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KWESTIA MAJEJSZOŚCI DTNIEJE JEDNAK WE FRANC 
Zamach bombowy na Herriota 

Akt terrorystyczny dziełem separatystów bretońskich 
PARYŻ. PAT. — Na pociąg pośpiesz 

ny, wiozący do Nantes premjera Herrio- 

ta i inne oficjalne osobistości, dokona- 

no zamachu. Według iniormacyj, otrzy- 

marych w ministerstwie spraw wewnętrz 

nych, zamach odbył się w następujących 

okolicznościach: ; 

Około godziny 5-ej rano strażnik ii- 

nji Ingrandes - Nantes został obudzory 

odgłosem eksplozji. 

Po pierwszej eksplozji w kilka minut 

nastąpił drugi wybuch. Strażnik natych- 

miast udał się na tor kolejowy i stwier- 

dził, że szyny, po których miał przejsź 

pociąg pośpieszny do Nantes, zostały na 

większej przestrzeni wysadzone przy po 

mocy materjału wybuchowego. 
Strażnik poinformował natychmiast 

naczelnika stacji, który ze swej strony 

polecił zatrzymać pociąg. Tylko dzięki 

zimnej krwi strażnika, premier  Herrict 

uniknął katastrofy. 

PARYŻ. PAT. — Przedstawiciel jed- 

nej z agencyj telegraficznych otrzymał 

oświadczenie premjera Herriota, uczynio 

ne natychmiast po wykryciu zamachu. 
Według premjera, sprawcami są se- 

paratyści bretońscy, którzy swoją zniko 

mość usiłują zamaskować burzliwemi za 

machami i demonstracjami. Premjer przy 

pomniał pokrótce sprawę niemieckiego 

nacjonalisty Koerbera, agitatora  hitle- 
rowskiego we Francji, zamieszanego w 

zamachu separatystów bretońskich w 

Rennes. 

Poniewaž žadnych dowodow przeciw- 

ko Koerberowi w przedmiocie zasilania 

pieniędzmi ruchu separatystycznego nie 

zdołano zgromadzić, zadowolono się wy 

daleniem go z Francji. Zarazem premjer 

zaznaczył, iż niedawno w jednym z dzien 

ników irlandzkich ukazał się list, zapo- 
wiadający szereg zamachów, jakich ma- 

ją dokonać separatyści bretońscy. 

JAN DOKONANG ZAMACHU 
PARYŻ. PAT. — Dochodzenie w 

sprawie zamachu na pociąg pod Ingran- 
des stwierdziło, że sprawcy uszkodzenia 

toru przybyli na miejsce autem i w ten 

sposób odjechali. W pewnej odległości 

od miejsca eksplozji, która uszkodziła 

szyny, znaleziono na torze czerwoną la- 

tarkę. в 

Agencja Havasa zaznacza, iž zamach 

nie miał na celu prawdopodobnie osoby 

* kobierca księstwa bretońskiego, 

premjera, ponieważ inny pociąg musiał 

przejść po torze przed pociągiem, w któ- 

rym jechał Herriot. Prawdopodobnie cho 
dziło więc o powstrzymanie podróży Hier 

riota do Nantes. 

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE PŁYTY 
PARYŻ. PAT. — W przemówieniu 

powitalnem mer miasta Nantes wyraził 
radość miasta, iż gości w swych mu- 
rach szefa rządu francuskiego. 250 tysię 
cy Bretończyków poległo na polu waiki 
za wspólną sprawę francuską -— oświad 
czył w dalszym ciągu mówca. Przez to 
samo Bretończycy dali dowód w wymow 
my sposób, że czują się związani niero- 
zerwalnemi węzłami z Francją. Nantes 
dutnne jest z tego, że spełnia rolę bramy, 
zarówno do Bretanji, jak i do Francji. 

Przy tych słowach, przy dźwiękach 
mursza bretońskiego, odsłonięta została 
płyta z następującym napisem: „W tym 
zarnku książąt bretońskich w sierpniu 
1532 roku Franciszek I, król Francji, spad 

wydał, 
na prośbę stanów, zgromadzonych w 
Vannes, dekret o zjednoczeniu Bretanji z 
Francją. 

Po odegraniu ponownie marsza bre- 

tońskiego, premjer Herriot wygłosił prze 
  

mówienie, w którem Ślił, że przez 
ten akt Bretanja Ada swe a 
Francji. 

Akt ten był długo obmyślany i unja z 
Francją jest nierozerwalna. Zjednoczenie 
tycia żiem uwieczniło szereg ofiar. Licz- 
ni męczennicy podkreślali zawsze niero- 
zerwałność węzłów, łączących  Bretanję 
z Francją. 

* * * 

PARYŻ. PAT. — Dziwnym zbiegiesi 
okoliczności dzisiejsze dzienniki pary- 
skie opublikowały uwagi prasy  berliń- 
skiej co do zastosowania przeciwko Koer 
= represyj przez władze  irancu- 
skie. 

„Deutsche Tagesztg.", której Koerber 
był dorywczym współpracownikiem, za- 
znacza, iż został on wydalony z Francji 
za współudział w separatystycznej akcji 
bretońskiej. : 

„Berliner Tageblatt“ wystepuje Zz pre 
tensją do premjera Herriota, že jako wol 
nomyśliciel nie respektuje wolności pra 

sy. Zamach na Herriota — zaznacza je- 

den z dzienników francuskich — jest cha 

rakterystycznem podkreśleniem zarzutów 
„Berliner Tageblatt“, uczynionych Herri- 

otowi. 

  

Schieicher popiera Hitlera 
PERTRAKTACJE CENTRUM 

BERLIN. PAT. — W ciągu dnia dzi- 

siejszego toczyły się nieoficjalne rozmo- 

wy przedstawicieli narodowych  socjali- 

stów i centrum. 

Po południu odbyło się spotkanie mię 

dzy przewodniczącym partji centrowej 

prałatem Kaasem a byłym prezydentem 

Reichstagu Goeringiem, występującym 

w charakterze połnomocnika Hitlera. Wy 
nik pertraktacyj otaczany jest przez obie 

strony tajemnicą. 

Według doniesień prasy, Kaas wyra- 

zić miał zasadniczą zgodę na oddanie na 

rodowym socjalistom urzędu kanclerza 

w nowym rządzie. Warunkiem zgody 

centrum jest rezygnacja partji narodo- 

wo - socjalistycznej z kandydatury Hitle 

Z HITLEROWCAMI 

ra. Centrum żąda oddania sobie teki mię z jugosiowiańskich strażników 

nistra spraw wewnętrznych. Równocześ- 

nie Hitler konierował z ministrem Schlei 

cherem. 

W kołach politycznych utrzymują na- 

dal, że Schleicher popiera kandydaturę 
Hitlera. Hindenburg odmńwił przybycia 

na konierencję z Goeringiem. 
Niemiecko - narodowi odrzucają kate 

gorczynie kandydaturę Hitlera na urząu 

kanclerza, wysuwając na to stanowisko 

przedstawiciela swego w osobie barona 

von Lueningcka, prezydenta Nadreńskiej 

Izby Rolniczej. Lueningck jest zwolenni- 

kiem polityki zagranicznej gabinetu byłe 
go kanclerza Papena. 

Wybuch cysterny gazów trujących w Tylzy 
KRÓLEWIEC. PAT. — Donoszą Z 

Królewca: Opinja publiczna poruszona 

jest wiadomością o wybuchu w Tylży 

cysterny z gazem trującym. Wedle oli- 

cjalnego komunikatu, był to transport 

ENN ISIN ROZ TZ TOTO RZAKZZNĄ TOOOORDETESRE DOK: WAZA KOD EO DDWAO BE. 

Posłowie Stronnictwa Ludowego 
pod ochroną policji 

LUDNOŚĆ DOŚĆ MA DEMA GOGÓW OPOZYCYJNYCH. 

WARSZAWA. — Dnia 20 bm., o go- 
dzinie 12 Stronnictwo Ludowe odbyło 

wiec pod gołem niebem w Wilanowie. 

Zebrało się około 1300 osób. 

Na wiec przybyli między innemi Wi- 

tos, Kiernik, Nosek, Bagiński, Smoła, Ma 

linowski, Kosmowska, ks. Panaś i inni, 

Po przybyciu pochodu z muzyką i 
sztandarami na plac w Wilanowie roz- 
poczęto wiec pod przewodnictwem „osła 

Noska. Jako jeden z mowców  przema- 

wiał w imieniu władz Stronnictwa Ludo- 

wego pos. Malinowski. Przemówienia 

pos. Malinowskiego zebrani wysłuchali 

spokojnie, lecz następny mówca ks. Pa- 

naś gwałtownie podburzającą formą swe 
go przemówienia wzbudził zebranych tak 

dalece, że rozległy się okrzyki przeciwko 
przywódcom zebrania, przyczem tłum za 
czął napierać na trybunę. 

Obecny ra zebraniu przedstawiciel 

władzy administracyjnej wezwał prze- 

wodniczącego zgromadzenia posła Noska 

do uspokojenia zebranych. Poseł Nosek 

uczynił to, jednak w takiej formie, że wy 

wołał skutek wręcz przeciwny. Wzbu- 

rzonony tłum zajął trybunę, zmuszając 

posła Noska do ustąpienia. Tłum w dal- 

szym ciągu nacierał na swych przywód- 

ców, przyczem został lekko poturbowany 

przedstawiciel starostwa oraz komendant 
policji. Jeden z posterunkowych, zasła- 
niający ks. Panasia przed  wzburzonym 

tłumem, został lekko ranny w rękę. 

Wobec niemożności przywrócenia 

spokoju przez prezydjum wiecu prze i- 

stawiciel starostawa rozwiązał zgromia- 

dzenie, przyczym policja przystąpiła do 

rozpraszania zebrania, zatrzymując kil- 
kunastu napastników. 

Kierownikom wiecu i posłom udzieio- 

no ochrony policyjnej przed  wzbtrzo- 

nym tłumem i odprowadzono ich do miej 

scowej restauracji, gdzie zatrzymali się 

do przybycia kolejki. Ochrona w skła- 
dzie kilku policjantów towarzyszyć 

musiałą aż do Warszawy. 
Br 

chłoru płynnego, wysłanego przez tylzy- 

cką fabrykę celulozy. Ofiarą wypadku 

padły 23 osoby, które zostały przewie- 

zione do szpitala. Stan ich budzi poważ- 
ne obawy. 

Na miejsce katastrofy udała się straż 

pożarna oraz oddział saperów. Drużyny 

ratunkowe wyposażone są w maski ga- 

zowe. Wybuch gazu trującego w Tylży 

przypomina w dużym stopniu sprawę wy 
buchu fosgenu w Hamburgu. 

  

GESSLER © POLITYCE ZAGRA- 
N CZNEJ NIEMIEC 

BERLIN. PAT. — Wymieniany ostatnio ia 
ko kandydat na stanowisko kanclerza Rzeszy 
b minister Gessler ogłosił w prasie artykuł © 
zagranicznej polityce niemieckiej Na czoło za- 
gadnień polityki zagranicznej, W najbliższej 
przyszłości, pisze autor, wysuwa się walka 0 
rewizję postanowień terytorjalnych traktatów 
pokojowych o wykreślenie znośnych granie na 
Wschodzie i o utworzenie związku niemiec: 
kich państw Środkowej Europy 

Autor artykułu wskazuje, że od słynnego @- 
derzenia pięścią w stół Stresemana na Konie- 
rencji w Lugano polityka mniejszościowa nie 
posunęła się wcale naprzód. Gessler ubolewa, 
że rząd niemiecki nie wykorzystał ruchów na- 
rodowościowych zagranicą mimo, iż przeważ- 
nie przez Niemców prowadzona organizacja 
międzynarodowa występowała z odpowied- 
nią inicjatywą. 

  

Pilnik zwycięża w Warszawie 
WARSZAWA. PAT — W Warszawie roze 

grane zostały międzyklubowe zawody bokser- 
skie przy udziale zawodników klubów  war- 
szawskich Skody i Makabi, łódzkich z IKP i 
Barkochby oraz boksera wileńskiego ZAKSU-u. 

W wadze koguciej. Polak (Skoda) przegrał 
na punkty z Koenigsweinem (Makabi), a Wi- 
nograd (Makabi) zwyciężył przez techniczny 
nokaut Nawrockiego (Skoda). 

W wadze piórkowej Cyran- (Skoda) 
niósł zwycięstwo nad Andersem (Makabi). 

od- 

W wadze lekkiej Bąkowski (Skoda) wygrał 
z Wdowińskim (Łódź). 

_W wadze półśredniej Wysocki (Makabi) od- 
niósł zwycięstwo nad Staalem -II (IKP). Dru- 
gie potkanie w tej wadze Pisarski (Skoda) -— 
Pilnik (Wilno) zakończyło się zwycięstwem 
boksera wkileńskiego na punkiy 

W wadze średniej Staal I (IKP) został po- 
konany przez Mnaczaka (Skoda). Widzów 
bardzo dużo — przeszło 1500. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnja T-wa „Łot”. 
BIENAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANQWICZE — uł, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
''ABROWICA (Polesje) — Księgarnia K, 
(UKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ 

KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

— Dworzec Kolejowy — K. 
1WIENIEC —- Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 

' NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

Malinowskiego, 

i 

Smarzynski, | 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedsoszpańtow y 
nadesłane miliinet; 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 50 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji : iro; 

Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyirowe į tabelaryczne 0 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku niogą być przez Adriinistrację zmieniane dowolnie, Ža dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
GSZMIANA — Si 
PIŃSK —. Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 

POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, tl, 3 Maja5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Iow, ksjęgaraj Lui, „Kau“, 

pėldz, Naucz. 

ronje 2-ej į 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr, Komunykacy Oraż 
o 25 proc. drożej, 

TELEGRAMY Na nowym szlaku kolejowym 
  

ZJAZD PEOWIAKÓW 

WARSZAWIA. PAT. W niedzielę, w 
drugim dniu walnego zjazdu Związku Peo- 
wiaków, dokonano wyborów nowego zarzą- 
du na czele z p. ministrem dr. Stefanem 
Hubickim. 

W sprawie połączenia się Związku Pe- 

owiaków ze Związkiem Legjonistów w jed- 
ną organizację, uchwalono wniosek pole- 
cający zarządowi głównemu wszczęcie od- 
poxiednich pertraktacyj i zdanie sprawo- 

zdamia z ich wyników na następnym wal- 

nym zjeździe. 

KOMUNISTYCZNE POCHODY 
GŁODOWE W AUSTRII 

WIEDEŃ. PAT. Komuniści Górnej Au- 
stuji usiłowali w sobotę wieczorem urządzić 
pochody głodowe w różnych miejscowoś- 

ciach Górnej Austrji. Pochody te miały 
być skierowane do Limzu. Policja i żandar- 
merja rozproszyła, manifestantów, aresztu- 
jąc 87 osób 

ŻAGLOWEM DOOKOŁA ŚWIATA 

PARYŻ. PAT. Domoszą o śmiałej wypra 

wie 2 Polaków łodzią żaglową dookoła 

świata. Nazwiska. śmiałych podróżników 

brzmią: Rudolf Korniński i Władysław 

"Wagner. Mieszkają omni stale we Francji. 

W. niedzielę żeglarze przybyli do miejsco- 

wości Lacorogme. Stąd wyruszą do Casa- 

blanki w Maroku. 

NA GRANICY BUŁGARSKO- 
JUGOSŁOWIAŃSKIEJ 

BLAŁOGRÓD. PAT. Wiezoraj 13 komi- 
tadży bułgarskich przekroczyło granicę na 

odcinku Bossilowgrad, koło miejscowości 

„ Rossan, gdzie natknęło się ma. patrol jugo- 

słowiańskiej gwardji cywilnej, który od- 

par! ich w kierunku granicy. . 

Następnie interwenjował patrol jugo- 

słowiańskiej straży pogranicznej, przyczem 

doszło do starcia z mapastnikami. Ci ostat- 

mi rzucili 15 bomb, poczem wróciłi na te- 

rytorjum bułgarskie pod osłoną ogi; buł- 

garskiego posterunku granicznego. Jeden 
granicz- 

mych został raniony. 

ATAK KOMUNISTÓW NA RATUSZ. 

FRANKFURT ń/Menem. PAT. Tłum 

komunistów złożony z mężczyzn, kobiet i 

dzieci, zajął w sobotę po południu ratusz. 

Demonstranci obsadzili wszystkie wejścia 

poczem wtargnęli się do urzędu opieki 

społecznej. Na fotelach urzędników zlożo- 

no niemowlęta. Tłum rekrutujący się prze- 

ważnie z mieszkańców baraków dla bezro- 

botnych żądał chleba i węgła. Zaskoczo- 

ne władze zmuszone były do rokowań i u- 

stępstw. Policja po pewnym czasie opróż- 

niła gmach, unikając rozlewu krwi, ale 

przez dwie godziny demonstranci byli pa- 

mami na ratuszu i uniemożliwiałi urzędo- 

wanie. 

ARESZTOWANIE KOMYNISTÓW 

W GENEWIE 

GENEWA. PAT . Donoszą z Genewy, 
iż w związku z rozruchami dnia. 9 listopa- 

da dokonano dziś trzech aresztowań. Aresz 
towani są: komendant czerwonej gwardji 

w Genewie, redaktor genewskiego organu 

komunistycznego „Roten Fahne" sa 

Katastrofa budowiana 
w Palermo 

PALERMO. PAT. — Z niewiadomych 

przyczyn zawaliła się część domu miesz 

kalnego, zasypując pod zwałem gruzów 

12 osób, z których 7 poniosło śmierć na 

miejscu. Pozostali są ciężko ranni. Za- 

walenie się domu spowodowało przerwa 
nie ulicznych przewodów elektrycznych, 
co wywołało szereg krótkich spięć, któ- 

re unieruchomiły przez kilka godzin dzia 

łalność elektrowni miejskiej. 

