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Uroczystości datorowe w Grodnie 
W sobotę 25 b.m. rozpoczęły się w 

Grodnie uroczystości związane z obcho- kowski wygłosił przemówienie, dziękując Ez 
dem 400-lecia urodzin króla Stefana 
i5-lecia istnienia 81 p.p, który od dnia 
dzisiejszego będzie nosił nazwę pułku 
króla Stefana Batorego. 

W czasie obiadu (wojewoda Kościał 

Prezydentowi, że raczył przybyć do Gro- 
dna — miasta, w którem Wielki Król Ba- 
tory przemyślał i zdecydował szereg po 
sunięć państwowych, miasta, w którem 
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B. poseł Barlicki zgłosił się do więzienia 

CELA Nr. 77 I 78 — ROZESŁANIE LISTÓW GOŃCZYCH ZA WITOSEM, LI- 
BERMANEM I 

WARSZAWA. (tel. wł.). Dziś poseł Bar- 
zgłosił się do więzienia Mokotowskiego, ce- 

rozpoczęcia odbycia kary. Pogłoska o tem, 

iż wstąpił rzekomo w związki małżeńskie nie 

znałazła potwierdzenia, 

Przebywający już od czwartku b. posłowie 
Centrolewu Mastek i Dubois poddani zostali 

licki 

Uroczystości zaszczycił swą obecno- potem Komendant Piłsudski wydał sze- badaniom lekarskim. Dubois oświadczył, iż jest 
ścią Pan Prezydent Rzeczypospolitej z 
małżonką, który przybył w otoczeniu 

reg ważnych rozkazów, decydujących o 
odzyskaniu Wilna. Wojewoda zameldo- 

zupełnie zdrów. Natomiast Mastek Skarżył się 

się na dolegliwości cukrzycy i prosił o odrębny 

swej najbliższej świty płk. Głogowskie- wał, że województwo kroczy krok za kro wikt. Dubois . osadzony jestą w celi nr. 77, 
go, mjr. Jurgielewicza, szefa kancelarji kiem w swej pracy dla Państwa ; posu- celę zaś 78 zajmuje Mastek. Obu więźniom 
Cywilnej Hełczyńskiego oraz adjutantów. 
Jednocześnie z Panem Prezydentem przy 
jechał minister poczt i telegrafów Kaliń 
ski, reprezentujący, premjera. 

wa się naprzód w zwalczaniu kryzysu go 
spodarczego. Jak wielkie muszą być za- 
lety Twego charakteru i umysłu Panie 
Prezydencie — mówił wojewoda — je- 

  

  

  

    

STEFAN I-SZY 
KRÓL POLSKI, WIELKI KSIĄŻĘ LITEWSKI 

Ruski, Pruski, Mazowiecki, Žmudzki, Inilancki, Kijowski, Smoleński, i i 
Czernichowski Książę, StarOsta Spiski. 

W południe, po przybyciu pociągu 
warszawskiego, na stacji Łosośna powi- 
tali Dostojnych Gości wojewoda Kościał- 
kólwski, dowódca O.K. gen. Litwinowicz, 
płk. Perkowicz, poczem samochodami ru 
szono ku Grodnu. 

Przy mošcie na Niemnie przed usta- 
wioną bramą triumialną, oczekiwała Naj- 
wyższego Dostojnika licznie zebrana ge- 
meralicja, korpus oficerski, kompanja ho- 
norowa 81 p.p., oraz tłumy publiczności. 
Po przejściu przed irontem kompanii ho- 
norowej i odebrańiu raportu, Pan Pre- 
zydent wszedł na most, gdzie go powitał 
chlebem i solą prezydent miasta. Zebra 
na dziatwa szkolna wręczyła Panu Pre- 
zydentowi kwiaty, wygłaszając serdecz- 
ne i wzruszające przemówienia. 

Prezydent przeszedł przez most wi- 
tany owacyjnie przeż zebrane tłumy, po 
czem odjechał 
eskortą szwadronu 23 pułku ułanów, po- 
między szpalerami wojska, organizacyj 
społecznych, organizacyj P. W., ustawio 
nych wzdłuż całej drogi i witających о- 
wacyjnie Głowę Państwa. 

W chwili przybycia Prezydenta do 
Grodna artylerja dała 21 strzałów armat- 
niich. 

Po przybyciu do Zamku Króleiwskie- 
go Prezydent z małżonką udał się do a- 
partamentów przeznaczonych dla siebie. 

W międzyczasie zebrała się Rada 
Miejska Grodna, która przybyła: prosić 
Prezydenta Rzeczypospolitej, aby raczył 
przyjąć dyplom honorawego obywatel- 
stwa miasta Grodna. Pan Prezydent 
przyjął delegację, zgadzając się na przy- 
jęcie honorowego obywatelstwa i dzię- 
kując za zaszczyt. 

O godzinie 13 Prezydent w towarzy- 
stwie wojewody odjechał do Kopciówki, 
miejscowości odległej 20 klm. od Grod- 
na, na uroczystość poświęcenia Domu Lu 
dowego swego imienia. Przybywającego 
Prezydenta powitały tłumy okolicznej lu- 
dności, oraz miejscowe organizacje spo- 
łeczne. ‚ 

Pan Prezydent zwiedził szczegółowo 
poszczególne działy urządzonej tu wysta 
wy, specjalnie interesując się tkaninami 
samodziałowemi z wełny krajowej, oraz 
wyrobami ceramicznemi w stylu starosło 
iwiańskim i. gawędząc z przedstawiciela- 

mi ludności miejscowej. 
Po godzinnym pobycie w Kopciów- 

ce, Pan Prezydent, żegnany serdecznie 
przez miejscową i okoliczną ludność, 
odjechał na Zamek. я 

O godzinie 14 w sali Kasyna Oficer- 
skiego odbył się obiad, wydany na cześć 
Prezydenta przez zarząd miasta Grodna. 

Udział w nim wzięło 180 zaproszonych 

ma zamek, poprzedzany - 

    
  

żeli wolą Zgromadzenia Narodowego ze 
stałeś wybrany powtórnie ma 7 lat i 
stoisz na czele całego narodu, aby pro- 
маф 
szłości. "Kończąc, 

  

wojewoda 

ta. 

W końcu obiadu wniesiono na salę 
pięknego wypchanego orła. - 
denta przemówił inż. Cytarzyński 
niem Miejskiego Muzeum  Przyrodnicze- 
go w Grodnie, zaznaczając, że „ośmieleni 
rzadką pięknością okazu i zawartym w 
mim symbolem zwierzchniej władzy w 
Państwie, składamy go Prezydentowi w 
darze, w chwili, gdy swą obecnością ra- 
czył zaszczycić nasz obchód ku czci Wiel 
kiego Króla Stefana'*., 

„Prezydent dar przyjął i podziękował 
zań. 

Po skończonym 
odjechał na Zamek. 

Uroczystości wczorajsze 

Do Prezy- 
imie- 

zakończone 

nie wolno otrzymywać ani t. zw. „wałówek”, 

ani obiadów z dOmu. Na drzwiach celi Dubois 

przybita jest tabliczka wymieniająca zawód: 

„dziennikarz, na drzwiach Mastka — „kolejarz“ 
Po dokonanej kontroli książek, które przywiózł 
ze sobą do więzienia Dubois, zarząd więzienia 
zezwolił na pozostawienie ich w celi, Prócz te- 

KIERNIKIEM 

go Dubois wyraził życzenie, aby osadzono 
go we współnej celi z Mastkiem, bądź też 

Barlickim, 
Po dwutygodniowem, nienaganiem prowa- 

dzeniu, więźniom zostaną udzielone ulgi, w 

postaci naprzykład zezwołenia na otrzymy- 
wanie jedzenia dwa razy tygodniowo it. d. 

Pogiūski o tem, jakoby b. posłowie Cioł- 7 

kosz i Putek mają być również osadzeni w 

więzieniu Mokotowskiem, nie odpowiadają pra- 
wdzie. Wezwanie wystosowane do Cioikosza 

wyraźnie zaznacza, iż ma się zgłosić do wię- 
zienia w Wiśnicy pod Krakowem. O losach Put- 

ka brak dotychczas wszelkich wiadomości. Co 
do pozostałych b. posłów Centrolewu objętych 
wyrokiem Sądu, jak Witos, Liberman, Kier- 

mik i t. @. to dowiadujemy się, że rozesłano 

za nimi listy gończe. Przebywają oni jednak za 

granicą. 

Każda pliszka swój ©gon chwali 
LIFWINOW O SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

LONDYN. PAT. — Z Nowego Yorku dc- 
noszą, że Litwinow opubzcza dziś Amerykę i 
na włoskim statku „Comte di Savoya'* udaje 
się z powrotem do Europy. Litwinow przy- 
jął zaproszenie Mussoliniego i po wylądowa 
niu we Włoszech, uda się wprost do Rzymu, 
gdzie spotka się z Mussolinim. 

Na cześć Litwinowa wydany był wczeraj 
wieczorem przez prasę amerykańską wielki 
pożegnalny bankiet, na którym Litwinów wy 
głosił przemówienie, charakteryzujące sytua- 
cję międzynarodową. Szczególnie krytycznie 
brzmiały uwagi Litwińowa o konferencji roz 
brojeniowej. Mowa zawierała wiele ostrych 
wycieczek pod adresem Niemiec hitlerowskich. 

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA JEST 
TRUPEM ы 

Litwinow oświadczył m. in. że postępy, 
dokonywane przez Sowiety są jedynym pro- 
mieniem nadziei wobec ponurego tła, wzrasta 
jącego w Europie militaryzmu. Przygotowa- 
nia do nowych wojen są w pełnym toku — 

  

raówił Litwinow — i wykonywane są zupełnie 

ot cie. Wyścig zbrojeń jest wznowiony i 
wzmożony, a generacja, która wyrasta, jest wy 
chowywana w idei gloryfikacji wojen. Konfe 

rencja rozbrojeniowa w Genewie — oświad- 

czył Litwinow — jest dziś trupem, którego 

żadne wysiłki do życia nie przywrócą. Do- 
tychczas nie wystawiono świadectwa śmierci, 
ponieważ doktorzy boją się przyłożyć ucho do 

serca i stwierdzić, że hić przestało. Mówiąc 
o. wychowaniu młodzieży w niektórych kra- 

jach europejskich, Litwinow zaznączył, że 

jest to propagowanie średniowiecznych pseu- 
donaukowych tecryj o wyższości pewnych na- 

rodów nad innemi, prowadzących do wniosku, 
że pewne narody mają prawo panowania nad 

innemi. Inne znów kraje uważają swe spe- 

cjalne warunki za przeszkodę do rozbrojenia 
lub kontroli zbrojeń. 

RZYM. PAT. — Według urzędowego ko- 

munikatu, Mussolini zaprosił Litwinowa do 

odwiedzenia. go. Litwinow ma przybyć do Rzy 

mu 2 grudnia. 
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W SPRAWIE POROZUMIENIA 
POLSKO-NIEMIECKIEGO 

Porozumienie polsko - niemieckie leży w 
ktywnych warunkach gospodarczych i 

politycznych obu państw. Rynki haudiowe 

polsko - niemieckie są w daleko znaczniej- 
szym stopniu kompensacyjne t. j. wzajemnie 

uzupełniające się, niż konkurencyjne. Przywóz 

emiec do Polski nosi przedewszystkiem 
charakter przywozu produkcyjnego, maszy ay 
bowiem, barwniki, stare żelastwo, aparaty ele 

ktryczne stamowią trzon niemieckiego importu 

do Polski. Im lepsza konjunktura jest w Niem 

czech, tem stanowią one znaczniejszy: rynek 
zbytu na nasze masło, jaja, nierogaciznę, jęcz 
mień browarniany, ziemniaki, drzewo i t. p. 
Przed wojną celną handel zewnętrzny z Niem- 
eami stanowił około 40 proc. naszego handlu 

zagranicznego, przyczem bilans nasz handlo- 
wy był czynny; obecnie jest bierny i obroty 

handlowe polsko - niemieckie uległy zmniejsze 
niu tak wskutek wojny celnej jak i złej kon- 

junktury w Niemczech. Konjunktura gospo- 

darcza w Niemezech decyduje o konjunkturze 

gospodarczej w Polsce, Ausirji, Czechosiowa- 

cji, Węgier i Rumunji, a więc w krajach sta- 

nowiących główny rynek Polski. 

Jedynym objektem sporu, wysuwanym od 

czasów Locarna był t. zw. korytarz pomorski. 
Jest to sprawa nie posiadająca dla Niemiec 
znaczenia gospodarczego. Jest to sprawa w któ 

rej przywódey polityczni Niemiec skoncentro- 

wali żądzę rewizji traktatu wersalskiego, uwa 
żając, że sprawa: ta jako objekt agitacji nie 

może szkodzić kredytowi zewnętrznemu Nie- 
miec, dla nieh niezbędnego w okresie odbu- 
dowy gospodarczej i spłat reparacyjnych. 

Sprawa Anschlussu, zwrot kolonij, równoupra 

wnienia eo do zbrojeń są dla Niemiec bezwa- 
runkowo większej wagi niż sprawa korytarze 
gdańskiego. 

Mamy dosyć pokaźną ilościowo, przeszło 
póhmiljonową mniejszość niemiecką w Polsce 

© znacznej sile ekonomicznej i społecznej. 

Mniejszose ta może być czynnikiem antagoni- 

      

  

  

    

  

Kamil Chautemps formuje gabinet 
Herriot nie przyjął misji z powodu złego stanu zdrowia 

  

    a następującą, bardzo ciekawą 
depeszę orjentacyjną: 

PARYŻ. PAT. — Upadek gabinetu Sar- 
raut wywołał zrozumiałe zaniepokojenie w 

ć Polskę ku dniom Świetlanej przy- sferach zarówno politycznych, jak i finanso- 
Kościał- 

kowski wzniósł toast na cześć Prezyden- 

wych. Panuje ogólne przekonanie, że powta- 
rzające się zbyt często kryzysy gabinetowe 
nie mogą dodatnio odbić się na sytuacji, w 
jakiej znajduje się republika w związku z 
poważnemi problemami rozbrojeniowemi, oraz 
propozycjami Niemiec z jednej strony, z dru 
glej zaś — w związku z całokształtem warun- 
ków finansowych i budżetowych. 

