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Kryzys rolny trzeba wykorzystać 
Pan Wojciech Stpiczyński powrócił 

do czynnej roli w publicystyce i oto w 

„Kurjerze Porannym* widzimy jego ar- 

tykuły wstępne, podpisane en to u- 

tes le ttr e s. Pan Stpiczyński 

jest to pierwszy publicysta obozu Piłsud- 

czyków, który zerwał z partyjnictwem 

łewicowem. Pamiętamy, jak przez niego 

redagowanemu tygodnikowi „Głos 

Prawdy* przypadł zaszczyt zerwania, a 

przynajmniej uzewnętrznienia zerwania, 

solidarności pomiędzy grupą radykałów- 

patrjotów, grupujących się koło Marszał- 

ka, a partyjnemi konszachtami „Robot- 

nika* i innych mafij lewicowych. W 

tych czasach tygodnik „Glos .Prawdy“ 

był jedynym organem prasowym w 
100% wiernym Marszałkowi. Wczoraj 

czytaliśmy artykuł p. Stpiczyńskiego 0 

młodzieży akademickiej p.t. „Pomiędzy 

radykalizmem pałki, a myśli”. Pan Stpi- 

czyński wywodzi, że ponieważ starsze 

społeczeństwo  histeryzuje i zawodzi, 

więc nic dzivrnego, że zaczynają się ra- 

dykałizować i młodzi. Słusznie. Zresztą 

powiemy więcej. Zdajemy sobie dokład- 

nie sprawę, że do BB. weszły różne ele- 

menty od społecznie zachowawczych do 

ostrych radykałów. Możemy przeciwsta- 

wiać się radykalizmowi społecznemu. 

krytykować go, ale organizacyjnie imie- 

niem swej przynależności do BB., nie 

mamy żadnej podstawy do protestowa- 

nia, jeśli któreś z radykalniejszych śŚro- 

dowisk. BB. zechce swą ideologję na io- 

rum publiczne wystawiać. To też musi- 

my się z tenorem artykułu p. Stpiczyń- 
skiego absolutnie zgodzić, a tylko go 

nieco uzupełnić. Mianowicie radykalizm 

społeczny chociażby najjaskrawszy, na;- 

czerwieńszy, co innego — komunizm co 
innego. Jeśli się mówi, że Polska powin- 

na przystąpić do systemu gospodarcze- 

go SSSR., to nie jest już radykalizm, ala 

zdrada stanu, ale agitacja kominternu. 

Tutaj już nie można tolerować, czy dy- 

skutować, lecz trzeba wołać o policję. 

Pułkownicy wyrośli na walce z pojęciein 

„Targowica“. Nie ja ich będę uczył, że 
takie przystępowanie do sowieckiego sy- 

stemu gospodarczego, to cyniczna Tar- 

gowica w całej swej ohydzie. 
Zgadzając się więc z p. Stpiczyńskim, 

przerzućmy się myślą do tych środowisk, 

których nie o radykalizm, lecz o bolsze 

wizm można oskarżać. Pułkownik Ko- 
stek - Biernacki nazywany jest w prasie 

z tamtej strony kordonu „katem komu- 

nistów'*. Myśmy wypowiedzieli mu na 

łamach naszego pisma nasze uznanie, 

za co dostaliśmy od endeckiej bez- 
myślności porządne cięgi. Ale pułk. Ko- 

stek - Biernacki był istotnie poważnym 

atutem naszej walki z bolszewizmem i 

niewypowiadanie tego uznania by- 
łoby małodusznością z naszej strony, co 

w artykułach o jego osobie zaznaczyli 

śmy. Stać nas oczywiście na to, że wy- 
powiemy  paralelnie pogardę dla tego, 

kto chciałby u nas komunizm tolerować, 
czy iść z nim na kompromisy. Zważmy 

bowiem: Oto opisywałem kiedyś, jak w 
więzieniu na Łukiszkach widziałem pan- 

nę, żydówkę, może 20-letnią, która sie- 
dzi w więzieniu już dwa lata, a siedzieć 

będzie jeszcze 4 lata, skazana za przy- 

należność do  partji _ komunistycznej. 
Można przypuszczać, że wśród licznych 

wyroków skazujących za komunizm na- 
szych białoruskich włościan, jest pewiea 

nieunikniony procent błędów sądowych. 
Wszystko to są rzeczy nietylko przykre, 

ale ciężkie dla świadomości obywatela, 
dla świadomości Polaka, któryby nie 

chciał, aby wyraz: „Polska* dla kogo- 
kolwiek bądź brzmiał * nienawistńie. Ale 
każdy z nas sobie powie: trudno, gdzie 
drwa rąbią, tam wióry lecą. Komunizm 
jest klęską gorszą, niż pożar, epidemia, 

przestępstwem obrzydliwszem niż kra- 

"Jzież, rozbój, morderstwo i gwałcenie. 

Walkę z tą infekcją prowadzi się w gru- 

bych izolacyjnych rękawicach. Ale właś- 

nie dlatego, nietylko niemoralnie, nietyl- 

ko obrzydliwie, lecz niezgodnie z hono- 

rem i godnością jest, wiedząc, że ta- 

kie żydówki i tacy chłopi siedzą w wię- 
zieniu, tolerować komunizm u _ jakichś 

wyrostków, dlatego tylko, że ci potraf'li 

zabezpieczyć się od więzienia przez za- 

warcie przymierzy z jakimiś snobami. 

Ja swoje przekonania polityczne biorę 

poważnie! Mnie obrzydliwością napełnia 

widok człowieka, merdającego ogonem 

na widok komunisty dlatego, że się to 

sezonowo stało modne i epatujące! 

Cały powyższy ustęp proszę trakto- 

wać jako dygresję. Chciałem właśnie na 

marginesie artykułu p. Stpiczyńskiego 
napisać słów kilka o społecznej fizjogno- 

mji pułkowników. Ciągle używam tej na- 

zwy, bo uważam, że nigdy nie trzeba u- 

ciekać od nazw, w których koncentruje 

się bezsilna złość przeciwników. ideałem 

pułkowników jest nie taka, czy inna dek- 

tryna społeczna, lecz wielkość Polski 

Można powiedzieć, że na tem polega 

ich słabość, lecz z większą racją można 

twierdzić, że na tem polega ich sila. Ż!2 

byłoby, gdyby się jednak zaczęli solida- 

ryzować z klasą urzędniczą naszego pań- 

stwa i stali się obrońcami interesów 

zawodowych tej klasy. Urzędnicy pelscy 

to warstwa najbardziej patrjotyczna, 
lecz zbyt liczna i wogóle państwo źle 

na tem wychodzi, jeśli rządy w niem 

sprawuje się pod kątem materjalnych in- 

teresów klasy rządzącej. 

Sojusz, który w takiem państwie, jak 
nasze, jest logiczny, byłby: pułkownicy 

z rolnictwem. Jest to możliwe, ponieważ 

pułkownicy są u nas pewną grupą ludzi, 

związanych ideologją państwową i zdol- 

ną do energicznego przeprowadzania 

swego programu. Jest to pożądane z po- 
wodów bardzo jasnych: Polska jest za- 

grożona od zewnątrz i od wewnąttz. 

W takiej sytuacji dobrze jest, że ster 

rządu trzymają ludzie, którzy przede- 
wszystkiem _ reprezentują bezpieczeń - 

  

stwo. Ale Polska jest krajem rolniczy: 

Katastrofa rolnictwa jest katastrofą pan- 

stwa. Obecnie stoimy wobec tej kata- 

strofy, odwrócenie skutków której w;- 

maga wielkich, bardzo wielkich reform, 

tak wielkich, że nie można ich nazwać 

podatkowemi, trzeba nazwać podstawe- 
wemi.. 

W tych ciężkich czasach trzeba się 

jeszcze zwrócić do ziemiaństwa. Zdaję 

sobie sprawę z całej trudnej roli prze- 

mawiania do ludzi, których uczucia tar - 

gane są przez dwa porywy; jeden nazy-. 

wa się nędza, drugi szykany. Są to lu- 

dzie niewątpliwie przygnębieni i  ziry- 

towani. Ale nerwy nie są doprawdy 

środkiem wyjścia z żadnej sytuacji i nie 

są żadną pociechą w sytuacji beznadziej- 

nej. Kryzys rolny usunął antagonizmy 

socjalne na wsi. Przeciwnie „im bardziej 

poglądy jakiego ziemianina są dzisiaj żu- 

browskie, bardziej wsteczne, tem bar- 

dziej są właśnie demokratyczne, bo tem 

większy wywołają entuzjazm u ciiłopów. 

Tak się złożyło u nas, że starosta w sa- 
mochodzie, sejmik poświęcający szkołę 

powszechną, wystawioną kosztem 300 

tys. zł., to jedna strona a pan i chłep,. 
upadający pod ciężarami samorządu, to 

druga strona. Kryzys rolny, o ile będzie- 

my okazywali nerwy, może się istotnie 

przyczynić do radykalizacji Polski. I 

kryzys rolny, o ile potrafimy zacisnąć 
zęby, może być odrobieniem na wsi fa- 

talnych lat rewolucyjnych i porewolu- 

cyjnych, może ułatwić odzyskanie przez 

ziemianina kierowniczego stanowiska na 

wsi, o ile ten ziemianin w sposób  ficzo- 

iczny zmobilizuje swą chęć do pracy. 

lo też rację ma pułk. Sławek, mówiąc: 

„Mimo wszystko to od was samych zale 
żyć. cat. 

PRZED3 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BiENAKONIE — Bufet Kolejowy, 
RARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Ksiegarnia K, 
ODUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kołejowy — K. 

KLECK — Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateskį, 
MOLODECZNO — Ksjęgamia T-wa „Ruch*, 

TAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. Malinowskiego, 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St, Bednarski, 

„ Smarzyūski, 
IWIENIEC —- Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskjego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, šWIĘECIANY — M, Lewįn —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — sl, Mickjewicza 24, F, fuczewska. 

WARSZAWA — tow, Księgniej Ro, „Kucz 
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SOWIETY i RUMUNJA 
EXPOSE MINISTRA TITULESCU 

BUKARESZT PAT. — Minister spraw 
zagranicznych Titulescu wygłosił wczo- 
raj w Izbie dłuższe expose w sprawie ru 
mtuńsko - sowieckiego paktu o nieagresji 
Zaznaczywszy na wstępie, iż nikt bar- 
dziej od niego nie jest przekonany o ko- 
nieczności dobrych stosunków sąsiedz- 
"kich i nie pragnie bardziej wznowienia 
ich przy równoczesnem poszanowaniu 
słusznych interesów, minister przedsta- 
wił przebieg rokowań aż do chwili obec 
nej. 

Punkt widzenia, ustalony przez rząd, 
odrzucał formułę sowiecką, czyniącą alu- 
zię do istniejących spornych kwestyj. — 
Sowiety odpowiedziały w sposób defini- 
tvwny, że nie są skłonne podjąć rokowań 
bezpośrednich inaczej, jak pod warun- 
kiem, że Rumunja zaakcentuje wyraźnie 
sporne kwestje i że nie będzie podjęta 
żadna dyskusja nad tekstem wniosków, 
opracowanym przez delegata rumuńskie- 
go Qadere'a i Litwinowa podczas roko- 
wań wrześniowych. : 

Sowiety odpowiedziały pozatem, iż u- 
dzielą Rumunji 4-miesięcznego terminu 
na podpisanie paktu mna podstawie 
wspomnianego wyżej tekstu. Rząd ru- 
muński stwierdza z ubolewaniem, że je- 
go wysiłki w kierunku umożliwienia ro 

Czy grozi nam 
LONDYN. PAT. — Wczonaj wieczorem 

w Izbie Gmim, w debacie nad mową tromo- 
wą, Winston. Churchill wygłosił obszerne 
przemówienie na temat sytuacji międzyna- 
rodowej. Mowa wywołała wielkie wrażenie. 
Churchill zwłaszcza ostro zaatakował kon- 
ferencję lozańską, twierdząc, że rozwiąza- 

nie lozańskie spowodowało duże szkody i 
utrudniło załatwienie kwestji długów wo- 
jennych. 

Churchill z największem uznaniem wy- 
maził się o taktyce Fi"ancji, podkreślając, że 
„Framcja 'wyobraża cały system państw, w 
które wchodzą: Belgja, Polska, Rumunja, 
Czechosłowacja i Jugosławja. Wszystkie 
te państwa opierają swoje granice na ist- 
niejących traktatach pokojowych i wszyst- 

Możliwość powrotu Papena w Niemczech 
Hindenburg odrzucił propozycję Hitlera. — Prałat Kaas tworzy gabinet 

BERLIN PAT. — Odpowiedź - 
denta Hindenburga na saocjał Hitlera, 
wręczona została dziś o godzinie 15. - - 
Dokument podpisai sekretarz stanu von 
Meissner. Q treściodpowiedzi ogłoszony 
został następujący komunikat urzędowy: 

W piśmie swem z dnia 23 bm. p. A- 
aoli Hitler odmówił wykonenia udzic106- 
rego mu zlecenia, ażeby ustalił, czy ist- 
nieje większość parlawientarna dla two- 
rzonego przezeń ewentuauiiie rządu pro- 
ponvjąc ze swej strony, aby prezydent 
Rzeszy poruczył mu misję formowania 
rządu i obdarzył rząd pełnomocnictwa- 
mi, przysługującemu prezydentowi Rze- 
szy. 

Prezydent Rzeszy tę propozycję od- 
rzucił, gdyż uważa, że nie mógłby przy- 
jąć odpowiedzialności wobec narodu nie 
mieckiego za zdanie przysługujących mu 
pełnomocnictw przywódcy partji, która 
ustawicznie podkreśla swój ekskluzywny 
charakter. 

* o * * 

Odpowiedž prezydenta Hindenbur, udzie- 
lona dzisiaj Hi OWE Wal SARA a 
nu Meissnera, wywołała w kołach politycznych 
olbrzymie wrażenie. Szczególnie silnie akcento 
wano takt, że I Hindenburg kategory- 
cznie sprzeciwił się żądaniu Hitlera co do wy 
posażenia jego ewentualnego gabinetu w spe- 

cjalne mocnictwa. Zdaniem Hindenburga, 
przy akcentowanej stale ekskluzywności partji 
narodowo - socjalistycznej doprowadzićby to 
mogło w prostej linji do jej dyktatury. Odpo- 
wiedzialnosci za to nie chciał wziąć па siebie 
prezydent Hindenburg. 

Ž ogłoszonego dzisiaj listu Meissnera do 
przywódcy narodowych socjalistów wynika, 
że gen. Śchleicher odbył wczoraj za 
prezydenta Hindenburga dłuższa konierencję z 
Hitlerem, który w sposób stanowczy odrzucił 
wszelką współpracę z każdym innym, przez ko 
gokolwiek bądź utworzonym gabinetem. 
„ Hindenburg pomimo to wyraził przekonanie 
że uda mu się w przyszłości pozyskać ruch na 
rodowo - socjalistyczny dla współpracy. 

Wieczorem prezydent Reichstagu Goerin; 
przyjął w zastępstwie Hitlera przedstawiciel 
prasy, który między innemi oświadczył, że za- 
chodzi duże prawdo ieństwo że przesile- 
nie, wywołane zostało według zgóry ułożone- 
go planu, mającego na celu wzmocnienie ga- 
binetu prezydjalnego. 

HITLER ZAPOWIADA WALKĘ 
Z PAPENEM 

BERLIN PAT. — Na list Meisstiera 
odpowiedział Hitler niezwłocznie  pis- 
mem, w którem stwierdza z naciskiem, 
ze domagał się kierownictwa nie w 9a- 
binecie prezydjalnym. Projekt jego miał 

na celu rozwiązanie kryzysu rządowego, 
nie pozostając w żadnym związku z żą- 

daniem powołania Hitlera na stanowisko 
kanclerza. 

Hitler oświadcza, że nie żądał rów- 
nież specjalnych pełnomocnictw dyktator 
skich dla swej partji. Wręcz odwrornie, 
— wyraził on gotowość porozumienia 
się z innemi partjami celem stworzenia 
podstawy dla nowego rządu. Rokowania 
te jednak nie mogły przynieść pozytyw- 
nych rezultatów, ponieważ zgóry ро- 
wzięto zamiar utrzymania przy rządach 
gabinetu Papena. Hitler w dalszym cią- 
gu zapowiada bezwzględną walkę z ta- 
kim gabinetem. Nie byłem nigdy, ani też 
nie będę w przyszłości — oświadczył 
Hitler — gotów do zaofiarowania stwo- 
rzonego przeze mnie ruchu do dyspozy- 
cji komukolwiek innemu, jak tylko naro- 
dowi niemieckiemu. 

USIŁOWANIA PRAŁATA KAASA 

BERLIN PAT. — Prezydent Hinden- 
burg w czasie audjencji zwrócił się do 
prałata Kaasa z wezwaniem, aby zbadał 
czy możliwe będzie pozyskanie większo- 
šci parłamentarnej dla nowego rządu — 
Misję tę przywódca centrum przyjął i 
rozpoczął rozmowy z przedstawicielami 
stronnictw. W rozmowie prezydent Rze- 
szy zalecił również, ażeby rząd starał 
się dojść do porozumienia z Reichsta- 
giem. 

Partja centrum przez usta prałata 
Kaasa zastrzegła się przeciwko ewentual 
nemu powrotowi Papena. W razie nieu- 

dania się misji prałata Kaasa, liczą się 
w kołach politycznych z możliwością po 
wrotu dawnego gabinetu z Papenem na 
czele. 

£urofa wobec odmowy amerykańskiej 
PARYŻ PAT. —Odpowiedź rządu 

Stanów Zjednoczonych na notę francu- 
ską w sprawie długów wojennych zosta- 
ła otrzymana na Quai d'Orsay jeszcze w 
nocy. Herriot ma się zapoznać z treścią 
odpowiedzi w ciągu popołudnia. jest rze 
czą pewną, że rząd zajmie stanowisko 

w tej sprawie dopiero po szczegółowem 
rozpatrzeniu się w sytuacji międzynaro- 
dowej i wewnętrznej. Nie jest jeszcze 
rzeczą pewną, czy rząd francuski odpo- 
„wie Stanom Zjednoczonym w sposób 0-- 
ficjalny. To samo zagadnienie istnieje i 
w stosunku do rządu angielskiego. 