Przedsesją LigiNarodów 
MIN. BECK PRZYBYŁ DO GENEWY 
GENEWA. PAT. — W niedziele wie 

czorem przybył do Genewy minister spr. 

zagranicznych Beck. : 

SPRAWĄ MANDŻURII 
GENEWA. PAT. — W związku z r02 

poczynającemi się jutro obradami Rady 

Ligi w sprawie miandżurskiej ujawnia się 

bardzo silna akcja propagandowa obu 

zainteresowanych delegacyj. Przygotowa 

ły one liczne dokumenty, mapy, brcszu- 

ry i książki. Delegat chiński przyjął przed 

stawicieli prasy międzynarodowej, wo- 

bec których wyraził nadzieję, że Lig4 Na 

rodów pokaże wreszcie, że istnieje dla 

prawa i sprawiedliwości i ma odwagę 

powziąć docyzje i czuwać nad ich wyko- 

naniem. 

JAPONJA ODRZUCA RAPORT 
ŁYTTONA 

GENEWA. PAT. — W niedzieię po 
południu ogłoszone zostały uwagi rządu 
japońskiego do raportu komisji Lyttona. 
Ogólnie stwierdzić można, że rząd tapoń 
ski odrzuca raport komisji Lyttona i 7a- 
warte w nim zalecenia. 

    

Przebrzmiały echa uroczystego otwarcia 

nowego szlaku kolejcwego na linji \Мого- 
pajewo — Druja; rozpoczęły się szare dni 
codzienmego, twardego życia... 16 b. m. 20- 
stał otwarty na nowej drodze mormalny 
ruch pociągów, który uwieńczył czteroletni 
wysiłek naszych inżynierów, kierujących 

budową kolei 

—-а оиии 
gu . A 

PR 

  

  

Cztery lata temu, wkrótce po rozpoczę- 

ciu robót przez Zarząd budowy kolei Wo- 

ropajewo — Druja wydaliśmy 18. XI. 

1928 r. specjalny numer (Nr. 266), poświę- 
eony budującej się kolei. 

Scharakteryzowaliśmy wówczas dzieje 

ziem, przez które miała przejść nowa kolej, 

dokładnie opisaliśmy teren i zastanawiali- 

śmy się nad znaczeniem nowej drogi ko- 

munikacy jnej. 

Podaliśmy wreszcie szereg ilustracyj i 

mapkę kolei Wioropajewo — Druja, uprzej- 

mie nam uzyczoną do reprodukowania 

przez b. Zarz. Budowy Dziś czarna linja na 

tej mapie oznacza już nie drogę, która ma 

być, lecz drogę, która jest, z której można 

korzystać. 
Jak jest potrzebna nowa kolej, wie ka- 

żdy, kto choć trochę zna stan dróg na tere- 

nie powiatów postawskiego, dziśnieńskie- 

go i brasławskiego. 

W swoim czasie pisaliśmy na ten temat: 

Dotychczasowy stam dróg gruntowych, 
stanowiących jedyny sposób lokomocji, na 
terenie pow. Postawskiego, Dziśnieńskiego 
i Brasławskiego przez które mowobudują- 
ca się kolej przechodzi. jest bardzo wozmai- 
ty. A więc na przestrzeni od Woropaje- 
wa do Połowa 22 klm. długości, jadąc dro- 

gą wojewódzką, od biedy jechać można 

pierwszych 6 klm. do Holbiei dzięki pozo- 

stałemu w niezłym stanie „nakatowi”* wo- 

jennemu. Od Hołbiei jednak do Połowa 

droga wojewódzka w okresie jesiennym i 

wiosennym jest nie do przeblycia. Chłopska 

furmanka, wioząca żyto do młyna w Poło- 

wie więcej miż 6 — 10 pud. mie jest w sta- 

nie pmzewieźć, chociaż stan koni pnzy rzą- 

dach polskich znacznie się poprawił. „Po- 

trzeba jest matką wynalazku”. W wa- 

rumkach lokomocji miejscowej przysłowie 
to znalazło zastosowanie w dobrach "hr. 
Przeździeckiego, gdzie wykorzystano połą- 
czenie wodne, komunikując się z Szarkow- 
szczyzną lódką motorową nzeką Holbiejką 
i jeziorami Hołbiejskiemi, aż do ujścia do 
rzeki Dzisienki. Za Dzisienką, po przepra- 
wieniu się na jej lewy brzeg od Połowa do 

Šzarkowszezyzny droga wojewódzka w wie- 
lu miejscach pozbawiona jest mostów o dość 

znacznej rozpiętości, tworząc objazdy, któ 

re wskutek niezliczonej ilości warjantów 

naszpikowanych ratumkowemi kołami — 

sterczącemi w bagnie wprawiają podróżne- 

go w trwożliwą. zadumę. Dobrze, jeżeli się 
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ujrzy na iwdnokręgu postać ludzką, która- 

by dała wskazówki, jak i kędy... inaczej 

ryzykuj sam.,. W obrębie Szarkowszczyzny 

glina, której pokłady dochodzą do 6 me- 

trów glębokości, tworzy teren wykluczają- 

cy wszelką nadzieję doprowadzenia do sta- 

nu znośnej używalności zwykłemi finanso- 

wemi środkami sejmiku. Tu problem dro- 

gowy może być załatwiony jedynie budo- 
wą drug bitych! Od nowego Pohostu, aż 
do Drui teren ten staje się dostępniejszy, 
grunty są lżejsze i przy odpowiedniem od- 
wodnieniu wód pojezierza Dźwińskiego są 
szanse pomyślnego załatwienia sprawy dro- 
gowej. 

W okresie jesienno-wiosennym podró- 
żowanie odbywa się konno. Każdy gospo- 
darz posiada siodło otroczone i jadąc prze- 
ważnie się spotyka konnych, którzy w ka- 
żdej sytuacji potrafią znaleźć „ścieżynkę'* 
dla ominięcia bagna. Podobny stan komu- 
nikacyjny daje się szczególnie-we znaki rol 
nikom w okresie jesiennego realizowania 
zbiorów. Maksymalne obciążenie wozu go- 
spodarza udającego Się ma targ wynosi 
10 — 12 pud. 

W tych warunkach tylko zima sprzyjała 
normalnej komunikacji, ale zima tnwała i 
śnieżna jest w naszym klimacie zjawiskiem 
niebardzo częstem. 

I oto przez bagma, błota i lasy przebiega 
dziś tor kolejowy, zachęcający ludzi do 
korzystania z pociągów i otwierający przed 
ludnością większe możliwości prowadzenia 
handlu. 

Teren przez który przebiega kolej, ma 
swoje bogactwa, swoje towary na wywóz: 
bydło — Miory, N. Pohost, owies — Ceres, 
Druja „Miory, Pohost,drėb — Druja, -- 

drzewo, Bobiń, Druja, Miory, N. Pohost, 
Jasno, Jody; Leonpol, Przebrodzie, Woro- 
pajewo, Połowo, konie — Jody, len — Cze- 
res, Druja Hermanowicze, Jasno, Jody, Le- 
ompol, Miory, N. Pohost, Szarkowszczyzna, 
świnie — Hemmanowicze, Miory, torf 
— Bobiń, Hermanowicze, Jasno, Czeres. 

Czy droga Woropajewo — Druja sta- 
nie się szlakiem handlowym, czy też będzie 
przedewszystkiem szlakiem komunikacyj- 
mym, — zawsze jej znaczenie będzie bardzo 
wielkie. 

To też dziś, gdy po czteroletnich wysi!- 
kach została wreszcie otwarta mormalna 
komunikacja na terenie, który nieraz w 
porze wiosennej lub jesiennej był nie do- 
przebycia, — musimy szczególnie podkreś-- 
lić znaczenie tego faktu dla ekonomicznego 

i kulturalnego rozwoju naszych ziem. 
I musimy wyrazić szczerą wdzięczność 

wszystkim tym, którzy się przyczynili do 
zrealizowania kolei, a przedewszystkiem 
kierownikowi robót, inżymierowi  Eugen- 
juszowi Kublickiemu, który pracował od 
pierwszego dnia rozpoczęcia robót. L. a. 

  

je się posadzki w kościele Św. Krzyża 
w Warszawie 

12 osób odniosło rany 

WARSZAWA. PAT. — W niedzielę, 
o godzinie 11 rano w kościele św. Kr7;- 

ża po ślubie, celebrowanym przed wiel- 

kim ołtarzem, zawaliła się kamienna po- 

sadzka w prezbiterjum. 12 osób spadło 

do podziemi kościoła, odnosząc cięższe 

lub lżejsze rany. 

Przyczyną katastrofy było osłabienie 

sklepienia w związku z przeprowadzane- 

mi w kościele instalacjami ogrzewania 

centralnego. Podpory, założone po wyję- 

ciu części ściany piwnicy, były niewy- 

starczająco mocne i zawaliły się pod cię 

żarem zgromadzonych w prezbiterjum 6 - 

sób. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BAA AAA AAA AAA 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
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Tydzień rolniczy 
w interpretacji Władz Skarbowych 

Przypominamy na wstępie punkt .IV 

postulatów rolmicbwa, uchwalonych ma po- 

siedzeniu Rady Wileńskiego Towarzystwa 

Orgamizacyj i Kółek Rolniczych w dniu 

12. X. 1932 r. z okazji Tygodnia Rolnicze- 

go, w sprawie chyba dostatecznie już osła- 

wionego podatku dochodowego: 
IV. W odniesieniu do podatku dochodo- 

wego, którego wymiary stoją 'w rażącej 

sprzeczności do rzeczywistych dochodów 
gospodarstw rolnych, żądamy: 

1) do czasu przywrócenia opłacalności 

produkcji rolnej, całkowitego zawieszenia 

tego podatku; 
2) po przywróceniu opłacalności gospo- 

dawstw rolnych, talsiego zmodyfikowania u- 

stawy o podatku dochodowym oraz odno- 

śnych rozporządzeń, któreby zabezpieczyły 

płatników od dowolnego i nieodpowiadają- 

cego rzeczywistemu stanowi, określania do- 

chodu gospodarstw rolnych. 
Ciekawem jest zestawienie tego postu- 

latu Tygodnia Rolmiczego z wymiarami 

podatku dochodowego, które w tym samym 

tygodniu zostały uskutecznione i które z 

tego powodu użnaliśmy za stosowne naz- 

wać „„Tygodniem Rolniczym w wykonaniu 

Władz Skarbowych. 

Przytaczamy fakt autentyczny: Oto pe- 

wien rolnik, uznany naogół za ścisłego i pe- 

dantycznego, prowadzący od czterech lat 

rachunkowość za pośrednictwem fachowe-. 

go biura rachunkowego, po całorocznych 

skrupulatnych zapiskach i kalkulacjach, 

prowadzonych w domu oraz po podobnej 

pracy biura rachunkowego, które ma pod- 

stawie zamknięcia szeregu księg podwój 

nej buchalterji wprowadza mu ostateczny 

bilans, — składa w przepisanym terminie 

zeznanie o dochodzie. 

Zezmamie przedstawia się dla niego wię- 

cej niż smutno, bowiem figuruje w nim 

45.829 zł. 26 gr. deficytu, mawet po do- 

liczeniu wartości zajmowanego mieszkania, 

drzewa opałowego, zużytego na 'własną po 

trzebę, zjedzonych produktów z gospodar- 

stwa i t. p. Zdawało by się, że teraz wspom- 

miamy rolnik może być spokojny, złożył 

bowiem w terminie zeznamie (gdyby nie do- 

trzymał tego feralnego terminu — 1-go 

maja, trafiłby 'w „zaoczność' i całe jego ze- 

znamie, łącznie z księgami i dokumentami 

ulracijoby 'wszellką 'artość dowodu). — 

Wydał wprawdzie kilkaset złotych ma ор- 

Jacenie biura rachunkowego, na zakup 

ksiąg; poświęcił codzień w ciągu roku mie 

jedną godzinę na imienne zapisanie każ- 

dego zatrudnionego mobotnika, każdego 

grosza przychodu i rozchodu gotówki, każ- 

dego nadojonego i użytego litra. mleka, w 

lecie, w czasie żniw, policzył "wszystkie 

snopy na polu i zapisał ile ich (każdego 

dmia zwiózł do stodoły, jednem słowem zro- 

bił wszystko co było w jego mócy by księ- 

gowość jego stała na wysokości zadania i 

mie została odrzucona. Zabezpieczyi się od 

fikcyjnego „wymiaru dochodu" na podsta- 
wie przeciętnych norm i od wymiaru podat- 

iku dochodowego od deficytu. Wprawdzie 

po kilku tygodniach otrzymał wezwanie — 

przedstawienia w. Urzędzie Skarbowym w 

Lidzie swych ksiąg do zbadania i spraw- 
dzenia przez fachowego buchaltera Władz 
Skarbowych, ale jest to normalna procedu- 
wa. Wie jednak, że to badanie będzie trwa- 

ło od rana do wieczora, że będzie polegało 

na zakwestjonowaniu każdej pozycji, że 
wreszcie mie będzie pozbawione szeregu 
szykan ze strony p. buchaltera, oraz uwag, 

świadczących o nadzwyczajnej kompeten- 

cji tegoż w wiedzy rolniczej; jak np. „zu- 

żyto umyślnie zadużo nawozów sztucznych, 

by mie było dochodu" (autentyczne). — To 

też nie chcąc wystawiać swych nerwów na 

tę próbę wytrzymałości, z drugiej zaś stro- 

my_ zdając sobie sprawę, że osobiście nie 

potrafi rozwikłać i wyjaśnić wszystkich 

atkanów podwójnej buchalterji — ów rol- 

mik mie decyduje się ma postawienie swej 

pracy i wydatków na jedną kartę. Woli wy- 

dać jeszeze kilkadziesiąt złotych na wyjazd 

i wystąpienie w jego imieniu kierownika 
biura rachunkowego. 

_Naogół jest jednak spokojny. Od trzech 

lat jego rachunkowość stoi ma dostatecz- 

nym poziomie, by oprzeć się atakowi bu- 

chaltera skarbowego. Atoli zaś wie, że w 

1932 roku Władze Skarbowe postanowiły 
nie uznawać rachumkowości wykazujące 

deficyt, że mają dość tej „psychozy* rolmi- 

ków, którzy nie chcą płacić podatków i 

urządzają jakiś „Tydzień Rolniczy”, w któ- 

rym uchwalają zawieszenie podatku docho 

dowego w rolnictwie z powodu ogólnej 

deficytowości gospodarstw rolnych. 

Zostaje więc zaskoczony, gdy otrzymuje 

następujące wezwanie ze swego  Umzędu 

Skarbowego: 
Lida. dnia 31 października 1932 r. 

Przewodniczący Komisji Szacunkowej 
podatku dochodowego w Lidzie 

Nr. 493, 1932 r. 

WoD 7. W AN E 

Przy badaniu treści zeznania ziożorego 

do wymiaru państwowego podatku docho- 

dowego ma rok podatkowy 1932 okres wy- 

miarowy 1931/32 — nasunęły się następu- 

jące wątpliwości: 
Zaofiarowane przez Pana  potwierdze- 

mie cyfr, zawartych w: złożonem zeznamiu 

o dochodzie za rok pod. 1932 księgi gospo- 

darcze zbadane w: dniu 6. VII. r. b. przez 

buchałtera skarbowego Matczaka zawiera- 
ją następujące braki i usterki, a mianowi- 
cie: 

1) Książka kosztów udoju mleka nie za- 

wiera udojów próbnych; 
2) książki inwentarzowe majątków nie 

podpisane przez właścicieli; 
3) książki kosztów majmu podziennika. 

mie we wszystkich wypadkach zawierają 
sumowanie dekadowe należności za najem. 

ną pracę; 
4) tenuta dzierżawna według umowy 

zł. 2.440 zapisano zaś do ksiąg zł. 1610. — 

Następnie zostaje '*ezwany, by w ciągu 

7 dni po doręczeniu niniejszego 'wezwania 

wyjaśmił podniesione wątpliwości (usunął 

braki). 
Czytając to wezwanie widzi. w ostatnim 

punkcie realny zarzut. Co do trzech pierw 

szych nie może się zorjentować, czy są to 

prawdziwe zarzuty, czy też jakieś mieporo- 

sumienie Co mają bowiem wspólnego 

próbne udoje z pojęciem ogólnego docho- 
du z gospodarstwa. 

Zresztą w: czasie rewizji ksiąg buchal- 

ter mógł zażądać dodatkowego okazania 

zapisek hodowlanych, t. zn. notesu oboro- 

wego i zażądać podpisania księgi inwen- 
tury. Najdziwniejszym zarzutem wydaje 
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się jednak, zakwestjonowanie rachunikowo- 
ści z powodu miesięcznego a nie dekadowe- 
go sumowamia księgi kontroli najmu T0- 
botnika. — Czyżby Władze Skarbowe były 

uprawmione do tak daleko idących zarzą- 

dzeń w dziedzinie społecznej, jak uchylenie 

marmalnego tygodnia pracy, zamykające- 

go się w sobotę, z wprowadzeniem na je- 

go miejsce systemu stosowanego dla po- 

borowych 'w wojsku, przewidującego de- 

kadową wypłatę żołdu! 
Lecz tego rodzaju rozważamia należy 

pozostawić ma stronie, gdyż wezwanie 

Pama Przewodniczącego Komisji Szacunko- 

wej skróciło ustawowy 14-dniowy termin na 

udzielenie wyjaśnień (usunięcie braków ) 

do 7 dni. Przytaczamy poniżej 'w dosłow- 

mem brzmieniu treści udzielonej odpowie- 

dzi naszego rolnika: 
Do 
Pana Przewodniczącego Komisji Sza- 

cunkowej Podatku Dochodowego przy 

Urzędzie Skarbowym «w: Lidzie. Е 
Na wezwanie z dnia 13 październi- 

Ika Nr. 493/1932 r. wyjaśniam: 
1) Księga udoju mieka mie zawiera u- 

dojów próbnych — gdyż takowe są wyka- 

zy'wame 'w księdze kontroli obory, która 

jako mie buchalteryjna, a hodowlana nie 

była złożona do badania. 

