstw»  posuneły się znacznie  naprzósł. 
Szezeyólną troskliiwością otacza  Minister- 
stwo tkcję sczlamia gruntów, © czem świad 
czy wzrost obszarów scalonycli. 

Po przemówieniach sen. Potworowskiega 
z BB i Kulerskiego z kl. Chłopskiego zabrał 
glos minister reform rolnych Kozłowski, о- 

MIN: SPRAW WOJSKOWYCH 
Z kolei przystąpiono do budżetu Mini- 

sterstwa Spraw Wojskowych. Sprawozdaw- 
ca sen. Wyrostek, zastanawiając się nad py- 
taniem, która idea zwycięży, czy: Paneurop) 
Branda, czy też idea komunistyczna., c 
powiada że zależeć to będzie przedewszyst 
kiem: od odporności organizmu państw za- 
chadniej Furopy, 2 w pierwszej linji Polski. 
Mówca zwraca uwagę na zbrojenia Rosji, 
? następnie Niemiec „które mogą mieć tyiko 
armję stotysięczną, ale cyfra budżetu woj- 
skowego tego państwa przewyższa w znacz 

sym stopniu zapotrzebowanie dla uzbroje- 
nia tej liczby wojsk. — Naszych wydatków 
na wojsko nie możemy wprawdzie zwięk- 
szyć ze względu na stan gospodarczy, lecz 
"nasimy sobie powiedzieć, że jest to mini- 
mum tego, co może być wydane. W zakoń- 
czeniu- sprawozdawca wnósi c uchwalenie 
budżetu w brzmieniu sejmowem. Budżet Mi 
nisterstwa Spraw Wojskowych nie wywołał 
w lzhie dyskusji. 

MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI 
W. dyskusji nad budżeter Ministerstwa 

Sprawiedliwości przemawiali senatorowie Ma 
karewicz, Staniewicz, Seyda,  Chanowicz, 
Kopciński i Perzyński, a następnie zabrał 

„ głoe wiceminister sprawiedliwości ŠSwiątko- 
wski, który w zastępstwie chorego mini- 
stra "Michałowskiego polemizował z wywo- 
dam* senatorów. 

Na tem dyskusję zakończono. Następne 
posiedzenie Senatu w poniedziałek o godzi 
nie 12 w południe. We wtorek po południu 
odbędzie się głosowanie. 

и й sz е “ a a 

Były poseł Kw. apiński uniewinniony 
WARSZAWA. 7. III. (tel. wł. ,Słowa*, Warszawski Sąd Apelacyjny wydał dziś 

wyrok w spiawie byłego posła Jana Kwapińskiego (PPS), skazanego przez Sąd Okrę- 

gowy w Sosnowcu za wygłoszenie na wiecu przemówienia podburzającego przeciwko 

rządowi na jeden rok więzienia Sąd Apelacyjny wyrok ten uchylił i uniewinnił byłego 
posłe Kwapińskiego. 

; W moiywach wyroku Sąd Apełacyjny podaje, że występowanie w. obronie istnie- 
jącej konstytucji nie może być poczytywane za orzestępstwo. 

LL Lija S aa S S S ZLE TOORA) 

leży nietyłko prawnie przywrócić, 

lecz i ożywić. Ale to parcie do stanu 
uczędniczego jest ujemną stroną, jest 

odwrotną częścią medalu psychiki 

szlachetczyzny, tak głęboko we wszyst 

kich warstwach polskiego społeczeń- 

stwa zakorzenionych. Urzędnik,—a więc 

możność uważanią siedie za coś u- 

przywilejowanego, lepszego, mogace- 

go dawać rozkazy. Sian urzędniczy 

jest liczny i silny w Polsce i on to, 
działając jakgdyby podświadomie, , 
przyczynia się do własnego stałego 

wzrostu. 

Dwie są metody takiego auto- roz- 
szerzanią się stanu urzędniczego. Pier- 
wszą była metoda rosyjska. Kolonie 
angielskie są poto metropolji angiel- 
skiej potrzebne, aby przemysł angiel-. 

ski miał gdzie zbywać swoje towary. 
Krėlestwo Polskie, Kaukaz, Turkestan, 

Sybir, wszystko to było biurokracji rc- 

syjskiej potrzeba, aby osadzić swoici 
czynowników. Wzrost klasy urzędni-- 

czej rosyjskiej to imperjalizm rosyjski. 

My imperja'izmu mamy raczej za- 
mało, niż zadużo, ale polska klasa u- 

rzędricza dla torowania sobie wzrostu, 

wybrała zamiast horyzontalnei, 

metodę wertykalną. Rozszerza ona 

swcje działanie nie wszerz, jak biu- 

"okracja rosyjska, zdobywająca dla 
Cesarza Rosji cora nowe  terytorja, 
lecz wgłąb, znajdując w tej Rzeczypo- 

spolitej coraz ncewe zadania dla wy- 

kerywywania. Klasycznym  przykła- 

dem tego sa „paszporty dla cieląt". 

Każde cielę musi mieć swój paszport. 

Oto jest kierunek tego wzrostu naszej 
klasy urzędniczej. Nie zastanawia się 

ona nad tem, że produkcja ciełecia ob- 
ciążona mnóstwem podobnych temu 

paszportowemu obowiązkowi ciężarów 

może się rolnikowi nie kałkułować. 

Cieię musi mieć paszport i basta, -— 

iest to motywowane tysiącem argumea 

tów z pominięciem tego jednego, któ- 

ry jest istotą tego zjawiska, a miano- 
wicie, że klasa urzędnicza połska roś- 
nie, a więc musi stwarzać nowe zada- 
nia do pracy. 

Struktura naszego systemu ubezpie- 

czeń socjalnych jest jednocześnie hi- 
storją gehenny naszego stanu ekono- 

micznego. Do systemu tego zaliczam 

jednocześnie przymusowe ubezpiecze- 
nie od ognia, jak ubezpieczenia oso- 
biste, t.j. Kasę Chorych ubezpieczenia 
bezrobocia, ubezpieczenia od nieszczę 

śliwych wypadków. Czemuż nie polą- 

czymy tego w jeden wielki urząd, jak 

ie różnorodne czynności potrafiły łą- 

czyć towarzystwa asekuracyjne?  je- 
dna kasa mogłaby wypłacać zasiłek. 
pracowników i w razie choroby i w ra- 
zie nieszczęśliwego wypadku. Ale sy- 
stem obecny lepiej odpowiada tenden- 
cji liczbowego: wzrostu polskiej klasy 
urzędniczej, bo oczywiście o wiele wię 

cej zatrudnia urzędników. 

A jakież nonsensy składa się na 
ałtarzu tej tendencji. W Polsce istnieje 
instytut ubezpieczenia od nieszczęśli- 

wych wypadków przy pracy pracowni- 
ków umysłowych. Jaki może niesżczę- 

śliwy wypadek spotkać urzędnika kan- 

celaryjnego przv jego pracy zawodo- 

wej?” — jeśli spadnie ze schodów to 

nie będzie to nieszczęśliwym wypad- 

kiem przy pracy. Jeśli wejdzie do biu- 
ra drab z ulicy j rozbije mu łeb ka- 
mieniem, to również nie będzie to u- 

pragnionym wvpadkiem  nieszczęśli- 

wym, bo jak nas poucza juryspruden- 
cja, nie będzie to miało ścisłego związ- 
ku z wykonywanemi przez kancelistę 

czynnościami. Jeśli kolega biurowy 
zgwałci kołeżankę biurową, to także 
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zaistnieją inne konsekwencje prawne, 

niż przewidziane w ustawie o ubezpie- 
czeniu pracowników  uinysłowych. 

Więc co będzie podpalono pod tę u- 

stawęr — Chyba wydłubanie sobie 

cka obsadką od pióra į to tylko nie- 

chcący, bo urzędnik, któryby to zro- 

bił umyślnie, nie będzie uznany za po- 

szkodowanego przez wypadek  nie- 

szczęśliwy. Ponieważ nadziewanie 0- 

ka na pióro nawet wśród niedołężnycn 

polskich kance!istów spotyka się ra- 

czej rzadko — więc cała ta niedaleka 

cd idjotyzmu osobna instytucja zno- 

wuż znamionuje tylko tendencję zdo- 

bywania posad ula urzędników, chocby 

ceną śmieszności. 
EE 

3) Obok chłopa biednego, i zbyt 

licznego, którego nie da się wzbogacić 

ani liczby jego zmniejszyć j urzędni- 

ka zbyt licznego, którego równieź mie. 

da się teraz zredukować, musimy się 

liczyć z trzecia klęską, która jest klę- 

ską zarówno ekonomiczną, jak w na- 

szym kraju klęską polityczną, społecz- 

ną i kulturalną. 

Mówimy o likwidacji klesy ziemian- 
skiej. ! 

Przyczyną tej likwidacji jest w pier 

wszym rzędzie brzemię ciężarów, na- 

kładanych przez państwo niepomier- 

nie w czasach kryzysu rolnego. — 

Niszczy się ziemiaństwo, aby utrzy 

mać stan urzędniczy. Test to polityka 

ekonomisty, zabijającego kurę, zno- 

szącą złote jaja Większa własność 

ziemska będzie zawsze obiektem naj- 

dogodniejszym dla ściągania  podat- 

ków, lecz nawe: w czasach pańszczy- 

źnianych pan-egoista oszczędzał siły 

swoich chłopów pańszczyźnianych, 

aby móc z nich ciągnąć korzyści. 

Nie mówmy już o polityczno - mo- 
ralnej stronie zagadnienia. 

* 

Szlachta | 

polska utrzymala tu Polskę przez lata | 

„Oczywiście stan urzędniczy 

spałszcza dziś tę ziemię, lecz chodzi 

tu o inny sposób polonizacji. Tamta 
była mniej efektowna, lecz wrosła ko- 
rzeniami w ziemię. Zresztą ogromnie | 

cenin:y pracę, którą po miasteczkach 

i wsiach roznosi urzędnik polski, lecz 

trzeba pamiętać, że jeśli buduje on 

ściany, to wznosi je na tamtych, sta- 

ych szlacheckich fundamentach. Nie 
usuwa się fundamentów w czasie budo 

wania domu. 
Pod koniec walki byków, wśród 

złota j czerwieni osób, biorących w 

tem igrzysku udział, po_ efektownym 

błysku szpady kosztownie ubranego 

cspady, cicho przechodzi przez arenę 

niewoli. 

czarno ubrany człowiek i zadaje byko- | 
wi cios ostatni, zwany ciosem litości 

Kiedy myślę o kredytach na parcela- 

cję, to mi do głowy przychodzi ten czar 

no ubrany jegomość z areny hiszpań- 

skiej i jego coup de grace. 

Zarzucą mi sentymentalizm klaso- 
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wy. Obyšmy nie spostrzegli, že to nie A 

įest sentymentalizm klasowy, lecz coš | 
więcej, -— dopiero wtedy, gdy na tej 

ziemi, na wsi, pozostanie naprzeciw sie 
bie tylko rojny i ekonomiczny nędzny | 
chłop, a urzędnik państwowy ze stro: 

ny drugiej — i nikogo więcej. Cat. — 
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Głupie hasła „reformy rolnej", rozumia- 

nej jako zniesienie większej własności zien- 
skiej,  znałazły sobie nowych wyko | 

navzców. Poełączyły się trzy stronnictwa 

chłopskie: „Piast, „Wyzwolenie" i grupa | 
p. Dąbskięgo w. jedno „stronnictwo”. 

, kle pisma chrześcijańsko - demokratycz 

  

  

I 

  

   

  

   

    
    

    

ue ustosuńkowały się sympatycznie do“ Ś 
wego obozu. widać tylko . dlatego, 

jest opozycyjny. Ry 
„Głos Narodu pisze nawet: ^ 

Musimy  pongdto  zaprotestowač prze- 
„ciwko twierdzeniu organu -„konserwaty- 
„stów”. iakoby wywłaszczanie la 
„pociągreło za sobą* wywi 
„ków kościelnych”. 

Oho! . е T 

Wvobraža sobie „Olos Narodu“ że w 
wypadku, gdyby miała być w Polsce cała | 

własność większa zniesiona i wywłaszczena, 

bez odszkodowama, jak tego chcą wyzwe 
leńtv, to ostałyky się najspokojniej dobra | 

biskupstw w b. Galicji i klasztorów, które 
w każdej małoposkiej | diečežji wynoszą 
dziesiątki tysiecy hektarów. Węża 

Nie radzimy próbować. 
Z całego serca odradzamy flirtów z 

r, co o wywłaszczeniu gadają 
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ŠWIETLICA — TEATR — RADJO 
Proszę się nie dziwić, że w okresie 

kryzysu gospodarczego wybrałem s0- 
bie tak mało aktualny temat. 