żamieszanie w Londynie 
LONDYN PAT. — W Lond panuje cał 

kowite zamieszanie, o ile deo. ARA 
jakiejkolwiek prognozy, co uczyni Wielka Bry 
tanja w sprawie długów wojennych: 

Wieczorna „Evening Standard“ występuje z 
sensacyjnym tytułem „Wielka potadja nie za 
płaci" i twierdzi, że odpowiedź angielska wy 
jaśnia przyczyny, dlaczego odroczenie płatno- 
Ści jest konieczne, a dokonanie zapłaty niemoż 
liwe. Nota angielska wskazuje na wstrząsy, ja 
kich doznałoby życie gospodarcze, gdyby doko 
nano spłaty, jedynym bowiem sposobem zapła 

į staje , jest transier złota, które о- ty, į 
becnie stanowi cie obrotów pieniężnych 

Wielkiej Brytanii Wiadomość powyższa jest u- 
ważana w kołach miarodajnych za pozbawioną 
podstaw i za bardzo szkodliwą. Stanowisko 
Wiełkiej Brytanji nie jest narazie bynajmniej 
ustalone, Więcej wagi przywiązują koła miaro- 

dajne do przemówienia, jakie dzisiaj po polud- 
niu aaa Izbie Gmin były konserwatyw- 
ny kanclerz skarbu Horne, kt podkreślił, że 
mie może być dwóch zdań co do tego, że An- 
glia zapłaci. 

ZASŻZEOOG ZLE 

ARESZTOWANIE SZPIEGÓW 

LORIENT. PAT. — Aresztowano tu 
pod zarzutem szpiegostwa niejakich Melon 
i Adam'a. Ten ostatni był jakoby poruczni- 
kiem rezerwy. Obu osobników zastano w po 
bliżu pola ćwiczeń wiojskowych, przyczem 
znaleziono przy nich przyrządy sygnaliza- 
cyjne, mapy sztabowe wybrzeży Bretanji, 
różne motatki: oraż podanie o paszport dla 
pewnej kobiety, udającej się do Niemiec. 

  

Aeropian litewski koto Łomży 
ŁOMŻA. PAT. — W pobliżu wsi Zabiele 

w odległości 6 km. od Kolna, wylądował sa- 
molot jednopłatowy z. dwoma lotnikami litew 
skimi, którzy dowiedziawszy się od wieśnia- 

ków, gdzie się znajdują, wznieśli się w powie- 

trze i polecieli w kierunku Szczuczyn — Gra- 

jewo. 

kowań nie doprowadziły do pomyślnych 
wyników i że nie ponosi za to żadnej 
odpowiedzialności. 

Dalej Titulescu wyjaśnił powody, — 
skłaniające kraje bałtyckie, Polskę i 
Francję do podpisania nowego paktu, 
mimo należenia tych krajów do pakiu 
Briand — Kellog. Sytuacja Rumunji — 
zaznaczył minister — jest jednakowoż 
różna. Zresztą wspomniane kraje posia- 
dają granice niesporne.. Nie może byt 
mowy o osłabieniu sojuszów Rumunji.— 
w istości wznowienie rokowań 
przez ministra Vaida we wrześniu 1932 
roku stanowiło ostatni dowód dobrej 
woli Rumunji wobec jej sprzymierzeń- 
ców. Francja i Polska dawały stale 
zwiększające się dowody solidarności Z 
Rumninją, informując rząd rumuński © 
swych intencjacu i udzielając Rumunii 
lojalnie swej pomocy we wszystkich 
dziedzinach. Oddając hołd Francji i 

Polsce, Titulescu oświadczył, że realiza- 

cja paktu obu tych państw z Sowietami 
jest korzystna dla Rumunji, ponieważ 
ich zbliżenie z Sowietami będzie również 
z korzyścią dla postanowienia Rumunji 
utrzymania traktatów i granie, zdoby- 
tyci: poświęceniem i  bezprzykładnemi 
o'iarami. 

nowa wolna? 
kie są uzbrojone i zorgamizowane celem о- 

brony swych praw. 
Z drugiej strony są Niemcy. 
W Lozannie Niemcy zostały zwolnione 

od wszystkich reparacyj. Każde ustępstwo 

wywoływało nowe żądania. Obecnie Niem- 

cy żądają, aby zezwolono im uzbroić się. 

iżądamie równouprawnienia z ich strony 
nie jest tylko teoretyczne. Szukają oni bro- 
ni, a gdy broń dostaną, będą żądali zwrotu 
straconych terytorjów i kolonij. żądanie to 
wstrząsnęłoby podstawami innych peństw. 

Poza Niemcami jest jeszcze Rosja, któ- 

ra jest olbrzymim czymnikiem gospodar- 

czym i dyplomatycznym, która gwałtownie 

powiększa swą siłę zbrojną, posiada nieo- 

graniczone zapasy sił ludzkich i ciąży nad 
państwami z nią gramiczącemi. Francja i 
jej sojusznicy posiadają za sobą nietylko 

wystarczającą siłę wojskową, lecz również 
prawo międzynarodowe jest po ich stro- 
mie. Zanim będziemy wywierali presję na 
te państwa, aby osłabiły swoją obnonę woj- 
skową, od której zależy ich bezpieczeństwo, 
usiłując zmienić sytuację zbyt szybko, mo- 
żemy doprowadzić do tego, czego za wszel- 
ką cenę pragniemy uniknąć. 

Nie 'wierzę — oświadczył Churchill — 
aby 'wojna wisiała mad mami w Europie. 
W pierwszym rzędzie ufamy sile armji fran 
ausikiej, po drugie temu, że Rosja jest dzi- 
siaj przeważnie zajęta ma Dalekim Wscho- 
dzie. Jesteśmy zwolennikami idei realnej 

pokoju, która prowadzi do trwałej zgody 
pomiędzy Niemcami a ich sąsiadami. Pra- 
gnąłbym zaproponować rządowi przyjęcie 
pewnej zasady, mianowicie usunięcie spra- 
wiedliwych skare zwyciężonych powinno 
nastąpić przed rozbrojeniem zwycięzców. 
O ilebyśmy się zgodzili na równouprawnie- 
nie zbrojeń, dopóki te pretensje pozostają 
mierozpatrzone, równałoby się to wyzna- 
czemiu daty nowej wojny europejskiej. 

=0-0-0= 

SPRAWA DR. EBERINGA 
W KATOWICACH 

KATOWICE. PAT. — Na wczorajszej 

rozprawie popołudniowej przeciwko Ebe- 
ringowi i towarzyszom, pienwszy zeznawał 

były dyrektor Banku Śląskiego Stanisław 
Żmudziński. Stwierdził on, że pretensje 
wierzycieli do Ostbanku wzrosły do 40 mil- 
jonów złotych. Kapitał zakładowy dla spół 
xi Amonium wpłacony został w Szwajcarji 

sumie 100 tysięcy złotych, lecz już po 
kilku dniach suma ta została zwrócona księ 
ciu Pszczyńskiemu. Faktycznie więc bez 
gmosza wkładu, założono spółkę Amonium. 

Następny świadek były wicewojewoda 
dr. Żurawski rówmież zeznaniami swemi 
silnie obciąża oskarżonego Eberinga, stwier. 
dzając, że wszelkie pożyczki wielomiljono- 
we były zatajone przez szereg lat. Następ- 
mie zeznawali jeszcze dr. Rasp, dr. Brill 0- 
raz kilku innych świadków. Rozprawa ze 
względu na spóźnioną porę została odro- 
czona do dnia dzisiejszego. 

PROCES POLITYCZNY W HISZPANII 

MADRYT. PAT. — W rozpoczętym tu 
procesie pnzeciwiko uczestnikóm zamachu 
stamu Primo de Rivery oskarżycie] publicz 
ny oświadczył, że oskarżeni ponoszą tę sa- 

mą winę, co były król. Mimo to jednak, 
komisja dla ustalenia odpowiedzialności 

nie domaga się ani kary głównej, ani doży 
wiotnieżo więzienia, lecz 20 lat więzienia. 

ZAMACH NA POCIĄG 

BERLIN PAT. — Na torze kolejowym 
pomiędzy Muenster i Hamm znaleziono 
wczoraj po południu 4 paczki materjałów 
wybuchowych, położonych na szynach. Na 
odcinku tym zamknięto dostęp do toru. 

Pensja kawalerów „Virtuti 
Militari“ na rok 1933 

Dowiadujemy się, że pensja orderowa, 
przypadająca kawalerom orderu „Virtuti 
Militari" za rok 1933 będzie wypłacana je- 
dnorazowo w pełnej wysokości, począwszy 

    

zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nje przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
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UNJA KOŚCIELNA 
A PAŃSTWO 

Instytut Badań Spraw Narodowościo- 
wych w Warszawie urządził dnia 17 listo- 
pada 1932 r. w kamienicy książąt Mazo- 
wieckich ma Starym Rynku zebranie dys- 
kusyjne na temat: „Skutki polityczne Unji 
Kościelnej dla dawnej Rzeczypospolitej i 
Polski współczesnej”. 

Referat historyczny wygłosił p. W. Pio- 
tnowiez, stan aktualny sprawy zreferował 
p. H. I.Łubieński. 

P. Piotrowicz w referacie swoim omó- 
wił skutki polityczne Umji Kościelnej w 
wiekach XVI — XVIII w dziedzinie poli- 
tyki zagranicznej państwa, w ukła'.zie sto- 
sunków:. wewnętrznych i w życiu rel:3:jneni 
poszczególnych wyznań. Prelegent wysunął 
następujące tezy: 1) w polityce zagranicz- 
nej skutki polityczne Unji Brze-k'ej zbli- 
żyły konflikt Rzeczypospolitej z Reja, 
przyśpieszyły tnaktaty rozbiorowe i upa- 
dek Państwa Polskiego; 2) w dziedzinie 
polityki wewnętrznej Państwa wzmocniły 
ruchawki kozackie, obarczając je hasłem 
wialki religijnej w obnonie prawosławia, 

„oraz ujednostajniiy opozycyjny fnont róż- 
nowierców wobec Państwa; 3) w układzie 
stosunków mnamodowościowo - społecznych 
zdeklasowały Cerkiew Pnawesławną i lud- 
ność unicką oraz przegrupowały pierwiast- 
ki etniczno - narodowościowe w tych Koś- 
ciołach; 4) w. dziedzinie kościelnej przekre 

śliły dobre tradycje metropolji kijowskiej 
w Rzeczypospolitej i wstrzymały rozwój od 
rębnych zwyczajów Cerkwi Polskiej oraz 
umożliwiły Rosji zaraz po upadku Państwa 
Polskiego szybką likwidację części Kościo- 
ła Katolickiego pozostającego w obrządku 
wschodnim. 

P. Łubieński w referacie swoim omó- 
sydł aktualny stan posiadania obrządku 
wschodnio - słowiańskiego w Polsce, pod- 
kreślił jego nieznaczny zasiąg wpływów i 
oddziaływań, scharakteryzował tendencje 

narodowościowe i niewłaściwe metody dzi.: 
łamia, wreszcie zaznaczył ujemne skutki, 
jalkie pociąga obrządek wschodnio - sło- 

wiański dla interesów Państwa. 
Po obu referatach przewodniczący 76- 

brania minister Leon: Wasilewski otworzył 
dyskusję, «w któnej zabienali głos: prof. O- 
skar Halecki „poseł prof. Stanisław Stroń- 
ski, dr. Alfons: Krysiński, redaktor Kazi- 
mierz Okulicz i mec. Łypacewicz. 

Prof. Halecki polemizował ze stanowi- 
skiem p. Piotnowicza, zaznaczając, że za- 
biera głos nietylko jako historyk, ale jako 

katolik i dowodząc, że Unja Brzeska powin 
na być rozpatrywana przedewszystkiem ja- 
„ko zagadnienie ściśle religijne, mające na 
celu zjednoczenie Kościołów. W dłuższym 
wywodzie prof. Halecki usiłował osłabić 
tezy prelegenta, podchodząc do nich ze sta- 
nowiska historycznego. 

Prof. Stroński w dłuższem przemówie- 
niu wysunął kilka tez, świadczących, że 
akcja obrządku wschodnio - słowiańskiego 
w. Polsce zagraża interesom Państwa Pol- 

skiego, że w zakresie formalnym mie jest 
zgodna z Konkordatem, w faktycznym sta- 
nie rzeczy i w. metodach (działania posiada 
elementy szkodliwe pod względem politycz- 
nym, i stwierdzając brak a jejszej 
polityki wyznaniowej ze strony Państwa, 
wekazywal na konieczność uregulowania 
sprawiy obrządku wschodnio - słowiańskie- 
go ze Stolieą Apostolską, która jest niety!- 
ko potęgą religijną, ale i polityczną. 

Dr. Krysiński w przemówieniu nieco a- 
gitacyjnem i odbiegającem od poziomu ogól 
nej dyskusji, wskazywał ma wrogie nastrvo- 
je ludności wobec akcji misjomarzy obrząd 
ku wschodmio - słowiańskiego i wysunął 
postulat stanowczego zapobieżenia tej sk- 

CJA. 
Redaktor Kazimierz Okulicz w, dłuższym 

wywodzie wskazał na odwieczne tendencje 
Stolicy Apostolskiej w zrealizowaniu idei , 
zjednoczenia Kościołów i stwierdził, że 
wskazywanie Watykanowi środków, działa 
nia uważa za niewłaściwe, natomiast na- 
leżałoby «wi Ścisłem porozumieniu z Waty- 
ikanem stworzyć ramy pnawne dla akcji u- 
nijnej, odbierając jej tendencje rusofilskie, 
a jednocześmie ujemne konsekwencje z pumk 
tu widzenia państwowego. S 

Mecenas Łypacewicz stwierdził w swo- 
jem przemówieniu brak jakichkołwiek 
wpływów polskich w Watykanie, w przeci- 
wieństwie do immych państw, które posia- 
dają znacznie mniejszą ilość katolików, na- 
tomiast. grają znacznie większą rolę w po- 
lityce watykańskiej. W szczególności wska- 
zał mówea na tendencje rusofilskie wybit- 
nych przedstawicieli K'omisji Papieskiej 
„Pro Rusia“ biskupa d'Erbigny i ks. Wol-- 
końskiego, żądając, by rząd masz w spo- 
sób zdecydowany stamął iw obnonie intere- 
sów państwowych, narażonych na szwank 
na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 
pnzez akcję obrządku wschodnio - słowiań- 
skiego. 

Przebieg dyskusji był bardzo ożywiony 

i prezes Wasilewski o godz. 12-tej po pół- 
nocy zamknął zebranie wobec tak późnej 

pory. 
W zebramiu wzięli udział liczni: przed- 

stawiciele świata naukowego, politycznego 
i prasy, posłowie i senatonowie į 1- 
nych ugrupowań omaz wyżsi urzędnicy pań- 
stwowi. ; 

Zebranie to wykazało, jak aktualne jest 
omawiane zagadnienie i jak żywo ono jest 
odczuwane przez społeczeństwo. 

EEA TTT TASTE 

od dnia 2-go stycznia 1933 r. ma zasadach 
ustalonych zarządzeniem z dnia 4-go mar- 
ca 1929 r. (ISKRA).
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Dzień Pomorski (271) na podstawie 
urzędowej statystyki stwierdza niewątpli 
wy rozwój szkolnictwa powszechnego: 

W roku 1925 — 26 było dzieci w wieku 
szkolnym 3,898 tys.. uczęszczało do szkół 
3,354 tys., czyli 86 proc. W roku 1931 — 32 
— dzieci było 4.638 tys., do szkół uczęszczało 
4335 tys. czyli 93,9 proc. Absolutny wzrost li- 
czby dzieci, uczęszczających do szkół od r. 
1925 — 26 do r. 1931 — 32 wynosi tedy 891 
tys., procentowy — 7,9 proc. 

| Tak więc, w ciężkim okresie kryzysowym 
liczba dzieci, uczęszczających do szkół wzro- 
sła blisko o miljon, procentowo zaś — blisko 
o $ proc. jeszcze lepiej cyfry te wyglądają, 
jesli chodzi o poszczegółne grupy województw. 

W województwach centralnych liczba dzie 
ci uczęszczających do szkół wynosiła w r. 1931 
—- 32 — 94,4, w woj. poznańskiem i pomor- 
skiem — 101,8 proc., na Śląsku 101,4, w woj. 
południowych — 98.6 proc. Tylko woj. wscho 
Z wykazują niski stosunkowo procent — 

Szczególną uwagę w tej statystyce 
zwraca nas iebie syfra, dotycząca wo- 
jewództw zachodnich. Przekroczenie 160 
proc. tłumaczy się tem, że do szkół uczę 
szcza pewna ilość dzieci poniżej wieku 
szkolnego (sześć lat), jakrównież pewna 
ieść dzieci przerośniętych. , 

Nasze ziemie, jak zwykle 
szarym końcu... 

Gazeta Lwowska (274) porusza za- 
wsze ektualną sprawę dyscypliny w 
szkole i zachowania spokoju w klasach, 
a w związku z tem konieczności stosowa 

nia kar: 
Zainteresowanie nie wzmacnia się przez 

mnożenie trudności i „sypanie dwój', lecz 
przez ułatwianie, ośŚmielanie i podkreślanie 
każdego uczciwego wysiłku ze strony ucznia. 
Znając swój zespół klasowy z łatwością zorjen 
tuje się w sytuacji i sam znajdzie najlepszy 
sposób leczenia braków. 

Tak nauczanie jak i 
Się eprowadzić bez stosowania  sankcyj 
(wykazy, konier., nagany, kary i t.p.), trze- 

ba jednak pamiętać o tem, że moralne prawo 
do stosowania sankcyj posiada tylko nauczyciel 
kochający młodzież. O ile sakcja indywidual- 
na, wymierzona sprawiedliwie przez kochanego 
nauczyciela, działa na masę dobroczynnie, © 
tyle sankcje masowe, obejmujące winnych i nie 
winnych zawsze działać będą demoralizująco. 
O tem zaś kiedy i jakie sakcje stosować, po- 
uczy jedynie i niezawodnie dokładne poznanie 
masy szkolnej. — Chroniczny niespokój w kia- 
sie, świadczy nieomylnie, że pomiędzy nauczy- 
cielem a uczniem istnieje przepasć, której żad- 
ne zaglądanie przez szybę nie zasypie. © 

Gazeta Polska (326) porusza cieka 
wc zagadnienie braku kultury muzycznej, 
jakim się odznacza nasze społeczeństwo, 
i, jako na jedyne wyjście wskazuje na 
konieczność rewizji programów .naucza- 
nia śpiewu w szkołach: 

Społeczeństwo nasze nie interesuje się 

muzyką, tak samo, jak nie interesowałoby się 
literaturą, gdyby nie nauczono go czytać... 1 
tak, jak bezcelowem byłoby pisanie książek i 
zakładanie uniwersytetów «Па ludzi nieznają- 

cych alfabetu, lub tworzenie sztuki plastycznej 
dia niewidomych i daltonistów, tak bezcelo- 
wem jest utrzymywanie oper, tuharmonij i 
konserwatorjów, wychowujących artystów dla 
niemuzykalnego społeczeństwa, któremu oni 
właściwie nie są potrzebni. Droga zatem do 
celu — rozwoju kultury muzycznej — popro- 
wadzi nie przez urządzanie koncertów i zakła- 

danie szkół muzycznych, gdzię się kształci mło 
dzież zawodowo, a przez szkołę ogólnokształ- 
cącą. Na tym terenie rozumne i umiejętne 
skierowanie zamiłowaj młodzieży w stronę war 
tości duchowych mogłoby skutecznie zapobiec 
przerostowi tak dziś dominujących spraw bie- 
gania do mety, walenia się po twarzy atletów 
na arenie cyrkowej, kopania „piłki... 