2) Ponieważ podpisałem bilans i ze- 

znanie o dochodzie, które są oparte na iu- 

wenturze, przeto sama inwentura została 

stwierdzond, obecnie na żądanie Władz 

Skarbowych imwenturę podpisałem. 
3) Księga kosztów najmu w ogólnej 

sumie zgadz asię z księgą Główną tak że 

tylko ogólne sumowanie odegrywa rolę, a 

nie sumowanie dekadowe. 
4) Załączam umowę dzierżawną, z któ- 

rej widać, że cały czynsz był pobrany w 

maturze i został obliczony w mastępujący 
sposób: 

120 p. żyta a 3 zl. 360.— 
300 p. ziemniaków 0,65 195.— 
50 p. wamzyw 0,70 35— 
2 tucz. wieprze wagi 15 p. 180.— 

utrzym. 1 krowy 140.— 

100 furmanek 300.— 
utrzymamie robotnika 400.— 

Razem: 1.610.— 

a nie jak w wezwaniu zł. 2.440.— 

Wilno, dnia 31 października 1932 r. 

— A dmia 14-go listopada, ostatniego 

dnia „Tygodnia Rolniczego”, omawiany 

przez nas rolnik otrzymał nakaz pia tniczy 

na podatek dochodowy w kwocie 1387 zi. 
z dodatkiem kryzysowym 337,50 zł. 

t. j. razem 1724,50 zł., — od „wymierzone- 
go mu dochodu" w kwocie 16.875—, z po- 
wodu odrzucenia ksiąg, które były sumowa- 

me miesięcznie, a mie dekadowo, z pozosta- 

tych bowiem zarzutów usprawiedliwił się. 

Nie będziemy utrudzali czytelników 

przytaczaniem podobnych, mniej lub wię- 

cej jaskrawych, faktów odrzucenia rachum 

kowiości wolnej z powodu braku dochodu 

na podstawie absurdalnych zarzutów. 
Ogramiczymy się do stwierdzenia istot- 

nego stanu rzeczy, że choć kryzys mie jest 

odpowiednim czasem do gruntownej refor- 

my systemu podatikowego, to z pewnością 
jednak rolnictwo mie przetrwa kryzysu 
przy obeonym systemie. Postulaty „Tygod- 
uia Rolniczego” wyraźnie to potwierdzają. 

IP, 
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cem jest urzę 
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Rażdy 2 czytelników, przeczytawszy 

tytuł napewno zatrzyma się nad artykułem. 
aby zrozumieć, w jaki sposób możma na nar 
tach jóździć w powietrzu. 

Mianem nart powietrznych ochrzczono 
szybowiec. 

Chciałbym mieco bliżej zapoznać czytel- 
nika z organizacją szybownictwa 'w Polsce 
oraz z techniką samego lotu. 

Ponieważ spotykać się będziemy z po- 
jęciami „lot szybowy” i „lot żaglowy”, przy 
sposobności wyjaśnię obydwa znaczenia. 

Lotem szybowym, albo slizgowym na- 
zywamy lot wtedy, gdy -:. platowiec ob- 
niża się dzięki przyciąganiu ziemi, iecz lot 

podlegając oporowi powietrza i odpowied- 
miej budowie skrzydeł odbywa się po linji 
nachylonej do ziemi skośnie pod tem bar- 
dziej ostrym kątem, im lepiej jest skonstru 
owany szybowiec. 

Loiem żaglowym mazywamy lot, w 
którym wykorzystuje się prądy powietrzne 
podobnie jak żaglowiec na wodzie. Źagla- 
> są w tym wypadku powierzchnie skrzy- 
deł. 

Szybownietwo rozwija. się eoraz lepiej i 

eo jest najdziwniejsze, že szybownictwo 
właśnie, które jest matką lotnictwa rozwi- 
ja się dopiero w chwili, kiedy dziecko jego, 
t. j. lotmietwo silnikowe jest w pelni roz- 

kwitu. 
Daje się to wytlumaczyć jedynie walo- 

rami użytecznemi lotnictwa silnikowego i 
możnością zastosowania dla celów wojen- 
mych podczas wojny, jak też do celów ko- 
munikacyjnych po wojnie. 

_ _ Pocóż więc ludzie zajmują się szybowni 
ctwem i komu to jest potrzebne? _ Odpo- 
wiedzi ma to jest klika: po pierwsze, nie 
zostało powiedziane ostatnie słowo odno- 
szące się do lotu bezsilnikowego. Nie wie- 
my jeszcze jakie możliwości daje lot bez 
motoru. 

Poznając dokładnie zachówanie się szy- 
bowica w: powietrzu, odkrywamy «coraz to 
nowe zjawiska, które wyjaśniają wiele wąt- 
pliwości przy budowie samolotów silniko- 

wych, co w konsekwencji pociąga ulepsze- 
mie sprzętu lotniczego. 

Po drugie szybownictwo daje możność 

każdemu prawie latać. Latanie na szybow- 

     

  

Prasa paryska doniosła o rzadkim wypad 

ku urodzenia Się trojaczków. Szczęśliwym oi- 
dnik policji paryskiej. 
AGH <a 

WIETRZNE 
cach jest podobne do jazdy na martach i 
stąd mavwa „narty powietrzne”. Nikt nie 

kwestjonuje korzyści wyniesionych ze spor 
tu narciarskiego, który wyrabia tężyznę fi- 
zyczną jak i duchową. 

W większym jeszcze stopniu zalety 
posiada szybownietwo. 

Nikt mie umiejąc jeździć na nartach nie 
probuje skoków ami też miebezpiecznych 
zjazdów z „telemarkami* i „christiania- 
mi“. 

Musi się konsekwentnie zaprawiać, za- 
czynać od małych zjazdów, od jazdy po ró- 
wninie. 

Tak samo ma się rzecz z szybownietwem 
Rozpoczyna się od „szurania'* po lotni- 

sku za samochodem, gdzie uczeń przyswaja 
sobie kolejno zasady uży sterów, za.cho- 

wania kierunku i równowagi. Po pewnej 

ilości takich szurań rozpo 
szemie się na wysokość kilku metrów. 
piero po zupełnem opanowaniu mechani- 

zmu sterowania i przyswojenia sobie auto- 
matycznego reagowania na niewłaściwe ru 
chy szybowca, wypuszcza się ucznia z nie- 
dużej górki przy pomocy liny. Odbywa się 
to w następujący sposób: Linę gumową o 

długości 100 metrów zaczepia się ma środ= 
ku jej długości o hak, znajdujący się na 
przodzie kadłuba szybowca. Pilot siedzi na 
swojem siodelku, przywiązany pasem. 

Szybowiec jest za ogon: przymocowany 
do kołka wbitego w ziemię. Za obydwa koń- 
ce liny chwyta po kilku uczni i rówmocze- 

śnie naciąga ku przodowi tak, że lina two- 

rzy literę „V*. Szybowiec jest przymoco- 

wany na dolnym wierzchołku litery V, a 

uczniowie równocześnie starają się obydwa 
ramiona 'wydłużyć. 

Po maciągnięciu liny puszcza się nagie 

ogon szybowca, iktóry z początku 'wolmo, 

później coraz prędzej sumie się po ziemi. 

wreszcie opierając się skrzydłami o powie- 

trze, umosi się do góry. Aaaa ANTANO 

te 

    

   
Do wykonywania lotów nadaje się te- 

ren pagórkowaty 'w które Wileńszczyzna i 

Nowogródczyzna obfituje. Mamy zatem 

azdanie ułatwione i możemy u nas tem 
piękny sport kultywować. 

Bronisław Zakrzewski 

  

Trojaczki 

Zdjęcie nasze przedstawia в ę matkę z tro- 
jaczkami. 

     

Czar i poezja przemysł 
Leży przedemną mapa Polski. Jestem 

w Wilnie. Na drugim krańcu, po przekątnej 
znajduje się serce naszego przemysłu 
Śląsk. Bliższe okolice stanowią odpowied- 
mie obramowanie. Poczynając bowiem 
gdzieś mniej więcej od Częstochowy, coraz 
częściej spotykające się kominy i hale fa- 
bryczne sygnalizują wikroczenie ma teren 

przemysłowy. 
Wileński natomiast krajobraz bardzo 

i to bardzo rzadko jest „oszpecony** w swej 
dziewiczości przez widome znaki postępu 
technicznego. 

Żyjemy w dzielnicy, gdzie pracę robot- 
nika fabrycznego, albo górnika znają prze- 
ważnie z wykładów szkolnych albo z ostat- 
nio coraz w większej ilości pojawiających 
się na rynku księgarskim, powieści, które 
za teren akcji obierają ośrodki przemy- 
słowe. 

Pęd zgoła uzasadniony. 
Mimął już okres romantycznych tkliwo- 

ści nad pięknem zachodu słońca i blaskiem 
księżyca. Szukamy mowych wartości — 

piękna ściśle złączonego z twórczemi prze- 
jawami nowoczesnego życia. To piękmo, po- 
ezję pelną rozmachu i mocy znajdziemy 
właśnie w przemyśle. 

Wystarczy: przyjrzeć się pracy w wiel- 
kich ośrodkach fabrycznych ażeby przy- 
znać powyższym. słowom słuszność. 

Kopalnia. Ubrani w kostjum górnika 
zwiedzamy kolejno wszystkie urządzenia, 
poczynając od maszyn! dostarczających e- 
nergję aż do chodników, w których kawa- 
łek po kawałku bryła za bryłą zmniejsza 
się pokład „czarnych djamentów:'. 

Wszystiko robi wrażenie wielkiego mi- 
sterjum tajemniczości. Pełni zaufania w 
sprawność i siłę maszyn wyciągowych zje- 
żdżamy, z szybkością 15 metrów na sekundę 
540 metrów pod powierzchnię. Niemiłe tu 
może uderzyć brak eałkowitego wrażenia 
przebywania głęboko pod ziemią. Czujemy 
się jakby w piwnicy. Murowane ściany i 

rzęsiste oświetlenie szerokich i wysokich 
kurytarzy zacierają niemal calkowicie e- 

mocjonalne wrażenia, odczuwane przy о- 
puszczaniu się na dno szybu, połączone z 

uciskiem w uszach. Szybko jednak wraca 

nastrój niby z bajki. Wehodizmy do krę- 
tych tumeli i tunelików, w których gdzie- 
niegdzie majaczy Światełko lampki górnika 
Poruszamy się w takt melodji wygrywa- 
mej pnzez pędzące gdzieś w oddali wago- 
miki i głuche uderzenia kilofów, przetyka- 
ne soczystemi wybuchami naboi dynami- 
towych. Co kilkadziesiąt kroków mijamy 
górników przy pracy. Do pasa obnaženi 
cali w sadzy — drobnym pyle węglowym. 
połyskują zębami i białkami oczu. Migot- 
lišve światełko lampki tworzy w załomach 
węgla refleksy zgoła fantastyczne, dziwnie 
harmonizujące z wyglądem pracujących 
tu ludzi. Dochodzimy do miejsca, gdzie 
w damej chwili zakładają naboje do wysa- 
dzenia pokladów. Wyczuwa się mastrój 
skupienia i odpowiedzialności. Wszystko 

gotowe. Odchodzimy za filar. Włączają 

prąd, z odległości kilkunastu metrów do- 

chodzi potężna detonacja, połączona z hu- 

kiem osypujących się brył węgla. 
Wiracamy. Jeden z górników śmiało 

idzie ku wyrwie i kilofem obija zwisające 
kawałki. Niespodziewanie gdzieś z boku, 

od góry odrywają się bryły i z hałasem 
spadają tuż przy kopaczu. 

Nad wszystkiem panuje uczucie 
rąca i wielkiego wysilku. 

Krok za krokiem, zżyci z niebezpieczeń 

stwem i atmosferą najbliższego niesamo- 

witego otoczenia, wyrywają górnicy z zie- 

mi ciepłodajny węgiel, ową energję sło- 

meczną zaktętą w połyskujące czarne bryły. 

Dziwny przy tej pracy panuje nastrój. 

Każdy porusza się jak najspokojniej, ma- 

łomówmie, niby «w skupieniu, w medytacji 

mad kruchośicą życia ludzkiego... Szczęść 

Bože!“ — ktėre msię witają w kopalniach 

górnicy, wymownie świadczy o ich reli- 
aa powstałej w obliczu potęgi ży- 
wiołu. 

Huta. Nowe królestwo mayśli ludzkiej, 
dziwnie efektowne, dziwnie zewnętnzne. 

Wielkość człowieka podziwiamy ma każdym 

kroku. Technika ma tu pole do zademon- 

strowania najnowszych zdobyczy. Niby w 

bajce jesteśmy świadkami, jak ibez pomocy 

rąk ludzkich, kilkunastu tonowe bloki wę- 
gla spalają się na koks, wysuwając się z 

olbrzymich pieców ma wagoniki, jadą pod 
pod prysznie, po którym unosi się obłok 

g3- 

pary ku niebu i wreszcie wysypują się na 
platformę, z której wędrują w. świat, al- 
bo zostają zużyte na miejscu do przerób- 
ki mud żelaznych. 

„Żelazo. Dziwnie inaczej ono wygląda w 
hucie. W jednym miejscu tryska świecącym 
się strumykiem z otworów: pieca, ściekają- 

ce ognistą lawą do form, w drugiem zaś 

miejscu zadziwia, przyzwyczajonego do 

twardości stali obserwatora, swoją nieza- 

radną miękikością. Potężne sztaby, o gru- 

bości półmetrowej, : dają się z łatwością 

wialcować na cieniutkie w: porównaniu z 

poprzednią szyny kolejowe. A_ krajanie 

żelaza. 
Masło człowiek kraja z większym wy- 

siłkiem niż maszyna żelazne sztaby. Na- 

strój i wrażenie potęguje zgoła niesamo- 
wiite otoczenie. Nad nami przesuwają się 
olbrzymie przęsła w najrozmaitszych kie- 
rumkach z piekielnym hałesem. Tuż obok 
w niezwykłym blasku z ogluszającym świ- 

stem wypływa ognista masa. Lokomotywy, 
wagoniki i ludzie, wydają się tu zabawika- 
mi, które lada chwila mogą gdzieś przez n:- 
kogo nie zauważone zostać zmiażdżone. Bu-- 

chający zewsząd żar i czerwień żelaza od- 
rywają od rzeczywistości 

Wychodzimy na ulicę. Żółwim krokiem 
człapie szkapa dorożkarska, przekupień wy 
krzykuje: „Tylko jeden! złoty!* Szaliki! 
krawaty!. 

Nie. Literalnie nie nie przypomina nie- 
dawno widziane wrażenie. Rodzi się żal, za 
przerwańym snem o potędze twórczej my- 
śli' marnego człowieka. 

Wrażenie nicości i wielkości  człowie- 
ka jakędyby kołują, raczej kłębią się w 
naszej świadomości. 

Fabryka. Coś odrębnego od rzeczy, po- 
przednio widzianych. Nie prawie na efekt 
wszystko prawie na wyczucie i zrozumie- 
nie. Maszyny, dziwacne przyrządy trawią 
w sobie sekrety produkcji. Nie zdradzają 
sekretów. Robotnik w: nowoczesnej fabry- 
ce musi przedewszystkiem mic nie robić. 
Ma za zadanie tylko śledzić i cdezytywač 
szeregi... metnów i.. skopów, które są pul- 
sem organizmu fabrycznego, Wygląda też 

jak spacerowiez, któremu trochę się mu- 
dzi w pustej sali. Nie dziwnego w olbrzy- 
mich halach od czasu do czasu spotyka się 
człowieka. Uregulowame i mastawione idzie 
wszystko (0 zgrozo, co za porównanie) jak 
w zegarku. A eo najważniejsze warumki 
zewnętrzne mie zdradzają bynajmniej og- 
rommu pracy i potężnych energetycznych 
wyczynów. O pracy 1500 osób, 250 tonach 
produkcji drzewnej i 7000 — 8000 zużytych 
dziennie kilowatów mówi się tu jak o 
pogodzie, o kwiatach, które przyozdabiają 
wszystkie prawie hale fabryczne, stwarza- 
jąc dziwnie przyjerany, pogodny mastrój. 
Czat potęgi przemysłu udziela się nie wszy- 
stkim. Trzeba bowiem tu umieć kojarzyć 
wrażenia wzrokowe ze zrozumieniem isto- 
ty rzeczy. 

Refleksje wycieczkowe, powstałe przy 
oglądaniu ośrodków: przemysłowych nabie- 
rają cech niesamowitości pad wpływem nie- 
przespanych nocy. Kiedy się jednak wróci 
do rodzimego miasta i gwoli przypommie- 

niu przeżytych wważeń przy pomocy mapy 
odrywa się od rzeczywistości, powstaje w 

świadomości myśl, że do zbiorowiska zna- 

nych dotychczas wzruszeń dochodzi czar 

i poezja przemysłu. JÓŻEF LEWON 
——=0-0-0=   

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych 5z. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 2а- 

iegającym w spłacie. 

  

PROMIEŃ 
Gdy przed półrokiem nowa ustawa szkol- 

na zaczęła być wprowadzana w życie, prze- 
widywaliśmy nieuniknioną „arystokratyza- 
cję” penmej części szkół powszechnych, czy- 
li powstawanie szkół prywatnych, przezna- 
czonych przedewszystkiem dla dzieci inteli- 
gencji. 

Państwiowe szkoły powszechne nie mogą 
zaspokoić wszystkich potrzeb i obsłużyć 
wszystkie dzieci w wieku szkolnym, 

stąd też powstała komieczność pomocy ze 
strony społeczeństwa, któreby się podjęło 
zorgamizowania szeregu szkół. 

Poziom dzieci w szkołach powszechnych 
jest bardzo miejednolity, — stąd inna ko- 
nieczność: przeprowadzenia pewnej selekcji 
w celu zorganizowania bardziej równych 

klas, ułatwiających lepsze wyniki pracy. 
'Prywatne szkoły powszechne są zjawis- 

kiem przejściowem: za kilkanaście lub kil- 
ka lat, gdy poziom szkół powszechnych pod 
niesie się i wyrówna szkoły, prywatne 

mogą stracić, rację bytu, ale w chwili o- 
becnej są one bardzo pożądane, gdyż bio- 
та ma siebie część ciężarów, dźwiganych 
przez państwo, no i pozwalają na intensyw- 
niejsze szukanie jak najlepszych metod ma- 
uczania i wychowywania. 