-- Świetlica... — coraz częściej sły 
szy się ten wyraz, coraz milej 
to słowo. Kto był żołnierzem, kto wal- 
czył w służbie Ojczyźnie, ten zna świet 
licę; zwykłą, żołnierską świetlicę, 
gdzie, jak powiada Leopold Staff: 

Gdy na dworze wszystko skrzepło, 
W izbie miło, swojsko, ciepło! 
Z czerwonego paleniska 
Płomień głowni skrami pryska, 
Blaskiem złoci się świetlica... 
Miła będzie wieczornica! 
Popularyzacja świetlic wśród lu- 

du rozpoczęła się u nas niedawno, Do 
zaledwie od lat trzech. (Geneza jej 
sięga jednak dawnych czasów). Bed- 
narz Jan („Sprawy - nauczycielskie" 
Nr.3) rozróżnia następujące dziedzi- 
nv: świetlica jako piękny dom (este- 
tyka mieszkaniowa, wewnętrzne urzą- 
dzenie świetlicy), administracja Świet- 
licy (kierownik świetlicy, młodzież 
świetlicowa), oraz działalność świetli- 
cy (zabawy towarzyskie pokojowe i 
n2' wolnem powietrzu (sport, gimna- 
styka), śpiew, pogadanki i wieczory 
dyskusyjne, zespoły muzyczne, nauka 
tańców, herbatki towarzyskie, radjo, 
odczyty, e.t.c.) 

Widzimy z powyższego, ile to dzia 
łów składa się na całość świetlicy --- 
placówki kulturalnej. Faktem więc jest, 
że niema pracy społecznej bez šwietli- 
cy i świetlicy bez pracy społecznej. 

Pobrych świetlic, to jest wzorowo 
czynnych, na naszym terenie, mamy 
niewiele. Zarejestrowanych zaś та- 
my około 300. Do najwzorowszych na- 
leży bezsprzeczrie świetlica w Wiinie, 
przy Komendzie Podokręgu Zw. Strze- 
leckiego, prowadzona przez p. Wł. 
Ryncę. O tem miałem możność prze- 
konania się osobiście, podczas dzie- 
sięciodniowego kursu świetlicowego 
dla nauczycielstwa szkół powsz. pow. 
Wil.-Trockiego, w którym brałem 
„czynny udział. Nieźle prowadzona 
jest też świetlica m. in. w Ludwino- 
wie, (gm. Trocka), posiadająca na- 
wet wielolampowe radjo, — pod tro- 
skliwem okiem kier. szkoły p. Horod- 
niczanki. 

Wytworzył się więc u nas jakby 
nowy pogląd na pracę społeczną w 
świetlicach, gdzie się ma zogniskować 
życie wsi, czy miesteczka, skąd ma 
promieniować oświata i wychowanie, 
praca i radość życiowa, skąd majų 
wyjść — dobrzy obywatele państwa. 
W tym więc celu kształci się kadry 
kierowników świetlic, jako wykonaw- 
ców pięknej idei; jednostka dla grupy 

" — grupa dla jednostki — viribus uni- 
*qis -- pro publico bono. Tak poięre 
dzieło poczęło już kiełkować i, da Bóg, 

. — wyrośnie w olbrzyma. Zginą wów- 
czas dzikie „,wieczorynki* (hryzki), 
zginą bójki i kalectwa, demoralizacja 

pijaństwo. Zaświta lepsze jutro w 
zodzinie, w wiosce iw miasteczku. a 
przez to samo i w całem państwie. 

. Niechaj więc zapanuje wszędzie -- 
nasiroj. šwietlicowy! 

* 

Następne dwa punkty w mym te- 
„macie, t, j. teatr i radjo wchodzą za- 
sadniczo do punktu pierwszego, lecz 
naiazie wymagają osobnego omówie- 
nia. 

-— Teatr —- mam tu na myśli oczy- 
wiście — amatorski teatr ludowy, cha- 

_ otycznie dotychczas tu i ówdzie pro- 
waczóny. Czytelnik gazet wileńskich 
spotyka często wzmianki z różnych 
miejscowości o tem, że — odegrano 
+1 sztuczkę scericzną, że ludność ха- 
pelnita salę po brzegi : śmiała się dc 
rozpuku, żę artyści grali „z prawdzi- 
wym talentem” i t. d. i t. d. Nie za- 

  

Teatr w „Lutni” 
„SZIUBA“ LECZYCKIEGO 

Lsczycki napisał „sztukę. Sztukę tę 
całym sobą podparł Łubiakowski. Moż 
na powiedzieć, że doskonały aktor na- 
dał jej pełen sens. Łubiakowski sam 
opętał się tem, czem opętał się Le- 
czycki. Oba; zostali bowiem najwyraź 
niej opętani osobą, która nazywa się 
Stebelski. Proszę pójść do „Lutni* i 
zobaczyć, jak wygląda Stebelski. Ależ 
my go znamy, — odpowie jeden widz i 
drugi. Ja go widziałem tam u siebie w 
Wilejce, a ty? [a go widziałem w 

. Głębokiem i w Dziśnie. A ty gdzie? 
A jaw. Wilnie. Ja znam jednego , 
dwóch, st o takich Stebelskich, Aż 
mi się robi zimno. Są. chodzą z ‘а 
gromową chmurą na czole. Zapowia 

dają coś groźnego. Mają w sobie to 
i owo z pocisku. który nagie wypad- 
nie, rozszarpie. Te skrajności orto- 

 doksyjnej natury bezkompromisowo- 
ści etycznej zatrącają mocno 0 nasze- 
gn sąsiada na wschodzie. Zasady za 
sad są tu matematycznie spiętrzone, 

_dają architekturę przeczystych pryn- 
cypjów. Ale tak, z ręką na sercu, któż 
wiedzieć może, do czego Stebelski jest 
powołany? Do czegoś zmierza, płynąć 
chce przed się, w jakimś kierunku. 
Gdzież jednak horyzont, ku ktėremu 

zmierza? Obok Stebe!skiego widzimy 
"w szkole Leczyckiego samych bara- 

nów, całe stado o zastraszajacej płyn- 

ności adaptacji. Tylko Stebelski je- 

der jest rafą, skałą, cyplem złowro- 

gim, pięścią demoniczna, grożącą, 
może istotnie —— jak mniema profesor 

brzmi . 

   

przeczam. Sam zresztą często tego 
doświadczam i niekiedy — reklamujų. 
Istotnie, teatr ludowy neležy do naipo- 
pułarniejszych torm pracy oświatowe; › 

cieszy się zawsze największem po- 
wodzeniem, lecz nie wszędzie stoi on 
na należytym poziomie. Często grane 
są sztuczki bezwartościowe, w pracy 
tej (teatralnej) nie widzi się żadnego 
planu, gra się dorywczo i t. d., wo- 
góle czyni się wszystko — na chybii 
watił. 

Sprawa repertuaru szwankuje nie- 
kiedy nawet w teatrach zawodowych, 
a cóż dopiero mówić o teatrzykacn 
amatorskich na głuchej prowincji z 
nikłą ilością sztuczek, odpowiadaią- 
cych warunkom, w jakich zespół iu- 
dowy powinien się racjonalnie fozwi- 
iać? Poza Romci-Ochenkowską i Reut- 
tówną nikt nie przysparza nam regic- 
nalnych rzeczy. Wogóle „Teatrzyk Wi 
leński* jest bardzo ubogi i niema bo- 
dajże widoków na jego rozwój. 

W r. 1929 powstało w Wilnie To- 
warzystwo Polskiego Teatru Ludowe-- 
go i w I-ym purkcie jego statutu czy- 
lamy: „Jowarzystwo Teatru Ludowe- 
ga w Wilnie mia na celu stworzenie 
dobrego Teatru Ludowego, a przez to 
podniesienie kulturalne wsi i miaste- 
czek“. — Zdawałoby się więc, że 
szczytne to hasło po zrealizowaniu zli- 
kwiduje panujący u nas chaos w dzie- 
dzinie teatru ludowego i Towarzystwo 
to roztoczy nad nim. czułą opiekę. Nie- 
stety, -— działaność Towarzystwa się 
rie rozwinęła, gdyż napotkała na po- 
ważne trudności (różnej natury) i do- 
piero w roku obecnym Towarzystwesni 
tem zaopiekowało się Kuratorjum "). 
S. W., angażując od początku roku 
szkolnego 1930 — 31 specjalnego in- 
struktora przy Referacie Oświaty Po- 
zaszkolnej, w osobie p. Adamskiego. 
Nauczycielstwo zostało powiadomione 
o tem specjalnym okólnikiem. 

Czy nowa ta placówka wywiąża 
się dobrze ze swego nad wyraz cięż- 
kiego zadania — okaże najblizsza 
pszyszłość, w każdym bądź razie - - 
„est wielki krok naprzód, zwłaszcza, 
że Kuratorjum zamierza urządzić dla 
nauczycielstwa szereg kursów, poświę 
conych zagadmeniom teatru i chóru 
ludowego, z dużem uwzględnieniem 
regjonalizmu. Słuchacze, uważam, do- 
wiedzą się tam coś i o rodzimycn, 
skocznych tańcach białoruskich (jak: 
raiacielica, Hardzia, lawonicha, cza- 
madrycha, kruciotka, skakucha, husa- 
czek, Mikitka, kukauka, kaczan, pa- 
Guszaczki, kazak, padalanka, kawal, 
kadryl, Jurka, breczanyki i t. d.), które 
uległy niemal całkowitemu zapomnie- 
niu, wstępując tańcom ostatniej mody... 

* 

Pozostało jeszcze do omówienia 
1adjo, które podobnie jak i teatr wcho- 
dzi zasadniczo do punktu pierwszego, 
lecz narazie wymaga osobnego omó- 
wienia, 

Radje wogóle,a w pracy świetlico- 
wej szczególnie, nie mówiąc już nic u 
szkołach, może oddać nieocenione usłu 

  

gr 9 znaczeniu radja | pi 
no  niedawno, došė namiei- 

nie w „Słowie”, z racji  trzech- 
Iccia istnienia wileńskiej radjostacji i 
z racji cioci Albinowej. ...Nie moja to 
zresztą rzecz zabierać dodatkowy głos 
w tej sprawie, natomiast czuję się w 
obowiązku omówić tu pokrótce, co da- 
ła radjostacja wileńska prowincji. a 
więc naszym wsiom i miasteczkom? 
Sprawa ta interesuje mię już od począt 
ku założenia radjostacji i w sprawie 
tej zabierałem kilkakrotnie głos w 
„Stowie“ p. t. „Wieš a radjo“, — na- 
stępnie pisałem listy do... radjowej 
skrzynki pocztowej. We  wszystkicił 
tych wypadkach chodziło mi całko - 

historji — kimś naprawdę,  napraw- 
dę setjo. Taki cypel, taki groźny wy- 
padek dostrzegł Leczycki. Opętał go 
ten cypel, zmusił do pisania. 

Walka o Stebełskiego" zaczyna się 
w Iakcie. Rada pedagogiczna jest peł 
na elektryczności. W II akcie na po- 
czątku Stebelski staje dęba przeciw ko 
icgom, którzy chcą przy maturze 
szachrować. Matematyki niema „w 
szkole, bo przecież ten ramol matema. 
tyki się nie liczy, który jest. Dlaczegoż 
te okropne łgarstwa? — pyta Stebel- 
ski. Staje okoniem przeciw swemtt 9- 
piekunowi. To nie są słowa, to przed 
burzą łyski błyskawic. Potem wszy- 
scy szachrują. uczniowie, profesoro- 
wie. Matura jest źródłem kłamstw, de 
prawacji. Stebelski najwyraźniej nie 
ucieknie się do pomocy słuchawek, któ 
re cudotwórczo dyktują rozwiązanie 
imatematycznego zadania, Przez czte 
ry lata nie było matematyki, teraz ma 
z każdego ucznia wyglądać Archime- 
des. Stebelski rozwiąże zadanie, sam, 
bez pomocy niczyjej, Słania się, zmę 
czony. Za chwilę nastąpi zderzenie --- 
fatum życia. On, który o wszystkich 
szachrajstwach wie, absolutnie nie mo 
że się pogodzić z tem, że ma być spa 
lony, kiedy - płynął sam i bohatersko, 
+ ci inni tylko symulowali niebezpie- 
czeństwa, zaktimaną fluksją kradnąć 
ze słuchawki kwadraty i hawiasy, w 
które ujęte jest rozwiązanie. 

Djabołiczne formalności są jak mo 
tz:, które go pragnie wciągnąć w to- 

piel. Rewolwer па . dyrek- 
tora (Wasilewski) już jest 
w ustach własnych. Następuje jednak 
ten ndruch dyrektora równocześnie 

_skiem specjalnego działu ludoweg: 

5 Ł O WO 

KRAJOWE. low członek japońskiego demu panującego 
TOKJO. (PAT). — Cesarzowa powita córkę. Wiadomość a tym fakcie 

podano długotrwałym gwizdem syreny. Zgóry było wiadomo, że o ileby u- 
rodził się syn, wiadomość o tem podana będzie dwukrotnym gwizdem syre- 
ny. Wielkie rozczarowanie wywołał fakt że modlitwy o następcę tronu nic 
zostały wysłuchane. 