Nie można nie przyznać racji... 
Lector. 

stoją na 

wychowanie nie da 
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PŁOMIEŃ KOMINKA 

Tydzień rolniczy, który zebrał w War 
szawie przeszło trzy tysiące rolników z 
dużym udziałem włościan, wypowiedziai 
cały szereg postulatów a między inne- 
mi konieczność zreformowania podatku 
dochodowego a szczególnie sposobu je- 
go wymierzania, który — jak Polska dłu 
ga i szeroka — wywołuje stanowczy 
protest płatników. 

Ustawa przewiduje dla urzędów przyj 
mowanie wszelkiej rachunkowości, na- 
wet prostych zapisów, na co cyrkularze 
muin::tc:stwa wielokrotnie nacisk kładły. 

dymczaserr urzędy robią wszelki: 
trudneści, by odrzucać pod tysiącznen': 
pi: tekstami nawet te rachunkowości, któ 
re przez biura specjalistów buchalterów 
są prowadzone, a to w celu zastosowa- 
nia bądź norm dochodowości, (co za 
absurd, gdy rolnictwo bankrutuje!) we- 
dle szematów opracowanych norm do- 
chodowości z czasów dobrej konjunktu- 
ry rolniczej, — bądź też cyir dochodo- 
wości kompletnie fantastycznych, wzię-- 
tych z wybujałej fantazji, bez żadnego 
faktycznego poparcia dowodowego. 

Płatnik ma się bronić i dowodzić, 
że takiego dochodu nie miał i mieć nie 
uiógł, a że dowieść, że się czegoś nie 
miało jest absolutną niemożliwością, a 
urzędy nie mają obowiązku wykazywa- 
nia dowodów swych cyfr, zachodzi wła- 
śnie ta krzycząca niesprawiedliwość, w 
wymiarze tego zohydzonego ogólnie po- 
datku. 

Obecnie wszyscy płatnicy otrzymali 
spore pakiety szematów buchalteryjnych 
ksiąg, z wyjaśnieniem urzędów, że ma- 
ją ci nieszczęśliwi płatnicy w ciągu 14 
dni zamiast swoich ksiąg, przedstawić 
przerobioną i dopełnioną rachunkowość 
wedle tych wszystkich szematów, — w 
przeciwnym razie urzędy będą stosować 
wymiar podatku dochodowego wedle 
posiadanych danych. 

Otóż żadnych danych urzędy nie ma- 
ją i mieć nie mogą, co jest dla każde- 
go jasne oczywista, a więc grożba jest 
oparta na nieprawdzie. Gdyby urzędy 
posiadały rzeczywiste dane o gospodar- 
stwach rolnych, to chybaby musiały ro- 
zesłać cyrkularz tej treści: „Wobec sza- 
lonej deficytowości gospodarstw rolnych, 
zwalnia się płatników podatku dochodo- 
wego od całej procedury przedstawiania 
zeznań, a to ze względu oszczędności 
na czasie i pracy urzędów". 

Tymcasem, im katastrojia gospodai- 
cza jest większą — tem wymiar podatku 
wzrasta, „wątpliwości'* się powiększają 
z odrzucanie zeznań staje się powszech- 
nem. 

Idzie więc o to, żeby per fas et nefas 
zdobyć głobalną sumę  preliminowanego 
podatku dochodowego, bez względu na 
to, że się go bierze nie z dochodu, któ- 
rego wiadomo, że niema i być nie może, 
ale z samej substancji warsztatu rolnego. 
doprowedzonego do ruiny. 

(46ž te pliki wzorów, wedle wyja- 
śniei urzędów, mają stanowić — обго- 
nę (!!?) płatników przed dowolnem 0 
kreślaniem dochodu, a to dlatego, że za- 
pełnione szematy już nie będą wzbudzały 
„wątpliwości ''. 

Jak mówi przysłowie: „sam djabeł 

  

    

  

DETEFON 
Szczegółowych informacji udziela 
wydział Detefon, Warszawa, 
Zielna 30 oraz wszystkie Urzędy 

-_ Pocztowe. 

Do nabycia w Wilnie: w sklepie firmy BLOCK-BRUN, 
UL. MICKIEWICZA 31. 

  

„ME A 
Sensacją ostatnich dni w Paryżu jest 

tajemnicza działalność separatystów bre 
tońskich, o których istnieniu przypon:- 
niał Francji i Kadwie głośny zamach 
na pociąg premjera Herriota na szlaku 
Ingrandes — Nantes. Prócz oficjalnego 
śledztwa, jak to często bywa we Francji 
(przypomnijmy chociażby sprawę porwa 
nia Kutiepowa) rozmaite dzienniki pro- 
waądzą dochodzenia na własną rękę, sta- 
rając się dotrzeć do podziemi,, gdzie u- 
krywa się ściśle zakonspirowana organi- 
zacja irredentystów  bretońskich „Breiz 
Atao", której celem jest walka o niepod- 
ległość Bretanii. 

Wysyłani na te prywatne wywiady 
dziennikarze stwierdzają jeden znamien- 

" my fakt, że społeczeństwo w Bretanji 
wszelkiemi siłami współdziała i pomaga 

_ terorystom i działalność ich jest w kra 
ju niezmiernie popularna. Ten stan rze- 
czy utrudnia prowadzenie śledztwa ofi- 
cjalnego, ponieważ każde zetknięcie się 

   

VENN“ 
władz policyjnych z miejscową 
cią napotyka na mur milczenia. 

Współpracownik paryskiego „Jour - 
nal'u', który udał się do Bretanji po wy 
sadzeniu pomnika jedności francusko - 
bretońskiej w Rennes, nie miał na so- 
bie munduru policyjnego i zastosował 
dość oryginalną metodę prowadzenia śle 
dztwa. Oto zobowiązał się pod słowem 
honoru , że nie wymieni nazwisk osób, 
które mu udzielały informacyj. 

Pierwszem odkryciem dziennikarskie- 
go Scherloka Holmesa było stwierdzenie, 
że na czele ruchu separatystycznego w 
Bretanji stoi kobieta, _ Kobieta młoda, 
piękna, — to powinno być intrygujące. 
Po takiem odkryciu mogła już nastąpić 
opowieść o perypetjach, jakie napotka! 
w swych poszukiwaniach. Są one rów- 
nie interesujące, jak i odkrycie. 

— Widziałem —pisze — ciekawe po 
stacie autonomistów lub separatystów 
bretońskich. Są to stronnicy przekonani, 
szczerzy, gwałtowni. Jedni są egzaltowa- 

ludnoś - 

  

SŁOWO 

SILVA RERUM Dalsze ułatwienia 
rogi połamie'* jeżeli zechce prowadzić 
swą rachunkowość wedle tych skompli- 
kowanych wzorów, a cóż dopiero mówić 
o przerobieniu w ciągu 14 dni całą wła- 
sną księgowość! 

Fachowi buchalterzy twierdzą, że by- 
łaby te praca dla specjalisty nie do wy- 
konania w takim czasie, a cóż dopiero 
mówić o wypełnieniu rubryk danemi, 
których nikt na świecie w gospodar- 
stwach nie prowadzi. N.P. ile jajek znio- 
sły kury, kosztowały klomby, jak i 
na co rozchodowano i w jakiej cenie 
słoma i t.p. 

Więc nawet gdyby kto 
profesora od buchalterji, to i ten nie 
mógłby dać wymaganych zapisów, a 
urząd, jak zwykle, — powziąłby „wa 
tpliwość* i rachunkowość / odrzucił. 
Tymczasem na całą Polskę musiało mi- 
nisterstwo rozesłać wiele tonn tych dru- 
ków, których nikt zużytkować nie potra- 
fi, jest to więc wydatek kosztowny, a 
nieprodukcyjny. któryby nie powinien 
w tych ciężkich czasach mieć miejsca. 

Skąd mogła powstać myśl zmuszania 
płatników rolnych do prowadzenia — га- 
chunkowości takiej, jakiej rolnik prowa- 

dzić nie potrafi nie będąc buchalterem? 
A śmiało można twierdzić, że żaden 

buchalter nie będzie w możności tego ro- 

dzaju księgowania prowadzić, gdyż jest 

to w stosunkach rolniczych niewykonal- 
ne 

zaangażował 

  

Chciałoby się móc wysokich urzędni- 

ków, wskazujących rolnikom prowadze- 

nia takiej buchalterji, zasadzić do wyko- 

nania takiego nakazu, a wówczas zoba- 

czylibyśmy, czy potrafiliby wykonać lo 

— czego niespełnienie jest dla nich po- 

wodem do odrzucenia przedstawionych 

zeznań i księgowości i zbadania norm 

dochodowości. 
Skąd więc inicjatywa podobnych wy- 

magań powstać mogła. # 

Wkraczamy w dziedzinę  supozycji, 

pewnych zestawień i oto nasuwa się te- 

go rodzaju prawdopodobieństwa. i 

Niedawno odbył się w Warszawic 

wszechpolski zjadz buchalterów. Na tym 

zjeździe podnoszono fakt, że wielka licz- 

ka członków związku księgowych, p< 

staje bez zajęcia. Jako jeden z postula- 

tów był wystawiony projekt by każd” 

przedsiębiorstwo, Oraz warsztat rolny 

był zmuszony do prowadzenia włoskiej 

buchalterji (podwójnej) a więc angażo- 
wania buchaltera. 

Czyż nie ma cech 
stwa przy zestawieniu faktu wysłania 

szematów z wymaganiem prowadzenia 
wedle nich zapisów, których rolnicy wy- 
konać nie potrafią, z ową uchwałą zjaz- 
du księgowych? 

Wszak ręka rękę myje. Gdyby owe 
posunięcie się udało, to buchalterów w 
Polsceby zabrakło — o ile jednocześnie 
nie przestały istnieć same warsztaty ro|- 

ne. St. Wańkowicz 

Litera 
W końcu bieżącego tygodnia rozpocznie 

się w Krakowie ogólnopolski zjazd literatów. 

Wybrano Kraków i noc listopadową, jako że 

mija dwadzieścia pięć lat od śmierci Wyspiań- 
skiego. Zjazd więc daje się z łatwością do tej 

rocznicy nawiązać. 

— W mieście Wyspiańskiego, tu, gdzie 

dwadzieścia pięć lat terńu największy od cza- 
sów Mickiewicza genjusz literatury polskiej... 

— temi mniej więcej słowy można będzie roz 

począć wstępne przemówienie. Prawdopodob- 

nie zrobi to p. Janusz jędrzejewicz, gdyż on 
to właśnie w roli ministra oświecenia otwo- 
rzy obrady zjazdu. Rola, jak roła: nie przy- 

nosi wszakże zaszczytu ani ministrowi, ati 

literatom. 

A potem toczyć się będą obrady na ple- 

num, w komisjach i podkomisjach. Wiemy, że 
Staff, Kaden-Bandrowski i Zygmunt Kisielew 
ski przygotowali referaty. Ale nie wiemy, że 

między innymi zabierze głos Kończyc, Korey 

wo i Kudliński. Będą napewno mówili bar- 

dzo dużo, szczególnie gruby Koreywo i za- 

palczywy Kudliński. Ale państwo nie wiecie, 
kto to jest Kończyc, Koreywo i Kudliński? 

prawdopodobień- 

  

Dni przeciwgruźlicze 
Szerokie warstwy społeczeństwa 

mało wiedzą o tradycji i znaczeniu „Dni 
Przeciwgružliczych“ — nazwą tą określają 
prawie wszystkie kulturalne Państwa świata 
odtywającą się w grudniu każdego roku sprze- 
daż drobnych nalepek na cele walki z gruźlicą. 

Społeczeństwa kulturalne od dawna zrozu- 
muały, że walka z gruźlicą jest zagadnieniem. 
ogćlno-społecznem, że tylko ofiarność całego 
varodu pozwoli zebrać potrzebne do tego fun- 
dusze! Walka ta, od kilkudziesięciu lat rozpo- 
częta posiada już pewne tradyc które po- 
woli przymują się w innych państwach. 

‚ Tworcą nalepek przeciwgruźliczych, a 
więc peśrednio twórcą tradycyjnych „Dni Prze 
ciwgivžliczych“ jest, niedawno zmarły, urzęd 
nik pocztowy w Danji p. E. Hoelbell, który w 
19“-+ roku powziął myśl wydania specjalnej 
nalepki na wzór znaczka pocztowego i sprze- 
dawane jej na cele walki z gruźlicą w m-cu 
grućniu, jako w okresie wzmożonej korespon : 
dencn. lednakże napotkał na wielkie trudności 
i jedynie tylko dzięki protektoratowi królew- 
skiemu, oraz poparciu dyrektora poczty, pro- 
jek: „znaczka przeciwgruźliczego”* został zre- 
atrzowany i w grudniu 1904 roku odbyła się 
pierwsza jego sprzedaż. 

Popularność znaczka a zarazem „Dni Prze- 
iwgruźliczych* wzrastała z roku na rok. Inte 
ństwa zachęcone wynikami materjalnetni, 

oraz mimowolnem przypomnieniem całemu spo 
łeczeństwu o konieczności walki z gruźlicą, 
wprowadziły podobne znaczki u siebie, obecnie 
„Dni Przeciwgruźlicze* odbywają się we wszy 
stkich państwach Europy, Ameryki i Azji. 

Przytoczymy dane z niektórych tylko 
państw,gdzie sprzedaż samego znaczka daje 
bardzo pokaźne sumy. 

Mała, bo licząca zaledwie 3 i pół miljo- 
na iudności Danja, zbiera obecnie około 600 
tys. zł. polskich (250.000 koron). We Fran- 
cji wprowadzono sprzedaż nalepek w 1925 r. 
tytułem próby w jednym tylko departamencie, 
osiągnięty dochód 'wyniósł 25.000 franków. Za- 
chęceni tem Francuzi w 1926 r. sprzedają na: 
lepek na przeszło dwa miljony franków, zaś w 
1927 r. zawiązał się Komitet Narodowy, który 
przy ogólnem poparciu społeczeństwa, otrzy- 
mał 14 miljonów franków, jest to suma olbrzy 
mia, tembardziej, że otrzymana z jednego tyl- 
ko źródła — sprzedaży nalepek. 

Najlepiej zorganizowaną jest sprzedaż na- 
lepek w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół- 
nocnej, gdzie każdy obywatel uważa za swój 
obowiązek złożenie choćby  najdrobniejszeg > 
datku na cele walki z gruźlicą, w 1926 roku 
dochód wyniósł 5 miljonów dolarów, czyli 45 
miljonów zł. p. Cyfry te wymownie šwiadczį 

o tem, co może zdziałać dobrze zrozumiana 
przez społeczeństwo ofiarność. 

Jakiemiż są wyniki w Polsce? 
Sprzedaż nalepki podczas „Dni Przeciwgru 

źliczych* zorganizowano w Polsce pierwszy 
raz w 1926 r., wyniki początkowo były bardzo 
nikłe, jednakże wytężona praca nad należytą 
organizacją dała i daje piękne rezultaty o 
czem świadczy poniższe zestawienie: 

W roku 1926 uzyskano ze sprzedaży nale- 

pek 25,630 złotych, w 1927 — 63,724 zł. w 

bardzo 

   

1928 — 87,793 zł., w 1929 — 362,799 zł, w 
1930 — 402.626,88 zł. ы 

Z powyższych cyfr widzimy, że dochn- 
dy od sprzedaży znaczka stale wzrastają i 

powinniśmy się spodziewać, że nawet obecnie, 

w dobie kryzysu suma osiągnięta ze sprzeda- 

ży nalepek, nie będzie zbyt małą w porów- 
naniu z poprzedniemi latami. 

Osiągnięty dochód jest prawie czystym 
dochodem netto, gdyż wydatki są minimalne 

ze względu na scentralizowanie całej akcji w 
Związku Przeciwgruźliczym w Warszawie, któ 
ry produkując masowo nalepki, plakaty i ulot 
ki, płaci za nie drobnostkami. Praca zaś w ko- 
mitetach jest honorowa, więc ofiarodawca pe- 
wnym być może, że złożony przez niego grosz 
rzeczywiście pójdzie na walkę z gruźlicą. 
"W najbliższych dniach zaczynają się „Dni 

Przeciwgruźlicze”, trwają od 1-go grudnia 1932 
r. do 10 stycznia 1933 roku, w ciągu tych 40 

ESA STI 

Ja także nie wiem. W każdym razie członko- 
wie związku literatów z prawem mówienia i 

głosowania, jak również z prawem zmuszania 

innyca do wysłuchiwania ich przemówień. 

Nadejdzie oczywiście chwila, gdy zjazd 
zakończy swe obrady i rozjedzie się. Lite- 

raci powrócą do swych miast rodzinnych. 

Przyniosą ze sobą wrażenia i tematy do feljc- 

tonów. Będziemy mieli na jakiś czas co czytać 
Ww Wilnie zaś, prócz feljetonów, otrzymamy 
Środę Krakowską i jedną, — dwie audycje 

radjowe. „Na Skałce i gdzieindziej*. „Palmy 
wileńskie na grobie wieszcza”. „jak to jest 

w Krakowie ładnie", „Chcemy  krakowiaków 

bronowickich* — oto kilka najbardziej inte- 

resujących tematów. 
Zjazd krakowski znajdzie w Wilnie 

swój odpowiednio pomniejszony (z powodu: 
odległość) oddźwięk. 