Z pośród kilku mowo-założonych prywat 
nych szkół powszechnych 'v Wilmie, wy- 
różmia się szkoła „Promień*, zorganizowa- 

ma przez grupę młodych entuzjastów pra- 
cy pedagogicznej. Szkoła i przedszkole 
„Promień* są własnością Towanzystwa 
Pedagogicznego tejże nazwy; cel zaś towa- 
rzystwa dalby się ująć w słowach: szerze- 
mnie wiedzy pedagogicznej, stosowanie jej 

w celu najdoskonalszego wychowania mło- 

dzieży, wnzeszcie pogiębianie tejże wiedzy 
przez personel mauczający. Kształcenie i 
ikształecenie się, — pracą nad sobą i nad 
dziećmi w ścisłej lączności z rodziną — oto 
drogi, wytknięte przez grono młodych pe- 

dagogów, którym patronują takie powa- 
gi jak prof. dr. Massonius i ks. prof. dr. 
L. Puciata. 

Ideowe podstawy szkoły i ścisła harmo- 
- nijna współpraca Towanzystwa „Promień, 
którego prezesem jest prof. Tadeusz Cie- 
szewski, z kierownictwem szkoły, reprezen-. 

towanem przez p. Halinę Lenkównę, pozwa 
lają przypuszczać, iż przedszkole, szkoła, 
a z czasem może — gimnazjum i lieeum 
'T-wa „Promień'* staną się bardzo pożytecz- 
nemi placówkami wychowawiczemi. 
Już dzisiaj mawet 'w pienwszych miesiącach 
swego istnienia, Szkoła „Promień' za- 
sługuje na uwagę i bliższe poznanie. Pomi- 

jając już troskliwą opiekę, jaką są otoczo- 
ne dzieci, i stosowanie najnowszych metod 
nauczania i wychowania, eiekawe jest i 
urządzenie szkoly. Każde dziecko ma oso- 
bny stoliczek i krzesełko, — więc rządzi 
się w swym małym światku, przyzwyczaja 
jąc się do większej samodzielności. Współ 
nie opiekują się dzieci kwiatami na oknach, 
razem się bawią, — a że klasy są nieliczne 

(T-wo zasadniczo sprzeciwia się przecią- 
żeniu nauczycieli), — przeto dzieci znajdu- 
ją kra pod stałą opieką i kontrolą nauczy- 
cieli. 

To niezawodnie ułatwi osiągmięcie do- 
brych wymików mauczamia i wychowania, 
— to też sympatycznej szkole przy ul. Wi- 
wulskiego, 4 — należy szczerze życzyć ро- 
wodzenia i rozwoju. nz. 

Poświęcenie szkoły „Promień” 
W niedzielę 20 b. m. odbyło się poświę- 

cemie lokalu szkoły i przedszkola .,Pro- 
mień' przy ul. Wiwulskiego 4. 

W pięknie udekorowamej kwitami i zie- 
lenią sali szkolnej zebrało się liczne grono 
modziców i opiekunów dzieci, jak również 
sympatyków. szkoły. > 

Uroczystość zagaił prezes Towarzystwa 
„Promień* p .Tadeusz Cieszewski podkre- 
ślając realizację idei współdziałania domu 
ze szkołą na terenie, . wspólnej pracy wy- 
chowawczej. Przedszkole i szkoła  „Pro- 
mień'* są zaczątkiem dalszego rozwoju 
prac Towarzystwa, iktóre w swoich celach 
zakreśliło tworzenie szkół na poziomie za- 
równo elementarnym jak gimnazjalnym i 
licealnym. 

Po zagajeniu ks. prof. dr. Leon Puciatą 
dokonał aktu poświęcenia lokalu i wygło- 
sił podniosłe przemówienie, w którem, ma- 
wiązując do pracy oświatowej w czasie za- 
boru, podniósł wielką odpowiedzialność, a 

zarazem szczytne posłannictwo dziesiejszej 

szkoły '» budowie świetlanej przyszłości 
Państwa Polskiego. 

Następnie chór uczniów szkoły odśpie- 
wal pieśń religijną „Gwiazdo jasnošei“. 

Nastąpiła przerwa w czasie której ze- 

brani obejrzeli lokal szkoły i przedszkola. 
Zwraca uwagę wzorowa czystość i ja- 

sność klas. Zamiast niewygodnych lawek 
każde dziecko ma stolik specjalnie przysto- 
sowamy do wzrostu. W klasach jest dużo 
przestrzeni, a łagodny ton ścian w połącze- 

niu z kwiatami, zdobiącemi okna wytwarza 
mastrój pogodny i radosny. 

Na osobną uwagę zasluguje przedszko- 

le prowadzome z wielką fachowością przez 

p. Mawkównę. Najmniejsze dzieci (już od 
lat 3) żyją tu jakby w bajkowem królest- 

wie, nozwiijając jednocześnie przyrodzone 
zdolmości przez wycinaniki, modelowanie w 
plastelinie, śpiew, tańce i rysunki. 

Przedszkole jest bogato 'wyposażone w 

pomoce, jak zabawki, układamki, gry Wp. 

Po przerwie nastąpiły popisy dzieci. 

Inteligencja wobec 

Kultura muzyczna 
czy. 

Aleksander Hertz: 

Tadeusz Mayzner : 

społecznem Polski: 

Franciszek Skibiński: 

wem. 

Wacław Mejbaum: 

Józef Kaczkowski, Zbigniew Madeyski: 
pracy dla państwa. 

ty na żądanie. Zamówienia i informację: 

na 33, tel. 775-34 konto PKO 518.   

Gkoło 1 grudnia r. b. ukaże się książka p. t. 

POD ZNAKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRACY 
Dziesięć wieczorów — pod redakcją 

ADAMA SKWARCZYŃSKIEGO 

TREŚĆ: 

Helena Millerówna, Wanda Pražmowska, Marja Uklejska: Znaczenie charakteru w życiu 

Szkoła a zagadnienie przebudowy ustroju społecznego. 

Aleksander Konstanty Ivanka, Władysław Lewandowski, Józef Krzyczkowski: Pracaj 

społeczna a rzeczywistość gospodarcza. 

Jan Hoppe: Tło zagadnienia rewizji ustroju politycznego i gospodarczego. 

Ludwik Wasilewski, Antoni Sachnowski: 

Klemens Limanowski: O możliwościach interwenjowania w śląskim przemyśle węgło- 

Antoni Woysławski: Wieś w państwie, polskiem. 

Jerzy Cimniewski: Organizacja młodej wsi. 

"Iomasz Krymski, Eugenjusz Wiśniowski: Racja stanu Polski na Wschodzie. 

Zagadnienie ukraińskie. 

Hasła i wskazania przewodnie w organizacji 

Wydawnictwo obejmie około 20-tu arkuszy druku dużego formatu. Cena w przedpła- 

cie zł. 7— Po ukazaniu się książki cena księgarska wynosić będzie około zł. 10.— Prospek- 

Wydawnictwo „bDroga”, 
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Przedtem jednak kierowniczka szkoły p. 
H. Lenkówna rozdała dzieciom znaczki 
szkolne (główka dziecięca w złotych pro- 
mieniach na tle niebieskiem) i przemówiła 
do dzieci 'w szczerych i gorących słowach 

zachęcając je do pracy i pouczając o obo- 
wiązkach względem szkoły. 

Dział popisów dzieci. wypadł wprost 
wzruszająco. Maleństwa z przedszkola tak 

piękmie śpiewały, deklamowały i tańczyły, 
że do sere wstępowała dziwna radość, ka- 
żąca zapommieć o szarzyźmie codziennej 

Urok dziecięcej, twarzyczki uśmiechniętej 

do życia, rozjaśnił dusze i radością napel- 

mił senca. 
Dzieci stansze z oddziałów I do V po- 

pisywały się śpiewem chóralnym, deklama- 

eją i malutkiemi scenkami. 
Szczególnie ładnie wypadła deklamacja 

zbiorowa bajki o „Babulee proszulee“ | 

kamon „Panie Janie" ma glosy odśpiewany 

przez oddział У . 

Skromna 'ta uroczystość zostawiła mo- 

cne wrażenie. 

Widać bylo serdeczność, z jaką wycho- 

wawcy kierują pracą dzieci. Czuło się nie- 

mal namacalnie atmosferę prawie rodzin- 

ną, pamującą w szkole. Z tego względu 

życzyć mależy jaknajpomyślniejszego roz- 

woju Towarzystwu Pedagogicznemu ,.Pro- 

mień*, jak również szkołom pnzez mie za- 

kladanym: 
Wymownym dowodem wdzięczności ze 

strony Rodziców, którzy oddali dzieci swe 

do Szkóły lub Przedszkola „Promień* są 

podziękowania, które już teraz Kierowni- 

ctwo szkoły otrzymuje. Niewątpliwie owoce 

tak chlubnie rozpoczętej pracy mie każą na 

siebie czekać. J. A. 

PODZIĘKOWANIE 

Kierownictwo Szkoły i Przedszkola 

„Promień* składa nimiejszem gorące po- 

dziekowanie firmie J. MOCZULAK za 

bezinteresowne udekorowanie sali drzew- 

kami laurowemi i kwiatami w dniu poświę- 

cenia lokalu szkolnego. 

mas. 

ludu polskiego jako czynnik państwowotwór- 

Państwo jako producent. ю 

Warszawa, ul. Chmuel-   
6-ty Zjazd delegatów Zw. Akad. Kół Misyjnych 
Ostatni zjazd akademickich kół misyjnych. 

który odbył się w dniach od 30 10. — I LI. w 

Gdańsku, zaimponował pokaźną liczbą uczest- 

ników i wykazał znaczną sprawność organiza 
cyjną i rzetelne wyrobienie duchowe młodzie- 
ży. 
, Po uroczystej inauguracji i otwarciu zjaz 
du przez prezesa ZAKM w sali „Danzigcr 

Hof", referat inauguracyjny pt. „Uniwersalizm 

Kościoła a misje* wygłosił ks. prałat dr Paweł 

Kirstein z Pelplina. Szerokie ujęcie tematu po- 

traktowane z ogromnym rozmachem „naprawdę 

dało możność ogółowi zorjentowania Się w 

tych tak ważnych dla ruchu misyjnego młodzie 

ży akademickiej sprawach. > 
Najbardziej ożywioną była dyskusja nad 

referatem środowiska poznańskiego pt. „Ce 

może uczynić akademik dla młodzieży akadenii 

ckiej krajów misyjnych”. Zastanawiano się nad 

sposobami przyjścia z pomocą studentom kra 

jow nusyjnych, omawiano szczegółowe meto- 

dv tej pracy uwzględniając równocześnie lo- 

kalne warunki poszczególnych kół. W dyskusji 

poruszono akuialność tej kwestji i uchwalono 

że akademicy katoliccy mają czynnie się za- 

jać problemem porozumienia międzyrasowego i 

umożliwić studentom innych ras warunki pra- 
cy na uniwersytetach chrześcijańskich. Treść 
drugiego referatu pt. „Łączność akademickiego 

ruchu misyjnego z papieskiem dziełem rozkrze 

wiania wiary” jasno i dobitnie wykazała war 
tość tej łączności, omówiła metody i Środki 
pracy propagandowej wśród społegeństwa i 

silny poiożyła nacisk na wyrobienie duchowe 
członków ZAKM. 

Z dyskusji nad referatami i sprawozdania- 
mi z dziarincści poszczególnych kół wypłynę 
ło szereg rezolucyj, które specjalnie podkreś 
lają znac enie propagandywśród społeczeństwa 
oraz podają srodki pracy w kołach zmierzają- 
ce do wyrob enia wewnętrznego członków i 
do przygotowania ich na świeckich apostołów 
idei misyjnej czy to w kraju, czy też w kra- 

jach pogańskich. 
W międzyczasie uczestnicy zjazdu zostali 

przyjęci na audjencji u p. komisarza generalne- 

go K. P. dra Kazimierza Papee oraz zwiedzili 

Oliwę i jej zabytki — starą katedrę ks ks. 

Lystersów, $ 
Wresz. + finalem zjazdu była wycieczka 

do Gdyni i przejażdżka po morzu, po polskiem 
morzu. Wrażenie było potężne i mimo tak póź 
nej pory nie odczuwało się zupełnie chłodów 
ustopadowych. у 

Morze powitało nas swym majestatem i 

potęgą, pozostawiając żal, że wszystko mus! 

się skończyć. jednak wyjechaliśmy z głębo- 

kiem przeświadczeniem, że „In mari salus Kei- 

publicae“. Xx. 

 



SŁOW 

"JAK MINĄŁ TYDZIEN SPORTOWY 
2 frontu wa ik ligowych 

tracovia mistrzem Ligi—Podgórze wchodzi doLligi 
Sytuacja została wyjaśniona. Cracovia 

przez zwycięstwo nad Legją (pisaliśmy 
poprzednio, że Legja zadecyduje) zdobyia 
definitywnie mistrzostwo Ligi. Ma 29 p. 
a więc o jeden więcej miż ma Pogoń i mo- 
że mieć ŁKS, o ile wygra z Legją. 

Stara krakowska szkoła zwyciężyła w 
siężkiej walce i chociaż obecna drużyna te 
nie sami wychowankowie klubu jednak sy- 
stem gry, weorowany ma Kałuży i jemu 
wspólłezesnych, pozostał ten sam. 

Wicemistrzem będzie Pogoń lub ŁKS. 
Ten ostatni o ile wygra z Legją. Ma już 
iepszy stosunek bramek, a to zadecyduje 
wówczas. 

Nia szarym końcu tabeli nadal panuje 
..szary mrok. Polonia i 22 p. p, zamobiły 
po punkcie, Czarni dwa. Czarmi mają teraz 
16 pkt. Polonia tyleż, ale jeszcze jeden 
mecz, z Wisłą w Kmakowie. 

Trudny mecz. 

Do Ligi wchodzi Podgórze krakowskie. 
Wygrama 4:2 z Legją poznańską na neu- 
tralnem boisku w Częstochowie zadecydo- 
wała o promocji. Kraków będzie więc miał 

teraz aż cztery kluby ligowe, a w tej licz- 
bie i mistrza. 

'Publiczność będzie miała па со рора- 
trzeć. (t). 

* * 

WARSZAWA, PAT. Rozegrany w War- 
szawie mecz Polonia — 22 p. p. miał dla 
Polonji olbrzymie znaczenie. 

Zawody zakończyły się wynikiem remi- 
sowym 2:2 (1:0). Wymik ten krzywdzi 
trochę drużynę warszawską, która miała 

« pierwszej połowie lekką przewagę nad 
przeciwnikiem - 

* 

Uczniowie lepsi od akademików 

ŻARS zorganizował 

ping - pongowy reprezentacyj: i 

dowskich szkół średnich i akademików. 
Mecz zakończył się zwycięstwem uczniów 

w stosu 6:4. Zwycięskie punkty dla swych 
barw zdobyli: dla akademików: Gotlib dwa 
(przegrał tylko z Wekslerem). Merecki je- 
den oraz jeden obaj ci zawodnicy walcząc 

w doublu. Najsłabszym członkiem zespołu 
akaderaickiego był Kewes, który okazał się 
znacznie gorszym tenisistą na stole niż na 
korcie. 

Dla zespołu uczniowskiego Weksler zdo 
był trzy pumkty, Plam i Pergament po je- 
dnym oraz jeden pana Weksler - Plam. 

Mecz zgromadził w sali sporą ilość wi- 
dzów, niestety, byli to tylko stali, przysięg 
li bywalcy tego rodzaju imprez. 

Trzeba przyznać, że mimo wysiłków 
ŻAKS'Uu i Ogniska ping - pong mie zdobywa 
większej popularności i w  sprawozda- 

niach z różnych imprez figurują zawsze te 
same nazwiska. (t). 

    

   

— о— 

—=—=0-0-0=   

LWÓW. PAT. Ostatni we Lwowie mecz 
ligowy Czarni — Warszawianka zakoń- 
czył się zwycięstwem Czarnych 1:0 (0:0). 

* * * 

KRAKÓW. PAT. N aboisku Cracovji 
rozegrany został mecz pomiędzy Craciovią 
a Legją. Mecz zakończył się zwycięstwem 
Cracovii 2:0 (1:0). Wynik ten zadecydo- 
'"ał definitywnie o zdobyciu przez Cra- 
covję mistrzostwa Ligi na rok bieżący. Do 
przerwy przewaga Cracovii. 

W 27 minucie Rostkowski strzela bram- 
kę dla Legji, której jednak sędzia nie uz-. 
maje z powodu out - side'u. Po po przerwie 
gra wyrównana. 

Mimo mrozu publiczności powyżej 5 ty- 
sięcy. ч 

* * 

CZĘSTOCHOWA. PAT. W miedzielę od- 
był się w Częstochowie trzeci decydujący 
mecz piłkarski o wejści do Ligi pomiędzy: 
drużynami Podgórze (Kraków) a Legią 
(Poznań). Mecz zakończył się zwycięstwem 
Podgórza 4:2 (2:1), dzięki czemu Podgórze 
zdobyło tytuł mistrza klasy A i wstęp do 
Ligi. - 

* 

CO SŁYCHAĆ NOWEGO 
Już jutro natąpi otwarcie ślizgawki w Par- 

ku im gen. L. Żeligowskiego 
O 2 popołudniu zagrzmi triumfalny marsz 

(wykonany przez gramofon, a „nadany” przez 
instalację  radjową),  oznajmiający dawno 
przez łyżwiarzy oczekiwany moment. 

Ruchliwy i dbający o wygodę swej klijen- 
teli zarząd parku w osobach pp. prof. Czeżow 
skiego (jako opiekuna) i K. Andrzejewskiego 
(kierownik) wprowadza w tym roku szereg mo 
wacji. Mają one na myśli przedewszystkiem 
podniesienie bezpieczeństwa przez zupeine wy 
eliminowanie toru dla szybkobiegaczy i zorga- 
nizowanie specjalnego placyku dla małych 
dzieci, uczących się dopiero jeżdzić. 

Place do jazdy figurowej oraz hokejowe 
będą też izolowane, a dostęp do nich — z pla- 
cu ogólnego — będzie prowadził przez mostki. 

Ślizgawka otwarta będzie od rana do wie- 
czora. 

Hakeišci oddawna już spoglądają na termo- 
7" metr uważnie obserwując ruch rtęci Nic więc 

dziwnego, że skoro wczoraj rozeszła się wieść, 
że w Parku jest list, co zagorzalsi przybiegli z 
kijami, aby bodaj postrzelać z prawdziwego 
lodu Obydwaj Godlewscy, Okułowicz, Szłuinski 
trenowali już wczoraj w Parku Sportowym. 