Bez względu na ustosunkowanie się ofi- 
cjalnych czynników francuskich da ofert nie- 

mieckich, zdaje się wyczuwać w opinji tenden 
cja do posiadania rządu, który, mając za 50- 
bą poważny autorytet wewnątrz kraju, mógł- 
by zamanifestować wyraźną wolę Prancji na 
terenie międzynarodowym i przyczynić 
do wyjaśnienia położenia ogólnego. Zwraca 
ją ponadto uwagę, że dotychczasowe  sposo- 

   
dni by konstruowania budżetu państwa i planu 

obiedzie Prezydent sanacji finansowej winny być zaniechane, 
gdyż bez uprzedniego wytworżenia stałej więk 
szości parlamentarnej nie doprowadzą do 20- 

zostały przedstawieniem galowem w Te- Zyiywnych rezultatów i w fatalny sposób 0d- 
atrze. Miejskim. Fionton teatru bogato ilu 
mińowany, udekorowano dużych rozmia- 
rów mapą świetlną Połski za czasów Ba- 
torego. ( 

Plac przed teatrem zaległy tłumy ocze 
kujące na przyjazd Pana Prezydenia. Na 
widok samochodu wiozącego Dostojnego 
Gościa z małżonką, rozległo się huczne 
„niech żyje”. Samochód wolno: zajechał 
przed teatr i Pan Prezydent powitany 
przez _ wojewodę Kościałkowskiego 
wszedł do loży reprezentacyjnej. Orkie- 
stra odegrała hymn narodowy. 

Przedstawienie _galowe „Batory pod 
Pskowem* pióra Walerjana  Charkiėwi- 
cza оЧестапе przez zespół artystów tea- 
tru wileńskiego, poprzedziło barwne prze 
mówienie prof. Limanowskiego. Po skoń- 
czonem przedstawieniu zebrana public 
ność urządziła Głowie Państwa żywio- 
łową owację. 

Ulice, któremi przejeżdżał Prezydent, 
wracając z teatru ma Zamek Królewski 
były zapełnione tłumani, witającenii ży- 

wiołowo przejężdżającychi. 

  

Całe Grodno tonie w powodzi swiatła. . 
Ruch bardzo wielki — normalnie tutai 

nie spotykany. 
* * ®& 

Na uroczystości grodzieńskie z W 
przybyli: p. wojewoda wiieński Wł. 7 

ktor USB Ą minister Staniewicz, * 
zes Sądu Apelacyjnego Parafjanowicz, prożn-. 
rator Sądu Apelacyjnego Przył T a 
okręgn szkolnego Szelągowski, R 
Wilna Males i 
nowski, red. W. 

Okr. K.P. inż. Falkowski,  prenes; 
Poczt i Telegrafów inż. Żuchov,icz, 
wódców pułków stacjonowai 
wiele innych wybitnych osob: 

    

  

      
   

1, 

prezj 
i, prof. Mieczysław 
Charkiewicz prezes 

Pad. 
Linia- 

Dyrekeji 
Dyrekcji 
kilku do 

w Wilnie i 

    

    

   

bić się mogą na walucie francuskiej. 
Fakt odpływu złota z Banku Francuskie 

go i skoncentrowane ataki finansjery mię- 
dzynarodowej na franka w najwyższym stop- 
niu niepokoją opinię publiczną. W tych wa- 
runkach cpinja skłonna byłaby widzieć na 
czele rządu osobistość. która zyskałaby silne 
poparcie w parlamencie i zapewniłaby sobie 
ciągłość rządów na dłuższy okres czasu. 

6 temu 
francuskich kół politycznych i finansowych. 
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zmie- 
niły się trzy gabinety i każdy wywracał się 
z powodu, że przedłożenia finansowe, mające 
na celu zrównoważenie budżetu nie znalazły 
większości, mimo, ° 
dwa filary kartelu 

©) 

Trudno się dziwi 

  

zaniepokojeniu 

   

że w obeenym parlamencie 
: socjaliści i 3 : radykali 50- 

alni posiadali największą ilość mandatów 
od czasu zawarcia pokoju. Można było przy _ 
puszczać, że po ostatnich wy borach, w Žr 
rych socjaliści zdobyli 131 mandatów 
dykalni socjaliści 160, rządy blok“ „| к, ią 
go będą miały zapewnioną DY + < ZE 
czywistość jednak wykazuje а „S > 
miennego: kłótnie, rozł „+ "Upełnie coś od- 

NS „my, pilnowė'nio  swo- 
„yčh interosė 

niż kwarte!, Si. 04 - 
kryzy alia * ле dzieje w dobie 

287: et. Wspaniała POW „ja franka zaczyna 
się chwiać, coraz częste у że są alarmy z powo- 

du ucieczki złota, Słov „gp coraz więcej znaków 
ostrze ającego się niebezpiecz. 

Wołanie a *silnego łowieka, jest zdaje 
wołaniem na, "pusz Nie będzie prze- 

    

ich cias 

    

jw, Spra 
mać się dłu 

że żaden rzad 

  

У 4 wezych zby; 

    

     
    
cież nim ani p. Blum, patryjniy urzędnik s0- 

cjalistyczny, a:5j p. Renodci twórca nowej 
partji Jauresr „ ani pp Daladier, Sarraut, 

Paul Bo gęgur. 
    

PARYŻ. PAT. — Prezydent Lebrtun 
odbył w sobotę szereg narad z przywód- 
cami stronnictw. 

Herriot, któremu prezydent  Lebrun 
zaproponował utworzenie nowego gabi- 
netu, nie przyjął tej misji ze względu na 
stan swego zdrowia. Wobec tego prezy- 
dent Lebrun zawezwai do siebie senatora 
Chautemps. + ip ° 

PARYž. PAT. — Agencja Havasa do 

nosi, że © godz. 15.45 p. Kamil Chau- 
temps opuścił pałac Elizejski i oświad- 
czył przedstawicielom prasy, że prezy- 
dent republiki powierzył mu misję utwo- 
rzenia nowego gabinetu. ` 

Zgodnie ze zwyczajem sen. Chau- 
temps zastrzegł sobie udzielenie ostatecz 
nej odpowiedzi po złożeniu wizyt proto- 
kularnych przewodniczącym lzby i Se- 
natu, oraz ustępującemu prezesowi Rady 
Ministrów. Pozatem p. Chautemps prag- 
nie naradzić się ze swymi przyjaciółmi 

; politycznymi. 

GABINET RADYKAŁÓW 

Zebrania i narady ugrupowań politycz- 

nych, jakie odbyły się wczoraj w Izbie, uja- 

wniły stanowczą wolę grupy Flandina do 

współpracy. z rządem. Podstawą tej współ- 

pracy będzie przedewszystkiem dążenie do 

zapewnienia równowagi budżetowej. 

  

w stosunku rocznym, przy! „am 

Ministerstwo Skarbu podaje nińie 

marca 1933 r. (Dz. U.R.P. Nr. 22, póź, 172), oraz rozporządžė 

(Dz. U.R.P. N. 90, poz. 703) WypASZ czone zostały do obiegu bilety 

10.000 złotych na łączną sumę 50 _gg0.000 złotych. - : 

Terminy biletów skarb „yych serji IV są trzy i sześciomiesięcz. 

Oprocentowanie bilet gw trzymiesięcznych wynosi 4 i pół 

Bilety skarbowe są wolne od podałku od kapitałów i rent. 

Bilety SKArbO' wę mają wszelkie prawa papierów, posiadający 
Bilety skar por wę nie podlegaja uaśtiwie o utraconych  tytuła 

Rozmowy między przedstawicielami neo- 

socjalistów i. radykałów wykazują chęć roz- 

budowy zjednoczenia stronnictw lewicowych. 

Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by 

udało się z udziałem neo-sócjalistów stworzyć 

trwały rząd kartelowy. ||| : 

Przyszły premjer będzie więc zmuszony 

do uformowania gabinetu, opartego na więk- 

szości radykalnej. Rząd ten będzie przywią- 
zywał największa wagę do swego programu 

finansowego, dążąc do skonsolidowania więk- 

szości, która w pewnej chwili ujawniła się 
podczas ostatnich rozpraw w izbie. : 

WYROK NA B. SĘDZIEGO ŁOPATTĘ 

WARSZAWA (tel. wł.) Dziś o godzinie ji 

12 w południe Sąd Okręgowy ogłosił wyrok 

w sprawie sędziego Łopatty, oskarżonego 0 

pobieranie łapówek. Sąd uznał winę Łopat-- 

tyi skazałęgo na łączną karę trzech lat wię 
zienia, z pozbawieniem praw obywatelskich 

PROJEKT PROF. PAUKSZTASA 
PRZENIESIENIA STOLICY LITWY DO 

KŁAJPEDY T 
Prasa kowieńska donosi, że w najbliż- 

szych dniach związek współpracy kulturalnej 

z Krajem Kłajpedzkim urządzi odczyt prof. 

Paksztasa o Kraju Kłajpedzkim. Jak podają 

pisma, zapowiedziany odczyt ma być ciekawy 

z tego względu, że lektor zamierza wystąpić 

na nim z projektem przeniesienia stolicy Z 

Kowna do Kłajpedy. 

‚ „szem do publicznej wiadomości, 

proc., 

odsetki płattie są zgóry przez potrą 

  

ne. 

zaś biletów sześciomiesięcznych 5 proc. 

cenie od wartości imiennej piletów. 

zmu polsko - niemieckiego lub organem łącz- 
nym obu organizmów państwowych, jak Niem 

cy nadbaltyccy byli przez długi czas łączni- 

kiem między Rosją a Rzeszą niemiecką. Cię- 

żki przemysł śląski skartelizowany z przemy- 

słem ciężkim byłego Królestwa i związany z 

koncernami niemieckiemi może odegrać rolę 
współpracy gospodarczej polsko - niemieckiej 

na terenie międzynarodowym. Nasza polityka 

względem mniejszości niemieckiej musi ulee 
rewizji i naprawie. 

Polepszenie stosunków między Polską a 

Rz niemiecką musi wywołać życzliwe tra- 

  

ktowanie Polski w prasie niemieckiej i usu- 

niecie hec antiniemieckich w prasie polskiej, 

co musi wpłynąć dodatnio na stosunek mniej- 
szości niemieckiej do Polski. 

Jak ważnem jest pod względem między- 

narodowem porozumienie polsko - niemieckie 

dowodzi to, jak wielki i życzliwy odgłos w pra 

sie europejskiej, znalazła zapowiedź tego poro 

zumienia w ośwładczeniu Hitlera na audjencji 
posła Raccyppaic Polskiej Lipskiego. 

Prasa fran Aska przyjęła naogół życzliwie 
zapoczątkowajie  žorozumienie polsko - nie- 
mieckie. Jeżeli antagonizm polsko - niemiecki 
zmuszał Polskę do wasalnych stosunków wzglę 
dem Francji w polityce międzynarodowej, to 

znaczna część opinji politycznej Francji. była 

zaniepokojona, że konflikt polsko - niemiecki 
sprawi wiele kłopotu Franeji. Polityka Cle- 
menecau - boinearc, polityka osaczenia Nie- 
miec, ich osłabienia, polityka okupacji zagłę- 

bia Rurh już dawno zbankratowała; nastąpi- 

ła dążność porozumienia francusko - niemiec- 

kiego. W tej sprawie stosunek do Polski kom- 

plikował sytuację: z jednej strony uważano, 

że Polska nastawiona antiniemiecko, trzyma- 
jęca się przy Francji może być czynnikiem 

wymuszenia dla Francji korzystniejszych wa- 
runków, w ugodzie franeusko - niemieckiej; z 
drugiej obawiano się, że nastąpi starcie pol- 

sko - niemieckie, przyczem uważano za. niepo- 

rządane tak ofiary na rzecz Polski przez udzie 

lenie jej pomocy jak i katastrofa Polski. 

„ Nie dziwnego, że' porozumienie-polsko — 
niemieckie przynosi pewną ulgę szerokiej opi- 
nji francuskiej, co się przejawiło w głosach 

prasy francuskiej. Jeszcze bardziej żyćzliwy 
stosunek, do porozumienia polsko - niemieckie- 

go zajęły: prasa angielska, włoska, węgierska, 
szwajcarska i rumuńska.. 

  

W prasie niemieckiej. spotykamy głosy, 
wykazujące bezpodstawność i sztuczność anta- 
gonizmu polsko -niemieckiego. Tóż samo stano 

wisko ' akceptuje Hitler w swych wywiadach 
„Pomiędzy obu państwami mamy rozdźwięki, 

punkty tarcia, zrodzone ze złegó traktatu, ale 

niema nic, coby warte było rozlewu krwi.'* 

Powiedział Hitler w wywiadzie ze współpra- 
cownikiem Matin i Information. 

Z pism genewskich „Journal des Nations * 
słusznie stwierdza, że kanelerz Hitler poszedł 
znaeznie dalej niż odważyli się to uczynić jego 

dnicy demokratyczni, katolicy lub soc-     
  

ało obawę, watnem zebraniu parę osób wyr 
że przyjście Hitlera do władzy wywoła wojnę 
polsko - niemiecką. Powiedziałem wówczas, że 

  

przeciwnie — wywoła porozumienie, УЕг 
mann, rozmawiając z Zaleskim wyrażał wielo- 
krotnie chęć porozumienia, lecz wsk 

akcja winna być ostrożnie prow 
względu na opozycję nacjonalistów. Hitiex, 

prezentujący największe napięcie uczać пато- 

dowych Niemeów nie obawia się nacja h- 

stów, gdyż ma ich za sobą i może prz: 

  

     

    

    

dzić ugodę polsko - niemiecką leżąca w racji 

stanu obu narodów. 

Władysław Studnicki. 

  

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
| MINISTERSTWO SKARBU 
   

0 WYPUSZCZENIU BILETÓW SKARBOWYCH SERJI IV 
że © wykonaniu ustawy z dnia 24 

wia Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. 

skarbowe serji IV w odcinkach po 1.000 i 

ch bezpieczeństwo pupilarne. 

ch na okaziciela. 