* о* * 

Uroczystość ku czci Wyspiańskiego 
poprzedził w Warszawie — jakby tu powie- 

dzieć — pewien zgrzyt. Przed tygodniem od- 

  

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

1 grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom za- 

legającym w opłacie. 

ni, drudzy ostrożni i przebiegli. W re- 
wji tej brak było osobistości głównej, 
której istnienia się domyślałem, wszy- 
stkie bowiem ruchy ludowe miały swą 
bohaterkę. Ekstremiści celtyccy musieli 
mieć swoją damę, której zapał i entuz- 
jazm kobiecy dodawał ich działalności 
romantycznego uroku. Po długich zabie- 
gach udało mi się stwierdzić, że tą czet 
woną amazonką Pretanji jest młoda par 
na pochodząca z okolic Brestu. Jeden z 
moi *h informatorów obiecał mi, że post 
ra się ułatw:c m: jej zobaczenie уу Кей- 
nes, gozic niewątpliwie była obecna w 
związku z zamachem na pomnik. 

Pewnego dnia, — opisuje dalej dzien 
nikarz, — zadzwonił w nocy mój tele- 
fon: — O drugiej godzinie po północy, 
—mówił znajomy głos — niech pan 
przyjdzie na skrzyżowanie zaułka X i Y, 
ale niech pan będzie ostrożny i uważa 
aby pana nie śledzono. 

Czy to zalecenie było poważne? Nie 
umiałbym odpowiedzieć. Humor bretoń- 
ski jest bardziej w sobie zamknięty, niż 
humor francuski, a z drugiej strony i 
policja jest obecnie bardzo  niedyskret- 
na. 

  

O godzinie drugiej byłem na schadz- 
ce i w tej chwili uderzyła mnie „jej“ о- 
becność. Wyobraźcie sobie wielką dziew 
czynę wysokości 1 m. 80 cm., 
„twarz, skrojona ostro, jak skała granito- 
wa, którą omywa ocean, nie jest jednak 
pozbawiona słodyczy. Jest to w gruncie 

rzeczy symbol Bretanji: twardość, nie- 

wykłuczająca wielkich wdzięków. Co się 

tyczy jej oczu, to mają one kolor nie- 

pewny zinieniającego się morza: są 10 0- 
czy o prędkich wybuchach gniewu, któ- 
re są być może mniej niepokojące, niż 
spokój, który jest zawsze tymczasowy. 

Taką jest „Me a venn', o której by- 
łoby zresztą błędnem powiedzieć, że jest 
inspiratorką organizacji „Breiz Atao' -— 
łecz której młoda energja jest jednak wa 
gą na szali partji bretońskiej. „Me a 
venn“ jest pseudonimem, który znaczy: 
„Ja chcę”. Jest to w rezultacie cały pro- 
gram. 

lie pani ma lat, panno „Me a 
venn* (trudno mi było powiedzieć: pan- 
no „Ja chcę“)? 

— Dwadzieścia. 

Dwadzieścia lat i młoda dziewczy- 
na, która ma dwa dypłomy uniwersyte- 

której - 

MAUZOLEUM LEGJONISTÓW W KALISZU 

  

W dniu 26 b.m. odbędzie się w Szczypior- 

nie, gdzie jak wiadomo, mieścił się w czasie 

okupacji niemieckiej obóz internowanych legjo 

nistów, ekshumacja zwłok zmarłych w tym 

obozie żołnierzy i oficerów Legjonów  Pol- 
skich. Zwłoki zmarłych Legjonistów przewie- 

zione zostaną do Kalisza, gdzie pochowane zo- 

staną we  wspaniałem mauzoleum. Twórcą 

mauzoleum jest prof. Kłos. 

Na zdjęciu naszem podajemy widok mau- 

zoleum. 

  

DECYDUJĄC SIĘ NA PODROŽ, 
RZUĆ OKIEM NA INFORMACJE 
© KOMUNIKACJI LOTNICZEJ! 

Informacje i bi 
lety: w biurach 
P. LSE Lai“; 
w większych biu: 
rach podróży i 
u portjerów więk- 

szych hoteli. 

Port lotniczy: Porubanek, tel. 80. 
WORST CE ZEEPSTYCE REA ŁYZRSZYCA WRETIORZ ZI | 

    

dni, odbywa się nietylko sprzedaż nalepek, lecz 
jednocześnie szereg imprez dochodowych, bąd:. 
też mających na celu uświadomienie szerokie- 
go ogółu o potrzebie walki z gruźlicą. W bie 
żącym roku jak i w poprzednich dwu latach, 
Komitet Wileński przeznacza cały dochód z 
„Dni Przeciwgruźliczych* na budowę tak po- 
trzebnego sanatorjum pod Wilnem. 

Niech nikt z mieszkańców Wileńszczyzny 
nie odmówi  najdrobniejszego datku i kupi 
chocażby jedną 10-groszową nalepkę! 

Obywatele, pamiętajcie o zbliżających się 
„dniach Przeciwgruźliczych*! Chętnie kupujce 
nalepki przeciwgruźlicze! 

Popierajcie budowę sanatorjum na Wileń- 
szczyžnie! 

  

yspiański 
był się tam staraniem T-wa nauczycieli szkół 

średnich i wyższych odczyt o Wyspiańskim. 

Wygłosił go nie byle kto: świetny krytyk, au- 
tor głębokiej rozprawy 0 Żeromskim — dr 

'St. Adamczewski. Odczyt był ni mniej ni wię- 
cej, tylko odbronzowaniem Wyspiańskiego 

„Czasy Wyspiańskiego -—- twierdził Adamcze- 

wski — to jakieś średniowiecze, to Golgota 
poezji, która już tak od nas odeszła, że mieszi 
nas wprost jej patos, jej grandilokwencję wy- 

razu.. Wyspiański żył jakby w zaścianku świa 

ta. Dziś to, co jego niepokoiło i nurtowało 
-— nas już nie niepokoi, dziś obchodzą nas i 

niepokoją inne zagadnienia. Dziś nie oczekuje - 

my od poezji znachorstwa wszystkich spraw 

i cierpień społecznych i narodowych. Nikt 
po rozstrzygnęciu takich kwestyj ważnych i 

trudnych nie będzie się dziś zwracał do wi- 

dzenia ks. Piotra czy Improwizacji. Czasby 

też i Wyspiańskiego, jak owego Genjusza z 
Wyzwolenia, zepchnąć w podziemia". 

co zresztą 
u- 

Taki był leitmotyw odczytu, 

nie przeszkadzało prelegentowi widzieć i 

znawać w Wyspiańskim wielkiego artystę. 

Zepchnąć w podziemia... Poezjo, precz! 

Jesteś tyranem! — wołał Wyspiański, zwała- 

jąc Mickiewicza i mesjanizm narodowy. Na 

łodzi dantejskiej kazał im odpłynąć tam, gdzie 

idą umarli... Palił piorunem akropole poezji ro- 

mantycznej. 

Współczesne pokolenie przez usta jednege 

z najwybitniejszych krytyków polskich zaczy- 

na się zwracać do tego gromiciela wieszczów 

z taką samią propozycją. Tragiczna powta: 

rzalność wydarzeń. jw. 

ckie, przygotowuje się do uzyskaria pa- 

tentu na język angielski. 
— Dlaczego na angielski 
— Mieszkałant Giugo w iriandji. 
Ach, w Irlandji, czekajcie, czekajcie, 

(we Francji panvje opinja, że separety- 
ści bretońscy działają pod natchnienier: 
Irlandczyków). Teraz ona zadaje pyta- 
nie: 

‚ — (Co pan myśli o zamachu? 
— Wszak ja mam zadawać pytania, 

panno Me a venn. 
Następuje dokładna odpowiedź: 

— Żałuję, że ja nie jestem sprawczy 
nią tego aktu. 

I dalej ciągniemy pogawędkę, opróż- 
niając butelki cidru. 

— Bretończycy — powiada Ona —- 

lub przynajmniej wielu z nich , wstydzi 

li się dotąd swych obyczajów i swega 

języka. Karze się dzieci, jeżeli w szko'2 
rozmawiają po bietońsku. Walczyniy 
przeciwko temu. Chcemy im wpoić, a ra 
czej zwrócić dumę ich narodu. Co się ty 
czy was, Francuzów, to... 

Ten wyraz „Francuzi 
serce. 

— ..to my was nie chcemy. Powroć 

ściska trochę 

W WIRZE STOLICY 
ELEKTRYCZNOŚĆ POTANIAŁA 

Pożyteczność walki ze zdzierską, nieprzy- 

zwoitą w swej łapczywości elektrownią, oka- 
zała się w całej pełni. Jesteśmy Hindusami Eu- 
ropy — można nas łupić ze skóry, smażyć na 

befsztyki, wszystko znosimy potulnie. 

Nieśmiałe strajki  elektrycznościowe, ci- 
che jęki, wydały jednak owoce. Magistrat po 
dał elektrownię do sądu arbitrażowego — po 

półrocznym namyśle sąd wydał wyrok: cena 

prądu musi być obniżona o 25 proc. na kilo- 

wacie. Obecnie kilowat będzie kosztował 61 

groszy, w zakładach przemysłowych 29 gro- 
szy. 

Obniżka ta obowiązuje od 7go września, 

naturalnie wszyscy zapłacili rachunek do listo- 

pada, teraz odzyskać stracone pieniądze bę- 

dzie bardzo trudno. 

Podobnemi instytucjami w Warszawie są 

jeszcze: gazownia i tramwaje. Węgiel pota- 

niał, płace urzędnikom i robotnikom  obcięto, 

wielu całkiem zredukowano — a przejazd ko- 

sztuje po dawnemu 25 groszy, gaz jest w tej- 

że cenie. Solidarna akcja przeciw rabunkowym 

tramwajom byłaby najsłuszniejsza. Posada za 

80 zł., jest dziś dobrą posadą! Dwa razy dzien 

nie tramwaj do miejsca pracy, — 50 gr. mie- 

sięcznie 13 zł.! Szósta część pensji idzie ne 

przejazdy. Wożny, przeciętny belfrzyna, czło- 

wiek uczciwy zarabia dziś koło 100 zł., 25 gr. 

jest olbrzymim wydatkiem. Cóż dziwnego, że 

chodniki są zabłocone. 

Za gaz płaci się zdziercze haracze, aie 

szczytem bezczelności są opłaty za licznik. Co 

miesiąc za stare pudło, płaci się trzy złote! Ro- 

cznie 36 zł. Nowy licznik wart jest 50 zł., licz 

niki stoją w mieszkaniach po 25 łat, czyż wa: 

szawiacy nie są Hindusami, że znoszą taki wy- 

zysk. 

Wielkie instytucje płacące za gaz rachun- 

ki po 100 i więcej złotych, mogą jeszcze od 

biedy przeboleć owe 3 zł. Ale mieszkanko je- 
dno-dwupokojowe, gdzie gazu zużywa się ty- 

le, co dla zagotowania herbaty, gdzie rachu- 

nek za gaz wynosi półtora —- dwa złote, tam 

płacić 3 zł. za licznik, za nic, to djabli mogą 

wziąć. jedyny sposób: zrzec się gazu, używa: 

prymusa. Lecz nafta, spirytus też są skarteii- 

zowa, nieprzyzwoicie drogie. Trzeba wracać 

do prymitywizmu: kominek, drwa, gotować 

wodę przez godzinę, ale za grosze. K. 

Fanciszek Bednarczyk był  bezrobotnyia. 
Popularne to w dzisiejszych czasach nieszczę- 
ście, ałe nie można powiedzieć, aby nasz bo- 
hater sam nie był winien. Chłop był przemysi- 
ny, obrotny, ale kalkulował, że wystarczy po- 
pracować tylko kilka miesięcy w roku, a na- 
stępnie kontentować się zasiłkiem z Funduszu 
Bezrobocia i własnym przemysłem. Bo swo- 
boda to grunt — mawiał przy każdej  okazii 
Bednarczyk. Jakoż rzuciwszy znowu doražną 
jakąś pracę, zamyślił aby samemu stać się 
przedsiębiorcą. Poszeptał, pogadał i pewnego 
wieczoru powrócił do domu z tajemniczym to- 
bołkiem. 

Siedem par oczu szeroko rozwartycii po- 
witało Bednarczyka po wejściu do izby mie- 
szkalnej: jakoż siedem też osób tam było. Oj- 
ciec, słabujący stale na jakieś bolaki, które mu 
się z nieznanych przyczyn raz po raz, to na 
karku, to na rękach pojawiały matka utysku- 
jąca wiecznie na płuca, wreszcie żona najmu- 
jąca się do mycia nieboszczyków, i czworo 
dzieci. 

Teraz jest już dobrze, bo przed niespełna 
tygodniem jedno po drugiem  chorowalo na 
dur plamisty. Bednarczykowa, która wiele po 
szpitalach bywała, nie chciała za nic w Świe- 
cie oddać które z rodzonych pod szpitalną 
opiekę: Jeszczeby do tego doszło, że wzięliby 
jej dziecko razem z obcymi do kostnicy. 

Bednarczyk wytrzymał chwilę, by bar- 
dziej jeszcze podniecić ciekawość rodziny, ро- 
czem zwolna rozpakował zawiniątko. 

— Fabrykę zakładamy— powiedział. 

Jakoż naprawdę fabrykę. Na stole, który 
Bednarczykowa zgrubsza fartuchem otarła, 
znalazły się gilzy w pięknych, fantazyjnych, 
kształtach i kolorach, poczem tytoń w pęka- 
tych woreczkach. Robota poszła raźno. Nawet 
dziadzio nie zważając na swoje bolaki, które 
drażnił miał tytoniowy, szybko się przy stole 
zwijał. Dzieciaki wpadły wkrótce na doskona- 
ły pomysł, który ołśnił wszystkich — zauwa- 
żyły, że po naładowaniu tutki tytoniem, dosko- 
nale jest zwilżyć koniec papierosa śliną, dzię- 
ki czemu sklejają się pasemka tytoniu. Taki 
papieros można nawet rzucić z czwartego pię- 
tra na asfalt, a tyton z tutki nie wysypie się 

skonstatował Bednarczyk. 

W ciągi wieczora sfabrykowano bardz» 
wiele papierosów. Rano, po Śniadaniu wybrał 
się w podróż handlową. Upatrzył sobie lepsze 
sklepy i biura. Gadał coś pocichu z wożnym. 
Rozmowa kończyła się z reguły tem, że Bed- 
narczyk wsuwał mu w łapę garść papierosów. 
Woźny pukał do dyrektorskich drzwi, poczem 
nieco się jąkając rozwlekie meldował, że tu 
jest jeden, co ma dobre papierosy swojej ro- 
boty. Dyrektor machał ręką, ale już mu woź- 
ny pokazywał, że są i czekoladowe i  zło- 
te i z prawdziwej, higjenicznej, przedwojen- 
nej bibułki. 

Dyrektor spojrzał niechętnie, lecz przy- 
pomniał sobie, że pani Fifa bardzo lubi papie- 
rosy w fantazyjnych tutkach. Wziął. 

‚ Teraz już Bednarczyk śmiało ruszył 
biurze między urzędników. 

— Sam pan dyrektor takie pali! 

— ООО 
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cie do siebie. Fozostawcie nas u siebie 
i wszystko jest w tem powiedziane... 

— Panno Me a venn, czy pani i1:: 
jrawdę wierzy v* urzeczywistnienie cał- 
kowitej niepodł:głości Bretanji? 

— Zobaczyiny, Za wcześnie jeszcze 
odpowiadać na io. Idea ta się posuw+... 

  

Ie jest prarsdy w tem opowiadaniu 
dziennikarskiego Scherloka Holmesa? — 
Pytanie trudne, gdyż solidarność zawo- 
dowa nakazywałaby twierdzić, bez mrug 
nięcia okiem, że wszystko jest tak, jak 
napisał, aczkoiwiek skądinąd jest: wiado- 
me, na jakie fautastyczne manowce pro- 
wadzi pogoń za sensacją, a dziennikarz, 
który prowadził * dochodzenie, jest rc- 
porterem seasacyjnego pisma. Niema 
jednak dymu be: cgnia i o wiele ba: 
dziej waźną i cicxawą dla nas rzeczą są 
nie szczegóły |onspiracji organizacji 
„Breiz Atao* i tajemnicza romantycznz 
rola panny „Me 2 venn", lecz fakt, że ir- 

redenta w Brewnii jest już tak silna iż 

decyduje się na otwarte wystąpienia. 
Esą.
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Szaleństwa Collety 
Operetka w 3-ch aktach Jakobsona i Bod- 

niteli'ego, przekład K. Toma. Muzyka Rob. 

Stolza. 

Nowością prawdzisią operetka ta nie 

jest, była już tutaj — przed laty — graną, 
pod ianym tytułem. Wszakże wznowienie 
jej, w zupełnie innej obsadzie i całkiem od- 
miennej inscenizacji, sprawiało wrażenie 
<zegoś nowego. Bamdzo dobre wykonanie, 

   

do tzego już tegoroczny zespół operetkowy ® 
nas przyzwyczaił, znalazło uznanie publicz- 
ności, zachęcającej do bisostania wielu 
poszczególnych epizodów, 'w połączeniu z 

tańcami. 

Rzecz cala dzieje się w Paryżu. Poza 

wielu zabawnemi szczególami operetkowo- 
farsowemi, wątek akcji dość pnawdopo- 
dobiny. 

Muzyka melodyjna i wesoła, zawiera 

kilka ustępów: bardziej wiantościowych, jak 

oba duety Colletty i Alfreda, z bardzo lad- 
mym walcem, będącym by motywem 
przewodnim, niejedniokirotnie w eiągu ope- 
reiki powtarzającym się. Troszkę dziwnym 
się wydał ładny, ale środowiskiem akcji 
wcale się nie dający wytłumaczyć, temat 
o charakterze węgierskim, m: duecie aktu 

pierwszego. 