Wyniki układu Gandhiego z wicekrólem 
POONA. (PAT). — Zgodnie z układem, zawartym między wicekrólem a Gandhim, 

koali pwn. więźniów politycznych została w dniu 7 bm. iano zwolniona z więzie- 
nia w terovada. 

SALONIKI. (PAT). — W dn. 7 marca o godzinie 2 min. 15 nawiedziło 
Saloniki bardzo silne trzęsienie ziemi, które trwało 12 sekund. Wśród ludnoś- 
ci zapanowała panika. Wielu mieszkańców nie chce powracać do domów w 
obawie nowych wstrząsnień. Niewiadomo, czy są Ofiary w ludziach Oraz 
jakie szkody wyrządziło trzęsienie. Gwałtowne trzęsienie odczuto również 

w Dramie i Comothniz, gdzie przerażona ludność obozuje na otwartem polu. 

H:kejowe mistrzostwa Polski 
ŚWIETNA FORMA AKADEMIKÓW POZNAŃSKICH 

KATOWICE. (PAT). — W piątek wierzerem odbyły się pierwsze mecze finało- 

"we w rozgrywkach hokejowych o mistrzestwo Polski. Rozegrane zostały dwa mecze: 
AZS — Poznań — Pogoń Lwów 2:1 craz AZS Warszawa -— Legja Warszawa. 0:0. 

Obydwa mecze przyniosły wiele niespodzienek Pozsaniacy pokonali Lwów słusz- 
nie, byli bowiem na boisku drużyną lepszą, n:.temiast zeszłoroczny mistrz Polski AZS 
Warszawa z trudem tylko uzyskał wynik remisowy z Legją. 

W punktacji finałowej po pierwszychdwóch meczach prowadzi niespodziewanie 
drużyna AZS Pozitań która uchodzi za rewelicy'na drużynę tegorocznego turnieju О ии- 
strzostwo Polski i posiada najwiecej szans na zdobycie w tym roku zaszczytnego ty- 
tułu mistrzowskiego. 

PEWNY ZAROBEK 
- Firma TOW. WYMIANY HANDLOWEJ Z ZAGRANICĄ, Warszawa, Długa 9, 

otworzyła nowy dział wyrobów peńczoszniczvch i poszukuje osób, xtóreby wyrabiały 
w domu na specjalnych małych maszynach skarpetki i pończochy. Maszynę należy za- 
kupić, poczem każdy otrzymeje stale surowiec do wyrobu w domu. Odbiór wyrobione- 
go towaru jest gwarartowany. Gotcwkę za pracę przekazuje firma pocztą. W ten spo- 
sób każdy może zarobić około 300 zł. miesiecznie dodatkowo poza swą pracą zawo- 
dową. Wszelkie informacje zupełnie bezpłatnie. Cena maszyny 500 zł. Odpowiedzialnym 
na mt. OSOBOM Z PROWINCJI ZWRACAMY PRZY. KUPNIE MASZYNY KOSZT 
PRZEJAZDU DO WARSZAWY. Zainteresowanych prosimy o podanie adresu. 

E Na żądanie pubi. Ww „UGNISAU“ Wielka 24 

e w niedzielę o g. 20. EF 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKONOMICZNY 7iEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO (1.ITEWSKIE 1922 r. 2 2t. 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ I POLSKI 

1926 rok, 10 zł. 

„POLITYKA POLSKA I ODBUDOWA PAŃSTWA: 
Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 r. 3 zł. 

7 PRZEŻYĆ I WALK — 10 zł. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICH ROZWOJU 1929 r. — 4 zł. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 r. — 5 zł, 

  

  

  

odpowiedź na książkę 

  

wileń- 

    

šcie“ Zz pogranicza 1-g0 
szcze 1029 r. 

Byli i łacy (do Których i ja mia- 

wicie o utworzenie w  radjo listopada 
   

Niestety, spótkał mię przykry zawód, 2 
poniostem sromotną klęskę. „Skrzynka łeni 
radjowa* odpowiadała m: między m- 
nenli, jakby na ironje, że np. „do har- 
monji niema nut, a na podany przeze 
mnie projekt (listownie do „skrzyn- 
ki”).o zjeździe radjosłuchaczy z pto- 
wincji, usłyszałem (przez słuchawkę) 
odpowiedź, że projekt dobry i do spra- 
wy tej wkrótce obszernie powrócimy. 

Niestety, mija już dwa lata, a o po- 
wrocie do tej sprawy nic jakoś nie sły 
chać. Pofatygowałem się też raz do 
Wilna na Witoldową, gdzie „kontero- 
walem“ o szczyptę programu dla wsi. 
Powiedziano mi tam wów-zas, że sta- 
cja jeszcze za mała, że za mało w niej 
personelu, że wreszcie chłopi radja nie 
słuchają i t. p. * 

Tak — chłopi radja nie słuchają..., 
bo nie mają czego słuchać, gdyż pro- 
gramy wileńskiei radjostacji nic dla 
wsi nie dają, wieś od radja wileńskie- 
go odstraszają. Ludność "tymczasem 
słucha jakby ukradkem „ludowych 
programów stacyj sowieckich. Pisa o, 
tem zresztą w..Słowie* z dn. 31 stycz- 
nia r. b. X. Michał Rutkowski, p. t. — 
„Społeczne zadanie Wileńskiego Ra- 
dja", pisał też jeden z nauczycieli w 

krzyk duszy ucznia, wstrząśnienie po 
tworne powietrza dokoła. 2 tego się 
chyba nowy świat musi vrodzić. Rzu 
cenie się ust Stebelskiego do ręki dy- 
rektora jest majstersztykiem  Łubia- 
kowskiego, mieści w sobie, jak w 
ziarnie, wszystko przyszłe, co nam 

  

„ „Dyrektor” R. Wasilewskiego w „Sztubie”. 

Leczycki w swojej następnej sztuce 
powie o Stebelskim. Bo Leczycki in- 
stynktownie natrafił na drogę. Nieko- 
niecznie wszystko musi być budowane 
i klajstrowane według sztamp ko- 
inedji lub dramatu. 

Sztukę swą nazwał autor „Sztuby“ 
trochę komedji i trochę dramatu. 
Istotnie jest to hybryd, ale na drodze 
jakichś Kronik o Stebelskim. Przecież 
Są na świecie też kroniki Szekspira i 
sens może być sceniczny w twórczo- 

    

pecha należeć), którzy w okreste 
1aJioszału, ' ufając wileńskiej radjo- 
stacji, że wprowadzi do swych pro- 
gramów -— dział ludowy, zakupili 
(oczywiście na raty) radjo - aparaty z 
głośnikami, zbierali ludność, lecz 
trwało to zaledwie kilka wieczorów, 

dyż ani odczytów, ani warszawskiej 
Iharmonji nikt nie rozumiał i przy 

aparacie. pozostał jedynie naiwny oiia- 
rodawca płacąc (płacząc) 50 zł. mie- 
sięcznej raty ze skromnych, głodowyci: 
poborów. : 

Mniemanie więc, że chłop radja 
nie słucha, było ji jest błędne, należa- 
ło ty!ko chłopa do radja przyzwyczaić, 
pociągnąć, wreszcie przykuć. Należa- 
ło to uczynić z początku otwarcia ra- 
djostacji, słowem piękna okazja nie 
została wykorzystana, została straco- 
ra, a może nawet i... pogrzebana! 

A któż wówczas, jak powiada Mic- 
kiewicz, — „w nieżyjących zwłokach 
— nowy. duch roznieci?* 

Być może Dyrekcji 

    

Wileńskiego 
Radja uda się dokonać cudu wskrze- 
szenia pogrzebanej okazji. Oby uro- 
czyście doniosłą nam o tem wkrótce 
— mileńska „Kkukułka”. Jan Hopko. 
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ści, płynącej jak kronika. W każdym 
razie sztuba, to wielka pierwsza pery 
petia Stebeliskiego. Widzimy go po 
niej w innem ubraniu i z kuferkiem. 
Równocześnie w aurze sztuki pokazał 
się po raz pierwszy promień słońca. 
Jakże był bezradny w tej szkole, w 
której ukatrupić go chciano. Więc był 
Anioł stróż ukryty, jeszcze niewidzial 
ny? O tem wie tylko Leczycki. Czy 
może same przypadki, a wśród nich 
chytrość wizytatora (Rychłowski), któ 
ry domyśla się o oszustwie uczniów 
równocześnie skądś zdobył prawdę © 
Stebelskim, chyba wprost z oczu te- 

go męczennika w szkole .. a 
Czemże jest szkoła w „Sztubie” 1.e 

czyckiego? - Czyż nie potworem, który 
stanął na drodze Stebelskiego? Roz- 
koszuje się autor, karykaturując tego 
potwora, będącego mo ochem na talen 
ty, zaś mixtandum  nieszkodliwem 
na pospolitości. pozbawione  indywi- 
dualnošci. Jakaś pasja, furja, wsciek- 
łość niesie Leczyckim, kiedy myśli o 

szkole. Oczywiście, że doprowadzi on 
zawodowych pedagogów do szału swo 
ją inkryminacją. Zlatują się oni, jak 
ćmy, do teatru na próbę. „generalną 
ż mackami, jak ćmy, siedząc. w fote- 
lach, badaja, ile jest trucizny na sce- 
nie. Na tę próbę generalną skonsyg- 
nowano Magistrat, konserwatora, e- 
lite literatury, wydział bezpieczeń- 
stwa Ten ostatni, mając przed sobą 
sztukę chromającą, jeszcze markowa- 
ną, poprostu nieurodzoną, nie wiedział 
co robić. A nuż — jak się mówi w 
Warszawie, na Powiślu — bękart 
się jutro urodzi z zezem i zaraz „drzeć 
będzie mordę". Dobrze jednak, że 

"belskiemu 
i przedstawieniu nikt nie wyszedł z teat- 

W WIRZE STOLICY. 

STRASZNA POMYŁKA LEKARZA 

jka jest różnica między bandytą, a do- 

ktorem? — zapytano raz giębokiego filo- 

zofa. 

Minirialna, odpowiedział, pierwszy na- 

przód zabija swą ofiarę, potem ją obdziera; 

drugi —- naprzód obdziera, a potem dopie- 

ro zabiia. 

Choć to niby paradoks, ale sprawdza 

Się czesto. Właśnie ostatnio miał miejsce 

ragiczny wypadek w szpitalu św. Ducha. 
Cieżko chory Nowakowski zaklinał dokto- 

rów, by go ratowali, obiecując wzamian 

sowite wynagrodzenie. Konsyljum lekarzy 

orzekło, że trzeba dokonać transfuzji krwi. 

Operację powierzono specjaliście — dr. 

Rutkowskieniu, _ docentowi _ uniwersytetu 

warszawskiego, który użył do tego zabiegu 

krwi posługacza szpitalnego Szymajdy. Za 

odpowiednią zapłatą posługacz użyczył ca- 

lą kwaterkę swej krwi. 

Nowakowski wyzdrowiał. Chodził po 
mieście sławiąc doktorów i umiejętne ope- 

racje — alić po paru miesiącach ujrzał 

ią swem ciele podejrzane krosty. Niszwłocz 

ne badanie krwi wykazało 

zawierało ono zarazki luesu. 

Zaskoczeni lekarze postanowili poddać 

badaniu Szymajde — tymczasem stwierdzo- 

na, że umarł przed paru tygodniami wła- 

śnie z powodu luesu. 

Doktorowi Rutkowskiemu zostanie wyta- 

czona sprawa o nieostrożną transfuzję krwi, 

tez uprzedniego należytego zbadania sezo- 

logicznego. Czy to uratuje śmiertelnie cho- 
tego Nowakowskiego? 

NA DNO NĘDZY 
Przed drzwiami osławionego „Cyrku” 

rendez-vous mętóćw społecznych i apaszóv/, 

z_ięchał onegdaj piekny prywatny samo- 

chód: z którego wysiadła elsgancka, siwa 

pani. Stróż nie chciał jej wpuścić zgodnie z 
iegulaminem Cyrku, lecz na widok łez i 

Gwuzłotówki wezwał dyżurującego urzęd- 

nika 
Wytworna pan: okazała się Marją O..... 

znaną właścicielką kamiericy i paru wiel- 

rich sklepów w stolicy. Ma ona syna, Xtó- 
ry póty zadawał się z różnemi plugawemi 

figurami, aż zeszedł na drogę występku. 

Matka wyrzekła się go, zabroniła wstępu 

do uUomu. Wkrótce syna wsadzono. do wie- 

zienia 
Qdsiedziawszy karę, mimo błagań mauki, 

zdegenerowany syn nie zgodził się zamiesz- 

kać u niej i ulokował się na stałe w Cyrk:.. 

Fan O.... przyszła go prosić i zaklinać du 
nawrotu. 