     
 



POLITYCZNY PRZEGLĄD PRASY Proc 
Bardzo ciekawy artykuł spatykamy w „Gaze- 

cie Warszawskiej“. P. Drobnik — berliński ko- 
respondent tej gazety, chciałby o tem wszyst- 

kiem pisać z przekąsem, chciałby aby te wiado- 

mości dyskredytowały nasz rząd. Ale dokładny 

obserwator bierze w nim górę nad złośliwym 

dydaktykiem. I to co nam wiadomościowo do- 

starcza jest bardzo cenne, wskazuje jak dalece 

zmienił się front w sprawie polskiej prasy nie- 

mieckiej i opinji niemieckiej. 
Któżby to pomyślał, któżby mógł to sobie 

wyobrazić jeszcze nie tak dawno temu? Na 
pierwszej stronie hitlerowskiego „Angrifiu“, ог- 

gani ministra Goebbelsa, tego samego „An- 
griffu*, który tak bardzo zawsze napadał na 
Polskę, fotograija ministra — w mundurze oii- 
cera połskiego. A pod nią O!brzymi artykuł, za- 
tytułowany: „józei Beck, zauiany  Piłsudskie- 
go“, pióra warszawskiego korespondenta tego 
pisma. Artykuł w samych superlatywach, obej- 

mujący dwie szpalty. 
„Beck jest politykiem realnym — czytamy 

w nim — i nie obciążony przesądami. Żołnierz 

w sposobie myślenia i metodzie pracy, nadał 

on polskiej polityce zagranicznej orzeźwiającą sa 
modzietność, która doprowadziła do znacznych 

sukcesów i której nawet przeciwnicy polityczni 

nie mogą odmówić uznania”. 

W ten sam ton uderzają inne pisma. Wo- 

gółe prasa niemiecka jest przepełniona Polska i 
przedewszystkiem chwali ogromnie iudzi obec- 

mego systemu rządzącego. Dwa tygodnie temu 

o ministrze Becku zamieścił bardzo długi arty- 

kuł korespondent warszawski „Berliner Tage- 

blattu“, rozwodząc” się o jego polityce, nie 

szczędząc uznania jego osobie, i dodając wresz- 

cie, jako cirarakterystykę swoich wywodów na- 
stępujące zdanie: 

„Jest to wynik przypatrywania się polityce 

Becka oczami Becka". 

Ale nietylko prasa hitlerowska tak zmieniła 

front. Co dziwniejsza, że także prasa niemiecko - 

narodowych, to jest tego ugrupowania, które 

od dziesiątków lat reprezentowało wewnątrz Nie- 

miec ideę Prus związanych wyraźnie anty-pol- 

ską linją polityczną. 

Pisze p. Drobnik: 

Najbardziej zdumiewającej jest jednak sta- 
mowisko pism kas zawsze 
polakożerczych. „Der Tag** głał niedawno rów- 
nież nadzwyczaj pochleb: sylwetkę ministra 

Becka wraz z jego ż ZY 

Z przekąsem abi Drobnik o wspomnie- 
niach z czasów braterstwa broni polsko - nie- 
mieckiego. Jemu te wspomnienia wydają 

się oczywiście skandalem. Ale nie jest to 
stanowisko ani słuszne, ani żołnierskie. Na po- 

lach bitew zadzierzgają się zupełnie specjałne 

uczucia nietylko między sojusznikami, lecz na- 
wet międy przeciwnikami. To też nas ne chwyta 
ta szczypta sarkazmu, którą chciał przyprawić 

p. Drobnik swoje arcyciekawe informacje: 

Dzisiejszy „Berliner Lokal . Anzeiger" za- 
mieszcza artykuł wstępny znanego swojego pu- 

blicysty Rolfa Brandta pod tytułem: „Nowy 
ton w Polsce", w którym autor z największem 
uznaniem pisze o rządzącej obecnie w Polsce 
„generacji frontowej" i powraca do  swoicł: 
wspomnień, kiedy był odkomenderowany pod- 
czas wojny do sztabu Piłsudskiego. Pisze © 
iegjonach bardzo pochlebnie, Oto krótki u: 
stęp z długiego artykułu: 

„Widzę scenę w mizernej szopie nad brze- 

giem bagien: wyżywienie złe, wyekwipowanie 
złe, ałe wielka odwaga. Wysiłek („Einsatz“) až 
do ostatniej możliwości. Chociaż znajdowaliś- 
my się się przy wysokim sztabie, było bardzo 
skromnie. Drewniane stoły, woda jako napój. 
Przy końcu troszkę wódki. Śpiewali, ci mło- 

dziutcy tegjoniści. Słyszę tę pieśń i słyszę twar- 
dy zemstą (rachehart) głos Piłsudskiego, któ- 
ry śpiewał razem”. 

Autor przytacza w tłumaczeniu pieśń, jak 
druga brygada stała nad Styrem, pOczem wspo- 
mina słowa Piłsudskiego, powiedziane do niego 
w Genewie: 

„Prawda, pan był przy legjonie. Mam zaw- 
sze czas dla kogoś, który był przy nas (bei 
uns) podczas wojny”. 

Cały artykuł zawiera dużo uznania dla mar- 
szałka Piłsudskiego i dla ministra Becka, jako 
jego najbliższego współpracownika. 

Moglibyśmy przytaczać w ten sposób je- 
szcze niezliczoną ilość artykułów. Wszystkie 
one idą po linji wyżej odźwierciadionej. Wre- 
szcie — powiada się tutaj — rozmawiają ze 
sobą pokrewne warstwy, ludzie, którzy wy- 

szli z wojny, którzy dosyć mają żargonu ge- 

  

newskiego, i którzy wskutek 
zrozumieją. 

„Ministra Becka — pisze Rofl Brandt — nie 
obciążają kompleksy genewskie. Jego sądy, z 
Których wiele jest znanych, były bezpośred- 
nie. Również w słowie zabarwione po  żoł- 
niersku“, 

Wreszcie jeszcze jedna, dająca dużo do my- 

ślenia uwaga endeckiego publicysty: 

Prasa niemiecka i korespondenci warszaw- 
scy prasy niemieckiej — w tem również hitle- 
rowskiej — idą bardzo daleko w podkreślaniu 
swojego uznania dla ludzi dzisiaj w Poisce rzą- 
dzących, Prawdę mówiąc, żaden publicystą i 

korespondent polski nie pisał tak o ludziach i 

obozie rządzącym w Niemczech, jak dzisiaj pi- 
szą Niemcy o ludziach i Obozie rządzącycym w 

Połsce. 

Przechodząc od spraw wielkich do małych 

oto jest wywiad, którego udzielił pismom socja- 

listycznym p. Dubois przed pójściem do wię- 

tego łatwiej się 

- zienia: 
Dziś wieczorem, współpracownik nasz w to- 

warzystwię drugiego kolegi, odwiedził posła 

  

Dubois w jego mieszkaniu prywatnem. Poseł 

Dubois oczekuje w domu na zapowiedziane 
przez policję konseltwencje. Zapytany, jak wy- 

biera się do więzienia, odpowiada, że bierze ze 

> duży kosz z rozmaitemi rzeczami, bieliznę, 

  

— Co zamierza pan robić Padės pobytu w 

  

— Będę się uczył języków wiemieckiego i 
SBE zanierzami przeczytać cały sze- 

reg książek polityczno - społecznych, z któremi 

nie miałem czasu zaznajomić się w toku pracy 
dziennikarskiej, może zapoznam się także z dru- 
karstwem. Zał to będzie od tego czy więż 

niowie polityczni w więzienia moOkotowskiem 

przyjmą pracę, czy też nie. 
— Czy nie zamierza pan co pisać? 

— Nie wiem, czyby mi władze więzien- 
ne pozwoliły na kontynuowanie codziennego 

przegłądu prasy w „Robotnika”... Dzisiejszy, w 
którym umieściłem list do swego następcy, z0- 

stat skonfiskowany. Prawdopodobnie przystą- 
pię do pisania pamiętników o pobycie w Brze- 
ścia i o procesie brzeskim. Noszę się także z 
zamiarem napisania historji ruchu młodzieży sO- 
cjalistycznej. 

— Czy poza Brześciem był pan już w wię- 

zieniach? 

— Byłem trzykrotnie więziony za czasów 
okupacji niemieckiej z powodu organizowania 

strajków i demonstracyj. W Brześciu przeby- 
łem 75 dni, a potem jeszcze 8 dni w więzienia 

w Grójcu. Zwolniony zostałem na Syłwestra, w 

ostatnim dniu 1930 roku. 
Poseł Dubois usposobiūny jest bardzo do- 

brze i z całym spokojem oczekuje dalszych 
swych losów, 

P. Dubois już jest w więzieniu 

dzieć nam nie może. Wobec czego nie uważa- 

my za właściwe komentować jego wywiad. A 
jednak dałoby się powiedzieć to i owo. 

Zastępca 

    

  

     

  

i odpowie- 

  

SŁOWO 

LIPSK. PAT. W 44 dniu procesu o podpa- 

lenie parlamentu całą niemal rozprawę wypełni- 

ło przesłuchanie jednego świadka, którego męt- 

ne zeznania wprowadzały w kłopotliwą sytuację 

oskarżonego Popowa. 

W usposobieniu van der Lubbego nastąpiła 

dziś znów zmiana na lepsze, stanął przed sądem 

uczesany i wmyty, znać było na nim ożywienie. 

Wymienionym na wstępie świadkiem, jest 

niejaki Hirsch, wprowadzony pod eskortą poli- 

cji. Skonirontowano go z Popowem. Okazało 

się przytem, że obaj poznali się po raz pierwszy 

w marcu w więzieniu śledczem w Berlinie. Przed 

tem nigdy nie widzieli się i o sobie nie słyszeli. 

Świadek był redaktorem Czerwonego Sztandaru 
i aktywnym współpracownikiem Centralnego Ko. 

mitetu niemieckiej partji komunistycznej. Znany 

był pod przydomkiem „Piotr. Ze śledztwa wia- 
domo, że osobnik tego imienia zaopatrywał swe- 
go czasu oskarżonego * Popowa w nielegalną 

bibułę, zakazane pisma i t. d. 

nie znajomy mi osobiście osobnik „Piotr*. 
do kwitów, podpisanych przez świadka 8 kaj 

nie mogę nic powiedzieć. W tem tkwi jakaś ta- 
jemnica, Brunona Petersona nie znam. Dziwię 

się zarzutom przeciw mnie konstruowanym. — 

Powtarzam poraz tysiączny, że nic więcej w tej 

sprawie nie mogę dodać. Przewodniczący do 

Popowa: „Wypraszam sobie tego rodzaju zwro- 

ty, obrażające sądownictwo niemieckie". 
Świadek Hirsch zeznaje dalej, że uważa za 

wykluczOne, by kwity pochodzić mogły od 0s- 

karżonego Popowa. 

Sąd zarządził praktyczne doświadczenia dla 
ewentualnego porównania charakteru pisma 

Hirscha. Świadek Hirsch pisze pod dyktandem. 

Przewodniczący: — Dla sądu jest wysoce 

znamienie, że pan nię może podać bliższego 

pochodzenia pieniędzy. 

Dymitrow oświadcza, że oburza go za- 
chowanie się Hirscha i dziwi, że świadek Hirsch 

jako dziennikarz nie może z dokładnością powie- 

  

Na zdjęciu naszem — fragment sali sądu w chwili składania przez Van der Luebbego 

wyjaśnień. Na prawo od tego ostatniego, ttumacz przysięgły, w głębi na prawo — oskarżony 

Dymitrow. 

Świadek Hirsch był posiadaczem mnóstwa dzieć, czy istotnie to jest własnoręczny pod- 
kwitów pieniężnych z podpisami, co do któ- 

rych świadek nie może pOwiedzieć z pewno- 
ścią, czy to jego własne podpisy. Pokwitowa- 
nia tego rodzaju wręczał świadek niejakiemu 
Brunonowi Petersonowi, od którego otrzymywał 
również pieniądze jako wynagrodzenie za prace 
pubłicystyczno-iniormacyjne, Pochodzenia tych 
pieniędzy świadek nie zna. Peterson jest O 
tyle wmieszany w tę sparwę, że w posiedzeniu 
Popowa znaleziono takze wiele  pokwitowań 
pieniężnych. podpisanych imieniem Brunon. Pod- 
pisy na kwitach „Piotra* i na kwitach „ Bruno- 
na“ są identyczne. 

Na wniosek Obrońcy Teicherta Popow о- 
sobiście bada autentyczność kwitów. 

Przewodniczący (do Popowa). — jak się 
to stało, że kwity te znalazły się w posiadaniu 
pańskiem? 

Popow. — Kwity te podpisywał własnoręcz. 

  

pis. Stwierdzam, mówi oskarżony, — że fak- 

tycznego „Piotra* znam osobicie, Z Hirschem 
POpow nic nie miał wspólnego. Dalej Dymitrow 
wypowiada stek Obrażliwych wyrazów pod 
adresem sądu. Przewodniczący przerywa mu, U- 

siiując wprowadzić bieg rozpraw na spokojne 

tory. Dymitrow mimo protestów mówi dalej. 
Przewodniczący (do Dymitrowa): — Za- 

chowaniem się swem sprawia pan wrażenie, jak 
gdyby chciał pan przewodniczyć rozprawie. Do 
tego nie dopuszczę. Odbieram panu głos. 

Dymitrow: — Panie przewodniczący, proszę 
mi pozwolić jasno się wypowiedzieć: Jedynie 
pana uznaję za swego zwierzchnika. Pozostali 
panowie są dla mnie bez znaczenia. 

Po przerwie oskarżony Tanew stwierdza, 
że „Piotra”, który utrzymywał kontakt z Popo- 
wem, znał osobiście, ale nie przypomina sobie 
zupełnie świadka Hirscha, 

  

jtraszliwa tragedja na tmentarzu PoWązkOWSKim 
Nocna zjawa zmarłego brata. — Żywcem pogrzebany 

WARSZAWA. (tel. własny). Całe 
miasto poruszone jest niezwykłe sensa- 
cyjnem wydarzeniem, które ze względu 
na swój niesamowity charakter, komen- 
towane jest namiętnie, zwłaszcza przez 
osoby, zdradzające pociąg do spirytyzmu. 