Rolę tytułową z wenwą i utozmaiceniem 

nastroju, zależnie od sytuacji, wykonała 
M. Gabrielli, posiadająca miezbyt silny, lecz 
miły głos, zdobywając zasłużone powodze- 
nie. Partnerem jej by! K. Demboxski w roli 

Alfreda, wytwiązując s miej ze zwyikłyra 
sobie artyzmem i: dystynkeją oraz opano- 
wamiem stnony wokalnej. Rolę Miszki, pry- 

masą cygańskiej kapeli, trzeba zaliczyć do 
najlepszych w obfitym repertuarze W. 
Szczawińskiego. Z temperamentem i pory- 
wającą wesołością przeprowadziła B. Hal- 
mainska molę przebiegłej i ambitnej tancerki 
węgierskiej Etielki, wstawiając jeszcze do 
ssej partji wale Straussa „Odgłosy wio- 
senne”, świetnie wykonany gwizdem. Nie- 
zwykle zabawnie przedstawił Kawalera de 
Picadora mieporadnego opiekuna Colletty, 
ciągle zakłopotanego, M. Tatrzański, który 
też bardzo efektownie wyreżyserował przed 
stawiemie. Rozsdązamnie trudności dekora- 
eyjnych — pokład parowca — w. tnzecim 
akcie przez J. Hawrylkiewicza zasluguje 
na szczególne wyróżnienie, jako ladne wi- 
dowisko. 

Bardzo liczne tańce zespołowe, były 

hucznie oklaskiwane, a taniec tragarzy mu- 

qzyńskich, doskonale odtańczony przez R. 

Gorecką i W. Morawskiego, wyróżnił się 

niezwykle oryginalnie obmyślanemi kostju 
mami, zazmaczającemi sposób noszenia cię- 
żarów w krajach podzwrotnikowych. Chy- 
ba tylko dla uzupełnienia sprawozdania, 
trzeba wspomnieć, że koncertmistnz A. Kon 

tonowicz z właściwym sobie artyzmem о- 

degra! solowe ustępy sknzypcowe, a kapel- 
mistrz M. Kochanowski batutą madawał 
właściwy wyraz liryczny, lub ożywienie 
dziarskiej rytmiki ładniej oprawie muzycz- 

nej 

    

  

   

"Wobec odniesionego wrażenia. powo- 

dzenie wesołej operetki powinno być zape- 
«mione ma szereg wieczorów. 

Michał Józefowice. 

———0—— 

Uczczenie 
Marji Konoznickiej 
19 listopada 'w sali Lelewela odbył się ob- 

chód ku czci naszej wielkiej poetki Marji Ko- 
aopnickiej, w którym po raz pierwszy w Wil- 
nie, a może nawet w całej Polsce, udział wzię- 
ły prawie wszystkie szkoły średnie. Obchód 
ten urządzony został i umiejętnie zorganizo- 
wany przez p. Zofję Kossowską em. dyr. 
państw. gimn. w Białymstoku, obecną preze - 
skę w Stow. B. Wych. Gimn. św. Katarzyny w 
Petersburgu, która potrafiła ożywić Stow. za- 
prząc do społecznej pracy i zorganizować do- 
żywianie najbiedniejszych dzieci. Obchód ten 
pod każdym względem udał się znakomicie. Po 
nader miłej grze orkiestry gimn. im. Lelewela, 
nastąpił odczyt, a raczej przemówienie samej 
organizatorki, która w gorących i silnych sło- 
wach scharakteryzowała świetlaną postać poet- 

wi. podkreślając niezmiernie współczucie Konop 
nickiej dla niedoli ludzkiej, wielkie umiłowanie 
ziemi rodzinnej i jej mieszkańców, najbar- 
dziej ludu, młodzieży i dzieci, a także pło- 
mienną jej wiarę w przyszłość Polski. Po prze 
mówieniu nastąpiły prześliczne obrazki scenicz- 
ne wykonane przez dzieci szkoły p. Jankow- 
sikej-Machcewiczowej, szkoły „Dziecko Pol- 
skie” i „Rodziny Wojskowej”, dalej deklama- 
cje uczenic i uczniów gimn. państwowych i 
mnych szkół średnich, przeplatane chórem sem. 
ochr. im. Marji Konopnickiej i pięknym špie- 
wem art. p. Wandy  Biszewskiej-Świętochow- 
skiej. Publiczność szczelnie zapełniła salę i rzę 
sistemi oxlaskami dziękowała prelegentce i ar- 
tystom. Obchód zaszczycił swoją obecnością 
T. kurator okr. szkol. wileńskiego. M. P. 

=0-0-0—== 

Polska pielgrzymka 
narodowa 

do Złemi Świętej i Egiptu 
Z końcem lutego 1933 roku wyruszy z Pol 

ski narodowa pielgrzymka do Palestyny i E- 
Siptu. Protektorat i duchowne kierownictwo 
nad pielgrzymką objął JE ks. biskup Kubina. 

Cel pielgrzymki jest zarówno religijny, jak 
naukowy i turystyczny— Poza zwiedzeniem 
miejsc związanych z życiem Chrystusa Pana, 
jak Jerozolimy, Betleem, Betanji, Jerycha, Na- 
zaretu jeziora Galilejskiego  Tyberjady, prog- 
gram pielgrzymki przewiduje zwiedzenie morza 
Martwego, brzegów Jordanu, Beyrouthu, Kon- 
stantynopola (starej i nowej części), Kairu, Ni 
iu, piramid i sfinksów z Gizeh, muzeum z wy 
kopaliskami grobu Tut - Anch - Amona, Mem 
PE: PR OE kanału Sueskie 
go, Aten, — ropolis, więzieni 
Stadjon). i Bukaresztu. , S, 

Wycieczka potrwa blisko 5 tygodni 
lutego do 28 marca 1933 roku, wałem Se 
RE wśród prześlicznych wysp na morzu 
$ródziemnem. Koszty wyniosą 1750 zł. Jak nai 
wcześniejsze zgłoszenia 

  

e łosze! kierować należy pod 
RE Katolicka w Katowicach — ul. 

Marszałka Piłsudskiego 58 tel. 13-30. Przy zgło 
szeniu należy wpłacić pierwszą ratę w kwocie 
300 zł Na listowne odpowiedzi należy załą- 
czyć znaczek pocztowy. 

— — — ©Оо————— 

Oflary 
Jan Żukowski, goniec Hotelu Europejskie- 

go, za niesumienne spełnienie obowiązków —- 
wnosi dla najbiedniejszych zł. 10. 

Zamiast kwiatów na grób ś.p. Władysława 
Lichtarowicza 10 zł. na czytelnię im. Tomasza 
Zana — rodzina Turskich. 

—0-0-0 —   

SŁOWO 

w szrowie komisyj EEA MAT LLTI НН 

boty dnia 26 b.m. będzie otwarty codziennie 
od godz. 18 do 24. Goście wprowadzeni przez 
członków będą mile widziani. jednocześnie kie- 
rownictwo sportowe Klubu donosi, iż począw- 
szy od piątku dnia 25 b.m. w sali gimnastycz- 
nej gimn. Zygmunta Augusta zostaną urucho- 
mione komplety gimnastyki oraz gier sporto- 
wych dla pań o godz. 19 dla panów o godz. 
20-ej.. Następne dni i godziny ćwiczeń zosta- 
ną ustalone na pierwszych ćwiczeniach. 

   

    

PIĄTEK — Poranek Morski. Zarząd _ Wileńskiego 
Dzis 25 Wschód siońca g. 7,01 _ Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej organi- 

t zuje w bieżącym sezonie zimowym cykl pro- 
SET, Zachód słońca g. 15,09 _ pagandowych poranków, celem których oprócz 

A 4 krzewienia idei morskiej w społeczeństwie, bę- 
Konrada dzie również zaznajamianie ogółu o dokony- 

wanych pracach w dzedzinie morza. 
W nadchodzącą niedzielę dnia 27 bm. od- 

będzie się pierwszy „Poranek Morski* w saii 
Teatru „Lutnia”* ul. Mickiewicza Nr. 6, począ- 
tek punktualnie o godz. 12 m. 30 z następuj;- 
cym programem: 

1) Słowo wstępne, 2) chór, 3) Siowo © 
morzu p.t. „Walka Polski o Bałtyk* wygłosi 
okręgowy wizytator szkół p. Mieczysław Ma- 
tuszkiewicz, 4) śpiew (solowy) p.p. Gabsze- 
wiczowa i J. Rewkowski, 5) chór. 

Z uwagi na propagandowy charakter 
„Poranków* ceny miejsc zostały ustalone jak 
następuje: Parter i kupony do lóż gr. 45, bai 
kon gr. 25. Opłata za szatnię gr. 10 od osoby. 

— KOMITET WYSTAWY - POKAZU 
DROBIU, GOŁĘBI, PSÓW, ZWIERZĄT 
FUTERKOWYCH itd. w Wilnie komuni- 
kuje, że Dyrekcja Okręgowa Kolei Państ- 

wowych w Wilnie, (Wydział Handlowo-ta- 

WOMUNIKAT STACJI METEOROLS- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 24 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 750. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 

Opad: 1,2 mm. 

Wiatr: południowy: 

Tendencja: spadek ciśnienia. 

Uwagi: mglisto, zrana deszcz ze Śniegiein. 

PROGNOZA P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Przeważnie chmurno i mglisto. — Miej- 
scami opady. — Temperatura bez większych 

Žž 
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A Sia P ryfowy pismem z dnia 22 bm. przyznała ma- 
stępujące ulgi: : 

MIEJSKA 1) Dla grup składających się conaj- 

— OSZCZĘDNOŚCI W. BUDŻECIE mniej z 8-miu osób, zwiedzających wysta- 

'Aę-pokaz Drobiu 33 i jedna trzecia procent 
przy przejeździe w. każdą stronę na odle- 

głość conajmniej 30 kilometrów. Celem uzy 

skiamia ulgi ma przejazd powrotny mależy 

zgłoszenie złożyć w kasie biletowej stacji 

Wilno, która wyda bilet ulgowy. Ulga ро- 
wyższa stosuje się w czasie od 30-go listo- 
pada do 5-go grudnia br. 

2) Wystaweom zamiejscowym 50 proc. 
ulgi od cen normalnych przy przejeździe z 
Wilna nia odległość conajmniej 30 ikilom., 
przyczem przyjazd do Wilna powinien się 

odbyć za całkowitą opłatą mormalną. Ulgę 
powyższą będą stosowały ikasy biletowe St. 
Wilno, w dniach od 1—6-g0 grudnia 1932 

* ma podstawie imiennych kant: uczestnic- 

twa, wydawanych pojedyńczym wystawcam 

przez Komitet mystawy-pokazu za podpi- 
szm i pieczęcią Komitetu. 

3) Przewóz eksponatów ma wystawę- 

pokaz drobiu może się odbywać z zastosowa 

miem ulgi taryfowej, 'wyszczególnionej w 

par. 85 cz. I-B Taryfy Towarowej. 
— OCHRONA ZWIERZĄT. — Woje- 

wództwo prześle do władz centralnych u- 

wiagi, jakie organizacje mależy wciągnąć 

do akcji ochrony zwierząt poza obecnie w 

tym kierunku pracującemi. Chodzi o roz- 

szerzenie tej akcji i właśnie obeanie iod- 

mośne przepisy w tej mienze są w 'opraco- 

waniu. 
BALE I ZABAWY 

— Zabawa koncertowo-taneczna na wpi- 
sy. W sobotę dnia 26 b.m. w lokalu T-wa S0- 
kół przy ul. Wileńskiej 10 odbędzie się zaba- 
wa koncertowo-taneczna, urządzana przez. Ko- 
mitet rodzicielski szkoły powszechnej „Świt”. 
na rzecz dziatwy niezamożnej tej szkoły. 
programie koncert orkiestry i chóru Ogniska 
Kolejowego w Wilnie, następnie tańce, atrakcje 
rozrywkowe, bufet. Wstęp za zaproszeniami, 

które można nabywać w lokalu szkoły przy ul. 
M. Pohulance Nr. 4 lub na miejscu w dniu za- 
bawy. Początek o godz. 7,30, wiecz. 

P.P. wojskowi, urzędnicy i akademicy 
mogą nabyć bilety wstępu za okazaniem legit. 
urzędn. ч 

TEATR | MUZYKA 

— TEATR WIELKI NA POHULANCE 
gra dziś 25 bm. o godz. 8-mej znakomitą 
sztukę Shaw'a „Zbyt. prawdziwe, aby było 

dobre“. 
„Zbyt prawdziwe, aby bylo dobre", po- 

witórzone będzie 26 i 27 bm. o godz. 8-mej. 

Zbliżająca się premjera „Zygmunta 
Augusta" wywołuje nadzwyczajne zaintere 

MIEJSKIM. — W związku z pracami nad 
1owym budżetem miejskim na rok 33-34, 

władze nadzorcze (województwo) niezależ- 
nie od prac komisji oszczędnościowej rozto- 
czą specjalny nadzór nad celowością i wy- 
miarem poszczególnych pozycyj prelimima- 
mza. Między innymi będzie zwrócona szcze- 
gólnia, uwaga na wymiar podatku inwesty- 
cyjnego, który wobec ogólnego zybożenia. 

winien być stosowany bardzo oględnie. Na- 

stępnie w mowym budżecie winny być u- 

względnione długi prysatno - prawne ma 
spłatę których przewidziane być musi 10 
procent ogólnej sumy dochodów. Wreszcie 
dla. rozszerzenia ruchu turystycznego (po- 
datek od hoteli mależy znacznie obniżyć. 

SKARBOWA 

— ZALEGŁOŚCI PODATKOWE. 

W Izbie Skarbowej odbyła się konferencja 

przedstawicieli władz i samorządu gospo- 
darczego iw sprawie onegdajszych uchwał 

Izby Przemysłowo - Handlowej, dotyczą- 

cych potrzeby stosowania ulg podatkowych 

w handlu i przemyśle. Jak wynika z oświad 

czenia prezesa Izby, złożonego na posiedze- 

miu, władze skarbowe zasadniczo zgadzają 

się na stosowanie następujących ulg: przy 

zaległościach za mok bież., połowa należno- 

ści winna być wypłacona natychmiast, resz- 

ta zaś może być noztenminowana. Pnzy za- 

ległościach za rok bieżący i ubiegły, plat- 

nik reguluje należności za mok bieżący, re- 

sztę w ratach 6-miesięcznych. Przy zaległo 

ściach większych może być zachowany ten 

sam system. 
Jak się dowiadujemy, stanowisko władz 

skarbowych będzie tematem narad czynni- 
ków: gospodamezych i wówiezas dopiero zaj- 

mą one odpowiednie stanowisko. 

KOLEJOWA 

— PRZYGOTOWIANIA DO ZIMY. — 

Władze kolejowe już obecnie myślą o zabez 

pieczeniu pociągów na wypadek mrozów i 

śnieżyc. 

Plugi odśnieżne są dostosowywane do 

użyńku ma linjach, jak również sprowadza- 
me są odpowiednie smiaty, odponmne na mróz 

POCZTOWA 

— SKRZYNKI POCZTOWE-— Według 
ostatnich zestawień, liczba skrzynek pocz- 

towych ma terenie dyrekcji wileńskiej wy- 

mosi 1510 sztuk. Ar Pole) ieło Wyspiański z 
s ы ъ <= + . ężne dzieło Wyspiańskiego, inie 

W _poróm ERN da RJ SIE? „xystawione dotąd ma żadnej scenie, otrzy- 
skrzymkowa wzrosła o 20 procent. zb аЕЕ aniałą oprawę. 

SZKOLNA 

— KURS METODYCZNY FILOLOGJI 
KLASYCZNEJ. — W dniu 21 listopada br. 
otworzył Kurator Okręgu Szkolnego p. K. 
Szelągowski, Kuns metodyczny filologji kla 
sycznej dla mauczycieli gimnazjów w O- 
kiregu. 

Na kurs ten sklada się część praktycz- 
na, 'tj. szereg lekcyj pokazowych wraz z dys 
ikusją onaz część teoretyczna, którą wypeł- 
niają wykłady z zakresu nauczania języka 
łacińskiego ma wszystkich stopniach, wykła 
dy z dziedziny kultury i wychowania oby- 
watelsiko - państwowego w! związku z nau- 
czaniem.filologji klasycznej oraz zagadnie- 
nia z metodyki prac pisemnych i egzami- 
nów maturalnych. 

Prace na kuvsie prowadzą pp. instruk- 
torzy ministerjalmi Szerenikowski i Dąbrow 
ski, prof. Gostkowski, prof. Oko, prof. Soś 

micki į Zmigryder - Konopka. 
Udział w ikunsie, który będzie imwal do 

29 bm., bienze 43 uczestników. 

AKADEMICKA 

— SEKCJA NAUKOWO - SPOŁECZ- 
NA KOŁA MEDYKÓW umządza w ponie- 
działek dnia 28 bm. o godz. 20-tej min. 30 
w lokalu Koła Medyków wieczór dyskusyj- 
my z referatem kol. Ozeladzina Piotra, na 
temat „Rozwój poglądów na powstawanie 
mowobworów ludzkich. 

ZEBRANIA I! ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 25 

bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbędzie 
się 97-me zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Początek o godzinie 19,30. Na porządku 
dziennym referat p. Henryka Zabielskiego p.t. 
„Rzemiosło, i samorząd rzemieślnicz ileń- 
Szczyzny w dobie obecnej" Wstęp dla człon- 
ków Klubu bezpłatny, dla gości 50 groszy, dla 
gości akademików 20 groszy. Informacyj w 
Sprawie zaproszeń udziela p. St. Hermanowicz 
codziennie w godzinach między 18—20 w lo- 
kalu przy ul. jagiellońskiej 3 m. 1 (tel. 99).-— 

mtęp za zaproszeniami imiennemi okazy wane 
mi przy wejściu. 

— Walne zebranie Związku Techników R. 
P. wobec nieodbycia się w dniu 13 b.m. od- 
będzie się bez względu na ilość obecnych człon 
0 ы on dz porządkiem dziemy w 

„m. 0 godz. k „Wi- 
toldówej 556 5.97 lu Przy M 

RÓŻNE 
sportowego praw- 

Inscenizację i reżyserję scen zbiorowych o- 
bjął dr. Ronard Bujański, nad opracowa- 
niem postaci bohaterów „Zygmunta Augu- 
sta" czuwa dyr. Szpakiewicz. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'— 

osiągnął wielki sukces operetiką „Szaleń- 

stwa Coletty". Piękma ń banwma ta mowość 

grana będzie dziś 25, jutno 26 i pojutrze 27 

bm. o godz. 8,15 z M.Gabri elli w moli ty- 
tułowej. 

Pragnąc uprzystępnić widowiska mu- 
zyczme szerszej publiczności, ceny miejsc na 

kilka najbliższych przedstawień „Szaleńst- 

wa Coletty“ zostały zmiżone. 