Ponieważ młody  O..... znajdował się 

wówczas w Cyriu, ale był pijany do nie- 

przytomności, urzędnicy powiedzieli  nie- 
szcześliwej matce, że syn jest nieobecny. 
Zachęceni obfitemi datkami, cbiecali rozto- 

czyć nad młodyr: apaszem specjalną opie- 

kę, nakłonić go dn powrotu do domu i roz- 
poczęcia nowego życia. 

ZAPASY ATLETEK — AMATOREK 

"Turniej atletów skończony. Odbyły się 

już wszelkie „rozstrzygające  bezterminc- 

we' : rewanżowe ale skutki ich trwają w 

postaci wzmożonego w szerokich _ sferach 

zamiłowania do zapasów. 

Stanęły onegda; do nich dwie zapaśnicz- 

rzecz . fatalna: 

ki -- amatorki p.p. Fajga Berger * i Frzj- 
da Kopencuch —- córka i kochanka pana 

Szlomy Bergera, zamożnego właściciela 
magla przy ul. Gęsiej. 

Pan Szloma acz święcił srebrne weseie 

z żoną i doczekał się 2-letniej córki Fajsi, 

  

PODUSZKI, płótna, bieliźniane, 

WEŁNY na suknie, płaszeze, 
CHODNIKI, DYWANY, 

  

U wa g.ał Dla młodzieży szkolnej 

wszyscy się uspokoili i że nikt nie skon 

fiskował browninga na scenie. Bić w 

ten rewolwer znaczyło: jutro harmi- 

der urodzić na cztery strony świata. 
Już kiedyś na „Przestępcach“ widzie- 
liśmy, że policja w teatrze zupełnie 
niepotrzebnie rozdmuchuje sztuki do 
groźnego pożaru. Jakże dobrze się sta- 
ło, że tym razem nie dmuchała w 
„Sztubę“ Leczyckiego i że nie dała 
się nakłonić, aby reżyserować i Ste- 

rewolwer odebrać. Po 

"m zanarchizowany. Tylko dyrekto- 
rowie będą „dobrze uważali, aby uie 
założono na przyszłej maturze radjo- 
wych aparatów. Strzał był kiedyś w 
Wilnie i echo tego strzału nie daje się 
żadnym zakazem zagłuszyć. A co do 
matury, że jest idjotyzmem, na to nikt 
nic ме poradzi, jeśli : tak 

powna elita naszych uniwer- 

svtetów _ mniema, w osobie na- 
wet bardzo cenionych przedstawicieli 
Sejmu i Senatu.. 

Pozostaje kilka słów o teatrze, je- 
go sprawności lub omyłkach w sto- 
sunku do „Sztuby“. Obok Lubiakow- 
skiego sygnalizijemy panią Kamińską 
(Marychna). Nic wiem jak p. Leczy- 
cki odwdzięczy się tej doskonałej ak- 
torce, która mu oddała swą pyszną 
krew, aby ożywić sztukę. Mieliśmy 
perlisty sok winogronowy niesfałszo- 
wanej, pensjonarskiej miłości, dopro- 
wadzonej do ognistego Fałerna na tej 
stacyjce kolejowej, na której Jaśkie- 
wicz jako bufetewy między spłrytual- 
iami we flaszkach te swoje regjonal- 
ne głosy demonstruje niemal presti- 
„“gitatorsko. ; 
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jest nawozem o zasadniczo takim samym 

składzie co saletra sodowa chił jska. 

Cena za 100 kg loco Chorzów, 

(za g tówkę) obecnie 4.,50 Zł. 

era Vario 
15,5 o|o (produkcji Mościc) 
jest nawozem o takim samym składzie 

co saletra wapniowa (norweska) 

1 
Cena za 100 kg. loco fabry ka, na kredyt 

d> 31 października 1931 r. wraz z ko- 

sztami frachtu do st. odbiorczej 40 ZŁ 

M 
WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
W P.K.0. W M-CU LUTYM b.r. 

Miesiąc luty b. r. zaznacza się, pa 
dohbnie jak i miesiąc ubiegły, bardzo 
znacznym wzrostem wiładów oszczę:l 
ucściowych oraz liczby oszczędza- 
iących w PKO. 

Stan wkładów oszczednošciowych 
osiągnął na dzień 28/II. -— 1931 :| 

  
  

  

kwotę. 241,2 mijonów zł., za tącznie 
z wkładami, pochodzącemi z wałory- 
zacji — 274,9 milj. zł., Czysty przy- 
rost miesięczny wynosił przeto 9,6 mi!- 
jonów zł. nowych wkładów. Liczba 
książcczek oszczędnościowych P K 5. 
wzrosła w ciągu miesiąca lutego b. 1. 
o dalszych 17,000 książeczek i wyuo 
siła w - dnin 28/11. — 1931 r. --- 
603.024, zaś łącznie z książeczkamy, 
pochodzącemi z waloryzacji 
545,331 czynnych książeczek. в 

LRS INT KTE — 

zapałał nagie miłościa do ogristej,: rudowio- | 

sej Frajdy Kopencuch. Wyprawił tedy żo- 
nę i córkę do krewnych, a sam ze swą ix- 

wą fiamą gruchał dniem i nocą w magfu. 

Uczynni sąsiedzi doniesli o wszystkiem 
opuszczonej żonie i córce. 

— Mama, — rzekła rezolutna Fajga. — 

zdaj sie na mnie: już ja wybiję z głowy ef) 
iachmvcie amory z tatą. 

Wtargnąwszy znienacka do magla dzieł 
na Fajga z miejsca zastosowała tour de 
bebe, przyczem piękne rude włosy Frajdy, ) 

zostały jej w dłoni — była to  ordynarna 

pervka. * 

Rozwšcieczona pani Frejda cdpowiedzia- + 
ia niezupelnie dozwolonym chwytem za nos, 

cdparowanvm przez córeczkę Berger sil 

nem uderzeniem wałka w ciemię. 

  

"Na wszystkie towary ceny znacznie obniżone 

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

f : e POLECA , : 
FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe 1 pluszowe: p 

jedwabie i materjały na ubrania męskie. | 

Pończochy jedwabne od 1 zł. 75 gr. Wielki wybór wszełnich towarów. | 

Cszołomiona Irajda przeszła do parte- 

rv, zaś Fajga usiadła na niej okrakiem, stu- 
sując t. zw. krawat. Porażka intruzki zda- 
wała się nie ulegać wątpliwości. Pan Ber- 

ger, który narazie siedział schowany pod 
stołem, uznał. za stosowne wezwać policię 
1 pogotowie. Walkę przerwano. 

Pani Frajda nie pokazała się więcej w 

maglu, króluje tam znów niepodzielnie pa- 
ni Bergerowa — patrząc zakochanym wzrc- 
kiem na bohaterską Fajgę i grożnym na 

pokernego jak piesek — męża. + K 

bieliznę damską, męską, galanterję. 

WYPRAWY ŚLUBNE 

materjały ra mundurki i fartuszki. 

  

Stebelski pokazuje się tu ostatni 
raz. Dokąd idzie, dokąd iedzie, jakie 
jego tosy dalsze? Zanim to nam autor 
w przyszłości powie, cieszymy się 
zakochaną parą Muszę przyznać, że 
pani Kamińska zakochana jest po " 
uszy w swoim profesorze i kształty 
jej kobiece pod jedwabna bluzką ialu 
ją naprawdę pełne lęku. trwogi, ocze- 
kiwania. O innych aktorach dałoby 
się też wiele powiedzieć. i to wiele 
dobrego. Na zakończenie, do ucha te 
atru śmiem z punktu sztuki przez wiel 
kie S następujące uwagi uczynić. Na 
leży w 2 odsłonie sformować bataiję 
wyraźną afektów między Stebelskim, 
a całą resztą kolegów. Stebelski wie, 
że w planie jest oszustwo i że nawet 
prsf. historji (Balcerzak) nie jest tak 
bardzo daleki od tolerowania tego o- 
Szustwa. 'W odsłonie trzeciej należy 
wypunktować świadomość oszustwa 
wyraźniej w trójce pedagogów. Wizy- 
tator jest cwaniak i odrazu dostrzegł, 
że ta fluksja zębów jest aljantem w 
cgzaminie matematyki. Dyrektor też 
to iowo sposirzegł, ale nie chce ro- 
bić skandału. Zaś kochany nasz histo 
ryk nie jest też poza wszelkim zarzu- 
tem, skoro mu to potem uczniowie 
«wyjawiają, ledwie chcąc się nawet z 
nim pożegnać Hawryłkiewicz powinien 
hył dać groteskę dworca kolejowego, 
coś a la Goldoni naszych Ziem 
Wschodnich. Ale to są już detale. 

Sztuka się podobała, W I akcie jest | 
dobry prognostyk dla autora, Iwi pa- 
zatr w komponowaniu i pisaniu. Mąd- 
rej głowie dość dwie słowie. 

„ Mieczysław Limanowski.   

(1 
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" Wielkiej Radjostacji w Wilnie? | 
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ANKI 
Wkrótce zacznie działać nowa Ra- 

djostacja Wileńska, której zasięg” na 
krysztalek przekroczy 150 klm. i którą 
na aparat lampkowy będzie słychać w 
całej Europie. W związku z tem nale- 
ży poważnie się zastanowić nad pro- 
gramami radjowemi, które muszą 
uwzględniać miejscowe warunki, oraz 
konieczność przeciwstawiania sie ra- 
djostacjom państw ościennych. 

Ponieważ wskutek już dokonanej 
centralizacji programów, nie możemy 
się spodziewać wielkich zmian w co- 
tychczasowym układzie programów, 
przeto należy wyjaśnić, czy programy 
obecne mogą całkowicie zaspokoić po- 
trzeby i wymagania naszych ziem i 
czy nadają się do misji kulturalnej po: 
zą kordonami. jeżeli nie, to dlaczego. 
Należy wyraźnie zaznaczyć nasze de- 
zyaeraty, nasze żądania. 

W tym celu zwracamy się do na- 
szych Czytelników (szczególnie — z 
prewincji), z prośbą o nadsyłanie krót 
kich i treściwych odpowiedzi na na- 
stępujące pytania: 

ETA 
1. Czy jest Pan stałym słuchaczem 

Radja Wileńskiego i jaki dział progra- 
mu szczególnie interesuje Pana? 

2. Czy jest Pan zadowolony z ca- 
tokształtu dotychczasowej działalnosci 
Radcjostacji Wileńskiej, jeżeli nie, —- 
to dlaczego? 

3. Co, zdaniem Pana, szczególnie 
będzie należało uwzględnić w progra- 
mach zwiększonej Radjostacji Wiłeń- 
skicj, którą będzie słychać na kryształ- 
kach w promieniu przeszło 100 klm, 
zapomocą zaś aparatu lampkowego - 
w całej Europie? 

4. Czy ścisła zależność programo- 
wa Wilna od centrali warszawskiej 
będzie, zdaniem Pana, korzystna, czy 
też szkodliwa? 

Odpowiedzi z podaniem nazwiska 
i adresu biorącego udział w ankiecie 
należy nadsyła' pod adresem redakcji 
„Słewa”* (Wiluo, Zamkowa 2) z za- 
znaczeniem na kopercie „Ankieta ra- 
djewa". 

  

Lotnicy polscy odlecieli do Rygi 
Z powodu polepszeń warunków atmosferycznych uczestnicy raidu War- 

szawa — Tallin wystartowali wczoraj z lotniska na Pohubanku w celu od- 
bycia lotu do Rygi. 