W rodzinie niejakich państwa K., syn 
młodszy, dwudziestokilkołetni Kazimierz, 
od najmłodszych lat wykazywał niczem 
nieuzasadnioną obawę przed  letargiem, 
z czem często dzielił się w. kółku rodzin- 
nem. Przed kilku dniami Kazimierz K. 
zmarł, w sposób nagły. Zawezwany ie- 
karz, po dokładnych oględzinach skon- 
statował zgon. Sporządzony został od- 
pwiedni akt zejścia i ś.p. mazimierza K., 
pochowano na cmentarzu Powązkow- 
skim. 

Tu dopiero rozpoczęła się cała niesa- 
mowita historja. W nocy z wtorku na 

środę, brat zmarłego, magister praw, Jó- 
zef K., ujrzał we snie zjawę swego brata. 
Zjawa była tak dałece realna i wyraźna, 
że brat nie miał najmniejszej wątpliwo- 
šci, iž stoi przed nim zmariy Kazimierz, 
kiory wyciągnął doń ręce i powiedział: 
„Puščcie mnie!“ 

Józef K. zerwał się natychmiast z łóż- 
ka i obudził ojca, opowiadając mu o wi- 
dzianej zjawie. Zarówno ojciec jak syn, 
będąc pod wrażeniem obaw, które zaw- 
sze wyrażał zmarły syn, rozpoczęli naza- 
jutrz już starania o ekshumację. W ro- 
dzinie państwa K. zapanowało przekona- 
nie, że niewątpliwie zmarły Kazimierz 
zapadł był w letarg i po obudzeniu, dał 
w ten sposób znać swemu bratu. — Na- 
skutek starań, władze udzieliły zezwole- 
nia na ekshumację. Jakież przerażenie 0- 
garnęło obecnych, gdy się okazało, że o- 

bawy rodziny były słuszne: Otwarto 
wieko trumny i oczom zebranych przed- 
stawił się straszliwy widok: 

Ciało zmarłego znajdowało się w po- 

zycji nawpół siedzącej, całę zaś bylo 

skręcone jakby w konwulsjach. Głowa 

podniesiona, dotykała nieomal wieka tru 

mny. jedna ręka wyciągnięta ku górze, 

zastygła w. okropnem odrętwieniu,. a. pal . 
ce zgięte w potwornym skurczu. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 

że Kazimierz K. nie umarł, lecz pochowa- 
ny został w stanie letargu, którego nie 

mógł skonstatować lekarz. Kiedy nastą- 

piło obudzenie nie można narazie ustalić. 
Zarządzono w tej sprawie dochodzenie i 
AR lekarską. 

    

es o podpalenie Reichstagu 
Obrońca Sack (do Hirscha): — Czy świa- 

dek znał Torglera, i co mOże 0 nim powie- 
dzieć? 

Świadek Hirsch: — Torgler nie był człon 
kiem centralnego komitetu niemieckiej partji 
komunistycznej. Zajmował się jedynie kierow- 
nictwem frakcji parlamentarnej i znany był 
w naszych kołach jako specjalista w tej dzie- 

dzinie. 
Usiłowania prokuratora by od świadka Hir- 

Scha wydobyć potwierdzenie okoliczności, że 
celem niemieckiej partji komunistycznej było 

dążenie da krwawego przewrotu rewolucyjnego 

— nie dają rezultatu. 

Zeznawał następnie świadek Brunon Pe- 

terson, przebywający obecnie w obozie kon- 

centracyjnym. Rzuca on Światło na działalność 

komunistów w okresie poprzedzającym rewolu- 

cję narodowo - socjalistyczną. Kwitów z podpi- 
sem „Piotr“ Świadek nie otrzymywał. 

Konirontacja obu świadków — Petersona i 

Hirscha — nie wyjaśnia zupełnie kwestji, wśród 
jakich okoliczności i od kogo Hirsch otrzy- 
mmywał pieniądze. Pozostaje to nadal tajemni- 

cą. 
Przewodniczący: Czy kwity, noszące 

podpis „Brunon”, skoniiskowane w mieszkaniu 

Popowa, noszą pańskie podpisy? 
Świadek Peterson przeczy stanowczo. 

Na tem rozprawę odroczono do poniedziałku. 

TYVVVYVVYTYVTYYYVYVYYVYTVYYVYVVYYYVYYVVYVTYY 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁÓWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

W WIRZE STOLICY 
UNIWERSYTET OTWARTY 

Dotychczas brama była zamknięta 
brykanie w nią nosem nie skutkowało, 

brama jest otwarta, 

  

i żadne 
obecnie 

wożni stoją i nikogo nie 
wpuszczają. 

Wožni nie są zadowoleni. Sterczą po 8 go- 
dzin na zimnie: — cóżeśmy to strażacy, gliny, 

rekruci czy pracownicy naukowej instytucji? — 

mruczą. 
Jeszcze bardziej narzekają urzędnicy kwe- 

stury. Od poniedziałku, w przeciągu 10 dni, 

przewinie się przed ich okienkami 10.000  stu- 

dentołopów. Z podaniem, zaświadczeniem mo- 

ralności przez stróża potwierdzonym i nieśmier- 
telnym druczkiem: nazwisko? imię ojca?  ile 

zębów miała babka? mężczyzna czy kobieta? 

Pozatem 2 zł. na koszty manipulacyjne. 

1000 hebesów dziennie! Kolejka będzie się 

wiła aż na Żoliborz, jeśli będzie przepiatanka 

to ostatecznie studentom i studentkom czas ja- 

koś zejdzie, ale męczennikom z kwestury.. 3 

robili awantur, spali spokojnie przy biur 

i masz tobie — oni ukarani za ekscesy. 

Bratniak wygnany z podwórka wiedzy. 
Ciasne komórki gdzie tyle honorowych  praco- 

wniczek znalazło mężów przechodzą we władanie 

rektora, wydział przyrodniczy zabiega o ich u: 

skanie, chce tam trzymać dwie żywe kro 

i jednego prosiaka — niezbędne ponoć do po- 

szerzenia zakresu studjów. 
Rektor szykuje surową przemowę po: 

talną. Ma on powiedzieć do staronowych Stu- 

denciołków: 

—.Tylko uważajcie, by tu nic nie popsuć w 

uniwersytecie- Pamiętajcie, że za wszystko od- 

powiadacie moralnie, materjalnie i będziecie 

płacić!!! Karol 

   ach 

          

STI О: 

JAK OKRADZIONO MUZEUM KRASIŃSKICH 
Donosiliśmy przed paru dniami, że władze 

śledczę aresztowały 'w Warszawie sprawców 
kradzieży drogocennych małowideł w muzeum 
Krasińskich. Szczegóły śledztwa w tej spra- 
wie przedstawiają Się nader sensacyjnie , plan 
bowiem kradzieży obmyślony był niesłychanie 
precyzyjnie i ujawnienie sparwców w tak szyb- 
kim czasie jest najlepszem świadectwem poli- 
cji warszawskiej. 

TAJEMNICZA ELEGANCKA PANI 

Śledztwo rozpoczęto od przesłuchania do- 
zorcy nocnego Feliksa Rutkiewicza, który oba- 
wiając się aresztowania, pierwotnie nie chciał 
0 niczem mówić i dopiero w ogniu krzyżowych si 
pytań, zeznał, iż krytycznej nocy został zacze- 
piony przez jakąś elegancko ubraną kobietę. 

Kobieta ta prosiła Rutkiewicza 0 pomoc 
przy szukaniu kłuczy, które zgubiła na ulicy. 
Rutkiewicz, nie podejrzewając niczego złego, 
zszedł z posterunku i zaczął szukać kluczy. Po- 
szukiwania jednak do niczego nie doprowadziły 
i Rutkiewicz po upływie pół godziny powrócił na 
miejsce dozoru, 

Kiedy podszedł do gmachu muzeum, stwier- 
dził z przerażeniem, że z dachu domu zwisa 
linka a szyba w jednem z okien jest rozbita. Na 
podstawie podanego przez Rutkiewicza rysopi- 
su policja ustaliła że tajemniczą damą jest 
Ewa Witkowska (ul. Pańska 73) przyjaciółka 
złodziei. 

SAMOCHODEM MARKI „Z*, 

Jednocześnie do urzędu śledczego zgłosiło 
się szereg osób, które zakomunnkiwały władzom 
śledczym, że w nocy, w której popełniono kra- 
dzież, widziano taksówkę z pogaszonemi świat- 
łami, która przeszło godzinę jeździła wokół 
gmachu Cyrku. Świadkowie ci przypomnieli 
sobie, że auto było marki „Z* (Zbrojówka). 

Na podstawie tego policja prowadziła mo- 
zolne badania, ile jest w Warszawie taksówek 
marki „Z* i w wyniku tych badań zawezwano 

szoferów aut tego typu i zażądano 
od nich wykazania alibi. Wszyscy szoferzy u- 
czynili zadość temu życzeniu, a tylko niejaki 
Mojżesz Tulski zaczął się plątać i dopiero po 
kilkakrotnych badaniach przyznał się, że w dniu 
kradzieży około godziny 4-tej 2-ch mężczyzn i 
jakaś kobieta polecili mu jechać na Okólnik. 

'*Kobieta wysiadła i wdała się w rozmowę z do- 
zorcą nocnym, Kiedy dozorca opuścił posteru- 
nek, mężczyźni dostali się do muzeum i po 

upływie 30 minut wywieźli skradzione przed- 
mioty w samochodzie. W czasie „operacji* 
samochód jeździł wokół Cyrku. 

PO NITCE DO KŁĘBKA 

W dalszym ciągu śledztwa aresztowano ko- 
kochanka Witkowskiej, zawodowego złodzieja, 
Hersza Kabensteina, pzyparty do muru, przy- 
znał się do kradzieży i wskazał jako wspólnika 

Bernarda Trzaskę, 
„na linkę", 

Między aresztowanymi przeprowadzono kon-) 
frontację, w wyniku której wszyscy przyznali 
się do popełnienia kradzieży. 

Plan włamania powstał w głowie Witkow- 
skiej, Która kilkakrotnie zwiedzała muzeum i 
sporządziła na podstawie objaśnienia przewodni- 
ków spis najcenniejszych dzieł, Ten spis mieli 
z sobą złodzieje i na jego podstawie wycinali 
obrazy z ram. Skradzione przedmioty złodzieje 
zakopali na polu koło Królikarni w pobliżu ulicy 
Puławskiej. Przedmioty te odkopano i obecnie 

CR się one w urzędzie śledczym, skąd zo- 
R dyrekcji muzeum. Brakuje 

tylko 2 akwarel SokOłowskiego, które złodzieje 
zniszczyli. 

Obecnie urząd śledczy prowadzi dochodze- 
nie w kierunku ustalenia czy banda działała 
z własnej inicjatywy, czy też z polecenia mię- 
dzynarodowej szajki złodziei antyków. Are- 
Sztowani twierdzą, że działali na własną rękę, 
lecz oświadczenie takie nie może być dia 
władz miarodajne. 

Wszyscy aresztowani włamywacze, nie wy- 

łączając Witkowskiej, są żydami. 

Bóle reumatyczne, Lumbago. 
Ischias oraz wszelkie Nerwo- 
bóle leczy i KOi światowej sławy 

SAPOMENTHOL „MATULI". 
Najwyższe odznaczenia na wystawach w 
Londynie, Paryżu, Wiednia, Marsylji i t d. 
Jaż jednorazowe п2ус!е sprowadza znaczną 
ulgę. — Do nabycia we wszystkich aptekach 

i sładsch aptecznych. 

SPRAWA EKSMISJI BRATNIEJ POMO- 

CY Z TERENU UNIWERSYTECKIEGO. 

WARSZAWA. (tel. wł.) W związku z 

zarządzeniem eksmisji Stowarzyszenia Brat- 
niej Pomocy Studentów Uniwersytetu War- 
szawskiego — Bratnia Pomoc Studentów Po- 
litechniki Warszawskiej wystosowała do swo 
jego rektora prof. Warchałowskiego, memo- 
rjał. Autorzy memorjału proszą rektora Poli- 

specjalistę od kradzieży 

  

    
  

techniki o interwencję w sprawie eksmisji 
„Bratniej Pomocy uniwersyteckiej. « Memorjał. - 
zaznacza, że napaść na lokal Bratniej Pomocy 
był aktem nieodpowiedzialnych czynników. 

Wczoraj zarząd ogólnopolskich kół nau- 
kowych zgodnie z nową ustawą o szkołach a- 
kademickich, zawiesił swoją działalność. Je 
dnocześnie odbyła się konferencja prezesów 
wszystkich stowarzyszeń akademickich, która 
powołała do życia Komitet Organizacyjny Ra 
dy Naukowej Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej. Jak słychać nowa organizacja zabiegać 
będzie u władz o jej legalizację. 
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Dlaczego zabił? 
Gazety węgierskie od kilku dni pełne są 

sprawozdań z przebiegu dochodzenia w niez- 

wykle krwawej, sensacyjnej, a przedewszyst- 

kiem smutnej sprawie. Chodzi o morde 

popełnione przez 15-letniego ucznia gimna- 
zjum, na osobie własnej jego matki. Sam fąkt, 
wystarcza bulwarowej gawiedzi, jeżeli zaś do- 
dać, że morderca młodociany pochodził ze zna- 
nej i szlachetnej rodziny... Ale nie w tem 

tkwić się zdaje jądro sensacji, o której rozpi- 

sują się również obszernie najpoważniejsze 
dzienniki budapeszteńskie. Morderstwo jest 
niezwykłe, właśnie ze względu na jego — pro- 
stotę, codzienność, powszedniość szarego dnia. 

  

Takiego dnia europejskiej jesieni, w któ- 

rym piętnastoletni chłopey z dobrych rodzin, 
chadzają regularnie do szkół, powracają na 

obiad, odrabiają lekcje, kładą się spać wcześ- 

nie, by rano nie przespać. Sport i kino, są 
oczywiście ośrodkiem ich przeciętnych zainte- 
resowań, ale życie obraca się im pomiędzy ro- 
dziną i szkołą, jak w wahadle zegara. Małe 
przykrośsi, małe uciechy. 