PRZEDSTAWIENIA POPOŁUDNIO- 
WE: — Teatr Pohulanka w miedzielę 27 b. 

m. o godzinie 4-tej na liczne prośby ma- 

szych milusińskich daje raz jeszcze pnze- 

piękną baśń Miaeterlineka „Niebiecdki ptalk* 
Teatr Lutnia — niedziela 27 bm. o godz. 

4-tej popol. ostatnia nowość „Szaleństwa. 
Coletty“. — Ceny zniżone. 

— NAGRODA TEATRALNA. 7 po- 
czątkiem przysziego miesiąca pnzybywa do 
Wilna komisja teatnalna, powołana przez 

mimistra oświaty, dla przyzmania magrody 

teatralnej (2000 zł.) dla najlepszego aktora 
(aktorki), meżysera i dekoratora. Niagmodę 
teatralną ustanowiło ministerstwo w: celu 
uczczenia noeznicy Wyspiańskiego. Komi- 
sja poza Wilnem zwiedzi imne miasta w 
Polsce, w celu wyrobienia sobie opinji. ko- 
mit nagnodę należy pmzyznać. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — 100 metrów miłości 
HELIOS — Quo Vadis 
PAN — Emma. 

HOLLYWOOD — Wesoły porucznik. 
Higjena seksualną. 

STYLOWY: Osądźcie sami. 

ŚWIATOWID: Madame Szatan. 
LUX — Jej: ekscelencja miłość. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

, — Nieostrożne obchodzenie się z og- 
niem. — Przy ul. Kalwaryjskiej zdarzył 
się wypadek ciężkiego poparzenia wsku 
tek lekkomyślnego obchodzenia się z 
ogniem. 

Jedna z lokatorek tego domu Genowe 
ia Kowalewska, nie mogąc rozpalić suro 
wego drzewa, zwilżyła je naftą. 

Drzewo raptownie zapaliło się i 0- 
gień przez wąski otwór pieca ogar::ąłł 
stojącą tuż przy drzwiczkach Kow uew- 

=> Ar и ie Idris tow. - 
w Rada gospodarcza klubu tow. - . 

Prawników kocnckaje, iż w dn. 26 raj 
godz. 8 wiecz. odbędzie się uroczystość po- 
święcenia i otwarcia lokalu klubu przy ul. 
Dąbrowskiego 10. Lokal ten począwszy od so 

oszczędnościowych 
Na łamach czasopism wileńskich poja- 

wiały się w ostatnim czasie informacyjne 
wzmianki o powołaniu komisji oszczędnoś- 
ciowej „przy Magistracie m. Wilna' i o 
tem, jakoby na czele takiej komisji mial 
stanąć prof. W. Staniewiicz. 

W związku z tem ze źródeł kompetent- 
mych otrzymujemy następujące wyjaśnienie 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy,pos- 
politej z dnia 21 października br. z mocą 
ustawy, przewiduje powołanie dla Związ- 
ków komunalnych specjalnych komisyj osz 

czędnościowych, iktórych zadaniem będzie 
przeanalizowanie stromy wydatkowej pre- 

iiminarzy budżetowych związków komumal- 
mych, ma okres gospodanczy 1933-34 i pe- 
stawienie władzom miadzorczym wniosków 
w kierunku obniżenia wydatków, jak rów- 

mież wypowiedzenia się co do racjonalności 
zasad, stosowanych w: gospodarce poszcze- 
gólnych związków komunalnych. 

" Rozponządzeniem tem przewidziane są 

dwa rodzaje komisyj: Komisje powiatowe 
mają. badać preliminarze budżetowe gmin 
wiejskich i miast niewydzielonych, komisje 
zaś wojewódzkie, będą badały pod kątem 
widzenia oszczędności preliminarze budże- 
towe powialttowych związków komunalnych 
i miast wydzielonych. Działalność woje- 
wódzkiej komisji oszczędnościowej ma te- 
renie województwa wileńskiego będzie za- 
tem dotyczyła ośmiu powiatowych związ- 
ków komunalnych i miasta Wilna. 

W skład komisji wojewódzkiej wchodzą 
1) Witold Staniewicz, profesor USB. jako 
pnzewodniczący, powołany na to stanowi- 

sko dekretem p. ministna spraw 'wiewnętrz- 
mych i p. mimistna skarbu, 2) Mieczysław 
Gutkowski „profesor USB. jałko członek ko- 
misji t zastępca puzewodniczącego, z wy- 
boru, dokonanego pnzez. Wydział Wojew. 
3) Aleksander Sołtam, 
majątku Jaszuny w pow. wileńsko-tnockim 
jako członek z wyboru Wydziału Wojewódz 
ikiego, dokonanego z listy kandydatów, 
zgłoszonych pnzez iwileńskie Towarzystwo 
Organizacyj i Kółek Rolniczych. 4) Abram 
Kawencki, inżynier, przemysłowiec, właś- 
ciciel biuna technicznego w Wilnie jalko 
członek z wyboru wydziału wojewódzkie- 
go, dokonanego z listy kandydatów, zgło- 
szonych przez lzbę handlowo-przemysłową 
'w Wilnie. 5) Michał Łukaszewicz, rolnik i 
właściciel mieruchomości w Wilnie jako 
członek z wyboru wydziału "wojewódzkiego, 
dokonanego z listy kamdydatów, zgłoszo- 
mych przez związki właścicieli nieruchomo- 
ści miasta Wilna i województwa wileńskie- 
go. Pozatem w skład komisji wchodzą: Jó- 
zef Rakoxski naczelnik wydziału samonzą- 
dowego Urzędu Wojewódzkiego w charak- 
terze delegata wojewody wileńskiego i Je- 
mzy Starczewski, naczelnik wydziału Izby 
Skarbowej w charakterze przedstawiciela 
prezesa Izby Skarbowiej w Wilnie. (PAT.) 

  

rolnik, właściciel ku 

‚Т.. 
FORTUNAT 2 
Ziemianin, były radca T-wa Kredytowego w Warszawie 

cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami, zmarł Po długich i ciężkich 
w Warszawie 23 listopada przeżywszy la 

Nabożeństwo sał bue odbędzie się w sobałę 26 XI. w Warszawie w kościele 
Św. Krzyża, poczem przewiezienie Zwłck ćo grobów roczinnych w Książu w wo- 
jewództwie Kieleckiem. 
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Obywatelka hcienderska 
szuka w Wilnie swoją siostrę 

ZAGADKOWE ZNIKNIĘCIE 19-LETNIEJ DZIEWCZYNY Z LIDY 

WILNO. — Do władz policyjnych 
zgiosiła się onegdaj niejaka Matja Wan 
brom, obywatelka holenderska, z prośbą 
o odszukanie jej 19-letniej siostry Hele- 
ny, która — jak przypuszcza poszukują 
ca — wpadła w sidła stręczycieli do nie 
rządu. 

P. Wanbrom, pracując w Londynie, 
w jednym z banków, poznała przed dwo 
ma laty przemysłowca holenderskiego z 
Amsterdamu, za którego wkrótce wy- 
szła zamąż. 

Wambrom, właściciel licznych przed- 
siebiorstw w Holandji, i w kolonjach 
okazał się bardzo zamożnym  człowie- 
kiem, tak, że żona jego bez żadnych 
przeszkód, mogła nieść pomoc swej ro- 
dzinie zamieszkałej stale w Lidzie, a 
trudniącej się handlem w małym sklepi- 

"Na jesieni roku bież. Wambrom po 

vprzedniem skomunikowaniu się z sio- 
strą postanowiła zabrać ją do Amsterda- 
miu. Zapowiedziała więc swój przyjazd i 
właśnie przed tygodniem zawitała do 
swego rodzinnego miasta. Dopiero po 
przybyciu na miejsce dowiedziała się, że 
jej siostra gdzieś zginęła. 

Mniej więcej przed miesiącem wyje- 
chała ona do Wilna „rzekomo w celu ©- 
trzymania świadectwa szkolnego w jed- 
nem z gimnazjów, lecz od chwili wyjaz- 

A wiadomości o sobie nie nade- 
słała. * 

Wobec tego, że znajomi widzieli ją 
w towarzystwie podejrzanych kobiet, — 
Wanbrom przypuszcza, że dziewczyna 
została zwabiona do domu schadzek — 
względnie poprostu uwięziona przez su- 
tenerów w jakimś zakamarku. 

Zaginiona odznaczała się urodą i to 
właśnie ją mogło zgubić. 

Zbrodniarz sam sobie wymierzył karę 
WILNO. — Donosiliśmy niedawno, że we 

wsi Piotrowicze gminy rakowskiej pow. moło 
deczańskiego została w tajemniczy sposób cięż 
ko raniona mieszkanka tejże wsi Marja Swir- 
kowa. — Świrkowa przewieziona do szpitaia 
zmarła, nie odzyskując przytomności. Jedno- 
cześnie wraz z tajemniczem poranienieni Świr 
kowej zaginął jej mąż. Władze bezpieczeństwa 
aresztowały bliższą rodzinę Świrkowej, która z 
całą stanowczością twierdziła, že poranienie 
Świrkowej jest dziełem jej męża. 

Zeznania te okazały się prawdziwe. One- 
gdaj natrafiono w pobliskim lesie na wisielca, 
w którym mieszkańcy wsi rozpoznali Świrkę. 
Według opinji sąsiadów Świrko popełnił sa- 
mobójstwo w przekonaniu, że zabił swą żonę 
w sprzeczce, której tłem była zazdrość, gdyż 
oddawna już sdełzarai wirkową, że zdra- 
dza go z jednym z sąsiadów. . 

Stanisław Świrko od trzech miesięcy posą- 

  

dzał żonę o zdradę i na tem tle dochodziło do 
ciągłych kłótni i nawet niejednokrotnie do 
bójki. 

Po pewnem takiem zajścia kiedy Świrko 
dotkliwie pobił żonę, postanowili w py Be 
wie interwenjować szwagier i teść - 
wie. Krytycznego dnia przybyli oni do mieszka 
nia jego i próbowali mu wyperswadować, że 
zarzuty jego są bezpodstawne.—Perswazje wy 
warły wprost odmienny skutek, niż się spodzie 
wano. Świrko stał się nieobiiczalny, zagroził 
obecnymi Śmiercią, jeżeli będą się wtrącać w 
nie swoje rzeczy, a kiedy żona domagała się 
obrony przed mężem Od obecnycu, rzucił się 
na nią z nożem, zadając jej Śmiertelne ciosy. 

Kiedy zobaczył, że żona osunęła się na 
ge wybiegł z mieszkania, przebiegł całą wieś 
i skierował się do lasu. Tutaj sam sobie wy- 
mierzył sprawiedliwość, wieszając się na drze- 
wie przy pomocy paska. 

Wileńska „lindbergjada przed Sądem 
Proces o porwanie małego Lejbowicza 

Dziś o LNRRz 9-ej rano w Sądzie Okrę- 
gowym w Wilnie rozpocznie się sensacyjny 
proces przeciwko sprawcom głośnego w swo- 
im czasie porwania syna właściciela lombardu 
„Cresovia*, 8-letniego Lejbowicza. 

Treść tej sensacyjnej i wyjątkowej, przy- 
pominającej głośną aferę z synem Lindbergha 
na drugiej półkuli sprawy przedstawia się na- 
stępująco: 

SENSACYJNE ZAGINIĘCIE 

W dniu 26 lutego rb. do powracającego 
wraz z kolegami z gimnazjum Epsztejna przy 
ul. Zawalnej małego Lejbowic”a podjechało na 
saniach w pobliżu rynku Drzewnego jakichś 
dwóch osobników. Osobnicy owi nawiązali z 
chłopcami rozmowę, w trakcie której jeden z 
nich wręczył trzem kolegom Lejbowicza pie- 

ską. Ubranie na nieszczęśliwej momentał 
nie ogarnęły płomienie i gdyby nie 
szybka pomoc domowników, Kowałew- 
ska odniosłaby poważny szwank na zdro 
wiu. Odniosła ona jednak ciężkie popa- 
izenia i lekarz zalecił dłuższą ku.ację. 

— NAGŁY ZGON. — Zmarł magle na 
skmtek dłuższej choroby serca Maksimkim 
Eljasz lat 67, urzędnik Dyrekcji PKP. (za- 
mieszkały Jasna 4). Zwłoki zabezpieczono 

do decyzji władz pnokuratorskich. 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY Z NĘDZY. 

22-letnia Kiowszycówna Janina, bez stałe- 
go miejsca zamieszkania, w celu pozbawie- 
mia się życia wypiła ma ul. Wileńskiej 
pnzed domem Nr. 25 spirytusu skażonego. 
Lekarz Pogotowia udzielił Kowszycównie 
pierwszej pomocy i odwiózł ją do szpitala 
Sawicz. Przyczyna mozpaczliwego kroku — 
brak środków do życia. Ž 

— OKRADZIONY Z PALTA. Michnie- 
wiczowi Czesławowi. (Słowackiego 17), 
podczas gościny u znajomego przy ul. Do- 
bnoczynnej 2a—2, nieznani sprawcy skradli 
z miezamkniętego pnzedpokoju palto. 

— „PAJĘCZARZE'*. Nieznani: sprawcy 
dostali się ma strych domu mieszkalnego 
przy ul. Węglowiej 16 i sknadli na szkodę 
Goldsztejm Symchy bieliznę męską, dam- 

ską i pościelową, łącznej wamtości 300 zł. 
— Podrzutek. Przed domem Nr. 10 przy 

ulicy „Subocz został znaleziony podrzutek płci 
żeńskiej w wieku około 5-ciu miesięcy, którego 
umieszczono w przytułku Dzieciątka jezus. Do: 
chodzenie prowadzi I kom. PP. 

OSTRÓW 
— POŻAR. — We wsi Kaliny gm. ostrow- 

skiej spału się dom modlitwy . baptystów. Po- 
żar powstał wskutek nieostrożnego obchodze- 
nia się z ogniem nocnego stróża tego domu, 
który w nocy rozpalił piec i usnął. Obudził 
się dopiero wówczas, gdy już płomienie obej- 
mowały budynek. 

ŚWIĘCIANY 
— ŚMIERĆ OD CZADU. — We wsi Drob 

nice powiatu święciańskiego zaczadziała 1odzi- 
na Linkunów złożona z 5 osób. 4 osoby zdoła 
no uratować, 5-ta — Kazimiera Linkun lat 21 
zmarła. 

— ŚMIERĆ W! JEZIORZE. 19-letni E- 
dward Bohdanowicz ze wsi Wojniszki gm. 
rymszańskiej bieginąc brzegiem lekko za- 
marzniętego jeziora, wskutek załamania 
się lodu wpadł do wody i utonął. 

POSTAWY. 

— SAMOBÓJSTWO. — Walerja Kioš- 
ciesiewiczówna lat 32, mieszkanka kol. Za- 
prudzie gm. zaśniańskiej pow. postawskie- 
go, pozbawiła się życia przez powieszenie, 
— Przyczynia. samobójstwa rozstrój ner- 

niądze, prosząc o nabycie w kiosku  papiero- 
sów. Za resztę mieli kupić sobie cukierki. — 
Przy saniach pozostał tylko Lejbowicz. 

Jakież jednak było zdziwienie malców, gdy 
po powrocie nie zastali już sani, a wraz z nie 
mi znikł Lejbowicz. Przypuszczając jednak, że 
jadących zdołają dogonić, 
szybko w stronę hal targowych, lecz bez re- 
zultatu. 

Po nieznaiomych i 
ślad zaginął. 

Strwożeni uczniacy, jakgdyby przeczuwając 
że stało się coś lieso powiadomi : о 
wszystkiem ojca Lejbowicza. 

POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO 

Niezadługo już potem przerażony ojciec 
był w policji, prosząc o wszczęcie natychimia- 
stowych poszukiwań za zaginionym. Wszetkie 
atoli wysiłki policji, cełem odnalezienia niezna 
jomych osobników, nie dały narazie konkret- 
nego rezultatu, 

Lejnowiczu wszelki 

DWA LISTY - 

„ Dopiero późnym wieczorem tegoż dnia oj- 
ciec porwanego otrzymał przez jakiegoś osob. 
nika list, w którym ni jomi autorzy powia 
damiali go, że syn jego jest przy zdrowiu, i 
że wkrótce go zobaczy, jeżeli będzie ściśle sto 
sował się do wskazówek, które zostaną mu 
a 

x nocześnie następowało ostrzeżenie, żeb, 
nie powiadamiać o niczem policji, gdyż w pzd 
ciwnym razie grozi chłopcu śmierć. 

„Nazajutrz rano Lejbowicz otrzymał przez te 
goż samego posłańca drugi list, z "adaniem 
wypłacenia już za malca 15 tys. zł. w obcej 
walucie. Do listu dołączony był arkusik koloro 
wego papieru, który Lejoowicz miał wywie- 
sić w oknie, jeżeli zgadza się na wszczęcie z 
nieznajomymi rozmów. 

ARESZTOWANIE SPRAWCÓW 
Oczywiście o otrzymaniu tych listów zosta 

ła powiadomiona policja, która na podstawie 
pokazanych Lejbowiczowi  fotografij z albumu 

EB 7 V M MA A M AE 

chłopcy podąžyli 

przestępców zdołała ustalić, že tajemnicz: 
posłańcem był niejaki Józef Jankun, zami 
ły przy Trakcie Batorego i karany przed woj 
ną za rozmaite przestępstwa. Obecnie wiado- 
me było, że Jankun utrzymuje kontakt z nie- 
R bandą złodziejską „Złoty  Sztan- 

Pozwoliło to władzom policyjnym skiero- 
wać śledztwo na właściwe tory ak rezulta: 
cie czego tegoż jeszcze dnia został aresztowa- 
ny Jankun, a z nim członkowie w: i 
„Złotego Sztandaru”: .A. Witkin, jes, rrej- 
zinger i Kac. 

alsze śledztwo ustaliło, że inicjatorami po | 
rwania byli: b. bandyta chicagoski Berei Kra- 
wiec i herszt „Ziotego Sztandaru“ Z. Lewin- 
son. 

ODNALEZIENIE CHŁOPCA i 

ь Ёадіеп _іеап:!‘‹ш z aresztowanych członków 
andy nie ujawnił miejsca ukrycia cl i 

dopiero późno w nocy z sobo: u ma 
odnalazł go posterunkowy Pe na ul. Wiel 
msc, gdzie malec został odprowadzony i po- 
zostawiony przez jednego z członków bandy. 

Jak ustatono, bezpośredniego porwania ma- 
łego Lejbowicza dokonali A. Witkin i niejaki 
Rubin Kantor, również został aresztowa- 
ny. Jednocześnie zatrzymane zostały: żona Kan 
tora Genia Kantorowa i siostra Lewinsona — 
Klugerowa, u -...rych w mieszkaniu przebywał 
kolejno przez czas porwania chłopiec. 