  

20.000 zdeprecjonowanych złotych rubli 
ROZPOWSZECHNILI 

Przed kilku tygodniami niejaki Szlonia 
Tenenbaum z miasteczka Dąbrowicy powia 

+u sarneńskiego, przy pomocy sąsiada Nach- 

mana Żulara, nawiązał łączność z Zakładem 

Galwanicznym w Równem, gdzie w porozu- 

mieriu z kierownictwem zakładu poczęli u- 

prawiać nader intratny proceder. Inicjatorzy 

tak _nopłatnego interesu poczęli dostarczać 

do Zakładu Galwanicznego większą ilość mo 

net rublowych w złocie, które po krótkim 

gobvcie w zakładzie traciły ze swej pierwot 

nej wagi od 10 — 15 procentów. Wygląd 
takich nionct nie wzbudzał u nikogo żadnego 
podejrzenia, albowiem poza utratą wska- 

*zanej ilości wagi, moneta wyglądała zupeł 

i mie nermalnie. Część odebranego tym mone- 
tom złota Zakład Galwaniczny z powodze- 
niem zvżywał na pozłacanie zegarków, łyżek, 

noży widelców i t.p. przedmiotów. Zdepre- 

cjonowane monety szajka oszustów rozpo- 

wszechniała bez żadnej obawy na terenach 

*ilku województw wschodnich, w bardzo na- 

-zct wielkich ilościach po cenach odpowia- 
dających wartości autentycznych monet, a 

przy tej okazji nabywano nowy zapas ory- 

gitalnych złotych monet którz znów w dal- 
szym ciągu wędrowały do Zakładu Galwa- 

nicznege w Równem „na przeróbkę". Opera- 

cie takie były dokonywane na bardzo szerc- 
%а skalę. Przy umiejętnem zorganizowaniu 
zasięg oszustów stawał się z każdym dniem 

coraz to szerszy, skutkiem czego Tenenba- 

wm wyszukał sobie wspólników do tego „in- 

teresu" w Baranowiczach w osobach swego 
szwagrostwa Jankla i Liby Growerów. Złoto 
zdeprecjonowane w ten sposób dotarło aż 

do Lidy. a po drodze puszczono w obieg U- 
kolo 20 tysięcy zdeprecjonowanych 5-cio i 
10-ic rublówek rosyjskich. I kto wie do ja- 
%ich rozmiarów doszłaby ta afera oszukań- 
cza, gdyby nie przypadek, dzięki któremu o- 
szustwo wyszło na jaw. Oszuści trafili do 
jednego z lidzkich dentystów i udało się im 
Sprzedać 2 monety złote 5-cio rublowe. len 
tysta po dokładnem zbadaniu monet przy- 
szędł do przekonania, że w monetach okazał 
się brak 15 proc. rzeczywistej wagi. Spostrze 
żenie to posłużyło za powód do wszczęcia 
policyjnego dochodzenia i dzięki nadzwyczaj 
nej energji komendanta powiatowego w 1.i- 
dzie p. komisarza Dedeszki - Wiercińskiego 
zezultaty dochodzenia wypadły nadspodzie- 
wanie nomyślnie. Cała paczka sprytnych o- 
szustów w osobach Szłomy  Tenenbauma, 

  

OSZUŚCI W WOJEWÓDZTWACH WSCHODNICH. 

NMachmana Żulara, lankiela i Liby Growe- 
rów wpadła w ręce policji i została osadzo- 
ra w więzieniu karno - śledczem w Lidzie. 

tem okazało się, że działalność paczki 
szustow objęła nietylko powiat lidzki, lecz 

także powiaty województw: wileńskiego, 
Nowogiódzkiego, Foleskiego 1 Wołyńskiego. 

czuści ci podali przeróbce około 80 proc. 
posiadanych przez miejscową ludność  zło- 
tuch monet rubliwych. Na wieść o aferze c- 
sznkańczej ludność wstrzymała się od na- 
brwsania złotych monet.  Zdeprecjonowane 
złcte monety rublowe wykupywane są ty 
vo na wagę po cenie rzeczywistej ich war- 
tości, t.j. zaledwie po 18 — 20 zł. za 5 rub- 
łową monetę złotą. 

Poszkodowane są również niektóre kan- 
tory i banki. 

   

   

  

  

U ludzi cierpiacych na żolądek, kiszki i 
przemianę materji stosowanie naturalnej wo 
dy gorzkiej „Franciszka - Józefa* pobudza 
prawidłowość funkcji narządów trawiennych 
i kieruje odżywcze dla organizmu soki do 
krwiobiegu. Żądac w aptekach i drogerjach. 
  

  

Olbrzymia burza śnież- 
na nad Nowogród- 

czyzną 
Nad całą Nowegródczyzną rozszalała się 

olbrzymia burza Śrieżna, która zupełnie 
zdezorganizowała wszelką prawie komunika 
cję Przez cały czas w ciągu dnia wczoraj 
szego pracowały pługi, które usuwały prze 
szkody śnieżne. irudności jednak w tym 
kierunku w szeregu wypadków były nie- 
przezwyciężone. 

I tak na szosie, prowadzącej z Nowogród 
ka do Nowojelni powstały ogromne zaspy 
śniezne, z któremi uruchomione wszystkie 
pługi nie mogły sobie w ciągu dnia wczoraj 
szego dać rady. W tym stanie rzeczy komu 
nikacja między Nowojełnia i Nowogródkiem 
została przerwana. 

Jeżeli jednak burza śnieżna ustanie, ko- 
rmiunikacja tu zostanie z dniem jutrzejszym 
vrznowiona. 

  

PAMIĘTAJ! 
że od 10 marca b. r. rozpoczynają się ciągnienia 
V-ej klasy 22-ej Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej i trwać będą do 18 kwietnia b. r. 

WYGRANE. 
400.000 

300.000 

200.000 
100.000 

    
zwycięski dewódca partyzantów, 

obrońca Wilna został mianowany 

zastepcą dowódcy 4 pułku uł. Za- 

niemieńskich, stacjonujących w Wił 
nie. Składamy  pierwszorzędnemu 

kawalerzyście serdeczne gratulacje. 

ZSĄDÓW 
ECHA ARTYKUŁÓW 0 DZIAŁALNOŚ 

CI SEKCJI FINANSOWEJ MAGI- 
STRATU. 

W dniu wczorajszym na wokandzie 
Sąau Okręgowego znalazła się spra- 
wa redaktora Piotra Kownackiego, u- 
skarżonego z art 533 KK. Sprawa po- 
wstała na skutek szeregu artykułów 
prasowych, w których p. Kownacki 
poddał surowej krytyce gospodarkę se 
kcji technicznej Magistratu, na czele 
której stoi jak wiadomo  wiceprezy- 
dent Czyż. 

W artykule z dnia 19. III. 1930 r. 
zamieszczonym w „Dzienniku Wileń- 
skim, p. Kownacki reasumuje  nieja- 
ko wszystkie swoje oskarżenia i sta- 
wia następujące zarzuty : „lekkomyśl- 
зе 1 rozrzutne szafowanie groszem pu- 
blicznem, które naraziło miasto na wicl 
ike straty... Świadome prowadzenie 
sosztownej i bezplanowej gospodarki 
przez p. Czyża... zupełne nieliczenie 
się z zarządzeniami fachowych  kie- 
sowników.. chęć wprowadzenia w 
słąd czynników kontreli... tworzenie 
synekur dla ludzi partyjnie przynależ- 
nych do PPS. 

Całą akcją p. Kownackiego uczvł 
się dotknięty p. wiceprezydent Czyż, 
co w konsekwencji spodowało wczoraj 
szy proces. 

Wzbudził on, rzecz jasna, niemałe 
zainteresowanie, zwłaszcza, że w cha- 
sakterza świadków powołano do spra- 
wy: ze strony oskarżenia pp. posła |. 
Piłsudskiego, prezydenta Folejewskie- 
go, nacz. Młodkowskiego, inż. Sokoła 
wskiego i inż. Brezę, a ze strony obro 
ny: pp. prof. Komarnickiego, inż. [еп- 
sza, inż. Kubilusa, Hakiela i Wabisz- 
czewicza. . ю 

Po przesłuchaniu świadków i wy- 
słuchaniu przemówień stron, Sąd ska- 
zał red. Kownackiego na karę grzyw- 
ny w wysokości 200 zł. 

  

  

  

Oskarżenie ze strony p. wiceprezy. 
derta popierał mec. Kulikowski, oskar- 
żony bronił się sam i zapowiedział a- 
pelację wobec czego sprawa ta zajmie 
jeszcze raz uwagę Sądu. 

    M:ER FICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Peliny 16, m. 5 tel. I5—48 
Godz. przyjecia: od 9—2 i 6—7 pp“ 
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Nowe książki 
Kazimierz Czachowski. „Henryk Sienkie- 

wicz — obraz twórczości"'. Wyd. Geb. i 
woli. Warszawa 1931, str. 341. 

Praca Czachowskiego cbe;muje, w ceio- 
wym i jasnym układzie, zbiór głosów kryty 
ki polskiej, dający wszechstronny obraz 
twórczości autora „Krzyżaków " zaopatrzony 
w liczne przypisy i komentarze. Czachowski 

żytkowuje w książce głosy największych 
z ze świata krytyki * literatury, że wy 

icnimy choćby tylko: Borowego, Brilckne- 
ra, Brzozowskiego, Chłehowskiego, Chmie- 
lowskiego, Chrzarcwskiego, Gostomskiego, 
Grabowskiego, Gubrynowicza. Jeża, Kallen- 
nacha, Kleinera, Korbuta, Kraszewskiego, 
Krzemieńskiego, Lorentowicza _ Matuszew- 
skiego, Potockiego, Spasowicza, Witkiewicza 
Wojciechowskiego, Zielińskiego, Żeromski:- 
go : w. in. i zapewnia w ten sposób swe 
książce wysoki poziom literacki i krytyczny. 

Z drugiej strony zobrazowanie tworczoś- 
ci Sienkiewicza zopomocą krytyk i głosów 
«współczesnych, z różnych a nieraz wprost 
sprzecznych punktów widzenia twórczość tę 
ujmuiących, nadaje książce Czachowskiego 
zupełnie specjalną cechę. Jest nią wielka roz- 
maitość tonu i nastroju studjów, wielka ży- 
wość — jakby niemal bezpośredniego obco- 

z pisarzem i jego dziełem, które spra 
je praca Cachowskiego, pożyteczna i 

artościowa, jest nadto naprawdę ciekawą 
zką do czytania. 

    

    

  

   

   
   

Ś. P. 

WANDA ze SKINDERÓW 

SZALEWICZOWA 
zmarła nagle dnia 6 marca r. b. v wieku lat 79. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby, Wielka Pohulanka 28, na cmantarz 
Rossa, odbędzie sę w niedzielę dnia 8 marca o godz. 3'pp. poc em nastąpi 
pogr eb. Navożeństwo ża obue w kościele Serca Jezusowego (ul. Archanielska) 
odbędzie się w ;onl:d iałek o gedz. 6.30 rano. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

SYN 

    
         

        
posługi mojemu kochaneniu mężowi 

$ 

a w szczególności 

    

wszyst-nu Kolegom i Znajomym, którzy wzięli udział w oddaniu Ostatniej 

D-rowi Witoldowi Kiežunowi 
Wielelebnemu ks, 

Wojciechowi Kie>unowi, za oka anie tyle serca i pomo-y w tak ciężkiej dla 
mnie chwil, tą drogą składam najserdeczn ejsze podziękowanie 

P. 

prefektowi Chom-kemu oraz Panu 

ŻONA 

Tajemnicza podróż lotnika litewskiego List do Redakcji 
WYLĄDOWAŁ W OKOLICY TROK I UCIEKŁ. 

Wczoraj o godzinie 13 min. 35 li- a wsią Rubieża wylądował, prawdopo że o mojem ustąpieniu będzie zamieszczona 
tewski samolot wojskowy _ przeleciał 
granicę w okoiicy Łoździan, poczem, 
wzdłuż toru koluiowego Kowno — Wil 
no, przeleciał do Landwarowa. — №- 
stępnie samolot zwrócił w kierunku 
zachodnim do Nowych Trok, gdzie G- 
puścił się do wysokości 50 metrów, 
skierowując się wreszcie na Troki Sta 
re. Między powyższą miejscowością 

  

E
W
   

dobnie wskutek deiektu motoru. 
Wysłany na wiadomość o powyż- 

szem patrol narciarski KOP nie zastał 
inž samolotv litewskiego, gdyż udało 
гли się ponownie startować i opuścić 
terytorium Polski w rejonie Mickunv 
o godzinie 14 min. 28  Samołot miał 
podwozie na nartach. 

Wileńska „Środa Literacka" wyjeżdżała na tournóe do Białegostoku. 
  

  

ONIKA 
NIEDZIELA 
8 Dziś %. słońca o g. 5 m 55, 

Awe 7. słońca ® godz. 5 m. 05 
Franciszki 

SrUBTRZEZENIA ZAKŁĄDU METEORO- 
LOGJI U. $. B. W WILNIE. 

z dnia6 I. ši r. 

Ciśnienie średnie w mm. 755 

Temperatura średnia — 11 
Temperatura najwyższa — 8 

Temperatura najnižsza — 12 

Opad w mm. — ślad 
Wiatr: zachodni 
Tendencja: spadek 

Uwagi: półpochmurno, Śnieg 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odcz . dr. St. Władyczki. Sta- 

aniem Kolo“ ecdyków USB. prof. dr. Sta 
n*sław Władyczka wygłosi dziś w sali Śnia 
Geckich Uniwersytetu na rzecz Koła odr 
szyt p t. „O sugestji“ 

Początek o godz. 7 wieczorem, 
1 zł, dla młodzieży 50 gr. - 

-- 7ebranie Stowarzyszenia Misyj We- 
wnętrznych. — sekcja dla nawracania Ży- 
dów —- odbędzie się w sali  parafjalnej 
przy kościełe św. Jana 9 marca o godz. 
wieczorem. Odczyt p. t. „Pokuta króla A- 
chaba" — wygłosi p. Fr. Pistol. - 

— „Ognisko Kolejowe“. W dniu 8 
ie m ul. 

or 

  

wstep 

o godz. 18 w sali własnej prz. 
Kclejowej Nr. 19 wygłosi odczyt pro: 
Zygmunt Hryniewicz na temat: „Ochrona 
przyrody”. 