Straszliwe morderstwo wyrosło z powsze- 

dniości codziennego chleba małych przykrości. 

Istotnie morderstwo, jak zobaczymy poniżej, 

mrożące krew w żyłach, ale tem jesteśmy za- 

skoczeni że nie popełnił go żaden wyrafinowa 

ny zboczeniec, żaden Massenmórder, też nie z 

chęci zysku, ani z miłości, ani z pobudek po- 

litycznych, ani z zemsty, ani nawet z niena- 

  

ści. Morderca, piętnastoletni gimnazista Dy 
y Zemplen, jest chłopcem, wprawdzie ner 

wowym, ale normalnym, naogół rozwiniętym, 
przeciętnym chłopcem. Pasjami łubi kino i czy 
ta trochę za dużo powieści kryminalnych, lecz 
Któż z jego rówieśników nie postępuje podob- 
nie! Nie w nim niema szczególnego, pozatem, 

że... zamordował własną matkę. Sprzeczki, 
kłótnie, dojadanie, dogryzanie, trochę nienor- 
malne stosunki w domu, po rozejściu się oboj- 
ga rodziców. Małe przykrości, które w sumie 

wetknęły mu do ręki siekierę... 

          

Powszechnie znanym w Budapeszcie jest 
dr. Geza Zemplen, poważny profesor. Roz- 

wiódł się ze swoją żoną, ożenił po raz drugi, 

a syna pozostawił na wychowaniu u matki. 
Matka istotnie prowadziła niezbyt budujący 

tryb życia, ale nie znów tak bardzo niemora- 
Iny. Chciała się wydać powtórnie zamąż, ko- 
respondowała z wybrańcem za pośrednictwem 

pisma matrymonjalnego, bywali też u niej go- 
ście, których nieznosił Dionys, ale nie działy 

się żadne orgje, zberezje i herezje. Ciągłe ty! 
ko spr: synem, to, a tamto, a trzecie. 

Tak było w domu. W szkole, niedaleko Buda- 
pesztu, w Mezótur, czuł się też źle. Był chłop- 
<em, jako się rzekło nerwowym. Wówczas dom 

matki wydawał się upragnionym. Raz napisał 

do matki by mu przysłała 20 pengo, chce 
przyjechać do domu. Posłała pieniądze zaraz. 

Przybył rozradowany i ta jego radość, stała 

    

  

  

się punktem zwrotnym tragedji. 

Uprzytomnił sobie, że tu jest źle, bardzo 
źle, że ani tu, ani tam, że się niema gdzie scho 
wać, gdzie uciec, gdzieś znaleźć oparcie. Po 
pierwszym powitaniu rozpoczęła się repry- 

manda, później — kłótnia, awantura, znów, 

kłótnia, sprzeczka. Świat cały zaginął, utonąj 
w potokaeh słów drobnych, do w, wyrze- 

kań przyczepek, wiecznie chmurnych zmar- 

szezek na czole. Późno w noe przeciągnęła się 
ta beznadziejna, bezdenna kłótnia. Taką bywa 
tylko szaruga jesiennych deszczy, lub codzien 
ność domowych sprzeczek. Beznadziejność, 

Wyczerpani własnemi słowy, w których 

więcej było żołci niż treści, usnęła matka w 
głębokim fotelu i obok, w drugim pokoju va 
otomanie syn. 

, Ranek. Wybiła siódma. 

się w szybie. Oboje otwarli oczy. Za oknami 
dzień nowy, pozrywał ludzi do życia, a tu, w 
mieszkaniu d-rowej Zemplen, był dla nich tyl- 
ko dalszym ciągiem starej, jak domowe ogni- 
sko, kłótni, Za. chwilę syn przestał nim być, 

stał się strasznym zbrodniarzem. Chciał coś 
jeszcze odpowiedzieć, dorzucić parę krnąbr- 
nych słów, ale ugrzęzły mu w gardle. Powstał 
z kanapy. Nagle wszedł do pokoju matki. Sie- 
działa w fotelu, ubrana w szlafrok i chustkę 
ma głowie. Dionys twierdzi, że czerwona pła- 
chta mignęła mu przed oczami. 

W rogu koło pieca ujrzał siekierę. Chwy- 

cił oburącz, zamachnął się i ciął straszliwie 
w dół, w chustę na głowie. Nieszczęsna kobie- 
ta nie zdążyła wydać ani okrzyku. Matkobój- 

ca ciął drugi, trzeci raz, roztrzaskał czaszkę, 
rozłupał, wmasakrował. Następnie odrzucił 

  

   

        

Słońce ukazało 

      

  

  

precz od siebie siekierę, wyskoczył oknem i 
pobiegł do mieszkania swego ojca. Nie zastał 
go w domu. Służącej zakomunikował o popeł- 
nionem czynie i wyszedł na miasto. 

Popełniona przezeń zbrodnia była tak stra 
szną, że właściwie nie mógł sobie narazie zdać 

z niej sprawy. Był zupełnie spokojny. Posta- 

mowił wyjechać do Budapesztu pierwszym po- 

ciągiem. Udał się na dworzec i skonstatował, 

że najbliższy odchodzi do Sopron. Miał przy 
sobie zaledwie 26 pengo, wystarczyło na bilet 
trzeciej klasy. Po przybyciu do Sopron, chło- 
piec, który przed kilku godzinami zamordował 
własną matkę siekierą, zupełnie normalny i 

rozwinięty chłopiec, kupił sobie powieść kry- 
minalną i poszedł do kina. — Czy danoby 
wiarę powieściopisarzowi, któryby w ten spo- 
sób opisał zachowanie młodzieńca po zabój- 

stwie matki? — Ale przejścia dnia dały się 

we znaki i uczuł głębokie zmęczenie, a prze- 

dewszystkiem głód. Iść do restauracji nie miał 

za eo. Mógł sobie conajwyżej pozwolić na ku- 

pienie bułki, kawałka kiełbasy i małej butelki 

„wódki. Kupił też scyzoryk do krajania chleba. 
Udał się do hotelu, wynajął pokój i zasnął 
snem głębokim. młodzieńczym. wyczerpanym. 

Dionys nie opowiada w śledztwie jakie miał 
sny tej nocy. Być może byłby to ciekawy przy 
czynek do psychologji. 

    

  

     

Wstał bardzo wcześnie na 
nowił przekroczyś granicę do A 

nie. Mówiono mu, iż leży 
w okolicy, aż napotkawszy 1 

dowiedział się odeń, że bę: tej W A 

cze z pięć kilometrów. Dionys był zbyt wyez 
pany. Zawrócił do miasta, ażeby w pokoju ko 

  

  

ZAPROSZENIA OTRZYMAĆ MOŻNA W BIURZE TYGODNIA (WIELKA 24) TEL. 779 W GODZ. URZĘDOWANIA 13 — 15 i 19 — 21. 

  

telowym ułożyć sobie plan dalszvo 
wania. Tak oto wyobrażał sob. popróżta 

cie ludzkie, zbrodnię i karę, której właściw 
się nie lękał — chłopiec oczytany w powieś- 
ciach kryminalnych. Rozmyšlania jego prze- 

rwame zostały przez ajenta policji. 
Młody Zemplen wpisał na listę gości ho- 

telowych własne swe nazwisko... Zapytany 

dlaczego nie ukrył swego nazwiska, odpowie- 

dział: „Myślałem, że tak daleko od Buda- 
pesztu nie znajdą mnie prędko'*. Ajent 
zjawił się w numerze w asyście właściciela ho 

telu. Zapytał młodzieńca czy jest Dyonizym 
Zemplen, ten odpowiedział twierdząco i machi 
nalnie wsadził rękę do kieszeni, jakby sięga- 
jąc za ukrytą w niej bronią. Policjant sko- 
czył, by obezwładnić, a w ręku Dionysa uka- 
zał się nóż, kupiony przeddzień, do krajania 
chleba. 

Dalsze losy niesamowitego matkobójey 
przedstawiają się jak następuje: Odprowadzo 
ny do urzędu śledczego, początkowo zaprze- 

czył wszystkiemu. Już jednak w ciągu 10 mi- 
nut wyznał całą prawdę. Nikt go nie bił, nie 

szturchał, nie groził nawet. Naczelnik urzędu 

przemówił doń słowami rozsądku i dobroci. 

yi a» sprawę, niezbite poszlaki, pew- 
ci, wobee których wy у 
ego sensu. Dionys rozplakai 

się 1 rozpoczął swą ponurą opowieść. Dzień po 

dniu, fakt po fakcie, rozterki pięt nastoletnie- 

go ucznia, refleksje, pragnienia, przykrości. 
Naczelnik urzędu notował wszystko. Dionys 
opowiedział jak to było feralnego dnia. — 
Dlaczego jednak — zapytał oficer policji — 
po pierwszem uderzeniu zadałeś dalsze okrop- 
ne ciosy, które zmasakrowały formalnie głowę 

   

  

     

  

  

         

  

„ twojej matki? 
— Tego nie wiem. Czerwone płatki lata- 

  

ły mi przed oczyma. Nie nie pamiętam. Czyż. 

bym istotnie zadał kilka jeszeze uderzeń? 

— "Tak, mój chłopcze. 

Na wieść, że matkobėjea wieziony jest 

w specjalnym przedziale do Budapesztu, tłu- 

my, olbrzymie tłumy żądnych sensacji ludzi, 
wyległy na dworzec. Dziennikarze i  foto- 

grafowie i operatorowie filmowi. Dionys 

przyglądał się z wielkiem zainteresowaniem 

wszystkiemu, co się wokół miego działo, a 2 

czem czytał dotychczas tylko w powieściach 

kryminalnych, lub widział w kinie. — „Jeżeli 

nie chcesz, ażeby cię fotografowano — powie- 

dział mu towarzyszący wachmistrz polieji -— 

zsuń na oczy głęboko czapkę'*. — „Istotnie, 

tak będzie lepiej'* — ddpóświsiki przestęp- 

ca. 
Na posterunku kolejowym dał słowo, że 

nie będzie uciekał. Odwieziono go do więzie- 

nia. Stanie przed sadem dla małoletnich. Do- 

tychczasowa ekspertyza, jak zresztą obserwa- 

cje policji, zgodne są w poglądzie, że Dyoni- 

zy Zamplen jest najzupełniej normainym i 

rozwiniętym chłopcem. Osoby, które w jego 

sprawie składały zeznania, orzekły zgodnie, 

że był zasadniczo dobrym i posłusznym. — 

Czy jednak dla głupiej sprzeczki można za- 

mordować matkę? Czem usprawiedliwić kosz- 

marny czyn? Dlaczego zabił? — Proces w 

sądzie dla małoletnich w Budapeszcie będzie 

maprawdę sensacyjnym procesem, pouczają- 

cym zarówno dla pedagogów, jak  psycholo- 

gów. aż. 
 



  

Ljazd kresowego zieminństoa BK 
W dniu 21 listopada r.b. odbyło się 

w Wilnie doroczne Walne Zgromadze- 
nie Dełegatów Kresowego Związku Zie- 
mian, poprzedzone dwudniowemi obrada 
mi Rady Nadzorczej. Z powodu choroby 
Prezesa Rady Nadzorczej Kres. Zw. Zie- 
mian ks. Konstantego Czetwertyńskiego, 
w zastępstwie jego przeiwodniczył obra- 
dom Prezes Zygmunt Bortkiewicz. 

Na walnem Zgromadzeniu z dzia- 
ialności i prac Głównego Zarządu Kres. 
Zw. Ziemian zdawał sprawozdanie jego 
prezes, hr. Antoni Jundził. W końcu dłuż 
szego przemówienia, po zobrazowanių 
niezmiernie ciężkiego stanu, w jakim zie- 
miaństwo zmuszone jest pracować na 
swych ojcojwiznach, hr. Jundziłł zwrócił 
się do zgromadzonych z apelem wytrwa- 
nia i przetrwania, podkreślając znacze- 
nie ziemiaństwa polskiego ma kresach, 
jako elementu  państwowo-twórczego, 
oraz równowagi społecznej. — Jednocześ 
nie mówca mawoływał do potrzeby za- 
chowania tężyzny moralnej iw obawie, 
by trudności materjalne nie obniżyły po- 
ziomu etycznego naszego ziemiaństwa, 

czego niestety sporadyczne wypadki już 
miały miejsce. 

Sprawozdanie z ustawodawstwa rato 
wniczego, oraz nowych Dekretów Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, zdawał wicepre- 
zes Głównego Zarządu K.Z.Z. p. Senator 
St. Wańkowicz, Szereg mójwców w spo- 
sób bardzo stanowczy występowało prze- 
ciwko ustawie o przejmowaniu ziemi za 
zaległości podatkowe, podkreślając, że 
w dobie nieopłacalności naszych warszta 
tów rolnych, a równocześnie zwiększania 
się ciężarów podatkowych, zwłaszcza 
przy fantastycznych wymiarach podatku 
dochodowego, stan posiadania polskie- 
go na Kresach może być bardzo poważ 
nie zagrożony. 

W związku z powyższą sprawą zosta 
ła przyjęta jednogłośnie uchwała, nawo- 
łująca posłów i senatorów ziemiańskich 
do dołożenia wszelkich starań w celu u- 
chylenia na gruncie parlamentarnym rze- 
czonej ustawy. 

Pozatem na Zjeździe było przyjęto 
szereg uchiwał o charakterze wewętrzno- 
organizacyjnym. 

  

      

   
       

     

Tabletki Togal są szybko działającym lekiem 
wko grypie, influencji 4 przeziębieniu. 

rzytem tabletki Togal nie wywierają ujemne- 
go wpływu na wewnętrzne EN Przez przyj+ 
snowanie jednej do trzech tabletek Togalu 3—4, 
tazy dziennie zapobiega się powstawaniu “nie+ 
pezpiecznych komplikacji, jakie zazwyczaj wywoż 
tują przeziębienia.. Nie wyrządzajcie sobie jed 
nak szkody przez zażywanie małowartościowych 
środków-przyjmujcie Togal. Tabletki Togal są 
do, nabycia w oryginalnym opakowaniu po.14 
K 42 tabletki we wszystkich aptekach. 