DZISIEJSZA ROZPRAWA 
Wobec tego jednak, że w stosunku do in-- 

nych aresztowanych nie udowodniono. ażeby 
mieli oni brać bezpośredni udział w 
na ławie oskarżonych zasiadą dziś tylko: 64-iet 
ni Zelik Lewinson, pseudonim „Chane Bobkes* 
29-letni Abel Wun.n, 39-letni Rubin Kantor, 
70-letnia Basia Klugerowa, 30-letnia Genia 
Kantor oraz 40letni Berek Krawiec. 

Wszyscy oskarżeni z wyjątkiem Krawca i 
OW) odpowiadają z więzienia na Łukisz 

ch. 
Proces ten budzi w całem mieście zrozumia 

łe zaciekawienie. p. w. 

  

CUKIERNIA B. $ZTRALLA 
MICKIEWICZA 12 

Zawiadamia o dokonanej zmianie w 

obecnie pod dyrekcją p. 

zespole muzycznym, który koncertuje 

$. Bojlsztejna 

KE iii B 

'wowy. Samobójstwa. dokonała w stanie od- 
miennym. 

KOWALCZUKI 

— Nagroda za pracę PW i WF. —Staro- 
sta wileńsko - trocki p. Jerzy de Tramecourt 
w obecności porucznika Lietza, komendanta ob 
wodu PW i WF, oraz kom. Kłapczyńskiego, 
komendanta powiatowego P. P., wręczył dyy- 
lom uznania za pracę WF i PW  posterunko- 
wemu Rębalskiemu z Kowalczuk, nadany mu 
p'zez cewódcę OK III gen. Litwinowicza. 

Z POGRANICZA 
— CYGANIE. — W rejonie odcinka Pio- 

trowszczyzna patrol KOP. zauważył trzech 0- 
sobników usiłujących przedostać się na teren 
Rosji Sowieckiej. Za uciekającymi Oddano kil 
ka strzatów <o zmusiło ich do zatrzymania 
się. Okazali się zbiegami cyganie: Kimon, 
EACYDA i Kowcza, pochodzący z Bolsze 
ji. 
Dlaczego przedostawali się do Rosji, pozo- 

staje narazie niewyjaśnione. 

— MIRAŻ PRACY. — Na granicy pol- 
sko-litewskiej w rejonie Łóździej zatrzy- 

maon trzech osobników, którzy pod kierow 
mictwem zawodowego przemytnika Kalimo- 
wa Grzegorza usiłowali dostać się na teren 
litewski Zatrzymani byli mierniczymi, 
którzy udawali się do Litwy w poszuki- 
wamiu pracy. 

Ostatnio na: pograniczu  ikolportowane 
są pogłoski, że na terenie Litwy jest duże 
zapotrzebowanie ma geometrów. 

Według. uzyskanych imformacyj z wia- 
rygodne źródła, na terenie Litwy niema ża 
dnych posad, ponieważ Litwimi w okresie 
letnim sprowadzili z państw bałtyckich i 
Prus kilkudziesięciu geometrów. Pozatem 
spółki pomiarowe sprowadzają swoich fa- 
chowców. 

— ZBIEG Z LITWY. — W dniu wczo- 
rajszym koło Druskienik zatrzymano łódź, 
w której znajdował się student uniwernsy- 
tetu kowieńskiego Joachim Mikunas. Zbieg 
on z Liiwy przed aresztowaniem. 

OO
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Kto został odznaczony 
Monitor Polski ogłasza: P. Premjer na- 

dał Bronzowy Krzyż Zasługi: 
Redaktonosi Jamowi Bożkowi w Lidzie 

za, zasługi ną polu pracy kultunalno-oświa- 
towej, Józefowi: Naruszewiczowi w Bierni- 
nach powiatu święciańskiego, Bronisławo- 
wi Wienszylie w Kiorkach tegoż powiatu, za 
zasługi na polu pracy społecznej, Leonowi 
Kulikowskiemu, urz. samonz. w Wawiórce 
pow. lidzki za zasługi na polu pracy społ. 
i samorz., dalej Stanisławowi Gajce niższ. 
funike. w OUZ, w Wilmie oraz Wincentemu 
Tarędziowi „niższ. funke. USB. w Wilnie 
za wyjątkowo gorliwą pracę w służbie pań 
stwowej. 

Za zasługi w służbie kolejowej: 'w obrę- 
bie wileńskiej Dyrekcji PKP.: zwrotnicze- 
mu'I kl. Feliksoxi Miszezukowi, st. toro- 
wemu Aleksandrowi Nicmanowi, szoferowi 
Bol. Pawlukiewiczowi, st. torowemu Stan. 
Podelce, rewidentowi wagonów I ikl. Bron. 
Rodziewiczowi, wzemieślnikowi Wład. Ro- 
galee, strażnikowi kolej. Ludwikowi Rytlo- 
М, stewszemu torowemu Michałowi Ryże- 
mu, rzemieślnikowi I kl. Wład. Skorupie, 

D okowemiu Józefowi Świderskiemu, rze 
mieślnikom I kl. Teodorowi Zalewskiemu, 
Franciszkowi Zawadzkiemu, 

Za zasługi 'x: służbie pocztowo-teiegwa- 
ficznej: Fabjanowi Klimowiczowi st. nad- 
хотсу Urzedu Telegrafiemego rw Wilnie, 
"Tadeuszowi Pazowskiemu, ekspedjentowi 
Urz. Poczt. w Wilmie ś Kajetanowi Żybor- 
towi, st. podurzędnikowi iw Urzędzie Pocz- 
towym Wilno 2. 

Za, skuteczną obronę mienia państwo- 
'wego p. Prezes Rady Ministrów nadał: 

Broazowy Krzyż Zasługi śp. Konstan- 
temu Kononowiczowi, starszemu pocztyljo- 

nowi Unzędu Pocztowego Grodno 1. 
(Śp. Kcnovowiez zginął podczas głośne- 

go mapadu na Unząd pocztowy 'w Grodnie, 
przeszyty kulami napastnika. P. Red.) 

Bronzowy Krzyż Zasługi otrzymali da- 
dej: Za zasługi na polu pożarnictwa przed- 
siębiorea budowlany w Lidzie Mikołaj Gra 
blis, onaz (kupiec w Nowogródku Łazarz 
Izraelita. р 

Za zasługi na polu pożarnictwa i obro- 
ny pnzeciwgazo sej Romuald Tomaszewski 
st. asystent Dyrekcji Okręgowej Kolei P. 
«7 Wilnie. 

Krzyž Zasługi za dzielność otrzymał st. 
stnzelec Baonu Korpusu Ochrony Pograni- 

cza w Niemenczynie ze czyny męstwa i iod- 
wagi z narażeniem życia w czasie pełnie- 
mia służby granicznej, 

  

grodźięhyk 
— OGÓLNE ZEBRANIE W BEZPRO- 

CENTOWEJ KASIE POŻYCZKOWEJ.— 
W! tych dniach odbyło się drugie w tym 
roku ogólne zebranie członków Bezptocen- 
towej Kasy Pożyczkowej (Komitetu Rato- 
wniezego). Na pierwszem ogólnem zebra- 
użu, które odbyło się kilka tygodni temu, 
wybory mowego zarządu nie mogły dojść 
do skutku, gdyż nie zostały wozesłane za- 
pnoszenia ma zebranie, wobec czego było 
„ono nieliczne. 

Na ostatnie zebranie przybyło kilkaset 
osób. 

Został wybrany zarząd z 15 osób z dłu- 
goletlnim pnzesem tej kasy p. dr. Bryzma- 
mem ma czele. 

— KURATOR WILEŃSKI W GROD- 
NIE. — W związku z przyłączeniem powia- 
tu grodzieńskiego do Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego, do Gnodma. przybył 
kurator Okręgu Szkolnego Wileńskiego p. 
Szelągowski. 

Pam Kurator wizytował szkolnictwo 
miejscowe i był ma przedstawieniu P. X. 
33. w. teatrze miejskim. 

— Z DZIAŁALNOŚCI DELEGATURY 
DO SPRAW FINANSOWO - ROLNYCH 
W GRODNIE. — W związku z utworzeniem 
Urzędu rozjemczego dla spnaw kredyto- 

  

wych małej własności rolnej, który przy= ; 
stępuje w najbliższych dniach do swej dzia 
łalmości — w dniu 28 listopada o godz. 13- 
tej w sali Sejmiku Grodzieńskiego odbę- 
dzie się zebranie Delegatury do Spraw Fi. 
nansowo - Rolnych, w celu omówienia dzia 
ialności wymienionego urzędu. 

— SPRAWA CZASU. — Sprawa dokład- 
mego czasu jest dla gwodnian bardzo aktu- 
alma. 

Chodzi © to, że niema w Grodnie prawi- 
dłowego zegara, któryby był miarodajnym 
dla wszystkich.     

Racjenalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu te wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

  

KINO 2 g. 6.16, — 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2. 

  

Konto czekswe 
na raty 
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Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

   

  

   
   

    Początek saans$w 
. — 19, 

SKLEP RADJOWY „,KINESIĘ*c 
Grodno, ul. Gominikańska 1 tei. 186 

-— POLECA — 

za 190 zł. 
s-iampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philips'a), 

głośnikiem akumulatorem, 
i sprzętem antenowym 

NA 19 MIESIĘCY Po 10 Zr. 

Tragiczna wyprawa do lasu 
"WILNO. — W lesie niedaleko wsi Rodzie- 

wicze koło  Qikienik GA, chłopcy: 17-letni 
Piotr Bolesławowicz i 16-letni Tadeusz Mic- 
kun ze wsi Rodziewicze udali się do lasu ce- 
lem złapania kilku młodych gawronów. 

W czasie gdy chłopcy dostawali z gniazda 
pisklęta, pod nogami ich załamała się gałąź. — 
tak, że ze znacznej wysokości runęli na zie- 
nię.. 

T. Mickun spadając, uderzył głową o drze 
wo i zabił się na miejscu, zaś Bolesiawowicz 
ulegi złamaniu obu nóg i ciężkiemu obraże- 
niu twarzy i rąk. 

Nieszczęšiiwego chłopca oraz trupa znalazł 
w lesie drwal Ignacy Cyjko, który nieprzytom 
nego Bolesławowicza dostarczył do najbiiższej 
izby chorych KOP. 

  

Graniczna konferencja polske-sewiecka 
STOŁPCE. — W dniu 24 bm. w godzinach 

przedpołudniowych odbyła się na terytorjum 
sowieckiem w strażnicy w Kołosowie granicz- 
na Race sowiecko - polska pomiędzy 
przedstawicielem Rzeczypospolitej a przedstawi 
cielem SSSR. Konierencja zos! zwołana w 

  

Niejednokrotnie jesteśmy świadkami 
takich wypadków: unzędnik pocztowy za- 
myjka okienko i przestaje załatwiać intere- 
santów ,twierdząc, że minęła już urzędowa 
godzina, a gdy wskazuje mu się zegarek, 

regulowany wiedług zegama ma: budynku 
pocztowym, to odpowiada, że nie uznaje 

onj zegara pocztowiego zewnętrznego, tylko 
zegar 'wewnętrzy. Kto w tej sprawie ma ra- 
cję, tego nie wiemy. 

Bardzo często jesteśmy również świad 
kami zatargów między funkcjonarjuszami 
policji, a sklepikarzami, któnzy mie stosują 
się do godzin handlu — i w tym wypadku 
również mie wiemy, kto ma rację. 

Albo dzieei spaźniają się do szkoły tyl- 
ko dlatego, że m icjca jest zegamek regulo- 
wany według radja, a w szkole według 
poczty. 

Mamy tylko jeden zegar publiczny, t. 
%w. „pocztowy '”, lecz zegar ten mie jest mia 
rodajnym czasomierzem, gdyż miejedno- 
krotnie były wypadki rażącej różnicy w sto 
sunku do innych zegarów, a opirócz tego 
cyferblat zegana pocztowego jest. taki „kry- 
Zysowy“, że czas trzeba waczej zgadywać, 
niż widzieć. Wobec powyższego jeszcze naz 
nawołujemy nasze władzłe miejskie do za- 
interesowamia się tą sprawą. 

  

— ŚMIERĆ OD WIŚCIEKLIZNY. Jesz- 
cze 3 tygodnie temu pokągsał wściekły pies 
Konrada Aleksandrowicza, a w dniu 21 li- 
stopada Aleksandrowicz dostał ataku 
'wścieklizny. 

Podczas zabierania go do szpitala przez 
posterunkowych Mroczkowskiego i Kor- 
buta, zostali oni podrarani. 

Ohorego przewieziono do szpitala mię- 
dzykomuualnego. . 

— SPRZEDALI, ALE ODDAč NIE 
CHCIELI. — Dwaj mieszkańcy wsi Tnze- 
ciaki Humko i Rochnalik. sprzedali za 27 
zł. i 50 gr. należące do mich žydo Ostaszyń- 
skiej Esterze, я 

Po otrzymaniu pieniędzy żyta jednak 
mie oddali. 

it PEREZ OOW OD ODW OPOZOWZZĘ 
KINA P. TK. TEL. 714 

*PREODORO TYL RARE TTE DY AT S NRTRIEUSNKTSEKNŲTS 

Początki szsusów: 18.15, 20.15 1 22.15 

Sźwiękowiac 

Kina „POLONIA” 
Pocztowa 4. 

Dziś! Genialne srcydzieło kcóla feży- 
serów niezapomnienego twórcy „Trój- 
ki“ „Śpiewak» Nieznsnego* Turżań- 
sklego. PrieŚliczoy, kipiący życiem 

i szczerością, film p. t. 

„Motel Studentów” 
W rolach głównych: Styłows LISETTA 
LANVIN, CHRISTIAM CASADESUS 

I RAYMOND GALLE. 
Akcja toczy się w łacińskiej dzielnicy 
Paryża i odłituje w cały Szereg 52с1е- 

gółów z życia studestów. 

ORAS RAE TEPEE TS TASK IETISONSS i 

Bźwiękowiat 
Kina „Ą POL LOG" 

Beminik. 26, 

Dziś wielki tilm dźwiękowy produkcji 
eńropejskiej 

Nie grzesz Kobieto 
W rolach głównych Louise Brook I 

Jean Brzdin. 
impounjąca wystewai Melodyjne pio- 

senkii Wzraszająca treść! 

  

KIRO PALACE" 
Orzesze. 18. 

E. MORENA, I. RABAJ GELIZA 
LA PORTA, 

w dramacie p, t. 

Gdy zmysły 
się budzą...? 

wstęp 40 gr. 

Seanse o godz. 6, 8 i 10.13 

Dziś wstąp od 49 groszy 
na wszystkie miejsca      

     

   
   

Na ogólne żądanie publiczności wznawismy komedję p. t. 

Precz Z miłością 
z liglarną LILJANĄ HARVEY wersja fracn:ka 

    

P. K. O. 82.157. 

na raty 

batecją anodową 
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SZYSZKI. 

sprawie drobnych zatargów granicznych. —W 
konferencji ze strony polskiej wziął udział sta- 
rosta powiatowy ze Stołpców Kuroczycki, zaś 
ze strony sowieckiej naczelnik dzieržynskiego 
powiatu Pietrow. 

  

    

     

- ZMIANY W SĄDOWNICTWIE. — 
Sąd Okręgowy: Przeniesieni do Sądu Okrę 
gowego w (Wilinie: sędzia Miamowski i sę- 
dzia Siachcilo. —  Przydzieleni do Sądu 
Okręgowego w Lidzie: sędzia Żurakowski 
i sędzia Wiszniewski z Łucka, oraz sędzia 
Tomaszewski z Mławy. — Sąd Grodzki: 
7 dniem 1 gnudnia br. w stan: spoczynku 
przeniesiony został sędzia Szezęsnowiez. 

— ZAŁOŻENIE ORKIESTRY STRUN 
NEJ W STRAŻY NA SŁOBÓDCE. Stara- 
niem Zarządu Ochotłaiczej Straży Pożarnej 
ma Słobódce w Lidzie, którego prezesem 
jest p. Czapkowski, założona została przy 
tejże straży orkiestra strunna, składająca 
się z 14 osób. 

— MANIFESTACYJNY POGRZEB S. 
P. DYR. JAMONTTA. — W dniu 23 bm. 
o godzinie 13 odbył się pogrzeb zmarłego 
nagle dyr. Banku Wileńskiego śp. Jamont- 
ta. W pognzebie wzieli udział przedstawi 
ciele władz, urzędów „onganizacyj, instytu- 
cyj, wojska i przeszło tysiączny tłum lud- 
ności, jak również żydowskie społeczeńst- 
wo wzięło tłumny udział. Kondukt pogrze- 
bowy prowadził ksiądz Nielubosicz przy 

udziale duchowieństwa z parafji i księży 
Pijarów. Na mogile ziożono kilka wień- 
ców, między inmemi od Powiatowego Ko- 
miietu LOPP., którego Zmarły był człon- 
kiem manządu. 

— CUDEM OCALELI W KATASTRO-- 
FIE SAMOCHODOWEJ. Onegdaj wieczo- 
mem około godziny 21 na przejeździe obok 
stacji kolejowej iw Lidzie wydarzyła się ks 
iastrofa samochodowa, która na szczęście 
nie pociąginięła ofiar w ludziach. Od wie- 

czomowego pociągu podążała iw stronę mia- 
sta. taksówka nr. 1, należąca do p. Polacz- 
ika, wioząca kilku pasażerów. Nagle na za- 
kręcie, taksówka z całym impetem ude- 
rzyła w barjerę żelazną, odrzucając ją « 
bok. Od uderzenia uległ całkowitemu roz- 
biciu przód taksówki. Pasażerowie wyszli 
z katastrofy bez szwanku. Prowadzący tak- 
sówikę szofer po katastrofie zbiegł, a jak 
krążą pogłoski, był w stanie nietrzeźwym. 