Wstęp wolny. 
— Komunikat Związku Pań Domu. ill 

Zebranie Związku Pań Domu urządza łącz- 
nie z T-wem Popierania Przemysłu Ludo- 
wego dzisiaj o godz. 4 pop. w Sali Miej- 
skie; przy ul. Końskiej 1 „Dzień Inu“ 

1) Zagajenie wygłosi bgenerał Lucjan 
Żeligowski 2) Odczyt p. t. „Roła Inu w wal 
ce z ohecnym kryzysem — wygłosi dr. Ja 
nusz Jagmin. 3) Odczyt p. t. „Praca tkacz 
ki w świetle cyfr" — wygłosi Helena So- 
kcłowska. 4) Odczyt p. t. „O zastosowaniu 
tkanin wileńskich do dekoracji mieszkań 
współczesnych" — wygłosi Helena Szra- 
mówaa. 5) Feljetor „Doroczne kiermasze: 
Kaziuk i św. Piotr" — wygłosi p. Ałeksan 
drowiczowa (Ciotka Albinowa) 

Część Il pokazowa: 1) „Polskie wnętrze" 
a) meble koszykowe, b) mebłe styłowe 2) 
Pokaz materjałów Inianych dekoracyjnych ( 
3) Pokaz bielizny stołowej. 4) Pokaz przel- 

ścieradeł, ręczników ścierek, worków, chod 
ników. 

Reportaż z pokazu prowadzi Ciotka Al- 

binowa. 
Sckretarjat czynny na miejscu od godz. 

3-ciej. Wstęp dla członków bezpłatny. Pa- 
mowie za opłatą 50 kgr. 

(it 

  

US CCKA 

Nominacje w U. S. B. Rozporządzeniem 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej profesor 
nadzwyczajny USB. dr. Kornel Michejda 
mianowany został profesorem zwyczajnym. 

WOJSKOWA 
-— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i bv 

łych Wojskowych. Zarząd Kola Stowarzy- 
szenia Rezerwistćw i byłych Wojskowych 
w Wilnie powiadamia wszystkich członków, 
iż w niedziełę dnia 8 lutego o godzinie 10 
w lokalu Federacji Polskich Związków O- 
brońców Ojczyzny przy ulicy Żeligowskiego 

4 p. L. Korowajczyk, inspektor Wojewó- 

dzkiego Komitetu O. P. G. wygłosi odczyt 
na temat zbrojenia się chemicznego panstw 
Europy. A 

Obecność wszystkich <złonków obowiąz- 
kowa. s © 

RÓŻNE 

— Kurator Gąsiorowski przeniesiony w 
stan O Ostatni „Dziennik Urzędo 

UN. wy" WR i OP. przynosi wiadomość e 
przeniesieniu b. kuratora okr. szkolnego wi 

7 leńskiego p. Zygmunta Gąsiorowskiego w 
star nieczynny z dniem 31 maja 1931 r. 
Dk dowiadujemy się, że b. na- 

czelnik wydziału w  Kuratorjum wileńskiem 
p. Śwxderski ma być mianowany kuratorem 
okr. szkolnego w Toruniu. 

— Loterja fantowa na rzecz niezamoż- 
nych vczniów girunazjum im. ). Słowackie- 
go w Wilnie, urzadzoną staraniem  Komite 
tu Rodzicielskiego, odbędzie się dziś w - 
= „Gelatteria Italiana" uł. Mickiewicza 

Masa ciekawy i cennych fantów. 
Co drugi los wygrywa. 
Cena losu 50 groszy. : : 
Przygrywa orkiestra tegoż gimnazjum. 

SĄDOWA 
-. Zmiana okregów sądów okręgowych. 

W myśl rozporządzenia Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej wprowadzone zostały pew- 
ne zmiany terytorjalnej działalności sądów 
okręgawych w Grodnie, Nowogródku 1 
Wilnie. 

Qimina Nalibok: powiatu stołpeckiego 
go wyłączona została z okręgu sądu grodz 
kiego w Skidłu w okręgu sądu okręgowego 
w Grodnie i włączona do okręgu sądu 
grodzkiego w Szczuczynie w okręgu sądu 
okręgowego w Wiinieł. Е 

Oiminaę Naliboki powiatu stołpeckiego 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Opnszczając „Słowo" . zastrzegłem sobie, 

wzmianka ściśle informacyjna, bez żadnych 
kon entarzy. jednak Redakcja „Słowa* w 

nurrerze 40-tym z dn. 1 marca umiescia 

dłuższą, pożegnalną wzniankę, poświęceną 

mojej osobie, pisząc między innemi, iż nie 
magę już „Słowu”* „ofiarować  codzienr:ej 

swej pracy, hędąc obarczony sprawami 

istemi i dużym zakresem pracy spo- 
za 

  

łecznej. 

Wobec postawienia w ten sposób %pra- 
wv, zmuszony jestem prosić o następujące 

sprostowanie: 

1) Nie „sprawy osobiste" skłoniły mię da 
ustapienia ze „Slowa“. Od 1918 r. t. i. od 

chwili opuszczenia moich rodzinnych stron, 

aż do dnia dzisiejszego, nie obarczały imię 

żadne sprawy osobiste do tego stopnia, bym 
potrzebował się wycofywać z pracy  spo- 

łeczro-politycznej. 2) „Duży zakres pracy 

społecznej", który w liście swoim redakcja 
wysuwa jako przyczynę mego wyjścia ze 

„Słowa” też nie jest argumentem, gdyż 

właśnie zetknięcie się z życiem w pracy 
społecznej chronił» mię od reporterki, pano-- 
szącej się dziś w dziennikarstwie dając moż- 

ność pisania o sprawach dobrze mi znanych. 
Zechce Pan przyjąć wyrazy szacunku 

i poważania 

Michał Obiezierski 
Wilno 5-11 1931 1. 

JAK UZYSKAĆ DOBRY 
ODBIÓR? 

W chwili obecnej, gdy w dziedzinie bu- 
dowy nowoczesnych odbiorników niewiełe 
ty!ko ulepszeń można wprowadzić, specjal 
та wagę zwrócić należy na nowoczesną 
korstrukcję i dobroć głośnika. Liczni radjo 
amatorzy posiadają mowoczesne radjood- 
bicrniki, stosują iednak do nich mniej lub 

j przestarzałe typy głośników. Nawet    
    

  

  

najiepszy odbiornik nie da dobrych wyni- 
xów, ieżeli głośnik jest stary lub zły. W 
intoresie każdego leży zatem rabyć nowc- 

   

  

czerny i dobry głośnik. 
rma „NORA - RADIO* obok rozpow- 

szechnicnych i znanych na człym świecie 
odt ików produkuje również cały szer: 
najróżniejszych głośników Na wyróżnienie 
zasługuje głośnik NORA L 24 ze względu 
na niedoścignione zalety akustyczne i cenę 
(zł. 180 —) niewspółmiernie niską do jego 
wartości. Jest to głośnik tarczowy, o syste 
mie czteromagnesowym i budowie, opartej 
na najnowszych doświadczeniach. jest on 
rmieszczony w ozdobnem i nader efektow- 
nom pudle z pierwszorzędnego materjału 
izolocyjnego i jest specjalnie przystosowa- 
ny dv przełączenia, w zależności od lampv 
koncowej. Można np. przy użyciu znacznie 
różniących się lamp końcowych, jak RE 134 
i RES 164 dobrać opór głośnika tak, aby 
uzyskać w obu wypadkach akustycznie 

* głośne odtworzenie dźwięków. Ob- 
a głośnika jest nawet dla łaika nader 

  

   

    

atwa. 
Wszystkie nowoczesne odbiorniki posia- 

dają specjalne gniazdka dla głośników 
eiektrodynamicznych, które cechują się wisł 
kim zakresem . częstotliwości głosowych, co 
warunkuje równomierne odtworzenie dźwię 
ków od najniższych do najwyższych to- 
nów. 

Firma „NORA - RADIO" fabrykuje pierw 
szorzędne głośniki elektrodynamiczne w kil 

  

    
kunastu wykonaniach, które się 

em odtworzeniem muzyki i mowy lu- 
„ od najniższych do najwy: to- 

R TRIENTAYWOETO WRIRONCEWSTENE + DZU РИч › 

wyłączona została z okręgu sądu grodzkie- 
go w lwieńcu w okręgu sądu goweqo 
w Wiłnie i włączona do okręgu grodz 
kiego w Stołpcach w okcęgu sądu okręgo- 
wego w Nowogrodku. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohałance. Dziś te- 

atr czynny dwukrotnie. Po południu © godz, 
3 m. 50 po cenach zniżonych ukażą się 
dwie  jednoaktowe komedj- F. Molnara: 
„Banki et" i „Raz, dwa, trzy” w reżyserji i 
z a. dyr. A. Zełwerowicza. ' 

Vieczorem o godz. 8 ukaże się po raz 
dregi „Salome" W/iłda"a w inscenizacji i z 
muzyką Eugenjuszz Dziewulskiego, Arcy- 
dzieło to Wilde"a otrzymało szatę de 
xoracyjną oraz kostjumową, również kompó 
zycji E. Dziewulskiego. 

Sztuka zdobyła na premierze wielkie u- 
znanie publiczności dzięki fascynującej tre- 
(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
PKR TUTIS NTT IEEE 

Zawisdamiam Szanowną Klientelę, 

że od 1 stycznia 1931 r. ziikwidowa- 

łem moją Fllję”przy ul. Ś-to Jań- 

skiej Nr. 1, i uprzejmie proszę o 

załatwianie zakupów w moim sklepie 

przy ul. Mickiewicza Nr. 5, tel. 372 
z poważaniem 

W. Borkowski 
Sklep miaterjałów piśmiennych, kre- 
Śiarskich, malarskich, zabawek. obra- 

zów i ram. 

     



                    

    

   

        

| Moszkawskiego, 

  

   
     

  

|. 8—8 -więcz. 
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|| 60 12—21 od 4—6 

ak 

| 12,róg Tatarskiej przyj- 

3 Szyrwindt 

  

  

В к0 

° 20 — 20.15: „Zawsze to samo“ — felj. - jn = 8 Ścigany włamywacz zmarł naudar Serca = dy” wes EEEE" „gna o. GENY, zniżne: Parter 60_gr.. Balkon 30 gr 
Wczoraj rano na uł. Żeligowskiego do składów drzewnych nadieśnictwa w Lidzie 030 SNS OdGZN OOO Z War- SALA MIEJSKA py w E Ą z E 6 5 © 2 kB o T K ó w własca! się złodziej, jak potem okazało się Bazyli Świstun, mieszkaniec Lidy z zamiarem 

kradzieży podkładów kolejowych. 

W chwili, gdy włamywacz wymykał się ze składów, został zauważony przez je- 

dnego z przechodniów, więc począł uciekać w ttronę pobliskich zabudowań lecz padł na 

drodze bez życia. Znaleziono go dopiero o paru godzinach już skostniałego pod war- 
stwę śniegu, ściskającego w zgrabiałych rękach pęk kluczów. 

Będąc do najwyższego stopma” poduw2cGnym przyłapaniem go na włamaniu Świ- 

stun podczas ucieczki dostał ataku sercowego, który spowodował natychmiastowy zgon. 

ści, oraz koncertowej tgrze zespołu z Eich- 
lerówną, Sawicką, Severinówną, Kreczima 
rem, Mileckim i dyr. Zełwerowiczem na cze 
le. Orkiestra w składzie zwiększonym. Ba- 
Jet klasyczny. 

Jutro w poniedziałek dn. 9 m. b. o godz. 
8 wiecz. „Salome“ Wilde“a. > 

— Teatr miejski w „Lutni*, Dziś teatr 
czynny również dwukrotnie. Po południu 0 
godz. 3 m. 30 po cenach zniżonych ujrzymy 
po raz piętnasty w sezonie „Nec Syiwestro 
wa” Krzywoszewskiego w reżyserji dyr. 
Ze!werowicza. w wykonaniu _ całego nie- 
mal zespołu z Niwińską, Sawicką, Szur- 
szewską, Balcerzakiem, Ciecierskim, Jaškie- 
wiczem oraz Wyrwicz - Wichrowskim na 
czele. 

Wieczotem o godz. 8-ej ukaże się po raz 
trzeci „Sztuba* Kazimierza Leczyckiego, 
sztuka, która wywołała w naszem mieście 
ogroinne zainteresowanie, zarówno ze wzglę 
Фпр ua osobę untora, rodowitego wilniani 
ra, jak i na aktuzlność poruszanych zagad 
nich. „Sztubę” wyreżyserował dyr. Zełwe- 
rowicz. 

futro w poniedziałek o godz. 8-ej 
„Sztaha” K. Leczyckiego. 