* 

Pierwszym meczem robotniczej reprezenta- 
cji Polski o tytuł piłkarskiego mistrza Europy 
będzie spotkanie z reprezentacją robotniczą Nie ? 
miec 

Mecz odbędzie się 26 grudnia w Lipsku. 
Skład reprezentacyjnej drużyny nie został 

jeszcze wyznaczony. X. © 

* * * 
Chlėd nie odstrasza kandydatow — @0 

zdobycia odznaki POS. 
Wczoraj np. cały niemal zespół komen- 

dy szpitala wojskowego z dowódcą szpita- 
la płk. dr. Markiewiczem ma czele oraz 
grupa urzędników Ur. Wojewódzkiego od- 
byli mawsz 10 klm. = 

Z pośród urzędników. o zdobycie odzna- 
ki ubiegają się m. in. radca Trocki, pp. 

   

  

Żywaczewski, Wendorff oraz kilka pań. 
Wszyscy zdobyli wymagane mima. (t). 

  

  

ZADANIE NR 5. 
M. Wróbel (Warszawa) — Specjalnie dła 

„Słowa”. 
Białe: Kr. gl; H 18; Wc 8i g2; Ghi i 14: 

$ c5 i gó; piony a5, b3, b4 (11). 
Czarne: Kr C6, Wd7 i e5; Gb5 i cz; Sdi i 

65, piony b7, e3, e6, #6 (11). 
Mat w dwuch posunięciach. 

ZADANIE Nr 4 
M. Wróbel (Warszawa) — Ill nagroda 

„Szachmatny Listok“ 1930 r. 
Biale: Krg2; Hil; i dl; Sa5 i d2 piony 

a3 , 55 (8). : 
Czarne: Kr a4; Wal i c2; Bu : b4; piony 

a2, b7. c3, d6, c4 (11). 
Mat w 3-ch posunięciach. 

  

Rozwiązanie zadania Nr 2 Wiktor Per (Wil- 
no) S + 

PARTIJA NR. 3 
PIONEM HETMANA 

R. Galin P. Rukawisznikow 
BIALE CZARNE 
1 d2— 4 S g8 — (16 
2 e2—e3 е7 — ©6 
3. © &1 — 98 а7 — d5 
4. 8 bt — d2 CI — ©5 
5. 2—G S b8 — 6 
6. #2 — #4 е 18 — ©7 
7. 8 gii — £8 

Naležao raczej grać 7 S gl — h3. 
czarne obejmują inicjatywę: 

Bo В 16 — в# 
8. H dl — e2 п — 15 

9. $ #3 -— 65 S gł — 5 
10. f4X 65 @! — #5 
Czarne chcą skomplikować grę i wywołać 

przedwczesny atak, zamierzając pe przeprowa- 
dzeniu króla na skrzydło hetmańskie, zaatako- 
wać pozycję krótkiej roszady białych. Posu- 
nięcie 10 ma na cel« sprowokować szach, 
przez co białe tracą dwa tempa. 

1i. H eż — h5 + Ke — d7 
12. G d3 — b5 а7 — а6 

18. © 65 х с6 - Kal X 6 

Odsłonięcie linji b przez 13... b7 X c6, by- 
toby korzystne dla białych, teraz natomiast 
czarni przez G c8 — d7, g5 — d4 i G d 7—+8 
z późniejszym G e7—g5, G e8—g6 i W h3 — 
g8 grożą zdobyciem hetmana. 

14. H 5 — е8 b7 — b5 

groziło c3—c4 z bezpośrednim atakiem na kró 
la. 

16. a2 — aś G c8 — d7 

wzmacniają słaby punkt b5. Nie tak mocne by 
toby G b7, gdyż pole to musi być zostawione 
dla króla. 

16 70 @ К ‹6 — bT 
17. b2 — b3 @ @7 — 6 
18. а& X b5 a6 X bó 
19. G ci — a3 SWR s 

Chcąc uniknąć wymiany, która ułatwiłaby 
grę czarnym, białe nie oceniły iastępującej ofia 
ty czarnych, spodziewając się odpowiedzi H bū, 
tymczasem czarne zagrały 

28 E W „8 Xa3! 
20.Wal X a3 © х @4 
21. Wia3 — a2 d4 X 03 
22.8e62— 83 H d8 — b6 
23.Wfl — al G eT — 6 
24. W'a3 — a7 + H b6 X af! 
25.Wal X a7 + Kb? X a7 
26. S f3 X g5 G c6 — d7 

Nieco mocniejszem wydawało się  £5—14, 
czarne jednak wolą zachować piona e6, aby 
nie dawać białym możności stworzenia kontr-- 
gry. 

27. gl — g3 K a7 — b6 
28. K gl —.g2 b5 — b4 

29. Sg5 — #3 Wi h8 — f8 
30. S £3 — @4 to — 14 
31. g3 X f4 W £8 X f4 +! 
32. 683 X f4 G «6 X d5 + 
33 K £2 — v3 

należało odstąpić królom na el, lecz i wiedy 
przejściowe piony c i d byłyby bardzo grozne. 

USERZY G dT — b5 
34. H e2 — c2 G d5 — c6 

Droga dla czarnych pionów jest wolna. 

35. H e2 X h7 d5 — d4 
36. H h7 — g8 <3 — <2! 

Mimo bezwzględnej przewagi pozycyjnej, 
która przy poprawnej grze czarnych musiała 
doprowadzić do wygarnej, czarne wobec całko 
witego wykozystania czasu gry, musiały się 
a na remis przez wieczny szach H gl -- 

Komentarze p. Pawła Rukawisznikowa. 
TUFNIEJ O MISTRZOSTWO M. WILNA 
w e 18..10 br. została rozegrana 8 run 

da turnieju o mistrzostwo Wilna. Rozgrywki o 
mistrzostwo Wilna posuwają się szybko na- 
przód. Pierwsza połowa turnieju już  zostara 
przez większość uczęstników rozegrana. Kilka 
nie zakończonych partji oraz 4 odłożone ze 
względu na chorobę Borkuma mogą zmie- 
nić nieco układ tabeli, która w danej chwili 
przedstawia się następująco: p.p. Zakon 6 i pół 
punkt (8). Tirsztejn 5 p. (5), Rukawisznikow 
5 p. (7), Judelewicz i Kowalski 4 i pół p. (8), 
Galin, Gesten i *** — 4 p. (6). Flaks —- 3 i 
pół (6). żawodow 3 p. (7), Kimels 2 i poł 
(5). Zeff — 2 i pół p. (6), Stankiewicz 2 (7), 
reszta uczestników posiada mniej niż dwa punk 
ty. 

$ ZE ŚWIĄTA 
Ostatnio rozegrano szereg meczów szacho- 

wych, w których gracze młodszej generacji 
podkreślili swoją wysoką klasę, zwyciężając 
mistrzów o światowej sławie. 

I tak: E. Eliskases (19 lat) zwyciężył Spiel 
mana, mistrza Austrji, wygrywając z 10 part. 
3, remisują 5 i przegrywając — 2. Sułtan — 
Khan (Indje) wygrał mecz z Tartakowerem 
(Polska) w stosunku 6 i pół : 5 i pół, zaś Floljv 
(Czechy) zremisowa! z mistrzem Holandji Eu- 
we 

Może kto chce zostać 
pilotem? 

Tyle się ostatnio, w całej Polsce, mó- 
wiło i mówi o lotnietwie, jego rozwoju i 0-. 
gromnem, coraz większem znaczeniu, że 
doprawdy należałoby ma chwilę bodaj po- 
patrzeć, co się w tej sprawie u nas, „na 
własnem podwórku” robi. 

Czy aby nie pozostajemy w tyle? Czy Ę 
przyłączamy się do ogólnego wysiłku i 
pracą swą zapewniamy Wilnu poczesne 
miejsce w „wyścigu pracy" nad rozwojem 
lotnictwa ? 

Dwojaka może być ma te pytania odpo- 
wiedź. Dwojaka, gdyż inna w odniesieniu 
do organizatorów i przyszłych lotników. 

Organizatorem pracy w tym kierunku 
jest, dobrze w historji rozwoju polskiego 
lotnictwa zapisany Aeroklub Wileński, cd 
szeregu lat szkolący kadry pilotów. Nie bę.. 
dziemy mówić o tem co on zrobił, Wiedzą 
o tem wszyscy. Zazmaczymy tylko, że nie 
ustając w prowadzeniu planowej pracy, or- 
gamizuje kolejny kurs teoretyczny, 
przeznaczony dla kandydatów ma pilotów 
turystycznych. Pelny, pięciomiesięczny 
kurs. 

Któż może wziąć w nim udział ? 
Przedewszystkiem wszyscy przedpobo- 

rowi i ci, którzy korzystają z odrocze:via 
służby wojskowej, bezwzględnie zdrosi f: 
zycznie (b. skrupułatne badanie lekarskie) 
mogący się wykazać świadectwem szkol- 
mem — nie mniej niż z ukończenia 7 klas 
szkół powszechnych — oraz pamie i popo- 
borowi — z, maturą. 5 

Warunki niezbyt trudne (poza zdro- 
wiem), zapewne więc kamdydatów, będzie 
moc, zwłaszcza, że absolwenci kursów mają 
gwarancję odsługiwania obowiązującej 
służby wojskowej w lotnietwie, a wykłady 
teoretyczne odbywają się w dogodnych go- 
dzinach wieczornych — trzy razy tygodnio- 
wo. 

Niestety tak mie jest i dlatego odpo- 
wiedž na postawiome wyżej pytanie, a od- 
noszące się do ewentualnych elewów lot- 
nictwa wypadmie dla nich niekorzystnie. 

Wśród młodzieży brak zainteresowania 
się lotnictwem. Abstynencja akademiików, 
do miedawna jeszcze tłumnie zapisujących 
się na podobne kursy, dała zły początek. 
Coraz mniej amatorów. 

I aż dziwno. Skąd ta fala obojętności? 
Dlaczego w: okresie wzmożonego zaintere- 
sowania się sportem wogóle, a lotnictwem 

zwłaszcza, nasza, wileńska młodzież omija 
wą sposobność zapisania się do kadr 

śmiałych zdobywców przestworzy ? 
Czyż nie pociąga ją perspektywa przej- 

ścia pierwotnie kursu szybosmictwa -— 
tego najbardziej emocjonującego sportu— 
aby potem, po dalszem przeszkoleniu, jako 
pilot — samodzielnie wzbić się ponad 
Wilno? 

A może nie wszyscy wiedzą o tych mo- 
żliwościach? Więc oto garść informacyj: 
Biuro Aeroklubu — Miekiewicza Nr. 7 m, 
4. Kurs teoretyczny (o którym wyżej) roz- 

pocznie się w pierwszych dniach grudnia, 
Warunki przyjęcia: podanie z załącze- 

''em świadectwa szkolnego oraz opłata w 
wysokości około 40 zł., platna ratami. 

Przedpoborowi zeczną od kursu szybow 
eowego uzyskując I stopień lotniczego PW. 
poczem lepsi, zdolniejsi przejdą na kurs 
pilotażu silnikowego (II stopień lotnicze. 
go PW.) > 

Kurs trwać będzie w: zimie, a więc w 
okresie, kiedy zazwyczaj mamy więcej cza- 
su wieczorem, 

Kto wykłada ? Inż. Janowicz — budowa 
i praca silnika, por. Zakrzewski — budo- 
wa płatowca, kpt. Pytel — aeromawigacja, 
p. Jankowski — instrum. pokładowe, kpt. 
lek. Letowt — higjena lotnicza, p. A. Ro- 
jecki — meteorologja lotnicza i prawo lot- 
micze, kpt. Pytel — encyiklopedja szybow- 
cowa. 

Wykłady. praktyka w warsztatach, ówi- 
czenia na lotnisku i wreszcie... pierwszy 
lot. 

Czyż to nie pociąga was, młodzi! Nie 
namyślajeie się więc długo. Zapisujcie się 
na kurs Aeroklubu. Polsce potrzebni pilo- 
ci. Dużo śmiałych pilotów. (t) 

Doskonaly projekt 
W sfenach sporlowych omawiany jest 

obecnie doskonały projekt — lekarstwa ma 
złe funkcjonowanie orgamizacyjne miemał 
wszystkich wileńskich zwiiązków sport. 

Mowa tu o projekcie stworzenia świet- 
liey sportowej, w lokalu której znalazłby 
się kąt dla każdego ze związków. 

Dałoby się tam ulokować sekretarjaty 
wszystkich związków, a mawet — co byłoby 
najlepsze — stworzyć jeden wspólny, do- 
brze funkejonujący sekretarjat prowadzo- 
ny przez płatnego (koniecznie płatnego) 

se za. 
Pozatem związki mogłyby rozdzielić po- 

między sobą dyżury tak, aby wieczorami 
— specjalnie w okresie t. zw. martwego se- 

zonu — członkowie klubów mieli możność 
zasięgnąć potrzebnych im informacyj po- 
gawędzić lub wysłuchać prelekcji na tema- 
ty wychowania fizycznego. 

Lokal odpowiedni da się w Wilnie uzy- 
skać, a korzyści wypływające ze stwonze- 
mia tego rodzaju placówki, są tak miewąt- 
pliwe, że grzechem byłoby nie podjąć ini- 
cjatywy. 

Skoro utyskujemy ustawicznie, że prace 
poszezególnych związków szwamkują, gdyż 
w sekretarjatach panuje chaos, usuńmy to 
zło i stwórzmy świetlicę. Będzie to pienw- 
szy krok ku poprawie. (t). 

= 0-0-0=—- 

Bunko i jego sześć żon 
Władze aresztowały onegdaj w: pobliżu 

Olkienik człowieka. który usiłował przekro- 
czyć granicę polsko - litewską. Aresztowa- 
ły, odstawiły gdzie trzeba, przejnzaly od- 
powiednie kartoteki i znalazły: toż to 
Mieczysław Bunko, nietutejszy — aż z pod 
Stanisławowa. Poszukiwany od paru lat za 
wielożeństwo: sześć razy ożenił się, sześć 
razy zgarnął posag i sześć razy złośliwie 
opuścił małżonki 

Jaką karę poniesie ten człowiek, które- 
go aktywność i odwaga budzą jednakże po- 
dziw? A gdyby go zamknąć ma 24 godziny 
© jednej izbie z sześcioma żonami? Jeśli 
nazajutrz wyjdzie z izby zwycięsko, należa- 
łoby go obdarzyć wolnością. 

=0-0-0= 
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do grobu rodzinnego. 

W ostatnich dniach na pograniczu poisko- 
łotewskiem przeprowadzono badania komisyj- 
ne granicznych powiatów. Badania te mają po 

Granica z Łotwą 

ŁUKASZ 

wdowa po Ś. p. Józefie 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

służy jako materjał przy wytyczaniu granicy 
polsko - litewskiej, co ma nastąpić na wiosnę 
przyszłego roku. 
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Poniedziałek 

Dzis 21 

OliarowNMP 
Jutro 

Cecylji 
ARBA 

KOMUNIKAT STACJi METEOROL.O- 
GICZNE] U.S.8. W WILNIE : 

Z dnia 20 listopada 
Cišnienie šrednie 769. 
Temperatura średnia 2. 
Temperatura najniższa 0. 

Temperatura najwyższa —8. 

Wiatr Południowy. 
Tendencja: spadek. 
Uwagi: Dość pogodnie, 

wiatry. 

  

Wscnód słońca g. 7.01 

Zachód słańca g. 15 09 

porywiste, silne 
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ŽALOBNA 

— Zgon š. p. Ludwiki Raczkiewiczo- 
wej. — Dnia 20 b.m. zmarła w Warsza- 
wie śp. Ludwika z Kukasczewiczów Ra- 
czkiewiczowa, matka marszałka senatu, 
b. wojewody wileńskiego Władysława 
Raczkiewicza, przeżywczy lat 73. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 
we wtorek dnia 22 bm., o godzinie 10,30 
w górnym kościele św. Aleksandra, po- 
czem nastąpi wyprowadzenie zwłok na 
cmentarz Powązkowski do grobu rodzin 
nego. 

MIEJSKA 

— Słupy reklamowe na przystankach. — Mi- 
mo zapewnień magistratu, że zaleci przed- 
siębiorcy dzierżawiącemu słupy reklamowe na 
przystankach autobusowych, doprowadzenie 
ich do porządku, słupy te nadal znajdują się 
w stanie antysanitarnym i wyglądem swym 
szpecą ulicę. 

— Podatki 0d pustych mieszkań. —- W 

związku z licznemi nieporozumieniami, Izba 

Skarbowa wyjaśniła podległym urzędom, że 

wolne lokale w domach taksamo podlegają о- 

podatkowaniu. Jedynie w wypadku gdy wymie 
rzanie podatków od wolnych lokali może po- 
derwać egzystencję właściciela należności, mo 
gą być umarzane. Ulgi te winne być stosowa- 
ne z wielką ostrożnością. To samo dotyczy 

posesji, gdzie lokatorzy niepłacą. 

— Komitet Rozbudowy — Komitet Rozbu 
dowy zbierze się w bież. tygodniu w celu omó 
wienia obecnej sytuacji budowlanej i ustalenia 
programu prac na sezon wiosenny. Jak wia- 
domo Komitet propaguje usilne budownictwo 
drewniane i czyni niezbędne starania, by w ro- 
ku 33 Wilno otrzymało odpowiednie na ten 
cel kredyty. 