   

  

— %8-LETNI JUBILEUSZ PRACY PE 
DAGOGICZNEJ DYR. GIMN. PAŃSTW. 
J. KLEINDIENSTA. — W dniu 22 bm. 

dyrektor „państwowego gimnazjum im. T. 
Kościuszki w Słonimie p. Juljusz Klein- 
dienst obchodził 25-ciolecie swojej działal- 
iności ma polu pedagogicznem., 

Zorganizowany przez Kolo Opieki Ro- 
dzicielskiej, Grono nauczycielskie i uczącą 
się młodzież obchód, zgromadził w tym 
dmiu w auli gimnazjalnej przedstawicieli 
władz państwowych, rodziców oraz całą 
młodzież z ks. prefektem i profesorami na 
czele, 

W imieniu modziców przemówił p. inż. 
K. Michalski, podkreślając tak duże za- 
sługi dyrektora Kleindiensta, życząc mu 
wielu lat spokojnej i twórczej pracy. W i- 
mieniu młodzieży szkolnej przemawiali: u- 
czeń kl. 7-mej Downar Zapolski oraz H. 
Kuźmińska słowami pelnemi serdecznego 
uczucia i uznania dla ich kierownika i wy- 
chowawcy. P. Lenkiewiczowa złożyła życze 
nia od współpracowników dymektora — gro 
ma nauczycielskiego. : 

Część koncertowa, w której brałą udzial 
młodzież szkolma, oraz rodzice i orkiestra 
wojskowa 79 pp., zakończyła to uroczyste 
zebranie. 

Dziękując zebranym za nieoczekiwaną 
dla siebie, a tak radosną mu uroczystość, 
dyrektor Kleindienst podzielił się z zebna- 
mymi wspomnieniami ze swej pracy na ni- 
wie szkolnej, a zwłaszcza w szkole polskiej 
od r. 1907. 

O godzinie 13-tej grono nauczycielskie, 
wodzice oraz przedstawiciele władz cywil- 
mych i wojską podejmowali: dostojnego ju- 
bilata śniadaniem iw Klubie Łowieckim. 
Liczne przemówienia obecnych z p. staro- 
stą Koślaczem na czele, wytworzyły nad- 
zwyczaj pogodny i radosny mastrój zebra- 
mych, czemu dał wyraz w końcowem prze- 
mówieniu p. dyrektor Kleindienst. — dzię- 
kiując maz jeszcze za dowody uznania, skie- 
mowame do niego i podkreślając, że widzi 
w tem także zainteresowanie i ocenę pracy 
pedagogicznej wogóle, itak zwykle niedo- 
cenialnej 'w spoleczeństwie. 

Miła pogawędka przy 
przeciągnęła się do późna. 

— WILKI W GMINIE DIEWIĄT- 
KOWICKIEJ. — Z terenów gmim kostro- 

wwiekiej i czemerskiej, gdzie ilość wilków 
była wprost zastraszająca donoszą nam, 
że obecnie zwierzęta te zniknęły tam pira- 
wie zupełnie. Natomiast z terenu gminy 
dziewiąikowickiej dochodzą inas wieści, że 
ilość drapieżników zwiększyła się tam b. 
zmacznie. Obecnie nie nzadko można spot- 
ikać wilki, chodzące grupami, które aczkol- 
wiek nie napadają ma ludzi, w nocy jednak 
ezyłnią podkopy do obór wiejskich i mająt- 
kówych, czyniąc znaczne spustoszenia. 

Ostatnio dowiadujemy się, że adminis- 

tracja maj. Dziewiątkowicze własność p. 
Olgierda Slizmia organizuje wielkie ройо- 
wanie ina. wilki, które ma się odbyć niebu- 
wem. 

czarnej kawie 

  

МЕСОЕЯНЕСЯКЫ 

Эгикагта wydawnictwa „SLOWA“, 

  15415 dług oczewiwsna wieika premjera! Perła SĘ (| Nsjpiękn. 

„EMMA 
МАНЕ DRIESSLER 
świąteczne o godz, 2 ej. — Na 1 szy seans ceny zniżone. 

UWAGA! Ażeby dać możaość szerszej publiczności oglą lanie srcydsieła 
odbeda się w sobotę i niedzislę poranki cd godziny 12 ej 

Dźwiękowe kino 

„PAK“ 
Wielka 42, iel. 5-28 # на setonu. Nsd 

arcydzieło nzgroczone wiełkim złotym medalem 

(Oramat niepotrzebnej matki) 

która porywa wzrusza do łez swą udnchowioną grą — 

Film ten stał się wydarzeniem niecodziennem na naj- 
wiąkszych ekransch New Yorka, Londynu i Berlina 
dzięki fenomensinej, światowej sławy kreacji genjelnej 

Najbardziej artystyczny 
progrem: Aktualja dźwiękowe, Seanse 4, 6, 8 i 10615. — W dnie 

„IGL00“ 
  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 
W roli Nerona EMiL JANNINS. Męczarnie Chrześcian. 

HRenry:a Sienkiewicza 

avo6o VA 
Krwawe rządy Nerona. Przepych dawnego R 

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

Dziś! bo raz pierwszy w Wilnie wersja dźwiękowa. Najwspanialsze, nieśmierteine, monumentsine arcyGzieło 

  

Dźwiękowe kine Dziś   Maurice Chevalier 

  

  

HOLLYWSOB Ulubieniec publiczności 
Mieklewicza“22 i bohaterka tilmu „Dr Jekyli i Mr. Heyde* Mirizm Hopkins ES0ŁY OR ZNIK tel. 15-28 w arcyf Imie dżźwięsowem p. t. z 

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

Kino-Teatr Dziś: Najnowszy po raz pierwszy w Wilnie dźwięk. sekszalny film tylko dla darosłych „Niebezpieczeństwa miłości” 
. Wzruszający do łez dramat seksualny w 12 akt. 

„BTYLÓWYE p. ti -„-BSĄABZCIĖ SAAB*< Najstraszniejsza bolączka zdeesietó aa ch spo. 
Wielka 36 łeczeństw XX wieku. To pierwszy seksualny film w którym role główne kreują bohater „Trojki“ A. Schietow, Toni v. 

EYCK, A. Basarman, H Stuwe. Nad progr.: Najnowsza 100 proc. dźwięk: kom. farsa w 6 akt. P- t.„ Nóżki na stół"   
  

  Dziś! Najnowsze arcydzieło genialnego rez. Joe May! 100 proc. dźwiękowiec p. t. Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

nowogfódzka 
— POSIEDZENIE RADY WOJEW. 

ZW. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH. — 
W miedzielę dnia 20 bm. w sali konfereneyj 
nej Nowogródzkiego Urzędu Wojewódzkie- 
go, odbyło się zebmanie Rady Wojewódz- 
kiej Związku Osadników Wojskowych. —- 
Zebranie zaszczycił swą obecnością p. mwio- 
jewoda Stefan Świderski, pozatem brali u- 
dział również w: zebraniu: delegat Wydzia- 
łu Osad Żołn. M. 8. Wojsk. kpt. Górnicki 
1 pnzedstawiciel nowogr. okr. urzędu ziem- 

skiego p. nacz. Majewski. 

Zebranie zagaił p. poseł Wł. Malski, 
iktóry w dluższem. przemówieniu schara 
ryzował obecne ciężkie położenie osadnic- 

twa, tem gorsze od: położenia ogółu rolmi- 
ków, że do normalnych obecnie trudności 
rarsztatów rolnych, dochodzi ogromne za- 
dłużenie osadnietwa. Przyczyną specjalnie 
trudnej egzystencji osadników — stalo się 
wymaganie całkowitego zabudowania i za- 
gospodarowania otrzymanych działek osad 
niczych w okresie trzechletnim, a więc pro- 
wadzenie gospodarstw makładowych. To 
pnzyczyniło się do niepomiernego zadluże- 
nia osadniebwa. Obecne zadłużenie wynosi 
od 200 do 1000 zł. ma jeden: hektar w gospe- 
damstwach osadniczych, w zależności od 
potnzebnych i poczynionych wikiładów, od 
jakości gleby itp. Aby konkretnie rozwią- 
mać trudności osadnictwa, p. poseł Malski 
uzasadnił mastępujące konieczności: 

1) Rozłożenije na dogodniejsze raty kre- 

dytów długoterminowych, zmniejszenie wy 
sokości tych rat, 2) skonwertowanie krót- 
koterminowych kredytów, 3) obniżenie 
procentów, a w niektórych wypadkach cal- 

  

kowicie umorzyć procenty a mawet częś- ||| 
ciowo zadłużenie, gdy życiowo okaże się 
niemożliwością podołanie <ciężarom ma 
poszczególnych działkach, 4) umożliwiemie | 
vegulowania stanu prawnego w granicach 

możliwości, gdyż. dzisiejsze opłaty hipote- 
czme są wprost rujnujące, 5) pnzemianowa- 
mie działek osadniczych opłatnych na bez- 
płatne. 

Następnie poseł Malski omówił zada- 
nia. osadnictwa w dziedzinie pracy społe- 
ezno - gospodarczej i kulturalnej, wewnę- 
trzno - wychowawczej a przedewszystkiem 
pracy dla państwa. 

W końcu przemówienia p. poseł Malski 
poświęcił (kilka słów b. wojewodzie nowo- 
gródzikiemu p. Kostek - Biermackiemu, któ- 
my 'w okresie swego urzędowania otaczał 
szczególną opieką osadnictwo ma terenie 
województwa mowogródzkiego. Zebrani a 
chwalili jednogłośnie wysłać p. wojewodzie 
Kostek Biernackiemu depeszę 'wymażającą 
mu giorące podziękowanie. — Zwmacając się 
do obecnego na posiedzeniu p. wojewody 
Stefana Świderskiego, p. poseł Malski wy- 
maził nadzieję, że jako obecny wdłodarz. Zie- 
mi Nowogródzkiej — również będzie ota- 
czał swą opieką osadnietwo ina powienzo- 

mym mu terenie, czego dowodem jest już 

jego obecność ma tem pienwszem zebraniu 

osadnictwa. 

Odpowiada. na pnzemówienie posła 

MulskiEBo p. Rek Świderski wyraził 

ze swej strony gotowość udzielania potrzeb 

mej pomocy osadnictwu w. ramach swoich 

możliwości, kładąc nacisk ze swej stnony 

na konieczność informowania go o potrze- 
bach i bolączkach osadnictwa. 

Poczem ikolejno złożyli sprawozdania 

szczegółowe z dzialalności związków powia 

towych poszczególmi przedstawiciele z po- 
wiatów. Veg. 

Radlo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 25 LISTOPADA 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy polskiej, komunikat 

meteor., czas. 14,55: Program dzienny: 15.00: 

Muzyka operowa płyty) 15,40: Komunikaty 

15.55: „Mala skrzynėczka“ — listy dzieci oinó 

wi ciocia Hala. 16,15: Lekcja angielskiego. 

15.30: Komunikat Wil. Tow. Org. i Kolek Roi 

niczych. 16.40: „Stanisław Wyspiański maż od- 

czyt. 17.00: Koncert. 17,28: Komunikaty. 17,30 

D.c. koncertu. 1735: Program na sobotę. 18.00: 

Transmisja próby na scenie Teatru Miejskie- 

go na Pohulance w Wilnie. Prace nad monta- 

żem widowiska St. Wyspiańskiego „Zygmuni- 

August“. 18.30: Wiadomošci bieżące. 18,35“ 
Muzyka taneczna. 18,50: Rozmaitošci. 19,00: 

Polakom na Kowieńszczyźnie. 19,20: Przegląd 

prasy roln. krajowej i zagr. 19,30: „Młode 

Chiny“ — feljeton. 19.45: Prasowy dziennik 

radjowy. 20.00: Pogadanka muzyczna. 20,15: 

Koncert symf. z Filharmonji., kwadrans poetyc 

ki. dalszy ciąg koncertu. 22,40: Wiadomości 
sportowe. Dodatek do prasowego dziennika 

radj., Komunikat meteor. 23,00: Muzyka ta- 

neczna. 

    

Początek o godz. 4 w Święta o godz. 1.ej 

Ee 

= = 

Parcelacja maj. 

'Landwarów 
Działki 

INFORMACIE: 

w maj. Landwarów: Zarząd 

  

Najwięcej żądana 
na rynkach światowych 

LYONSA 
JUŻ ZE ŚW EŻYCH ZBIORÓW 

jest do nabycis w handłach kolonjaln 
Żółte opzkcwanie — łsgodna 

Czerwone * — cierpka 

  U 

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg oier- 
towy na dostawę 4.000 sztuk mostownic so- 
snowych normalnotorowych. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach na- 
leży składać w Prezydjum Dyrekcji O.K.P. w 
Wilnie do godz. 12 dnia 21 grudnia 1032 r. 
Otwarcie oiert nastąpi 21-XII o godz. I2 w 
Dyrekcji O.K.P. w Wilnie. sę 

Cenę należy podać za metr sześcienny lo- 
co wagon stacja załadowania toru normalne- 
go z wymienieniem stacyj, z których będą do- 
starczone mostownice, bądź też podać w kila- 
metrach odległość do stacji Włodawa. : 

Szczegółowe przepisy co do „składania 
ofert, jak również warunki, na których ma 
być zawarta umowa, oraz wymiary mostow- 
nic są do przejrzenia w Wydziale Zasobów Dy 
rekcji O.K.P. w Wilnie (Ill piętro, pokój Nr. 

38). : 
› Dla dostaw mostownic obowiązują wa- 

runki techniczne, ogłoszone w Dz. Urz. Mini- 
sterstwa Komunikacji zdnia  13-VIII 1929 r. 
Nr. 10, poz. 117. 

GABIKET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

wino, Mickiewicza 31 m. 4. 

i 

URODĘ 
tobięcg koanerwuje, doskonali, odówiaża, +- 
suwa laj skrzzy ł braki. Masaż kosmetyczne 
teurzy. Masaž ciała, elektryczny, WYSZaŁA- 
piający (panie). Natryski „Fiormona” wedlug 
prof. Spuhła. Wypadanie włosów, lupież. tu 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 
def aery. Ostatnie zdobycze Eosmetyki 78- 

cionalnej. 
Codziennie od g. 16—8. 

W. Z. P. 
  

a| POLSKI ZAKŁAD ELEKTKOTEOAICINY a 

ELEKTROFON |; 
inż. 5. KUBILUS 

  

i Nowoczesna stacja ładowsnia akumulato- 

rów (dostswa bszpłatna) i 

5 instalacje siły, Światła radja, 

E Wykonanie pierwszorzędne. 

Ś| wilno, Poznańska 2, róg Wileńskiej, IB 
g tel. 14 20. Przyst. autob, *. Kr. 2 Mała |Ą 
š Pahulanka — Poznafska. B 

tz me tk GF GW CLJ WB UB SR W US GW WW UW UE 

  

ANG. HERBATA |    

  

ZĘKS$SCELERŃCJA Ą4IŁOŚĆ 
W rol. gł. Niezrównana gwizzda Fraucji ANNA BELLA, Roger Trevilie, a także król komików paryskich Prince 

Popularne piosenki najmodniejszego kompozytora Paryża Waitera Jurmana Nad program: Tygodnik filmowy. 

    

letniskowo - ogrodniczo - budowiane 
nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

Kcmunikacja pociągami i autobusem co godzinę, 
Warunki kupna; część pożyczką długoterminową, 

ieszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 4, m. 2, 

Dóbr. 

          

Kupno 
1 SPRZEDAŻ 

  

2DOMY 
do sprzedania nowe — 
murowane, wolne od 
podatku, można poje- 
dyńczo, UI. Wiwnlskia- 
go 26 — 1. 

PIANINO S 
okazyjnie sprzedam — 
Słowzckiego 24 — 3, 

  

Masło 
solone po zł. 3 20 gr. 
Sery kryzysowe na 
główki po 180 poleca 
Wł. Czerwiński, ulica 
Wilsńska 42 (vis a vis 
pl. Orzeszkowej). 
  

Z powodu 
wyjazdu tanio sprzeda” 
je się nowy kredens sty- 
lowy Jagiellońska 10—7 
  

  

Sprzedam psa 
boksera dwuletniego, — 
Białostocka 6 — i od 
4 —5 codziennie. 

Lokale 
<FWYTWYPYWYWYWYVYYYYY 

POTRZEBNE 
MIESZKANIE 
4 - pokojowe z wszel- 
kiemi wygodami, — w 
centrum, nie na parte- 
rze w cenie do 100 zi. 
Zagiscę za kwaitał, — 

Łaskawe zgłoszenia de 
administracji dla W. 

  

  

Wynajmę 
2 pokoje umeblowsne 
z wygodam: ew. t:ls- 
tonem — pożądane I 
utrzymaniem Zgłosze- 
nia. do Administracji 
pod „2 pokoje“ 

DO WYNAJĘCIA 
4i5 pokojowe mieszka- 
nie ze ws:elkiemi wy: 
godami w doma Nr, 6 
przy tl, Gimuzzjaluej 
oboz Sądn Osręg. i 
Gimaszjum Lelewela. 

  

ХА АСЕ 
we wszystkich aptekach | 

szładaci: aptecznych znauege 
środka cd odcisków 

Prow. A. 

Redaktor w.-z. Witala Tatarzyńsk:. 

MG 

REGRERAGZ 

   
   

   PAKA. 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią do 
wycajęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — I 
codziennie od 3 papoł. 
do 4.30 

  

MAAARAAAAMAAGAA LAA, 

Poszukują 
PRACY 

WYTYTWTYYWYWYYYYYTT" 
: OSOBA 

starsza poszukuje - 
szdy do semodzielago 
zarządu domem, zajmie 
się chętnie kuchnią, 
dziećmi, szyciem, Refe- 
reacje, — Oferty do 
Siowa pod „samodziai- 
na“ 

  

Prania 
poszukuje wykwalifiko- 
№апа praczka, Popław- 
sta 17 m. 8 — H-yks- 
rowicz, 

  

EIKA 

až 
POSZUKUJĘ 
nauczyc, języka szwedz- 
kiego. Zgłoszenia od g. 
4 do 5, — Arsenalska 
6 — 5 Ог Łobza 

  

  

Agenci 
rozmaitych branž zmaj- 
dą zarobek przyjmując 
dalsze zastępstwo po- 
kapnego artyksla — 
Gozskred Lw6w, Wa- 
Žowa 11, 

  

ажр 
Różne 

  

Dla nerwawo cichych 
umysłówo chorych 
opieka, pielęguscja na 
wsi. Zgłoszenie do Ве- 
dzkcji Słowa pod „Tro- 
skliwość* 

Pięćset złatych 
wypłacimy jednorazozo 
osobie ustosunkowazej 
za zjednanie pięćdzie- 
sięciu prenumeratorów, 
Potrzebni także intefi- 
gestni panowie i panie 
Ćicha 3 — 1 od czter- 
nastej. 

    

a 

zymn. — Na 1-szy 

  
 