— Poranek tancczny Anety Rejzer -Kap- 
łan. Dziś o godz. 12-tej w poł. w teatrze 
„Lutnia" odbędzie się popis taneczny Ane- 
ty Rejzer - Kapłan wraz z jej 50 uczenica 
mi. Foranek ten wywołał w naszem mie- 
ście żywe zainteresowanie z2 zwzględu na 
cechę wykonawczyni, jak również na bo- 
gatv program, na który złcżą się balet fan 
tastyczny, „Kot w butach” oraz szereg pro 
dnkcyj tanecznych _ do muzyki Chopina, 

Rimskiego - Korsakowa 
Prokotjewa | innych. Akompanjuje p. 3. 
Buwrsztejn. Zainteresowanie wielkie. 

Ceny miejsce zniżone od 50 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Serce na ulicy. 
Hoilywood — Parada Paramountu 

/_ €asino — Warta nocna. 
"Światowid — Tan Tadeusz 
Stylowy — Bitwa pod Sommą 
Wanda — Niewolnica demona 
Kino Miejskie — Związek podlotków. 
Pan — Stargane struny. 
Ognisko — Uroda życia. 

OFIARY 
А. К. @@ byłej nauczycielki składa zł. 2. 
dla biednei kobiety z dzieckiem zł. 2. 
Dla b. nauczyciełki ku uczczeniu Ś p. 

Marji Renttowej w 3-cią rocznicę Śmierci 
bezimiennie zł 5. 

w, 

  

sprzedawane pod nazwami, 

P. T. Klijentelę. 

zawiera 98|, 
DE i jest produktem czystym 

я i pełnowartościowym.. 
Celem ochrony naszej Szanownej Klienteii przed tymi falsyfikatami, 

każdy oryginalny worek sody amoniakalnej 

„Zakładów Solvay w Polsce” 
zaopatrzony jest w plombę firmową, 

na co prosimy zwrócić uwagę przy kupnie. 

Zakłady Solway w Polsce 
Warszawa, w lutym 1931 r.   

"Ostrzež 
Na rynku pojawiły się falsyfikaty sody amoniakalnej 

zawierające szkodliwe domieszki i bezwartościowe surogaty, 
które mogą wprowadzić w błąd 

Ostrzegamy przed nabywaniem takowych i zawładamiamy, że jedynie 

SODA AMONIAKALNA, 
czyli KALCYNOWANA (Bielidto) 

| Zakładów Solycy w Polste 

& 
# 

3 
+ “ « g 830 WILEŃSKI 

NIEDZIELA, DNIA 8 MARCA 

10.15: Transm nabożeństwa z Poznania. 

12.15: Poranek z Filharmonji Warszaw- 
skiej. 

14 — 14.20: „O hodowli połskiego bydia 
czetwonego” — cz. I, odczyt wygłosi inż. 
Franciszek Wierzbicki. 

14.20 — 15.20: Odczyty rolnicze i mu- 
zyka z Warszawy 

15.20 — 16: Audycja żołnierska z War- 
szawy. 

16 — 16.30: Audycja dła dzieci z War- 
szawy. 

17 — 17.15: „Pianistka polska przed stu 
laty” — odczyt z Warszawy wygłosi prof. 
Adam Czartkowski. 

1725 — 1740: „Wiadomości przyjenine 
i pożyteczne” z Warszawy. 

1740 — 19: „Szopka akademicka" -— 
195 -- 19.25 „W świetle rampy" -- 
19.25 — 19.40: „Czarczaf i nożyce" — 
20 — 20.30: Słuchowisko ż Katowic 
20.30 — 21.10: Recital skrzypcowy 
21.10 —- 21.35: Kradrans literacki z War- 

szawy (Korzeniowski). 
21.25 — 22: Koncert popułamy z War- 

vzawy. 

22 — 22.15: „Do Holandk“ — feljeton 
z W/arszawy, wygłosi M. Wierzbiński. 

22.15 — 22.35: Kwartet Dubiskiej z War- 
szawy 

2250 — 24: Komunikaty i muzyka ta- & 
neczna z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 9 MARCA 
12.5 — 1250: Muzyka operowa (płyty). 
1550 — 16.10: Lekcja francuskiego » 
16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci 
1645 — 1715: Koncert dla młodzieży 
1715 — 17.40: „O trzęsieniach ziemi” 

— odczyt z Warszawy, wygłosi inż. Z. 
Kacprowski. 

1745 — 18.20: Transmisja z cyklu 
„Przemvsł wileński". Wędrówka mikrofonu 
po Papierni hr. Tyszkiewicza w Wace pod 
Wilnem. Reportaż prowadzi A. Bohdziewicz. 
Rozmowa z dvr. tabryki p. Piedorowicze1 
i z robotnikami. „Jak z pnia drzewa, pow- 
staja arkusze tekturv". 

18.20 — 18.45: Muzyka lekka z Warsz. 
18.45 — 10: Wileński komunikat spor- 

wy. 
1910 — 1930: Utwory Bizet"a (płvty) 

1. Intermezzo i menuet z suity „Arlezjanka”, 
2. Fartazja Zz opery „Carmen“. 

19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy. 

to 

    

czystej sody 

    

  

  

szawy. 
21 — 23.15: Operetka z Warszawy (Kry- 

sia Lesntczanka“). 
2315 — 23.25: Komunikaty z Warszawy. 

Ostrobramska 3. Kom-dia w I? aktach. Przygody 15 dziewcząt na samotnej wyspie! 
W roli głównej KATHY NAGY. Nad program: „„W paszczy krokodyla'* komedja w 3 aktach. 

Kssa czynna od g. 3.30. Poczstek seansów od g. 4-ej. Nostiepay p vr m: „Więcej gazu 

  

  

    
  

  

    

Ls k AI Dziś ostatni dzień! peszcie ujrzeć! 
“aa KINO-TEATR Najnowszy polski przebój dźwiękowy w-g powieści St. Kledrzyńskiego 

twoJi DZIECI UC. Dramat miłosny.W rol. gł. asy polskiego ekranu | 

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ A $ERCE NA WLICY xy Nona NeY, ZBYSZKO SAWAN, | 
POMYŚLAŁ © TRAGEDJI MA- | TAR HANKA ROZWADOWSKA, Kaz. JUNOSZA-STĘPOWSKI, MODZELEWSKA i inni. 
MEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA Dodatki dźwiękowe. Początek ogodz. 2-ej 4, 6, 8 i 1015. Na pierwszy i 2-gi seans ceny Zniżone. 

WYKRADA DUSZĘ DZIECKA?! Dźwiękowy Jutro premiera! Rewelacyjny przebój dźaiękowy! Rek rd humoru na całym swiecie! Ulubienica swiaia, 

ZIóż grosz na „Pandusz Polskiego  KROTEKGR „| cze AREA Mż ków JEANETTE MAC DONALD . »ęya tia 
Szkolnictwa zagranicą”, na konie в' и B 4 Е 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- | UL Milefsks 38 --WY8PA ZATOPIOKYCM SERC ‹ 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską, Zz Cn 'owne egzetvczne kreacje! Przepych wystawy! Dodrtki tźwiękowe! Pocz. o godz, 4, 6, Bi 10.15 

› Jolska moso| Dziś ulubieniec Н ; i w największym filmie sezoi 1931 r. Dźwiękowe Kimo |  |pakkiśniew| © publiczności Maurice Chevalier : В o 
3 a dow: rolach  pozostałynk: Mane: a: 5 A SĘ ABA PARAŃOW aTU Carroli, Gary Gada, Liljan 

: я Roth I wiele innych gwiazd „Paramountu”. Przepych Wystawy! Muzyka! Śpiew! 3 

  

Forocazmcnarja „LL 
WH.NO, UL. ZAMHOWA Nr. 4 

Właściciele. 

Ladwik Ohomińskt i Ludwik Rakowski 

Terminowe wykonanie jedno i wieło 

barwnych klisz cynkowych (na elat- 

hach różnej grubości) oraz kreskowych, 
światłodruków +) lotolttów 

MIERUNEK ARTYSTYCZNY       

A t MA 

ZĄDAJCIE 
wszystkich aptekach | 

  

WE    
  

  

  

Numery rewiowe w języku polskim wykona 4 Mira Zimińska i Marjusz Maszyński Nad program: Reweła- 
cyjne dodatki dźwiękowe. Na I-szy Seans ceny zniżone. Scausy o godz. 4, 6, 8 i 14.30 

  

нар 
Jutra 

w ki 

Przepyszna muzyka 
jska 

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELRA 47. tel 

no 95 H2LLYWOJD" Włodzimierz G3jdarow , Ita Rina Mickiewicza 22 

w obrazie z życia rosyjskiego p. t. 

Na falach namietności. 
Super Przebój dźwiękowy! % Ź BTA NOCKA dramat miłosny. 

W rol. gł. i Mikołaj Suzanin Nad program: Dodatki dźwiękowe, 
ua Billie Dove I Paul Łukas Na pierwszy scans ceny zniżone, 

15-41 Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W sobotę i niedz. początek o g. 2-ej. 

  

Dźwiękowe „CASINO” 
Jutro premjera! rrzebój dzwiękowy' w Swej naj OWszej i naj <epszej 

Króloaa «kra ów świata, boska z najlepszycn kreacji Greta Garbo 

  

  

  

  

  

  

  

Е Wielki dramat romantyczny. Dzieje duszy kobiecej 
składach aptecznych znanego no I. Wielka 47 POCAŁUNE targanej burzą zmysłów i namiętności, jie. 

środka oć odcisków O WIE para kochanków Greta Garbo I Conrad Nagel. 
Prow A PA KA Początek o g 4,6, 8 i Iv 5_W sohotę i niedzie ę o godz. 2-ej 

. ® 

i i . Poraz pierwszy w Wilnie! Šoi-szcie u rzeč najeenjalniejsz4 tragiczkę šwiata ż 
mhm KINO i r aa A Francesko Bertini 

PĄ Ne $T 6 BE $STRUKRY według słynnego utworu Henry Batallie'a L ŚR Ś „La possesion*. 

P is Wielka 42. Nad program! Wesoła komedja w 2 akt. Ceny od 40gr. 
Niniejszem mam zaszczyt p'da o - 
łaskawej wiad mości P. T., że ź daiem W tych f 3 6 A Anons! «e „STUJENTKA z QUARTIER LATIN" (Miasto Miłości) 
Sklep M<terjałów Piśmiennych z IWANEM PETROWICZEM I CARMEN BONI w rol gł. 

pot firmą 
LU Dziś! O cz-m mówi cały Świat? O okropnościach wojny w powieściach E REMARQJE'A. Najnowsze i najpięk- 

B L E 0 N 0 R A Kino-Teair niejsze arcydzieło jakiego dot». hczas BTW 3 e > ść 
przy ul. Św. J-ńskiej 1. obf cie za0- „STYLOWY“ nie byto i nie będzie $ 3 A Ś B RĄ M 

patrzony we: wszelkie muterjay р > Monumentalny epokowy dramat Narodów. Żadna księga i żadne pióro — nie potrałi opisać co ten f Im. 
ТЕаг е оке ННКС ТЕЛ WIELKA 36. Jedyne prawdziwe dzieło zaczerpnięte z powieści E. REWMA*QUE'A, które wyświeila się tylko u nas i nigdzie 

E. MOŻEJKÓWNA w żadnem innem tinie nie będzie wyświetlane. Е 3 

DO SPRZEDANIA fabryka cukrów i L Dziś i dni na tępny h' Wielki ч w-g głośne owiešci 

Peskelnepz nd temas |as | aS „URODA ŻYCIĄC "LT p „Ww centrum 
maki ZAW W B iż Ogiósteń ъ Ul. Kolejowa 19. w rolach gł: Adam Brodzisz, Nora Ney, B. Samborski, Е. B>do, Stefan Jiracz i inni znani artyści scen 

Karlina, Niemiecka 22, te! 605. (obok dworca kol.) warszawskich. Pocz. seansów o godz. 5 w niedz. i św. o godz. 4 p. p.       
    

  

      

    

Na raty Szł.tygodniowo 
Wyżymaczki amerykański gwaranto- 
wane, oraz wszelkie wyroby platero- 

wane Norbilna i Frageta. 
F-ma, Wygoda”, WPohulanka 16, m. 36 

  

OBWIESZCZENIE 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 
Ch Smajkiewicz na zasadzie par. 53 м- 
strukcji o przymusowem ściąganiu podat- 
ków i opłat z dnia 17. V. 26 roku (Dz. !'rz. 
Min Skarbu Nr. 15) podeje do wiadomości 
peh'icznej, że w dniu 9 marca 1931 roku 2 
godzinie ł0 rano w sali licytacyjnej Izby 
Srarbowej (Wielka 66) odbędzie się sprze 
duż z licytacji 48-iu worków mąki, vsząco- 
wirych na złotych, należących do 

  

Kieńskiego Anszcla, uł Zawalna 43, na po 
krycie zaległości podatkowych 

Aukcjonista C h. Smajkiewicz. 