„Tydzień Miłosierdzia” 
W. dniach od 3. do 8 grudnia r.b. Archi- 

djecezjamy Związek Towarzystw Dobroczyn- 
ności „Caritas'* organizuje „Tydzień  Miło- 
sierdzia“*. Zadaniem Tygodnia jest  zmobiii- 
zowanie wszystkich sił katolickich na terenie 
naszej Archidjecezji dla dzieła miłosierdzia 
do masowego zebrania ofiar na rzecz ubogich, 
bezdomnych i sierot. 

Wysoki protektorat nad akcją „Tygod- 
nia'* objął łaskawie nasz Najdostojniejszy 
Arcypasterz Romuald Jałbrzykowski, Metro- 
polita wileński. 

й Ponieważ nędza, głód i ehoroby potęgu- 
Ją się w zastraszający sposób, a coraz więk- 
s sze ubogich wołają o ratunek, akcja ta 
nie może być dla nikogo obojętna, sięga ona 

  

F
A
 

  

bowiem do najgłębszych uczuć ludzkich i. pol. 
sko-chrześcijańskich. Jest więc rzeczą ko- 
nieezną, aby w organizacji i pracach „Tygod 
nia Miłosierdzia'* całe społeczeństwo katolic- 

kie przyjęło jak najczynniejszy udział. 

W tym celu Związek zwraca się z usilną 
prośbą do PWielebnych XX. Proboszczów, 

do Zarządów Wydziałów Parafjalnych „Cari- 
tast* do organizacyj Św. Wincentego a Pau- 
lo, oraz wszystkich Stowarzyszeń religijnych 
i społecznych o organizowanie miejscow) 
Komitetów „Tygodnia'*, któreby zajęły się 
pracami, związanemi z wykonaniem jego pro- 
gramu na terenie każdej parafji i nawiązały 
kontakt z Centralą Z u w Wilnie, ul. 
Metropolitalna i dla współpracy z nią. 

Szczególniejszą rolę w „Tygodniu Miło- 
winny odegrać w tym roku wszyst- 

Stowarzyszenia Młodzi Kongregacje, 

III Zakony, Sodalicje Marjańskie. „Tydzień'* 
bowiem organizowany jest pod wezwaniem 
Niepokalanej Bogarodzicy Maryi, Patronki 
Stowarzyszeń, Kongregacyj i Sodalicyj. 

Przeżywamy <ciżki kryzys. Tysiące wy- 
ciągają ręce o wsparcie. Potrzebna jest pow- 

szeehna mobilizacja miłosierdzia chrześcijań- 
skiego i jej nowoczesna organizacja, która 
potrafiłaby dotrzeć do wszystkich, ki 
miłosierdzia tego potrzebują. To też winr 
iny poddać gruntownej rewizji, zarówno nasz 
stosunek do dzieł miłosierdzia jak i nasze 
luożliwości czynnej pracy na tem polu. Trze- 
ba wszystkim stanąć w szeregach Chrystuso- 

itas'* a nadewszystko ograniczyć 
ciowe, by mieć i 
h ubogich i 

w nich wiarę w Opatrzność Bożą, 
cudowny sposób przyjdzie nam z po- 

mocą w twórczej pracy nad budową  społecz- 
 hego Królestwa Chrystusowego w naszej Oj- 

czyźnie. > ы 

ь 

  

      

     

    

  

      

   
   

cz, 
  

która w 

Błogosławieni miłosierni. 

Wilno, w uroczystość Św. Stanisława Ko- 

$ki 1933 r. s 

Archidjecezjalny Związek Towarzystw 

Dobroczynności „Caritas'* 
Ks. Jan Rzymełka 0. M. wiceprezes. 

* 

J. E. Ks. Arcybiskup Romuald Jałbrzy- 
kowski, Metropolita Wileński, wydał  rozpo- 
Tządzenie, aby w związku z organizującym 
się „Tygodniem Miłosierdzia: księża probo- 

Szezowie wszystkich parafij w Archidjecezji 
urządzili po kościołach w święto Niepokala- 
lego Poczęcia N.M.P. (8 grudnia r.b.) zbiór- 

ę ofiar na pomoc dla najbiedniejszych. Z 

  

Zebranych sum ma być zapoczątkowana w 
ilnie kuchnia dla głodnych, oraz 

ron, 

kilka o- 

  

   

Rocznik Statystyczny m. Wilna 
na rok 1933 

Ukazał się trzeci z rzędu rocznik staty- 
m. Wilna, obejmu w 20 działach 

dodatkach (łą tablic i 1 plan) 

Miasta oraz charakterystyk 

ództw Półn. - Wscho 
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zdrowie publiczne; ceny i aprowi- 
edyt; zrzeszenia gospodarcze; praca, 

przemysł i handel; przedsiębiorstwa użytecz- 

ransport ; 

iata; kultura; 
zeństwo publicz- 

ziennietwo i sądownietwo; podatki pań 
Jtwowe w Wilnie; finanse miejskie. Dodatki 

I. i IL zawierają statystykę gospodarczą woj. 
półn. - wschodnich, dodatek III. wyniki spi- 
sów; inwentarza żywógo, spożycie mleka, spi- 
sy nieruchomości, budynków i lokali oraz lu- 
dności według bloków statystycznych. 

W porównaniu z rocznikiem poprzednim 

obecny rozszerzony został przez zamieszcze- 
nie cennych danych o ludności Wilna w - g :1a 
rodowości, wieku, płci, wyznania i wykształee 
nia, które to dane zdobyto wysiłkiem komi- 
sarzy honorowych podezas II Powszechne« 
Spisu Ludności (9. 12. 1931 r.) oraz zami 
czenie wyników wspomnianych już spisów in- 
wentarza żywego, mleka oraz nieruchomości, 

budynków i lokali, a także ludności м - @ 
bloków, które to wyniki są dorobkiem pracy 
bezrobotnych pracowników umysłowych.. 

Należy podkreścić bogactwo uzy: \ 
w ten sposób danych, które przez swój cha- 

rakter stanowią materjał do wyczerpujących 
opracowań monograficznych. 

Rocznik Statystyczny m. Wiłna jest je- 
dynem wydawnictwem statystycznem, dotyczą 
cem całokształtu życia Wilna i gospodarki 
Woj. Półn. — Wschodnich. 

          

    

    

   

   

  

    

  

  

MŁODOŚĆ — WDZIĘK I URODĘ 
2apewnia każdej Pani 

PUDER ABARID 
RoślHnny, nietłasty, doskonale matnje cerę, 
odżywia ją, mpiększa i nadaje jej świeżość 

i arok młodości, 

PUDER ABARID 
Strzał z zasadzki 

WILEJKA. W dniu 24 b.m. o godz. 19.30 
w Wilejce na ul. Chłapowskiego w bopliżu tar 
taku Gurwicza, nieznany sprawca wystrzałem 
z broni palnej ciężko zranił Pawła Guleckie- 
go, mieszkańca Wilejki (ul. Chłapowskiego 
109), dorożkarza, który powracał do domu 
po odwiezieniu pasażerów z pociągu wieczoro 
wego. Rannego przewieziono do szpitala pań 
stwowego w Wilejce, gdzie zmarł o godz. 21. 
Wdrożono dochodzenia i poszukiwania spraw 
cy zabójstwa. 

      

SŁOWO 

© 

POOR: UIUZESWJA 
NIEDZIELA 

Dziś 26 
Konrada 

Jatro 
Wirgiljnsza 
(500 

  

Wschód siaūca g. 7,10 

Zachód słeńca g 3,02 

KOMUNIKAT STACJI METEQROLO- . 
GICZNEJ USB W Wi 

Z dnia 25 listopada 1.b. 

Ciśnienie średnie 756 
Temperatura średni: 

ara na 

tura na 

  

    

   

   

      

ślad. 
południowo- 

Tendeneja bar.: wz Е i 

Uwagi: pochmurnof wieczorem deszcz. 

PROGNOZA. 

ważnic pochmurno i mglisto, Z opa- 

emi. Spadek temperatury. Umiar 

iatry północno-wschodnie i wschod 

schodni 

    

   
   

  

dami 
kowane 

nie. 

  

KOŚCIELNA 

— wyjazd J. E. ks. Metropolity. Wczoraj 

wyjechał do Grodna na uroczystości Batorowe 

LE ks. Arcybiskup Metropolita Jaibrzykow- 

ski. J. E. wraca do Wilna dziś wieczorem. 

MIEJSKA. 
— Mała sała Miejska. Z dniem 1 grudnia 

upływa termin dzierżawy przez miasto Małej 

Sali Miejskiej przy ul. Końskiej. 

Sprawa dalszej dzierżawy zostanie osta- 

tecznie zdecydowana na komisji finansowej, 

która wypowie się co do pokrycia budżetowego 

sumy dzierżawnej. 

— Praca w piekarniach. Organa inspekcji 

pracy przeprowadzają obecnie lustrację piekarń 

w celu stwierdzenia jak dalece przestrzegane 

są przepisy o odpoczynku niedzielnym. 

POCZTOWA 

— Inspekcja ministra Kalińskiego. Mini- 

ster Poczt p. Kaliński po przeprowadzeniu 

inspekcji w Grodnie, w poniedziałek rano przy- 

bywa do Wilna. 

  

UNIWERSYTECKA 

— Muzeum Przyrodnicze U. S$. В. w okre- 

sie zimowym w dalszym ciągu będzie dostępne 

dla zwiedzających we Środy i niedziele od 11 

do 14-tej godz.; w środy należy zwracać się 

do Zakładu Zoologji U. S. B. (Zakretowa 23, 

I wejście). Pragnący zwiedzać w niedziele 

winni najpóźniej w sobotę zawiadomić O tem 

Muzeum piśmiennie lub telefonicznie (Nr. tele- 

fonu 9-78). W razie brąku zgłoszeń w nie- 

dziele muzeum będzie zamknięte. 

AKADEMICKA 

— Koło Etnologow Stud. U. S. B. W ponie- 

działek dnia 27 b. m. o godz. 18-tej odbedzie- 

się w Seminarjum Archeologji Klasycznej U. 5. 
B. (Zamkowa 11) Zebranie naukowe. Na po- 

rządku dziennym referaty z materjałów do 
monografji wsi Mieszkańce pod Wiłnem. 1. ref. 

Kol. K. Domaniewskiej p. t. „Wnętrze chaty”. 
2. ref. kol. Z. J. Korybutiaka p. t.„Miary i 

widziani. wagi'. Wstęp wolny. Goście mile 

-- Akademickiego Koła Polskiej 
Macierzy Szkołnej w Wilnie komunikuje, że 
następny, z cyklu „Popularne odczyty  nie- 
dzielne” odczyt odbędzie się dziś w niedzie- 

lę dnia 26 b. m. o godz. 5-tej min. 30 wiecz. 
w łokalu Biura Połskiej Macierzy Szkolnej, 
ul. Wileńska 23 m. 9. 

Odczyt na temat „Z biegiem Wisły” ilustro- 
wany będzie przezróczami. Wstęp bezpłatny. 

naturalny, krajowy, tani 

środek przeczyszczający Naturalna Sół Mor- 
szyńska. Torebka, zawierająca jednorazową 
dawkę, tylko 20 gr. Do nabycia w aptekach 

i drogeriach. 

Znakomity, 

ŻYDOWSKA 
— Ze Stów. Studentów żydów, Wczoraj 

kurator Stowarzyszenia Studentów Żydów prof. 
Rose przyjął delegację studentów żydów, któ- 

rzy interwenjowali w sprawie zawieszenia dzia- 
łalności zarządu stowarzyszenia. P. kurator po 

wysłuchaniu delegacji cofnął swą decyzję o 

zawieszeniu i pozwolił na ponowne otwarcie 

stowarzyszenia. (k). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Pedjatrycznego. Dnia 27 b. m. 

ogodz. 20-tej w lokalu Ośrodka Zdrowia (ul. 

Wielka 46) odbędzie się posiedzenie Wil. Oddz. 

Polsk. T-wa Pedjatrycznego. Goście mile wi- 
dziani. 

— Posiedzenie Oddziału Polskiego T-wa 

Historycznego odbędzie się dnia 27 b. m. w 

SĘ TU ii i ZO ZOK ORAWA e k NS 

Najpoważniejszą spółdzieiczą instytucją bankową w Poisce a 

CENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzplitej. 

DAJE CAŁKOWIT. LAK PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE, 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów 
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę wy- 
twórców — drobnych rolników, a temsamem łagodzi 

skutki kryzysu rolniczego. 

Składając swe oszczędności w Centrainej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko korzyści dia siebie, ale służymy także i sprawie publicznej. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE 
` 

Emma      
Hurt 

wiL 
NIEMIECKA 26, tel. Kr. 251. 

Poleca w wielkim wyborze rozmaite skóry futrzane: lisy srebrne, nurki, bobry oraz 
gotowe płaszcze damskie, najnowsze modele. 

Nie zważając na podniesienie cłs, ceny pozostały bez zmian nizkie, 
Sprzedaż na najwygodniejszych warunkach spłat, 

  

WILNO, MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 

SKŁAD FUTER 

CH. FAJN 

  
  

    
    

   
Detal 

    

ONIKA 
poniedziałek o godz. T-ej wiecz. w lokalu Se- 

minarjum  Histor (Zamkowa 11). Na porząd- 
ku dziennym odczyt J. E. hachana Serai Szap- 

szała p. t. „Stosunki polsko - perskie w po- 
czątkach XVII w.'. Ze względu na osobę pre- 

legenta i temat odczytu pożądane jest jaknaj- # 

liczniejsze audytorjum. Goście mile widziani. 

— Zebranie robotnicze. Przedwczoraj od- 

była się konferencja Zarządów Robotniczych 
Związków Zawodowych w Domu Robotniczym 
przy ul. Wielkiej 34. W konferencji wzięło 
udział 111 członków Zarządów, reprezentują- 
eych 9 Związków. Przybył również w charak- 
terze gościa inspektor okręgowy pracy p. Le- 

ski. Obradom przewodniczył poseł Bro 
kowski, który złożył obszerne sprawozdanie 
z działalności Rady Głównej Zjednoczenia Ro 
botniezych Związków Żawodowych Ziem 
Półnoeno-Wschodnich, in iując jednocześ- 

nie o sytuacji na wileńskim rynku pracy, 
gdzie ostatnio dzięki staraniom Rady bezro- 
bocie znacznie zmalało. 