— Zachorowania w mieście — Dzięki akcji 
władz lekarskich epidemja plamistego tytusu 

w Wilnie została kompletnie zażegnana.  Obec 

nie na terenie miasta choruje zaledwie 5 osób. 
Również powoli wygasa epidemja szkarla 

tyny. 
Žž Natomiast zanotowano kilkanaście wypad- 
ków. grypy- : : A 

Wobec dotkliwego zimna na terenie miasta 
i pow. wileńsko - trockiego, oszmiańskiego i 
święciańskiego zanotowano 158 wypadków z: 
chorowań na grypę. 4 

— Кга na Wilji. — Nagle chłody. spowodo 
wały, że Wilja w górnym swym biegu pokry- 
ła się miejscami lodem. Powłoka lodowa nie 
jest jednak trwałą i szybko spływa. Od 24 go 
dzin Wilja na terenie miasta jest właśnie po- 
kryta tą spływającą krą. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Związku Kulturalno - Oświato- 

wego Tatarów podaje do wiadomości, że w 
Wilnie w domu nr 5 przy zaułku Św. Michal- 
skim odbędą się odczyty następujące: 

ESL ERS SEOSEM STS 

221. =6 zł. 
Chłopi przyjezdżający z powiatu wileń- 

sko - trockiego, opowiadają taką historję: 
Po wsiach i mieścinach tamtejszych 

włóczą się w dni targowe nieznani ludzie, 
dokonywując niezwykłych tranzakcyj han- 
dlowych. Skupują mianowicie dawne sre- 
brne jednozłotówki i dwuzłotówki' płacąc 
za. nie drobnym metalowym bilonem. Płacą 
hojnie: za złotego — 1 zł. 50 gr, za 
dwuzłotówkę — trzy złote. Chłopi śmieją z 
warjatów i sprzedają. Wszystko im jedno, 
jaką drobną monetę trzymać. Jeżeli terau- 
ryzują, to tylko carskie złoto i dolary. 

Kim są nieznani ludzie? Warjatami, wy- 

rzucającymi pieniądze? A może kim innym 
Może ma rację ten star ychłop, który 

powiada, że to fałszerze pieniędzy. Z 
dawnej dwuzłotówki, powiada, wobią trzy 
nowego wzoru. Z dwóch złotych mają sześć. 
Z dawnych dwóch dwuzłotówek, powiada, 
wychodzi również akurat srebrna dzie- 
sięciozłotówika. 

Warjaci, więc, czy fałszerze? Albo szpi- 
tal, albo więzienie: tak czy inaczej — przy- 

lapać trzeba. a 

  

  

27 listopada 1932 r. Dr. Tadeusz Vetulani, 
docent Uniwersytetu Poznańskiego: „Wsporm- 
nienia z Turcji z roku 1929“. 

4 grudnia 1932 r. Prof. Józef Wierzyński: 
„Selim i Hania jako symbole” 

11 grudnia 1932 r. Dr fil. Jan Stankiewicz: 
„Muzułmańska literatura religijna, w szczegól- 
ności kitab z wieku 16 go“ 

18 grudnia 1932 r. Aleksander Achmatowicz, 
mecenas: ,,1300-tna rocznica Śmierci Mahometa' 

Początek odczytów o godzinie 18-ej. Wstęp 
wolny i bezpłatny. 

"TEATR I MUZYKA 
TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE.— 
— Teatr Wielki na Pohułance urządza dziś 

tani poniedzizjek, na którym grana będzie po 
cenach zniżonych przepiękna, kolorowa baśń 
(dla dzieci od lat 3, do 10) Maeterlincka „Nie- 
bieski ptak”, 

— Pierwszy koncert oratoryjny Wileńskie- 
go choru „Echo“. — We wtorek 22.11, jako 
w dzień Święta patronki muzyki i śpiewu Św. 
Cecylji, odbędzie się w Teatrze na Pohuiance 
pierwszy koncert oratoryjny wileńskiego chó- 
ru „Echo* pod dyrekcją prof. Kalinowskiego, 
z łaskawym udziałem solistów pp.: W. Hen- 
drichówny, Narkowiczowej, Artimienki i prof. 
Ludwiga. Słowo wstępne wygłosi prof. Jozefo- 
wicz, przy fortepianie Ż. Wajnberg. Początek 
o godzinie 8 wiecz. 

— Źnakomita komedja „Zbyt prawdziwe, 
aby było dobre" grana będzie jutro“ we środę 
23,11, raz we czwartek 24,11, o godzinie 8-ej 
wiecz. w Teatrze na Pohulance w świetnej re- 
prezentacji artystycznej z pp.:  Niedźwiecką, 
Szpakiewiczem, w rolach głównych Rolę „sze- 
regowca Miika* po p. Boneckim objąi młodv, 
ałe nadzwyczaj utalentowany artysta naszych 
scen p. Kazimierz Dejunowicz. 

-— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie gra dziś 21,11, w Łunin- 
cu — 22,11 w Pińsku arcyzabwaną farsę „iKo- 
xy” w doskonałej obsadzie z pp.: Molską, Sta- 
nisławską, Zarębińską, Budzynńskim,  Głińskim, 
Loedlem i Kubińskim w rolach czołowych. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Premjera „Szaleństwa Coletty“. We wto- 

rek 22 bm. ujrzymy pelnąhumoru, dowcipu i 
werwy efektowną operetkę Stolza „Szaielistwa 
СееНу“, urozmaicona barwnymi produxcjamni 
baletowemi i rewjowemi, w roli tytułowej M. 
Gabrielli. Reżyseruje M. Tatrzański, Dekoracje 
J. Hawryłkiewicz. Bilety już są do nabycia w 
kasie zamawiań. Zniżki akademickie ważne. 

— Pożegnalny występ Elny Gistedt. Nieod 
wołalnie ostatni i pożegnalny występ E. Gistedt 
odbędzie się dziś, w poniedziałek, 21,11, o go- 
dzinie 8,15, w efektownej operetce „Krysia L.e 
šniczanka“. Ceny zniżone. Wstp dla młodzieży 
dozwolony. 

CO GRAJĄ W KINACE?* 

CASINO — 100 metrów miłości 
HELIOS — Quo Vadis 
PAN — Iglow. 

HOLLYWOOD — Wesoly porucznik. 
Higjena seksualna. 

STYLOWY—Romans współczesnej panny. 
ŚWIATOWID — Obława w Paryżu. 
LUX — Jejj ekscelencja miłość. 

WYPADKU | KISADZIEŻE 

— Pożar u wizytek. — Wczoraj w 
godzinach wieczorowych straż ogniowa 
zaalarmowana została wieścią 0 wybu- 
chu pożaru w domu nr 41 przy ulicy Wiei 
kiej, należnym do s.s. Wizytek. Przybyła 
na miejsce straż ogniowa ogień ugasila. 
Straty nie są znaczne. Przyczyna poża- 
ru złe urządzenie przewodów  kominc- 
wych. 

W tymże dniu wybuchł drugi pożar 
przy ulicyBakszta nr 2. Tym razem za- 
paliła się sadza w przewodach komine- 
wych. Pożar zlikwidowała straż ognie- 
wa. Straty nieznaczne. 

— Fałszywa 10-cio złotówka, — Wczoraj- 

szym przy kiosku gazetowym na rogu ul. WIĘ 

komierskiej zatrzymany został niejaki  Lejzer 

Kacenberg, który usiłował zapłacić za papiero- 

sy 10 zł. BREE O owa ZE 
Kacenberg twiedrzi, że niewiedział, że 10 

zł, którą chciał zapłacić za papierosy, jest iai 

szywa. Dalsze dochodzenie w toku 
— I to kradną. — Wczoraj nieujawnieni na 

razie sprawcy Skradli słup z drogowskazem na 
Belmoncie. 

— WŁAMANIE DO SKŁADU. — Berel Lif 
szyc, właścicieł składu opałowego przy ulicy 
fikaty я 
Mickiewicza nr 54, zameldowai policji, že ubie 
głej nocy do biura jego składu przy pomocy 
włamania przedostali się złodzieje i  skracli 
stamtąd rozmaite rzeczy. Policja poszukuje 
sprawców. © 

— NIEUWAZNY WOZNICA, — Wezoraj 
pay, że przy zbiegu ulic Niemieckiej i 

walnej ien woźnica przejechał przecho- 
dzącą kobietę i pozostawiwszy konia i furę 
zbiegł w nieznanym kierunku Obecnie ustalono 
nozwisko furmana. Okazał się nim niejaki Lej- 
ba Bodanowski, lat 25, zamieszkały przy ulicy 

Kijowskiej 19. Bodanowskiego zatrzymano. 
— Skradzione drzewo. — Leonowi Detyle- 

rowi zam. przy ulicy Mickiewicza nr 22 skra- 
dziono z lasu w Białej Wace kilka festmetróws 
drzewa, wartości 210 zł. Złodziei ieśnych nara- 
zie nie zatrzymano. > 

— Amator miodu. — Mojrzeszowi Gilerowi 
zam. przy ulicy Nowogródzkiej nr 6, ubieg'ej 
nocy do piwnicy pod jego mieszkaniem pize- 
dostał się złodziej, który skradł stamtąd 19 fla- 
szek miodu i 20 flaszek wina jabłecznego wias- 
nego wyrobu z napisami na flaszkach po ro- 
syjsku r. 1928, 29 i 30. 

Straty swoje poszkodowany ocenia na kilka 
dziesiąt złotych. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — W piekar 
ni Sakowicza przy ulicy Śzkaplernej usiłował 
popełnić samobójstwo przez zatrucie się esen- 
cją octową 18-letni W. Niemczyn. Desperata 
przewieziono do szpitała żydowskiego. 

Powody nieustalone. 

Córka, Synowie, Wnuki : Rodz 

  

   

    

   
   
    

   

Ewiczów 

Ludwika Raczkiewiczowa 
opatrzona Ś. Ś. Sakramentami zmarła po długich i ciężkich cierpieniach dnia 20 iistopada 

1932 r. w Warszawie, przeżywszy iat 73. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Warszawie we wtorek, dnia 22-b. m. o godzinie 10,30 przed 

poł. w górnym kościele św. Aleksandra, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Powązkowski 

ina 

    

  

   

(.P. WŁADYSŁAW LICETARORIC 
Zmarł wzór człowieka nieskazitelnego, któ- 

rego całe życie bez reszty oddane było spra- 
wom publicznym. Po przebyciu zapałenia płuc 
na wsi pod Postawami — przyjechał do Wil- 
na — nastąpiły komplikacje z sercem i w dn. 
2 EE Władysław Lichtarowicz oddał Bogu 
ucha. 
„Był to człowiek w rodzaju bezgranicznie 

poświęcających się dobru publicznemu boiate 
rów Żeromskiego należał do najszlachetniej- 
szych postaci typu epoki po-pozytywistycziiej, 
którzy w szarym trudzie codziennego życia 
pracowali dla dobra narodu, szerząc oświatę. 
Pewnego razu zapytany © przeszłość pracy 
swojej na tem polu odpowiedział, że kto po- 
święcił się tajnej pracy oświatowej, ten o niej 
mówić nie będzie — niechaj ta sprawa pozo- 
stanie tajną. 

Rozpoczął działalność swoją w r. 1879, ja- 
ko 16-letni uczeń gimnazjalny, ucząc potajem- 
nie dzieci polskie, i następnie kontynuował swo 
ja pracę jako student kijowskiego uniwersyte- 
tu, który ukończył w r. 1889. Następnie, aż do 
roku 1917 był nauczycielem historji i geogra- 
iji w gimnazjum miejskiem w Rydze, udziela- 
jąc równocześnie lekcyj w gimnazjum  żeń- 
skiem p Jastrzębskiej. W tym czasie zakłada 
razem z siostrą Emilją gimnazjum żeńskie w 
Rydze, gdzie mimo — z konieczności — języ- 
ka wykładowego roslyjskiego, wychowanie byto 
prowadzone w duchu polskim, były oczywi- 
ście tajne nauczanie języka i historji polskiej. 
Gimnazjum to zostało potem przekształcone 
na polskie gimnazjum koedukacyjne, i następ- 
nie, przejęte przez miasto Rygę, istnieje do 
dziś jako połskie gimnazjum w Rydze. W mię 
dzyczasie, w latach 1917—8 wyjeżdża Lichtaro 
wicz do Monachjum, gdzie zaznajami 
organizacją szkolnictwa i metoda: 
w bawarskich szkołach. 

Pracując jak 

    
ni nauczania 

   „Pi ttowiec budził uświado 
mienie narodowe ód rzeszy młodzieży 
skiej, przedewszystkiem ze słer robotnicz 
w Rydze, gdzie spis ludności w r. 1913 w 
zał 47,596 Polaków. Utrzymując kontakt z ro- 
botnikami oddawał pozbawione opieki dzieci 
polske do polskich rodzin i umieszczał je w 
przytułkach Towarzytwa Dobroczynności, peł- 
niąc równocześnie z ramienia tego Towaiz;- 
stwa funcje nauczyciela w przytułkach i szkół 
kach paratjalnych. Jako prezes lub wiceprezes 
był głównym kierownikiem prac Towarzystwa 
Oświatowego w Rydze, które prowadziło szko 
ły elementarne polskie, liczące około 600 dzie- 

ci, czytelnictwo oraz imprezy kulturalno о- 
Światowe. W czasie okupacji niemieckiej, od- 
rzuciwszy propozycję władz niemieckich kon- 
tynuowania dotychczasowej służby w gimna- 
zjum, zajął się skupieniem rozproszonej dzia 
уу polskiej i założył polską szkołę, która t- 
czyła ok. 900 uczniów, pobierających naukę 
na dwie źmiany — rano uczyli się chłopcy, po- 
południu dziewczęta (po 11 i 12 klas)) W szko 
le tej pełnił obowiązki dyrektora. Wszystkim 
tym imprezom oświatowym poświęcał nietylko 
swój czas i wiedzę, ale także i finansował je 
w dużej mierze. 

Po przyjeździe do Polski w r. 1918 pełnił 
funkcje inspektora szkolnego w okręgu Łódz- 
kim, następnie był Naczelnikiem Wydziału 
Oświaty w Zarządzie Cywilnym Ziem Wschod- 
nich — został potem radcą ministerjalnym w 
Wydziale Nauki w Warszawie, wkońcu był na- 
uczycielem geografji w Państwowem Semiuna- 
rjum męskiem im. Tomasza Zana w Wiime — 
od r. 1931 na emeryturze. 

Oprócz pracy  nauczycielsko - oświatowej 
oddawał się organizowaniu opieki nad przemy 
słem ludowym, a owdocna i nieprzerwana jego 
praca na tem połu trwała od chwili obrania Go 
prezesem Towarzystwa Popierania Przemysłu 

EU w Wilnie, tj. od roku 1925 aż do 
zgonu. Był również prezesem Rady Nadzorczej 
Bazaru Przemysłu Ludowego w Wilnie, człon- 
kiem Rady Nadzorczej Kasy Spółdzielczej dia 
Przemysłu Ludowego i Domowego w Warsza- 
wie i stałym delegatem wileńskiego T-wa PPi. 
na posiedzenia Związku Tow. PPL w Warsza- 
wie. Pracę swoją na tem polu ujmował nie- 
zwykle głęboko, wiążąc ją niejako u podstaw 
z zadaniami Ligi Ochrony Przyrody. Niezaw- 
sze rozumiany przez otoczenie, stał na siraży 
wysokości zadań Towarzystwa w opiece i о- 
chronie tej dziedziny duchowego bogactwa na 
rodu, jaką jest twórczość Człowieka, tak sci- 
śle z przyrodą związanego, jak lud. Ten stosu- 
nek jego do pracy w Towarzystwie oparty był 
jednak o ścisłe podstawy ekonomiczne, na któ 
rych śp. Lichtarowicz opierał swoją niezwykie 
sumienną i oddaną działalność długoletniego 
prezesa i filara prac Towarzystwa. 

W dn 11 listopada został odznaczony orde- 
rem „Połbnia Restituta". Ponieważ w tym cza- 
się bawił właśnię na wsi, nie doszła Go nawet 
wiadomość o odznaczeńu. Myślę jednak, że — 
jakkolwiek wiadomość ta byłaby mu niewątyli- 
wie sprawiła przyjemność — nie byłaby ona 
dla Niego tak ważna, jak dla nas; nie pracował 
nigdy dila nagrody, ani dla uznania, tylko „taką 
już miał naturę”. Ale ważnem jest to, že Kzad 
polski podkreślił przez nadanie odznaczenia, że 
taką pracę i takie życie — widzi i ceni. 

Żegnamy w Nim człowieka niezwykłej mia- 
ry i niezwykłej wartości, a Towarzystwo Po- 
pierania Przemysłu Ludowego żegna Prezesa 
najdroższego i nigdy nie zastąpionego. 

Helena Schrammówna. 

WILNO — TROKI. 
— OBŁAWA NA WILKI. — Na te- 

renie powiatu wileńsko - trockiego urzą- 
dzono ostatnio kilka obław na wilki, które 
podobnież jak w innych powiatach, dają 
się we znaki! miejscowej ludoości. W o- 

bławie zabito 3 wilki. 
BRASŁAW 

— TAJNE GORZELNIE. — Z pow. bra- 
sławskiego donoszą, iż na terenie kilku gmin 
tego powiatu w ostatniej dekadzie brs. ujaw- 
niono 3 tajne gorzelnie samogonki. 

5 włościan przekazano do dyspozycji wiadz 
śledczych. 

TOMASZEWICZE 
— WYBUCH KOTŁA. — 'W Tomasze- 

wiczach w garbamni Łamnosowa z nieust: - 
lonej przyczyny nastąpił wybuch kotła pa- 
rowego. Skutkiem wybuchu ci  obra- 
żenia ciała odnieśli Jam Zmichowicz, Ed- 
ward Oszerow i Zygmunt. Kierzewicz. 

MOŁODECZNO 

FAŁSZERZE MONET. — W ostatnich 

dniach na terenie pow. mołodeczańskiego i wo 

iožyūskiego zlikwi lowano szajkę fałszerzy 2 7ł. 
monet. Zatrzymano 6 osób, 

  

     

  

  

na targach, 

miasteczkach, wsiach puszcząły w obieg faisy-



RÓŻNE 
— Wystawa - pokaz drobiu. — Hodowcy 

ptactwa, królików i zwierząt futerkowych — 
termin pokazu w dniu 1 grudnia rb. zbliża st: 
—Zgłaszajcie wasze okazy na pokaz. Składaj- 
cie deklaracje wam wysłane w biurze Komitetu 
wystawy - pokazu codziennie od godziny 19 
rano do godziny 8 wieczorem. Biuro niicści 
się w ogrodzie po-Bernardyńskim w drugim 
pawilonie powystawowym w lokalu Związ u 
Obrońców Wilna i b. Żołnierzy Litwy Środko- 

—Zachorowania wśród zwierząt. — We- 
dług zestawień władz weterynaryjnych w mie 
siącu bieżącym na terenie województwa wilen 
skiego stan zachorowań wśród zwierząt przed 
stawia się następująco: wąglik —1 wypadek 
(Oszmiana), wścieklizna — 8 wypadków -- 
(Brasław, Dzisna, Święciany, Wiłejka), pomiór 
świń — 21 wypadków, (Mołodeczno, Wilejka, 
Wilno , Troki). 