  

Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin ! S-ka 
Spółka z ogr. odj 

"Wilno, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843, 

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

  

DOKTOR 

   kis WIELK. А 21 
Zeldowicz tel. 921, od 8-1 13.9 (ametyki 

chor. skórne,  wene- . 
тусгпе, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

„AKUSZERKA 

DOKTÓR „ją ŚMIAŁOWSKA LDOWICZOW A 
KOBIECE, WEN:„*(42 Gabinei Kosm 

tyczny, 534Wa m. SEC 
*i, plegi, wągry, t pie 
bradawai, karzaiki, w 
padanie włosów. Me 

э 1е mł. Mickiewicza 24, kio Ра tei.-277, - 

  

Dr. medycyn 

Cymbier 
Choroby -weneryczne, * © 

-Bowczo. Mickiewicz GABINET 
KOSMETYKI LECZ je 9—2 i ь Li NICZEJ 

# 

+ Tel. 15-64. 
& 

"Dr Ginsberg 
Choroby skėrue, we- 
aeryczne i moczopłcio- 

  

CZA 31 m. 4. 
kobiecą 

в — 154 8. Tel, 
` 567. 

  

DOKTCR Wypa ianie 

choroby weneryczne, nalnej, 
skórne i moczopłciowe Codziennie od g. 10—8, Ludwisarska 1—12 

Wielka 19, od 9 do 1 WZ: P."40. 

LEKARZEJ Biumowicz 
choroby weneryczne, "uje, doskonali, osismie do 50 pokoi na szkołę 
skórne i moczopiciowe za usrwa braki i staży średnią i internat. Po- 

1%, zczniczej 

  

    

RACJONALNĘJDo wynajęcia: 
*|) sklep z pokojem, 

WILNO, MICKIEWI- 2) mieszkanie: 3 poko- 

Urod konserwu- 
$ je, dosko- M 

(we. WileAska 8 odnali, odświeża, usuwa mieszkanie z 4 pokoi 
jej skazy i braki. Masaż  wYgodami, ul. Góra 
twarzy i ciała (panie) Boufałowa 19. 
Sztuczne opalanie cery. " 

włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 2 
bycze kosmetyki racjo- Suchy, cieply, dla sa- 

Żiro dę koms20 lokalu 

Gabinet + Żądine boisko i ogró- 
Cedi6 dek. Oferty składać w. 

i Redakcji „Słowa”, 

.Hryniewieczewej, | — 
u. WIELKA M 18 m3.- Mjeszkanie 
*rzyj,wg.10-11 4 

  

-7.6-c0 pokojowe ze 
W. Z. P. M M. wszelkiemi  nowocze- 

5 snemi wygodami do 
wynaję ia. Ogłądać od 
9 — 121 ой 4 —6-е!. 

LO K A L Ef Tomasza 

Pokój duży 1—2 pokoje 
frontowy, z meblami z szjonem. „na pocze- 
lub bėz z niekrępują- kalnię nadające się dla 

сет 1“"*1%;;'1- ё"о „a d ktora, adwokata, do 
najęcia. C lać można wypajęcia, ul. Tri 
ad io BioSA ML deck, 
popołudniu. Jagielloń- 

Paryżanka 
je, przedpokój, kuchnia. poszukuję w Wilnie 

Kalwaryjska 27. « —o posady do dzieci. Wy- 
Do ; że i WINA NA Do- 

najecia skonałe rekomendacje. 
a. ie Chętńie demiplace, — 

/ygmuntowska 22 —4 
Od 2 -3. 

      

—0 

  

Poszukuje się 
młodej służącej, z do- 

4- bremi  Świadectwemi, 
motn:go do wynajęcia umiejącej czytać i pi- 

sać. .Wiadom: ść w ad 
ministracji „Słowa*”. 

Pokój 

  

  

Ain) Poszukuje się Ogrodnik Zamiłowana 
dyplomowany z »ilku-w swoim zawodzie, 
letnią praktyką zakła- starsza, _ inteligentna 
da ogrody, .parkl oraz wy'howawczyni 
inspekcje stałe. Sło- poszukuje posady do 
wianska 4 m. 8 (Nowy dzieci w wieku przed 
Świat) od 9 — 10 rano szkolnym; posiada refe- 
————— rentje Wilno, 3 Maja 

Nauczycielki- № 15 m. 3. 

korepetytorki 
dla przy gotowania dzie- 
wczynsi do 1 klasy 
Nazaretanek poszukuj-. 
Wiadom ść: Subocz 6 

SPE 
u dozorcy. | ' R 0 2 N E 

Ekonom „Za '0000 dolarów 
potrzebny do majatku, sprzedamy kamienicę 

  

  

Zgłaszać się ze Świa- w centrum miasta, O 
vectwami: Pilsvdskiego 
13 — 5 godz. 4—6 
— 

26 mieszkaniech, z do- 

chodem 14.000 zł. 
Konwersacji Wileńskie Biuro Ko- 

francuskiej i korepe- misowó_- Handlowe 
tycji w zakresie szko- Mickiewicza 21, m. 4 
ły średnej od 1 zł. tel. 152. 
za god inę udziela ru- 
tvnowana nauczycielka 
Zgłoszenia: Administr. 
„Słowa* dla J. R. 

  

Sprzedaje się 
kamienica - w śródmie- 
ściu o 29 mieszka- 

  

    

Pani rekomenduje do- 
sk -nałą n'a h, dochód roczny 

31.000 zł. * Informacje: 
kucharkę Gimnazjalna 6 — 15 

do ws ystkiego przv- godz. 4—6 pop. 
byłą ze wsi. W. Po. SE 
hulanka 43 m. 4 

  

    

  

Sprzedam lub zamienię na dom w Wilnie 
Folwark w obrębie m. Hol- 

: szany o przestrzeni 
52 ha wraz z budyn ami. Komunikacja 
autobusowa, Dow. Piłsudskiego 8, m 1 

u wiaś iciela.   

  

    
   
      

  

    
   

Uwaga Amatorzy Fotografji! 
Spółdzieinia Cechów Fotografów Wileńskich 

Wilno, ul. Tatarska 6 - 
otrzymała świeży transport wszelkich materjałów foto- 

grafi'znych oraz w konyw je szybk roboty amatorskie 

  

    

  

    

  

        SPRZED * 

  

A Aż i 

Trójka z wbud. 4 bieg. głośnik.em 

1 Wyłącza stację lokalną. 

2. Daje wiele stacji zagranicznych. 

J. Zunełne złudzenie żywego słowa i muzyki 

4, Prosta obsługa. 

Ządaicie demonsfracii! 

  

Pi 
0 światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
tako: 
uzni 
w kraju przez najwybitniejszych tachow= 
ców 
niu 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

K. DĄBROWSKA 
1 VYNATECIĘ 

    

   

  

   Brzekonajcie się! 

0000000000000000001 
RARARARARRRA ANA N 

Obwieszczenie 
W'ieńska lxba Skarbowa podaje do ogólnej wiadomości, 

że zgodnie z rezporządzen'em Ministra Skarbu z dnia 24. XŁ 
30 r. (D.U. RP, Nr. 97 poz. 683 ex 1930 r) z dniem ilip-— 
ca r. b. będą ustanowione Powiatowe Wolne Składy Soli, za- 
miast dotyciiczasowych hurtowni solnych, które z dnien tym. 
będą zlikwidowane 

Na terenie tut. Izby hędzie utworzonych 9 Wołnych Skła- 
dów, a mianowicie: w Wilnie (Grodzki), w Głębokiem na po- 
wiat Dziśmieński, w Mołodecznie na pow. Mołodecki, oraz w 
powiatach: Brasławskim, Postawskim, Wilejskim, Wileńsko 
Trocki, Święciańskim i Oszmiańskim. 

Do uzyskania zezwolenia na prowadzenie Wolnych Skła- 
dów Soli w wyżej wymienionych miejscowościach będą miełi 
pierwszeństwo dotychczasowi koncesjerarjusze wołnych skła- 
dów i hurtowych sprzedaży sok. Ze względu na małą liczbę 
tych składów zrzeszenie się dotychczasowych koncesjonarju- 

anina i Fortepiany. 

ź Arnold Fibigier, Kerntopt i' Syn, 
ane rzeczywiście za najiepsze 

na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
w 1929 1. i w Wilnie w r. 1930 

WILNO, 
ml, Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

  

  

JEŻELI 

nv Fara zł. 

  

NIE SZYLLER - SZKOLNIK, 
to któż inny potrafi szczegółowo określić ли 
[Twó' charakter, zdolności, i przeznaczenie.? <ŚŻ 
Napisz imię, nazwisko, 
trzymasz próbną analizę darmo. Poznasz, 
«im jesteś, kim być możesz.. 

Warszawa, Psycho - Grafclog Szylier - 
Szkolnik, Nowowiejska . 

Znaczhami pocztowemi 75 gr. na prze- 
»yłrę załączyć. Przvjęcia osobiste płatne 14 
|— cały dzień. Analiza szczegółowa, ГОГО- 
skep, > słynnego medjum Evię- 

32, 

miesiąc urodzenia, 

Szy tej branży jest wskazane. 
Podania osów, ubiegających się-o te zezwolenia, winny 

być wniesione de dnia 15 marca b. r do tut. Izby Skarbowej 
za pośrednictwem w'aściwych Urzędów Akcyzowych, z poda- 
niem wszystkich danych, wymienionych w $ 13 wyżej zacyto 
wanego rozporządzenia. Ministra Skarbu. | 

Podania, wniesionc po upływie wyżej oznaczonego termi- 
nu nie będą rozpatrywane. ° 

(—) E. Ratyński. 
Prezes Izby Skarbowej | 

ТНАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧНЫА ЗЯЯ 
)00000000000000000© 

     
m. 6. 

  

  

oprocento * anie 
Dom H.-K. „Z2* 
cheta“ M ckiewi- 

KAŻDĄ 
S 

somę gotówki w |SEJR "EWS, Oszczędności OBIADY znać pz Różne sumy 
Bonzo kilo 2.80 swoje złote i dolary uriwylskiego 6-, m. 14 kas Hachowo -ko.es- Ulokujemy wyłącznie | 
GRY SE donre |poleca firma „Zwię. Ulokuj na paso pondencyjne im. profe- Na Dardzo pewne hi- 

    cza 1, tel. 9-05. 
  

  

nowe i u ywane naMINOGI w zalercie || j. Jauros 
na wagę i 19 =22 

6 
raty. Kijowska 4—10 

Abelow 
  

Dom sprzedam 
murowany, trzypiętro- 

ciela 

w dob ym starie do 1) Sypialnia dębowa z spondencji handlowej, tel. 152. 
sprzedania, ul. Mickie- Wydaje KO piasim okiem ir kru-stenograf,i, na ki han” 7 M 
wicza 35, m. 33. р й * stacji polisandrowej. dlu, prawa, kaligrafji, Najłatwiejsza 

RYBY 
SANDACZE mrożone - 

Pianina I fortepiany DORSZE mrożone 

w 
BAŁY 
ŁOSOŚ wišlany 
WĘGORZE i inne 

najtaniej p leca: 
wy, niedrogo. Połocka D.-H S. BANEL IS ka 
8, wiadomość u właści- w Wilnie, 

—i cza 28, 

dryński'* Wileńska 28 

Beckera 
fortepisn 

    

oprocentowanie. 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, Sre= 
brem OSA NZ 
niami. LOMBA! С 

gabinetowy Katedralny, Biskupia 12 

sora Sekuło 'icza War- poteki miejskie i wiej- 
Tanie meble szawa Żurawia, 42 Kur 

na raty sy wyuczają listownie: 
we wzorowych — жаг- buhaite' ji, rachunkowo- 
sztatach do sprzedaniaści kupieckiej, kore- 

  

skie. 
Wileńskie Biuro Ko 
misowo - Hindlowe 

Mickiewicza 21, m. 4, 

  

brylantów, futer, me- 
bli, pianin, samocho- 
dów i wszelkich towa- 
rów. —4 

2) Gabinet mahoniowy pisania na maszynach, 
mo iel 193! r. Na Wy- towaroznawstwa, — an= 
stawie Targów Półn gielskiego, francuskie- ków obcych „Linguż 
(Grand Prx)  Subocz go, niemieckiego, piso- phone*, Wiłno, ul.Nie- | 
19, tel. 198 od 12 -— 3 wni, gramatvki p Iskiej miecka 3, m. 6. 

oraz ekonomii, Po u- 

Wylęgarkę kończeniu egzamin. 

amerykańską oryginal- Żądajcie prospektów. 

ną Biickeya na 210 jaj $ 
oraz sztuczną mstkę W Fortepian fir. 
bard o dobrym stanie 
sprzedam. Obeirzeć 

i najprędsza metoda 
nauczania się języ-   

  

     
gdzone: 
K białorybi - 

sa Zginął kot 
Mihlbacha z + pu- 

można u dozorcy domu prawie nowy okazyj: ie szysły. proszę wskazać 

| 
! 
it 

| Mickiewi- Subocz 6. 
telefon 8-49.; 

do sprzedania, Ul. Gi- za wynag odzenie, Se- 
mnazjalna 10, m. 2. natorska 19. Ą 

  

  
  

  

  

 