Na 1500 członków Związsu, w tej chwili 

tylko około 300 nie ma pr: Ostatnio uru- 
chomiona huta „Vitrum'', zatrudniła 200 ro- 

      

    
    

    

          

koiników. W najbliższym czasie, ma być u- 

ruchomiona fabry: wyrobów  futrzanyca 

przy ut. Popławs gdzie znajdzie pracg 
około 100  rohotn Poset  Brokowski 

    ost poziomu pracy от- 
a wśród człon- 

mni, jaki ogól 

  

Zi ił 

    

neni!. 

Po sprawozdaniu 
odbyła się dyskusja, w 

      

  

również os p. starosta Kowals 

— Sekcja Uświadomienia Religijnego  ро- 

daje do publicznej wiadomości, że w dniu 

26 b. m. o godz. 4.15 odbędzie się w lokalu so- 

dalicyjnym (Wielka 64) zebranie Sekcji Uś- 

wiadomienia Religijnego z referatem ks. Ma- 

cewicza p. t. Chrystjanizm w swoich  roz- 
gałęzieniach. 

— Odczyt. Komisja Organizacyjna oddziału 
w Wilnie Związku Księgowych w Polsce zawia- 

damia, iż w poniedziałek dnia 27 bm. o godz. 
19,30 w lokalu Tow. Ubezp. „Przezorność” je- 

den z prawników wileńskich wygłosi odczyt, 

na temat „Nowy kodeks karny*. Wstęp wolny. 

— Zebranie Koła b. wychowanek gimn. SS. 
Nazaretanek z referatem kol. Szwykowskiej pt. 

„Wycieczka do Szwecji* odbędzie się w nie- 
dziełę dnia 26 b. m. o godz. 4 p. p. Projek- 

towane jest wspólne pójście do teatru. 

— Zarząd Związ. Służ. Dom, Im. św. Zyty 

Dnia 26 listopada r. b. w Związku Żen. Służby 

Dom. Im. św. Zyty przy z/k  Kazimierzow- 
skim 3 o godz. 6 wiecz. odbędzie się zebra- 

nie plenarne członkiń na które uprzejmie zapra- 
sza Zarząd. 

      

     | naswiellony 
promieniami 

ullrafiołkowemi 
krem ULTRA SOL da Justra 

RÓŻNE 

— Biuro Kolportażu Komitetu „Tygod- 
nia Książki Polskiej'* w Wilnie, zorganizo- 
wane przez Komisję Kolportażową tegoż Ko- 
mitetu, czynne będzie eodziennie od  ponie- 
działku do soboty włącznie, t.j. od 27-XI do 
2 -XII w lokału, użyczonym na ten cel przez 
Bibljotekę im. Wróblewskich — ul. Zygmun- 
towska 2, pałac poTyszkiewiczowski, tel. 
13—76, w godzinach od 10 rano do 3 po poł. 
oraz od 4 do 7 wiecz. 

Biuro wydawać będzie do sprzedaży książ 
ki, nadsyłane przez księgarzy, wydawców, 
oraz instytucje wydawnicze po specjalnie zni- 

żonych na ten tydzień cenach w celach pro- 
pagandy książki, oraz rozsyłać na miasto 
swych kolporterów. 

Prócz książek z dziedziny literatury pięk 
nej, Biuro posiada również wydawnictwa nau- 

kowe i popularno-naukowe, dużo wydaw- 
nietw regjonalnych wileńskich, oraz propagaa 
dowe afi i nalepki Głównego Komitetu 
Warszawskiego. 

Biuro organizuje prócz kolportażu ulicz- 
nego w koszach, krążenie po domach, biurach, 
urzędach i instytucjach, oraz stolixi z bibljo 

teezkami wędrownemi — w bibljotekach о-- 
światowych, świetlicach, ogniskach zrzeszeń, 
stowarzyszeń i związków zawodowych, w cu 

kierniach, stołówkach, restauracjach i  tea- 
trach. 

— Pokłosie Święta Niepodległości,  Sta- 
raniem Wileńskiego Koła Stowarzyszenia Urzę- 
dników Skarbowych w rocznicę niepodległości 
odbyła się uroczysta akademja po raz pierw- 
szy sali przy własnym lokalu. 

Akademję zaszczycił swoją bytnością Pan 
Wojewoda oraz wielu przedstawicieli Świata 

    

    © wieku lat 57 dnia 

w poniedziałek dnia 27 b.m. o godz. 

godz. 4 po poł. 

O czem zawiadamia przyjaciół 
głębokim smutku 

i Justyna 

O czem zawiadamia 

wojskowego, instytucyj państwowych, samo- 

rządowych i społecznych. 

Do uświetnienia obchodu, który zagaił 

krótkiem, lecz ładnem przemówieniem Prezes 

Izby Skarbowej p. Edward Ratyński, przyczy- 

nił się przedewszystkiem udział orkiestry 6 

p. p. Leg oraz deklamacje i śpiewy artystów 

dramatycznych i operowych pań Górskiej : Hen- e 
drych i Sciborowej oraz panów prof. Ludwi. 

ga i Tatarkiewicza. Z dużą pomocą już po- 

raz drugi spotkał się Zarząd Koła ze strony 

wysoce uczynnego Pana Dyrektora Teatrów 
Szpakiewicza. Referat oparty o szerokie tło hi- 

storjozoficzne, wypowiedział kol. K. Wojcicki. 

—Czarna kawa „Strzelecka*. Zarząd Gar- 

nizonu Związku Strzeleckiego m. Wilna, uprzej- 

mie prosi o łaskawe przybycie w dniu 2 
grudnia (sobota) r. b. do cukierni „Zielonego 

Sztrala“ — Mickiewicza 22, gdzie rozpocznie 

się punktualnie o godz. 23 i trwać będzie aż do 

rana, ostatnia przed adwentem „Czarna Kawa — 

Dancing“. я 

Bufet na miejscu zaopatrzony w smakołyki 
Strzeleckie. Ceny kryzysowe. Wstęp 1,50 gr. 
Akademickie 1 zł. Karty wstępu wydane po- 
przednio są ważne. 

— Psie figle. Wczoraj o północy szereg 
osób w mieście został zaalarmowany - dzwon- 

kami telefonicznemi jakichś anoni- 
mowych „kawalarzy“. Wysoce „dowcipny” ten 
żart Świadczący aż nadto dobitnie o pozio- 
mie kulturalnym jego autorów polegał na 
obudzeniu ludzi, którzy już udali się ną spo- 
czynek. Za każdym razem gdy na sygnał dzwon- 

ka podnoszono słuchawkę, nikt się nie zgłaszał. 
Większość tych anonimowych telefonów odby- 
wała się z numeru, który dyżurująca telefoni- 

stka zanotowała i to da możność wyciągnięcia 
konsekwencji w stosunku do amatorów tych ło- 
buzerskich dowcipów. 

— Koło Sióstr Pogotowia Sanitarnego Poł- 
skiego Czerwonego Krzyża przypomina, że 
dziś nastąpi zwiedzenie miejskiej elektrowni. 

Punkt zborny dla członków Koła w lokalu Czer- 
wonego Krzyża o godz. 11.30. 

— „Dzieci dla dzieci*. Dziś w niedzielę 
dnia 26-go listopada b. r. — staraniem Sekcji 

"Teatralnej  Chrzešcijaūskiego = Uniwersytet 
Robotniczego Metropolitalna 1, odbędzie się 
specjalne widowisko dła dzieci p. t. „Dzieci 
dla dzieci”. 

W programie: — pogadanka, komedyjka w 
2 odsłonach „Ach! być cyganem", wierszyki tań- 
ce i śpiew. Pocz. o godz. 5-tej pp. 

Wstęp dla młodzieży bezpłatny. 

Jednocześnie, „Ch. U. R." gorąco poleca 
uwadze szerokich warstw pracujących, — оф- 

czyt p. Kazimierza Petaszewskiego p. t. „Ce- 

chy rzemieślnicze w dawnej Polsce" — który 
zostanie wygłoszony dziś t. j. w niedzielę 26-go 
listopada r. b. o godz. 14-tej przez mikrofon 
Rozgłośni Wileńskiej . 

— Wyjaśnienie, W związku z notatką „Za- 

bawa w szkole „Promień'*, drukowaną dnia 

25 b, m. Redakcja czuje się w obowiązku wy- 

jaśnić, iż zaszła tu pomyłka co do nazwy 

szkoły. Treść notatki dotyczy szkoły odzie- 
żowej im. Promienistych nie zaś Prywatnej Ko- 

ze edukacyjnej szkoły Powszechnej „Promień". 

   [ENARCHIE PLEU 
sA NAJLEPSZE PEJFUMY 

ee) i WODY KOLOŃSKIE 
   

Podwórzowi grajkowi e okradli mieszkanie 
ex akrobata cyrkowy przewodził szajce 

WILNO. Ostatnio popełniono w mieście 
kilka kradzieży mieskaniowych, sprawcami któ- 
rych jak się okazało byli grajkowi podwórko- 

wi z niejakim Janem Grzędą i Bol. Zwolińskim 
na czele. 

Grzęda, ex-akrobata cyrku poznańskiego 

obchodząc podwórka orjentował się co do zwy- , 
czajów zamożniejszych lokatorów, których w 
odpowiednich momentach okradano, 

Pukając do drzwi po datek, Grzęda stwier- 

dziwszy że nikogo w mieszkaniu niema robił 
nasamprzód odcisk zamka lub kłódki, a przy 
następnej wizycie otwierał drzwi dobranym 
kluczem i dostawszy się do upatrzonego miie- 
szkania okradał je doszczętnie. 

Zdolności akrobatyczne zabezpieczały go 
do pewnego stopnia przed ujęciem w wypad- 
ku nadejścia kogoś z domowników. W celu u- 
możliwienia sobie ucieczki Grzęda otwierał 
okno, i gdy tylko ktoś wchodził, wyskakiwał 

przez nie niezależnie od wysokości. 
Grajkowię aresztowani przez policję w 

czasie obławy przyznali się do sześciu kra- 
dzieży. 

Skradzione rzeczy sprzedawano przygod- 
nie lub w pewnym zajeździe przy ul. Kolejo- 
wej 15. 

Wobec stwierdzenia udziału grajków w 
ostatnich kradzieżach policją aresztowała 13 
osób poszlakowanych o naleženie do bandy. 

Panika na ul. Sierakowskiego 
WILNO, Wczoraj w dzień, na ul. Sierakow- 

skiego wystraszyły się trąbki samochodowej ko- 
nie wojskowe i poczęły ponosić, co wywo- 
łało panikę wśród przechodniów. Pędzące wdół 

konie zawadziły o mur i wywróciły wóz. 
Żołnierz - woznica wypadając na bruk od- 

niósł obrażenia całego ciała. 

Eleonora Rybska 
po ciężkich cierpieniach opatrzona S.S. Sakramentami zasnęła w Panu 

Nabożeństwo żałobne za spokój dusz 

Wiktora Go 
Franciszka Lipienia 

CZŁONKÓW WILEŃSKIEGO T-WA DOBROCZYNNOŚCI 

odprawione zostanie w kaplicy T-wa dn. 27 b. m. o 

  

   

23 listopada 1933 r. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odpra wione w kościele św. Jakóba 

9 m. 30. 

Eksportacja na cmentarz Bernardyński odbędzie się tegoż dnia o 

i znajtmych zmarłej pogrążona w 

RODZINA PIMONOWYCH 

    

ы 
dlewskiego, 

  

       
Strumiłły, 

       

  

godzinie 7 rano.      

    

     
   ZARZĄD 

Eksportacja zwłok ś.p. 
St. Łopacińskiego 

Wezoraj, o godz. 9 rano w kościele 
Jakóba odprawiona została msza Św. za spo- 

św. 

b.m. b. sędzie 
lu Apelacyjnego ś. p. Stanisława Łopa- 
go. Mszę św. i modły przy katafalku 

odprawił ks. proboszez Żebrowski. 
Na nabożeństwo licznie stawik , się 

prz dstawiciele wileńskiej magistratiry oraz 
ziemianie, 

Reprezentowane były również władze wi- 
leńskie. 

O godz. 4 po poł. ruszył kondukt żałob 
ny od kościoła św. Jakóba w stronę Roszy, 
gdzie zwłoki ś.p. sędziego Łopacińskiego zło- 
żono w grobach rodzinnych. 

Na grobie złożono kilkanaście wieńców 
od rodziny, organizacyj ziemiańskich, Związ- 
ku Polaków z Inflant, organizacji Sędziów i * 
mem Rady Adwokackiej i przyja- 

ciół. 

ALL INTO POST EROR 

Podziekowanie 
Serdecznie dziekujemy Kuratorjum i Te- 

atrowi, za pozwolenie uczęszczania nam do 
teatru i oglądania nieraz bardzo pięknych 
sztuk, zwłaszcza chciałyśmy podziękować te- 
raz za wystawienie „Dziadów'* Mickiewicza. 

Idąc do teatru, bałyśmy się, żeby nie po- 
psuć sobie wrażenia, jakie zostało po przeczy- 
taniu i opracowaniu ich w szkole. Jednak 
utwór ten po przedstawieniu urósł w naszych 
oczach do rozmiaru prawdziwie wielkiego i 
natchnionego dzieła poety. A gra artystów 
wprowadziła nastrój taki, że przedstawienie 
to, było nie widowiskiem dla oczu naszych, 
-ale przeżyciem dla dusz. Młodzież powojen- 
nna pomawiana jest ezęsto o brak kultury i 
dążności do ideałów, jednakże tem, co dał 
mam teatr w przedstawieniu „Dziadów'* prze- 
jęłyśmy się do głębi wszystkie i za tych kil- 
ka chwil, spędzonych zdala od szarości dnia 
codziennego, wśród cudnych świateł i barw, 
muzyki i harmonji wiersza, młodzież Pań- 
stwowej Szkoły Przem.-Handl. Żeńskiej im. 
Emmy Dmochowskiej w Wilnie w tej formie 
składa gorące podziękowanie Kuratorjum, Dy 
rekcji Teatru i Artystom. 