Е Z POGRANICZA 
— POWRÓT Z WIĘZIENIA. — Onegdaj 

przejechało do Stoipców trzech b. więźniów 
politycznych rodenr z Niemiec, którzy w Rosji 
odbywali karę za szpiegostwo gospodarcze. Są 
to Maks Sznejder, Otto Naumann i Karol Fir- 
kopf. Wymienieni zostali przedterminowo zwol- 
mieni z więzienia w Moskwie. 

— WSTRZYMANIE SPŁAWU. — Na rze- 
kach Dźwinie, Wilji i Niemnie wstrzymano 
żeglugę i spław drzewa. 

— KURJER KOMUNISTYCZNY. — Na sku 

tex listów gończych władze bezpieczeństwa pu 

blicznego ujęły kurjera komunistycznego, któ 

ry przybył do Stołpców z instrukcjami do rejo- 

nowego komitetu PZKB. Zatrzymanego wraz 
z dowodami skierowano do dyspozycji władz 

śledczych. 

— UTONĘLI PODCZAS UCIECZKI. 

W dniu wczorajszym ma rzece Mereczance 

niedaleko Oran wydarzył się tragiczny wy- 

padek, który pociągnął za. sobą dwie ofia- 

ry. O godz. 5 rano: w pobliżu Dmitrówki, 

litewski patrol straży granicznej zauważył 

łódź, w której znajdowało się dwóch osob- 

mików, usiłujących przedostać się na teren 

polski z przemytem. Na wezwanie żolnie- 

rzy przemytnicy czemprędzej poczęli odda- 

lać się od brzegu litewskiego. Zarządzono 

za lodzią pościg. W pewnym momencie 

łódź litewska dogonila przemytników, któ- 

rzy bez namysłu wskoczyli do wody, usi- 

łując zbiec. Nieznajomi utonęli. 

— EKSPORT RĘKAWICZEK. — Na 
skutek zapotrzebowania rynków. zagranicz 
nych, ostatnio z Wilma wywieziono więk- 
szą partję rękawiczek. Wplynęły zamówie- 

mią z państw bałtyckich i skandynawskich. 
— TOWARY DO LITWY. — Mimo, że 

Litwa nie utrzymuje żadnych stosunków z 
Polską, wywozi się miesięcznie do Litwy 
przez Prusy Wschodnie z Polski różnych 
4owarów, wartości około 300 tysięcy zł. 

W ostatnim kwartale br. przez stację 
Raczki wywieziono do Litwy 15 wagonów 
węgła górnośląskiego, 5 cystern nafty % о- 
lejów, 3 wagony różnych maszyn oraz 10 
wagonów manufaktury, wynobów jedwab- 
nych i innych. 
RADOWYSORAK I V KATES ATS 

nouogiddzka 
— BURSA MĘSKA Z. P. 0. K. Od 1 

listopada r. b, przybyła Ziwiązkowi Pracy 

Obywatelskiej Kobiet w Nowogródku, mo- 

wa placówka: została otwantą przy ul. 

Smieżyckiej, Bursa męska, której zarząd 

sprawuje, wspólnie z nauczycięlstwem Szkól 

średnich. Związek Pracy Obywatelskiej 

Kobiet. 
W Bursie, będącej pod opieką i ogólnem 

kierownictwam Dyrekcji Gimnazjum Pań- 

stłwowego, mieści się obecnie 37 uczniów, 

przeważnie z ludności wiejskiej, Białoru- 

skiej. — Uczniowie płacą za całe utrzyma- 

mie 15 zł. miesięcznie w produktach, — re- 

wztę kosztów pokrywa subsydjum, udzie- 

Jane Bursie przez Pama Wojewodę Świder- 

sikiego. . 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

dokłada wszelkich starań, aby, nietylko 

strona wychoaawcza, lecz i gospodarcza 

Bursy, a w szczególności żywienie uczniów, 

było, w miarę możności jakuajlepsze i zg0- 

dne z wymamaniami hysgjeny. 

Ponieważ Bursa żeńska przy ul. Ogro- 

dowej, prowadzona przez Z. P. O. K. w 

Noscgródku, nie wystarcza, na za potrzebo- 

wania licznych kamdydatek, — wszystkie 

bowiem miejsca są już w miej zajęte, 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet za- 

mierza otworzyć jeszcze jedną Bursę żeń- 

ską dla uczenie szkół Nowogródzkich, tak 

z miasta jak i z ludności wiejskiej. 

—7ŚWIETLICE SZKOLNE. Corax sze- 

rzej rozpowszecnia się zrozumienie ważnej 

woli, jaką mogą odegrać świetlice szkol 

ne w. wychowaniu młodzieży — i ich wiel- 

kiej użyteczności, zwłaszcza dla dzieci — 

młestety bardzo licznych —które nie mają 

w domu odpowiednich warunków i pomo- 

cy do nauki lub też kulturalnej i pożytecz- 

nej rozrywiki. 
/ W Nowogródku powstała w bieżącym 

miesiącu, staraniem Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet, przy Szkole powszechnej 
Nr. 1, świetlica, prowadzona przez nauczy- 

cielstwo, wspólnie z Z. Р. О. К — Na świe- 

tlicę składa się z kilku większych i mniej- 

szych sal, 'w. których codziennie, z wyjąt- 

kiem dni świątecznych, od godziny 16 do 
18-tej, pod nadzorem dwóch osób z persone 

łu nauczycielskiego i wykwalifikowanej 

świetliczamki z ramienia Z. P. O. K. dzieci 

    

KINO 
DŽWIRKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
światowej 

GRODNO, Brygidzka 2. 

ubierają się dła odrabiania lekcyj, czytania, 
lub wspólnej zabawy. — Do nauki są osob- 
me pokoje, gdzie uczniowie znaleźć mogą 
potrzebne, a nieraz nie posiadane podręcz- 
miki, — ewentualnie — pomoc i wskazówki. 
Czytelnia zaopatrzena jest w pisma dla 

dzieci i młodzieży, — zaś jedna z sal prze- 
zmaczona jest ma mozrywki umysłowe i gry 

  

towar: ie. — Pozatem odbywają się po- 

gadanki i wspólne śpiewy. m 

  

Jak bardzo *. taka świetlica była po- 
trzebną Świadczy jej frekwencja, dochodzą- 
«a. stale do kilkuset: dzeci dziennie. 

Druga świetlica szkolna powstała rów- 
nież staraniem Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet przy szkole powszechnej we 
Dworcu i — ma razie — funkcjonuje dwa 
dni w tygodniu pod nadzorem dyżurujących 

pań z grona nauczycielskiego i z Oddziału 
Dwcrzeckiego ZPOK. 

— PRZEDSTAWIENIE W HORODE- 
CZNIE. — W dniu 13 bm, w Horodecznie 
pow. mowogródzkiego pod kierownictwem 
p. Janiny Sorgowickiej, miejscowe Koło 
Młodzieży Wiejskiej urządziło przedstawie 
mie amatorskie. Wystawiono dwie sztuki 
seeniczne: „Zaślubiny z przeszkodami* i 
„Rodzina ledwo żywych”. Przedstawienie 
cieszylo się znaczną frekwencją. 

  

  

  

— POSIEDZENIE SEJMIKU POWIA- 
TOWEGO. — W dniu 17 listopąda br. w 
sali Starostwa odbyło się 35-te z kolei po- 
siedzenie Powiatowego Sejmiku w Stołp- 
cach. Po zagajeniu i powitaniu inspektora 
Starostwa, p. Kazimierza Milewicza, przez 
p. starostę powiatowego H. Kuroczyckiego, 
ma wniosek przewodniczącego zebrani ucz- 
cili pamięć zmarłych: śp. p. Prez. M. Mo- 
ścickiej, bohaterów lotników Żwirkę i Wi- 
gurę oraz zasłużonego pracownika Sejmiku 
'Pow., rejonowego agronoma Pawlukowskie 

go przez powstanie. 
Na sekretarzy powołano p. Cezarego 

Górskiego i p. Sudnika. 
Po ustaleniu porządku dziennego, przy- 

stąpiono do uchwalania akceptowamia nie- 
których uchwał Wydz. Pow., jakie powzię- 
te zostały w zastępstwie Sejmiku w spra- 
wach pilnych. Sprawozdanie z działalności 
Sejmiku za okres dziesięcioletmi tj. od 7 
listopada 1922 do 7 listopada 1932 złożył 
p. M. Dudziński, inspektor samorządowy. 
Zikolei p. Szpakowski Konstanty, kasjer 
Wydz. Pow., złożył sprawozdanie kasowo- 
rachunkowe z wykonania budżetu za I pół- 
rocze bieżącego okresu rachunkowego. Jak 
wynika ze złożonego sprawozdania w okre- 
sie sprawozdawczym wydano: 116.074 zł, 
otrzymamo 76.068 zł. 

Różnicę pokryto wekslami. 
Na rok budżetowy 1933-34 wznowione 

zostały uchwały od podatku państwowego 
gruntowego w wysokości 50 proc., od do- 
datku do państwowego podatku przemysło- 
wego, od wszystkich państwowych podat- 
ków od spożycia, zużycia, względnie pr:- 
dukcji. Następnie Sejmik uchwalił zwróc ć 
się do pana wojewody z prośbą o zezwole- 

mie na podwyższenie w roku 1933-34 nyx- 

malnego dodatku do państwowego podatku 

gruntowego o 30 proc., przyjąć udział w 

roku budżetowym 1933-34 z wpływów: pań- 

stwowych z podatlku dochodowego oraz po- 

brać dodatek w wysokości 100 proc. do pań 

stwowych opłat od patentów na wyrób i 
200 proc. na sprzedaż trunków, przetworów 

wódczanych i spirytusowych. Jednocześnie 

mik postanawia ma mocy zatwierdzo- 

nych przez wiadze nadzorcze statutów po- 

brać w roku 1933-34 mastępujące podatki 

samoistne: 1) samoistny podatek komunal- 

° ой gruntów, stanowiących własność 

Skarbu Państwa, 2) od umów: o przeniesie- 

nie własności i nieruchomości, 3) od broni 
palnej oraz wszelkie pobierane dotychczas 

opłaty za korzystanie z urządzeń i zakla- 
dów dobra publicznego. 

Następnie zmienione zostały opłaty dro 

gowe, które uległy zmniejszeniu o 33 proc., 

co spowodowało częściową zmianę statutu 

tych opłat, oraz dokonano zmian w budże-- 

cie Sejmiku, przenosząc os ci! w Su- 

mie 2.000 zł. z działu I-go na dział V-ty, 

tj. remomt ochronki. Uchwałą, zapadłą na. 

cstatniem posiedzeniu Sejmiku, dodatek 

15 proc. stały, staje się niestałym. Następ- 

ną uchwałą była spra''a uchwalenia opłat 

za czynności Powiatowego Urzędu Rozjem- 
czego, jakie przewidziane są statutem 
wspomnianego Urzędu. W sprawie ustale- 
“ja dzielnicy murowanej m. Stołpców, Sej- 
mik uchwalił wniosek Rady Miejskiej, do- 
tyczący ustalenia tej dzielnicy, która obej- 

muje Plaa Kościelny, ul. Kolejową aż do 

dworca. Wzorem lat ubiegłych powzięto u- 

chwałę w sprawie ustalenia globalnej su- 

my, do jakiej KKO. może zaciągać pożycz- 

(ki. Sumę tę określono na 500 tys. zł, 

— Pożegnanie komendanta powiaotwego 

policji Państwowej kom. Krzeczkowskiego. -— 
W dniu 17 bm w salach Towarzystwa „Lut- 
ni* przedsetawiciele miejscowego  społeczeń- 
stwa żegnali długoletniego komendanta powia- 
towego Policji Państwowej w Słonimie, kom. 
Krzeczkowskiego. Wśród licznie zgromadzo- 
nych na bankiecie, zauważyliśmy przedstawi- 
cieli władz państwowych ze starostą Kośla- 
czem i wojska z maj. Ottonem Zielińskim na 
czele. Z pośród ziemiaństwa byli również pp. 

Wstęp od 75 gr. 
Największy i najpotężniejszy dźwiękowiec ilustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne ajednsk prawdziwedramaty z czasów wojny 

genjalnego ERNESTA LUBITSCA 

CZŁOWIEK KTÓREGO ZABIŁEM 
Lionel Barrymore, Philips Holmes I Nancy Carrol. 

  

     

  

SKLEP RADJOWY „„LIRNEIĘ z 
3 Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 3 
Šš Konto czekowe P. K. O. 82.157. s 
Z na raty — POLECA — па га & 
5 ża 190 21. 3 
8 2-lampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philips'a), % 
= głośnikiem akumulatorem, baierją anodową s 
Šš i sprzęten: antenowym a 

Ё Ń NA 19 MIESIĘCY Po 10 Zr. 

    

SŁOWO 

Władysław Ješman, Kazimierz jelski, Włady- 
sław Jelski, hr. Ślizień, Łętowdski i inni. Paie- 
strę słonimską reprezentawali liczni adwokaci. 
Poza tem zauważyliśmy obecność znanych na 
naszym terenie działaczy społecznych, grona 
urzędników Starostwa i Wydziału Powiatowe 
go, oraz najbliższych współpracowników  ko- 
mendanta powiatowego — ogółem około 50 
osób. Liczne toasty, wznoszenie których  za- 
gaił starosta Koślacz, poprzedzone  pięknemi 
przemówieniami, stwierdziły ten wielki żal, ja- 
ki się dał wyczuć u zebranych z powodu prze 
niesienia komendanta Krzeczkowskiego na rów 
norzędne stanowisko do Lubertowa, pan ko- 
mendant bowiem, jak to wynikało z przemó- 
wier, w przeciągu 8 lat swej odpowiedzialno- 
nej pracy na naszym terenie, zawdzięczając 
wielkiemu taktowi w postępowaniu i umiejęt- 
ności w zdobywaniu sympatji wśród  spoie- 
czeństwa, był tu osobą powszechnie lubianą. 

Wicher. 
0 

rioipėcka 
-— AKADEMJA MARJAŃSKA KU 

OZCI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI. — W 
tym tygodniu w sali Ogniska Kolejowego 
'w Stolpcach odbyła się uroczysta akade- 
mja Marjańska ku czci św. Stanisłana 
Koski, zorganizowana staraniem miejsco- 
wego gimnazjum. Na program akademji 
złożyły się: 1) pieśń religijna „Czcij mło- 
dzieży Stanisława". 2) Odczyt na temat: 

„Dążenia do polepszenia dobrobytu w kra- 

ju oraz wychowanie młodzieży”. 3) Obra- 
zek. sceniczny treści religijnej „Ziemski A- 
mioł* w tnzech odsłonach. 4) „Niebezpiecz- 
ma sklepikarka“ — komedja w jednym ak- 
cie. 5) Podróż dla poratowania zdrowia— 
'krotochwila. 6) Cztery pory roku — obra- 
zek fantastyczny. Na: zakończenie chór te- 
goż gimnazjum odśpiewiał pieśń: „My 
chcemy Boga'. Podczas przerw przygrywa- 
ła orkiestra 8-go Baonu KOP. w Stołpcach 

Na akademję przybyło bardzo dużo o- 
so bz pośród miejsco: społeczeństwa 1, 
mimo niskich cen wejściowych, zdołano z 

biletów osiągnąć 216 zł. Czysty zysk w su- 
mie 166 zł. przeznaczony został na cele So- 
dalicji męskiej i żeńskiej przy państwowem 
gimnazjum w Stolłpcach. 

    

   

  

— ZABAWA NA LOPP. — Staraniem 
Kola LOPP. Horodyszcze odbyła się za- 
bawa taneczna. 

Czysty dochód w kwocie 61 zł. 40 gr. 
przekazano do LOPP. 

— POŻAR. — W dniu 18 bm. we wsi 
Wońki gm. Niedźwiedzice wybuchł pożar 
'w zabudowaniach Konluka Stefana. Spalił 
się dom, chlew, stodoła z tegorocznemi 
zbiorami, 

Pożar powstał prawdopodobnie wsku- 
tek wadliwej konstrukeji komina. 

Straty wymoszą 3500 zł. 
— EGZAMINY ZEGARMISTRZOW- 

SKIE. W dniu 23 bm. w Baranowiczach, 
wi sali konferencyjnej Starostwa Powiato- 
wego odbędą się egzaminy dla zegarmist- 

rzów. 
  

— NOWY NABYTEK OGRODU Z00- 
LOGICZNEGO. — Ogród Zoologiczny w 
Grodnie nabył trzy bażanty złote i djamen- 
towe, które zostały sprowadzone z Niemiec 

Bażanty te zostały umieszczone razem 
ze złotymi i srebrymi bażamtami. 

  

        

       

      

  

   
   

   
     

    

     

  

   
   

    

   

        

            

       
     

              

          

    

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty. 

na każde żądanie. 

KINA P. T. K. TEL. 214 
ANAMA ROJEK ACTA 

Początki seansów: 18.15, 20.15 t 22.15 

Bźwiękowiec 

Kino „POLONIA 
Pocztowa 4 

Dziś! Genjalne arcydzieło króla reży- 
serów niezapomnianego twórcy „Trój- 

ki“ „Špiewaka Niezninego“ Turžat- 

skiego. Prześliczny, kipiący życiem 
i szczerością, flm p. t. 

„Hotel Studentów" 
W relsch głównych: Stylows LISETTA 

LANVIH, CHRISTIAM CASADESUS 
i RAYMOKD GALLE. 

Akcja toczy się w ła.ińskiej dzielnicy 

Paryża i obfituje w cały szereg szcze- 
gółów z życia studestów. 

wstęp od 80 gr. 

Bźwięnoawiac 

Kino „APÓL ŁO 
Baminik. 26. 

Dziś wielki lilm dźwiękowy produkcji 
europejskiej 

Nie grzesz kobieto 
W rolach głównych Lsuise Brook | 

Jean Bredin. 
mponująca wyst:wal Melodyjne pio- 

senki! “/zruszaią a treść! 

KINO „PALACE“ 
Grzaszk. 18, 

Dziśl Demoniczua, kusząco-pikanina 
niezrównana 

BRYGIDA HELM 
w poiężnym dramacie na ule niessmo- 

witych wydarzeń na luksusowym jach- 
cie, wśród dam wielkiego Świata koko- 
tek, tancerek, miljonerów, niebieskich 
ptaków i wyrafinowanych przestępców 

* 

„Jontigana Jah Razkoszy” 
Namiętność miłosna tancerki — miłość 

demonicznej kobiety. 

WSTĘP OD 49 GR. 

  
Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42. tel. 528 

Dziś presjera Najnowsza sensacja 1933 dia ekranów pulskich 

IiGLOO 
Film dźwiękowy «ałkowicie nakięccny w krajzeh 

podbiegunowych mówiony po poisku 

nych. Tempo akcji, Wzsruszająca treść. 
Emccjonujący d amat nadludzkich zmsgań Esk'mosów z żywiołami natury w krajach arktycz- 

Ze wzęlędu na wyscką wartość artystyczną dia młe- 
dzieży dozwolony. Nad program; komedja w 3 akt. „SI m policjantem" ze znanym konikiem 

Slimem Summervi'lem w roli tyt. oraz groteska rysunkowa „Pietrek apaszem“ 

  

Dźwiękowe 

Kino 

KELIOS 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie wersja dźwiękowa. 

W roli Nerona EMiL JANNINS. Męczarnie Chrześcian. 

Najwspanialsze, nieśmiertelne, mcenumentaine arcyczieło 
Henry. a S'enkiewicza 

GUC© VABI$ 
Krwawe rządy Nerona. Przepych dawnego Rzymu. — Na 1-szy 

seans ceny zniżone. — Seanse: 4, 6, 8 i 1015 — W dnie świąteczne o 2 giej 

  

Cała Polska się bawił Bawmy się razem! Dziś pierwsza polska komeoja 

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

Cybulski orsz chór Dana. Dl 

sportowa 

100 METRÓW MIŁOŚCI 
W rol. głównych: Pogorzelska, Dymsza, Tom, Lawiński, Kalinówna, Ankwiczówna, 

a młodzieży dozwolone 
Nad prozr.: Urozm, dodatki dźwiek Pocz. o g. 4. 6, 8 i 10.15 w daie świąt. o g. 2ej, C-ny od 25 gr 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOCD 
Mickiewicza;22 

tel. 15-28. 

Dżwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Od godz. 7-ej ulubieniec publiczności 

i bohaterka filmu „Dr Jekyli i Mr. Hryde* Miriam Hopkins 
w arcyf Imie dźwiękowem p. t. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, £ * 

Dziś od g 4::j do 7.ej cla mętczyzn flm „HiG ENA SEKŚSUALHA" 

Maurice Chevalier 

  

WESOŁY Рокисгик 
Dziś! Najnowsze arcydzie:: genjalncgo reż. Joe Msy! 100 proc. dźwiękowiec p. i. 

KSCELERCIA 4IŁOŚĆ 
W rol. gł. Niezrównana gwiszda Francji ANNA BELLA, Roger Trevilie, a także król kom'ków paryskich Prince 

Popularne piosenki najmodniejszego kompozytora Paryza Waltera Jurmana Nad program: Tygcdnik filmowy. 
Poczsśtek o godz. 4 w Święta o godz. lsej 

lidžka 
— Górą KPW Lida — zdobyli 5 oznak i kre 

sy POS. — Tak wspaniałemi wynikami strze- 
leckiemi, jakie osiągnął lidzki Oddział KPW 
nie może się dotąd w Lidzie nikt poszczycić. 
Przez ciągły trening i częste stawanie do za- 
wodów członkowie KPW w strzelaniu doszli 
do mistrzowskiej wprawy. Ostatnio na zawo- 
dach w Brześciu i Warszawie pięciu członków, 
a mianowicie: pp. Rybicki Piotr, Bazyli Kowa- 
lew, Leon Marcinkiewicz, |Józet Wiśniewski i 
Bronistwa Szabelski zdobyli POS I klasy. Po- 
siadających Il klasę POS jest w Oddziale KPW 
Lida 20 członków. я 

— „Spoldzielczošė jako wyžsza ТЮгта» ОГ- 
ganizacji gospodarczej“. — W sobotę 19 bm. 
w sali Gimnazjum Miejskiego w Lidzie wygło- 
sił dyrektor St. Dippel z-ca Kierownika Wydzia 
łu Lustracyjnego Związku Spółdzielni „Spo'em'ł 
w Warszawie odczyt pt. „Spółdzielczość jako 
wyższa forma organizacji gospodarczej. Publi- 
czności, a zwłaszcza kobiet, było bardzo dużo, 
co Świadczy o zainteresowaniu się spoleczeii- 
stwa spółdzielczością wogóle 

‚ — Za szpiegostwo.. — Onegdaj w lidzkim 
Sądzie Okręgowym rozpatrywana była sprawa 
Kadłubowicza Józefa, m-ca wsi Paždzierzyce, 
gm. wołmiańskiej, pow. wołożyńskiego i Hore- 
lika Adolia, mca wsi Sakowicze rej. Kajdanow- 
skiego (Rosja sowiecka), oskarżonych o upra- 
wianie szpiegostwa na rzecz ościennego pań 
stwa. Po przeprowadzonej rozprawie, która to 
czyła się przy drzwiach zamkniętych Sąd wy- 
dał wyrok, mocą którego oskarżony Kadłubo- 
wicz skazany został na 6 lat więzienia i po- 
zbawienie praw na przeciąg lat sześciu, zaś о- 
skarżony Horelik na 3 lat więzienia i pozbawie 
nie praw na przeciąg lat czterech. Rozprawie 
przewodniczył prezes Sądu Okr. w Lidzie bu- 
kowski przy udziale sędziów: Landiisza i 10- 
maszewskiego, oskarżał podprokurator Kawe- 
cki. 

— Epilog krwawej masakry na weselu w 
Mielkach. Dwóch do mogiły, jeden do więzie- 
nia na 4 lata — Wieś Mielki, położona na pół- 
nocno-wschód od Lidy, należy do gminy i po- 
wiatu Lidzkiego, jest zdawałoby się taką sa- 
mą, jak i tysiące innych wsi naszych, gdzie 
słońce i kogut zegarem, a ciężka praca obo- 
wiązkiem życia. Tak. Pod tym względem jest 
nią, jak wszystkie wsie, jednak pod wzglę- 

dem życia moralnego różni się oczywiście na 

niekorzyść, od innych bardzo. Nie będziemy 
sięgać daleko wstecz, weżmiemy od roku 
1926-go. Niebyło tam wesela, ni zabawy, żeby 
nie było trupa, albo conajmniej ciężko rannej 
ofiary. Na tejże wsi zginął od noży żołnierz 

5 pułku Lotniczego (dawn. 11 pułk lotniczy), 

co później pociągnęło za sobą cały szereg Dó- 
jek kończących się niekiedy Śmiertelnie Czemu 
to przypisać —- niewiadomo. Może brak zainie 

resowania się tą wsią przez kierujących oświa 

tą pozaszkolną, bo zdaje się (nie będziemy 

twierdzili) niema tam Koła Młodzieży Wiejskiej, 

a co jest bodajże najważniejszym czynnikiem 
do wprowadzenia kultury i oświaty na wieś. 
Nie będziemy się nad tem zastanawiali. 

Oto znów mamy do zanotowania jeszcze 

jeden wypadek takiej krwawej masakry we 

wsi Mielki, której ofiarą padły dwa młode ży- 
„cia, a której epilog rozegrał się onegdaj przed 
Sądem Okręgowym w. Lidzie: 

W dniu 28 czerwca br. podczas odbywają- 
cego się wesela we wsi Mielki wynikła bójka 
pomiędzy: Walickim Piotrem ze wsi Lajkow- 
Szczyzna, Piotrowski Michałem ze wsi Mielki, 
Chwatem Kazimierzem ze wsi Perepeczyce i 
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Działki 
Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

Podchajnym Stanisławem, rezultatem której by 
ły dwie śmiertelne ofiary, a to: Walicki Piotr 
i Podchajny Stanisław, którzy zginęli od cio- 

"sów nożami. Sprawcy tej masakry Piotrowski 
Michał i Chwat Kazimierz zostali aresztowani 
i osadzeni w więzieniu lidzkiem. W dniu 18 b. 
m. stanęli oni przed Sądem. Po przeprowadzo- 
nej rozprawie Sąd wydał wyrok, skazujący Pio 
trowgzego Michała na 4 lata więzienia 1 pozba 
wienie praw, zaliczając mu na poczet kary a- 
reszt prewencyjny od dnia 29 czerwca b. ". 
Chwat Kazimierz został uniewinniony z powo- 
du braku przeciwko niemu konkretnych danych 
winy. Pozatem Sąd zasądził powództwo cywil 
ne od skazanego Piotrowskiego na rzecz ro- 
dzin po zabitych Walickim i Podchasjnym w 
sumie 274 zł. dla każdej. Względnie niski wy- 
miar kary Sąd umotywował młodocianym wie- 
kiem skazanego (24 lat), dotychczasową nieka 
ralnością, oraz tem, że działał on pod wpły- 
wemi silnego wzruszenia i częściowo w obro- 
nie koniecznej. 

Przewodniczył rozprawie Prezes Sądu Okr. 
w Lidzie Bukowski z udziałem sędziów Landfi- 
sza i Tomaszewskiego: Oskarżał podpr. Ka- 
wecki, bronił oskarżonych adwokat Andrejew 
ż Wilna, powództwo cywilne wnosił adwokat 
Oguszewicz z Lidy. Skazany zapowiedział ape 
lację. Charakterystycznem jest, że na rozpra- 
wę stawiła się prawie cała wieś Mielki i oko- 
-liczne wioski, jak Łajkowszczyzna i Perepe- 
czyce, słuchając z zacekawieniem przebiegu 
jej. 

„,— Unieruchomienie tartaku Hurwicza. 30 0- 
sób bez pracy.—Jak się dowiadujemy, najwięk 
szy w Lidzie tartak parowy Hurwicza i S-ki 
z powodu braku surowca oraz rynku zbytu, zo 
stał unieruchomiony na nieograniczony czas, 
botąd zwolniono z pracy 22 robotników, a w 
dniach najbliższych zostanie pozbawionych pra 
cy dalsze 8 osób. Niewesołe horoskopy na zi- 

‚ — Panie burmistrzu, co pan zrobi z Poła- 
janem? Prawdie dwa tysiące zł. jakby do błota 
rzucił, — Na bruku lidzkim wala się od lat o- 
fiara naogu pijackiego Połujan. Od używania 
denaturatu dostał lekkiego pomieszania zm;- 
słów. W roku 1931-ym z samego początku, Po 
łujan stawał się niebezpieczny dla otoczenia, 
urządzał awantury i różne burdy na ulicach, 
wobec czego Magistrat lidzki zdaje się na wiio 
sek władz bezpieczeństwa wysłał go do zakła 
du dla umysłowo chorych w Tworkach pod 
Warszawą. Po roku czasu niewiadomo Z ja- 
kich powodów Magistrdt zabrał Połujana z za- 
kładu i po przywiezieniu go do Lidy puścił 
go na bruk lidzki nie troszcząc się zupełnie, 
co się stanie dalej. Połujan zdawałoby się był 
wyleczonym i dać mu tylko było jakąś pracę 
wszedłby na dobrą drogę. Stało się jednak ira 
czej. Magistrat nie licząc, że wydał na niego 
prawie dwa tysiące złotych zdał go na łaskę 
losu. Pozbawiony wszelkiej troski Połująn za- 
czął się z powrotem staczać na drogę upadki. 
Zaczął pić, i dziś jest taki, jakim był przed poł 
tora roku, — gorzej nawet, bo dziś zaczynz 
już poprostu kraść. Mianowicie wpada do pi- 
wiarni, czy restauracji i nim się kto zorjentuje 
łapie ze stołów napoje i wypija. Obecnie na- + 
stała zimowa pora, Połujan prawie nagi lata 

po ulicach, zaczepia ludzi i prosi © pieniądze 

na wódkę. Obrazek bardzo przykry. Sądzić na 

leży, że w niedługim uzasie stanie się on znów 

niebezpiecznym i znowu trzeba go będzie wy- 
słać do zakładu dla umysłowo - chorych. Poco 

było wyrzucać tyle pieniędzy, jeżeli później nie 

umiano jak należy postąpić? | wogóle co Ma 

gistrat zamierza z Połujanem zrobić? bowiem 

taki stan trwać dłużej nie może. Jeszcze letnią 

porą zwracaliśmy Magistratowi uwagę, że nale 

ży się Połujanem zaopiekować, lecz to nie о4- 

niosło skutku. Dziś zwracając ponownie uwa- 

gę podkreślamy, że opinja publiczna kategory 

cznie domaga się usunięcia Połujana z widowni 

jako odrazę i gorszące swh postacią  indywi- 

duum. Mi-ła. 
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Parcelacja maj. 

Landwarów 

ea 

letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 

pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

į w maj. Landwarów: Zarząd 
E 

ui, Mickiewicza 4, m. 2, į 

Dóbr. 

  

Radjo wileńskie 
Poniedziałek, dnia 21 listopada 

11,40: Przegld pars. Kom. meteor. 7-———?7 

14,35: Program dzienny. 15,00: Utwory Emol- 

da płyty). 15,10: Audycja dla dzieci i rałodzie 

ży. 15,40: Walc Straussa płyty). 16,00: Poga- 

danka muzyczna —- prof. Michała józefowicza. 

16.15: Lekcja francuskiego. 16,30: Chwilka gre 
py literackiej „Piony”. 16,40: „Co widzą ceny 

odczyt wygł. ). Wojnicz - Sianożęcki. 17,60: 

naszew Świecie, a czego widzieć nie mogą?*-— 

Komunikaty, 17,25: D. c. koncertu. 17,35: Due 

ty neapolitańskie. 17,40: Program na wtorek. 

18,00: Muz. lekka, wiadomości bieżące, #, ©. 

muzyki lekk. 18,00: Rozmaitości. 19,00: „Pro 

gram naszych audycji" — odczyt  Irtewski. 

19,15: Wil. kom. sportowy. 19,30: „Na widze 

kręgu" 19,45: Pras. dzien. radj. 20,00: Wieczór 

opery komicznej płyty), 22,30: Skrzynka techn. 

22,40: Kom. meteor. 22,50: Muzyka tan. 

  

  

KRAWIECKIEPOGOTOWIE 
damskie, męskie i dziecinne 

ul. Portowa „BILNIAŃKA” telef m 
№ 10 19 12 

Przyjmuje wszelką garderobę damską, 
męską i dziecianą- do nicowania, prze- 
róbki, odświeżania. reperacji, prasowa- 
nia, czyszczenia, prania chemicznego 

i tarbowanis, 

Na miejscu poczekzinia 
Na telefoniczne wezwanie tel. 19 12, 
wysyłamy gońca, który zabiera i odwozi 
za pokwitowaniem wszelką garderobę 
A zatem, tanio solidnie i dobrze. 

VO NASZA REKLAMA II 

i M A A RZ 

OGLOSZENIE 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie, ul. Wieika 66 

tel. Wydziału Handlowego Nr. 12-53 

ogłasza sprzedaż drewna użytkowege sa- 
smowego i świerkowego z cięcia roku go- 

spodarczego 1932/33. 
Szczegóły dotyczące: a) warunków tech- 
nicznych, b) warumków dostawy, e) wa- 
runkėw płatności i innych — podane ze- 
stały w czasopiśmie „Rynek Drzewny” w 

okresie 21 listopad — 3 grudzień r. b. 
Wszelkich imformmacyj udziela Wydział 

Handlowy Dyrekcji. 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
w Wilnie. 

GĄBIKRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiesą kosnerwuje, doskonali, odšwieis. e- 

«uwa jej skazy i braki. Masaż kosmetytczuy 

twarzy. Masaż ciała, elektryczny, WYSZEZY- 

piający (panie). Natryski „Hormona“ wadiug 

prof. Spuhla. Wypadase włosów, lupież. - 

dywidualne dobieranie kosmetyków do kns- 

daj very. Ostatnie zdobycze kosmetyki а- 
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cjonalnej. 
Codziennie od g. 10. 

W.E. P. 

WRSGEZ KZWNNTYWZÓA - -- 
Lekarze — > 
= —-  Lokaie 

  

Dr. Hearykiewiczowa "S TTTT TT 
Choroby skórne, iecze- MIESZKANIE 
nie włosów, kosmetyka 4 _ pokojowe z. wszeł- 
lekarska i operacje KO kiemi wygodami, — w 
smetyczne. centrum, nie na parte- 
Przyjm. 11 — 12; 5 — rze w cenie do 160 zł. 
6 Wileńska 33 m. 1.— Zapłacę za kwartał, — 
Z powodu wyjazdu na rąskawe zgłoszenia de 
stałe do Warszawy W administracji dla W. 
grudniu przerwie przy- 
jęcia. 
YYWYNYYYTEPOEOZA 

  

MIESZKANIE 
3 pokoje z kuchnią 

Kup wszelkie wygody. 
Do wynajęcia Ponław- 

| SPRZEDAŻ ska 29. 
WYŁĘYYYYCYWYTYYTYYTEO |. 

  

a Mieszkanie 
Sprzedam psa 2 pokoje z kuchnią do 

boksera dwnletniego.— wy: zięcia. Dowiedzieć 

Białostocka 6 — 1 od się B'ałostocka 6 — I 

4—5 codziennie. codziennie ed 3 pepoł. 

> do 4.30 

MIESZKANIA 
314 pokojowe 4> wy 
nsjęcia. Mickiewicza 45, 

  

Z powodu 
wyjazdu tanio sprzeda- 

je się nowy kredens 

stylowy oraż żyjando- EE : 

e. Jagiellońska 10—7. MIESZK ANT A 

=—— - 9d zaraz 3 -' pokojowe 
MAAAABAAAAAMA ADA 7 wygodami. Krakow- 

Poszuku I ska 51. — Wiadomość 
u dozorcy. 

PRACY - 
уу 

Prania 
poszukuje wykwaliłiko- 
wana praczka. Popław- 

sza 17 m. 8 — Hryho- 
rowicz. 
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Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńska. 
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