Następują podpisy uczenie. 
RER S 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 

Dziś o g. 4 pp. i 8.15 w. 

Czar Oalca 
we wtorek 28. XI. 

  

kój duszy zmarłego w dniu 2: 

        

  

   

  

Pod białym koniem 
Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, upo- 

śledzonem trawieniu, obstrukcji, zaburzeniach. 
przemiany materji, pokrzywce i swędzeniu, 

naturalna woda gorzka „Franciszka Józefa* usu- 

ма 2 organizmu substancje gnilne, zatruwa- 

jące organizm. Zalecana przez lekarzy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski POhulanka. Dziś, w nie- 

dzielę 26 b. m. z powodu wyjazdu do Grod- 

na przedstawienie w Teatrze na Pohulance za- 
wieszone. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, — 
Dziś ostatnie przedstawienia „Czar walca" z 
występem Marji Kaupe. Dziś o godz. 4-tej pp. 
grana będzie z występem Marji Kaupe op. 

„Czar walca". Wieczorem 0 godz. 8.15 po raz 

ostatni w sezonie „Czar walca". Ceny miejsc 

na oba przedstawienia — zniżone. 
Jutro w poniedziałek z powodu generalnej 

próby z wtorkowej premjery — przedstawienie 
żawieszone. 

— Premjera wtorkowa „Pod białym ko- 
niem", We wtorek, po raz pierwszy - grana 
będzie sensacyjna operetka Benatzkiego „Pod 
białym koniem", która od dwuch łat utrzy- 

muje się na repertuarze Paryża, Berlina, į Wie- 
dnia.. Nad całością przedstawienia czuwa re- 

żyser M. Tatrzański, stronę muzyczną prowa- 
dzi M. Kochanowski. Na tle zespołu, składa- 

jącego się z kilkudziesięciu osób, chórów, sta- 
tystów, drugiej orkiestry, w rolach popiso- 
wych wystąpią: Halmirska, Kaupe, Łasowska, 

— Teatr Rewjowy „Gong* — Trocka 2. — 
Dziś i codziennie wspaniała rewja, ciesząca się 
wiełkiem powodzeniem p. t. — A—ku—ku, pod 

kier. artyst. Z. Gozdrowy - Dawęskiego. W dn. 
powszednie 2 przedstawienia o godz. 19-tej i 
21-ej — w soboty, niedziele i święta po cenach 
ulgowych popołudniówki o godz. 16-tej.



  

  

|. (Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

A Co GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Toto. 
HELIOS — Dziś żyjemy. 
CASINO — Biała trucizna. 

ROXY — Światła i cienie macierzyństwa 
LUX — Człowiek - małpa. 

WYPADKI I KRALC —EZE. 
—Falszerstwo pieniędzy. W ub. kwartale 

na terenie województwa zakwestjonowano około 

3:tys. fałszywych monet. Ujawniono 5 fabry- 

czek tych montet oraz aresztowano 35 osób po- 
szłakowanych o kolportaż fasyfikatów. 

— Skradzione rury. 32 sztuki rur 

zaeyjnych, wartości 286 zł. skradziono na 

szkodę firmy „Elektro'', z dziedzińca domu 

    i     

  

Funduszu Kwaterunkowego przy ul. Zanie- 
meńskiej. 

— Rozbierały płot. Plutonowy Koniecz- 

     

  

ny Józef ze szpitala wojskowego z 

Pietrusewiez Paulinę i C 
Aleksandrę (ul. Cmentarna) 

ezynku kradzieży płotu na szkodę 
tałal. 

— Amator fotosów. Kurjesz 

eownik kina „Wi przy ul. 
Albin, 

Wielkiej 25 
pra- 

za-    

   
trzymał Baniewicza lldefonsa (Mostowa 4) 

na kradzieży fotosów z wyst goż kina. 
— Spadła ze schodów. © owa Ro-    

        

     

  

zalja (ui. Stefańska 36), | 
chodząc ze swego no g 

sie na pierwszem piętrze, | 
własnej nieostrożności 

sobie głowę. Pogotowie we 
staruszkę d szpitala św. Jakóba w st 

zagrażającym życiu. 

— Przywlaszczenie. Zelikowska Niucia (ul. 

Wielka 18) przywłaszczyła palto karakułowe, 

wartości 2.000 zł., należące do Flekser Marjaszy 

(Lwowska 5). 

   

  

— Podrzutek. W klatce schodowej do- 

mu Nr. 15 przy ul. Makowej znaleziono pod- 
rzutka płei żeńskiej w wi ю 

    dziecku byla karika w 

napisem „Luba Kac““. 

języku żydo 
Podrzutka nmieszczo- 

   

    

  

no w Przytułku żydowskim przy ul. Połoe- 

kiej Nr. 5. 
— Przemyt. U ela sklepu spożyw 

czego Lls: na Rubina fańska 5)      
leziono 95 kilogramów rodzynek, pochodzą- 

sych z przemytu. Wdrożono pochodzenie. 

WILNO — TROKI 
— STRZELAJĄCY SZWAGIER W dnia 

24 b.m. o godz. 13 Kiziniewicz Bolesław, mie- 

szkaniec wsi Poszyłajcie, rejonu P.P. Rzesza, 
zawiadomił policję o następującem zajściu. W 
tym dnin między godz. 10 a 11 szwagier Ki- 
ziniewicza, Józef Śnieszko, strzeliił dwukrot 

nie z obciętego karabinu do Kiziniewicza w 

zamarze pozbawienia go życia. Strzały chybi- 
ły. Kiziniewicz z trudem zdołał rozbroić swe- 
go szwagra. Obydwaj toczą od pewnego cza 

su spory o ziemię i na tem tle wynikło opi- 

sane zajście. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„TOTO“ — „PAN“. 

O kilometr možna poznač film francuski, a 

w nim wpływ Rene Claira. Režyser filmu „Toto“ 
Jacques Tourner wcale zresztą nie ukrywa swo- 
ich aluzyj do Clairowskich tematów. Wyraźnie 
nawet skierowuje uwagę widza na motywy z 

„Miljona” i „Niech żyje wolność". 

Beztroski paryski gawroche Toto (Albert 
Prejean) poznaje przypadkiem miłe dziewczę i- 

mieniem Ginette (R. Saint-Cyr). Jak się poznali, 
tak się pokochali. Toto radby dla swojej lubej 

nieba przychylić, w więzieniu nawet nie traci 
' humoru, bo ma ze sobą porte-bonheur — podo- 

biznę Ginetty. Na konkursie piękności podrabia 
kartki do głosowania, lecz zamiast cyfry 9 pi- 
sze 6. Mimo nieudanego podstępu Ginette zo- 
staje królową. Omal nie rozdzieliło to kochan- 
ków, nie pomogły nawet niegodne sztuczki gru- 

bego bankiera (Jim Gerald) i amor vincit — i 

wszystko jest w porządku. 

Treść jak treść, ale nastrój, podejście reży- 
serskie, gra — pierwsza klasa. Bardzo miły i 
sympatyczny film. Dostarcza szczerej rozrywki 
i wart jest obejrzenia. 

Dodatki dobre. 
, Mniej godne uznania jest zachowanie kon- 

trolera magistrackiego, dyżurującego w kinie 
„Pan* we czwartek 23 bm. Ani grzecznością ani 

taktem gentleman ten się nie odznacza. Widocz- 

nie mało widział filmów francuskich, gdzieby się 
mógł nauczyć wielu rzeczy przyjemnych 1 po- 

żytecznych. Nie każdy jednak lubi filmy fran- 
cuskie. Niektórzy wolą amerykańskie motywy 

obyczajowe. Tad. C. 

Film propagandowy P.C.K. 
WARSZAWA PAT. — W piątek po połu- 

dniu w sali kinoteatru „Casino* odbył się pokaz 
filmu propagandowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża, zorganizowany staraniem zarządu głów- 
„nego tej instytucji. Pokaz filmu zaszczycił swą 

obecnością P. Prezydent Rzeczypospolitej w to- 
* warzystwie małżonki. 

U wejścia do kinoteatru powitali Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej przedstawiciele wiadz 
naczelnych PCK z prezesem komitetu głównego 
p. Potockim i przesem zarządu głównego Darow 
skim na czele. Dzieci, należące do kół młodzie- 
ży PCK, wręczyły pani Mościckiej wiązankę 

kwiatów. Przed rozpoczęciem pokazu nacz. dy- 

rektor PCK dr. Zakliński zilustrował w krótkich 
słowach udział PCK w akcji organizowania po- 
mocy ludności cywilnej na wypadek katastrofy, 
klęsk żywiołowych i wojny. 

Następnie wyświetlony został film PCK o 

ratownictwie ogólnem i przeciwgazowem. W po- 

'kazie wzięli udział przedstawiciele władz cywil- 
nych i NS 

* kie propozycje nawiązania b. 

Wybory do rad gromadzkich 
Wyniki wyborów do rad gromadzkich 

z dnia 23 i 24 listopada. 
Akcją wyborczą były objęte 4 powiaty z 

75 gromadami, podzielonemi na 280 okręgów 

wyborczych. Na listy BBWR przypadło 1398 
mandatów, na listy opozycyjne — 14 mandatów. 

Zaznaczyć należy, że całkowita akcja wybor- 

cza w dn, 24 bm. została zakończona na terenie 

pow. brasławskiego dając w sumie 2088 manda- 

tów radnych i tyluż zastępców. W dniu 23 b. m. 

została zakończona całkowicie akcja wyborcza 

do rad gromadzkich na terenie powiatu świę- 

ciańskiego, dając 2232 mandaty radnych 
tyłuż zastępców. 

Na dzień 25 b. m. pozostały tylko 2 powia- 
w których w dniu tym zakończona 70- ty, 

stanie całkowicie akcja wyborcza do rad gro- 
madzkich i tem samem na terenie całego woje- 

wództwa wileńskiego wybory do rad  gro- 

„madzkich będą zakończone. 

  

Przed meczem Polska—Niemcy 
Śledząc wrazenie, jakie wywołała w kra: 

jach zamteresowanych zapowic 

karskiego Polska - Niemcy, można dojsć do 
wnioskn, że znacznie większym zaciekawie- 
niem mecz ten cieszy się w Niemczech aaiżel 

  

   

  

- u nas. 

Niemcy, które tyle razy 

    

   

zego z nami 
kontaktu, które dotychczas ignorowały spozt 

polski obecnie zapałały wieiką chęcią pozna- 
swego wschodniego sąsiada. 1 

kie niemal codziennie ie są 

różnemi wzmiankami dotyczącemi grudniowe- 

ge meczu. 
Nieznaczne zwycięstwo reprezentacji cze- 

chosłowackiej odniesione niedawno w spotka- 
niu z naszą, wywalczone po rownorzędnej nie 

mal grze budzi w nich do pewnego stopnia 

respekt. Porzucono więc zamiar skompleto- 

wania swej drużyny wyłącznie z graczy okrę- 

gu berlińskiego i hamburskiego w obawie, że 

skład taki może okazać się niewystarczająco 
silny i nie dawać gwarancji zwycięstwa i się 

gnięto do najsilniejszych okręgów Niemiec za- 

chodnich i południowych. 
Narazie składu jeszcze nie ustalono, nato 

miast czynione sa przygotowania wszystkich 

szczegółów zawodów. 
Mecz odbędzie się w berlińskim stadjonie 

pocztowym, który odpowiednio przebudowa- 

no. Rozpoczęto już przedsprzedaż biletów, 

    

   

czego 1000 bezpłatnych rozdzielono między 

tak zwaną młodzież hitlerowską, a 2000 mię- 
dzy bezrobotnych Brandenburgji. 

A u nas? U nas opinja publiczna podzie 
i liła się na dwa obozy. Jedni wyrażają swe 

zadowolenie, twierdząc, iż bliższy kontakt z 

taką potęgą sportową, jak Niemcy wyjdzie 

nam na korzyść, drudzy — npolitykierzy — 
przytaczają argumenty natury politycznej i 

wskazują na zły wybór terminu, a są wresz- 
cie tacy (Zw. Maxabi), którzy zapowiedzieli 33 

otwarcie bojkot tej imprezy, bojkot, rzecz jas 

ma, mający jedynie moralne znaczenie. 
Nie ulega kwestji, że termin meczu jest IRON 

dla nas b. niekorzystny. Mamy graczy prze- 

męczonych tylko co zakończonemi walkami li- 
gowemi, przemęczonych fizycznie i moralnie 
Niemcy natomiast są w pełni sezonu, niemał 

że wypoczęci i w formie. Ta jedyna okolicz- 

ność była wystarczająca, by ofertę niemiecką 
potraktować nieco inaczej, domagając się in- 

nego terminu. 
Nasz kapitan związkowy również nie jest 

zachwycony doborem terminu spotkania, lecz 
czyni wszystko co może, by jaknajlepiej przy 

gotować się do meczu. Przygotowania te nie 

mają sobie równych. Obóz treningowy w Kra 
kowie, dwa mecze treningowe reprezentacji, 

opieka nad członkami drużyny reprezentacyj- 

nej -— oto akcesorja, jakimi dotychczas żaden 
z mecz międzynarodowy nie był poprzedzony. Choroby skórne, wene- 

  

  

Dziś premjera! Polski dźwiękowiec według fascynującej powieści A. Marczyńskiego 

e Stefanem Jaraczem x: głównej 

p.t. „Biała Trucizna 
66 Frapująca treść! Genjalna obsada! Żywe polskie 

Ceny niskie. 
słowo. —— Nad program: Wspaniałe dodatki. 
Sala dobrze ogrzana, 

O godz. 12-ej Poranek dla wszystkich 
egzotyczny film p. t. 

„НГ Е 
нышхс‹ KORONA ввгомо! JOAN CRAWFORD i Gary COOPER Dz. baikos 40 gr 

99 

66 Po cenach 
popułarnych. 

  

  

dz. part ы 
w przecudownym kapitalnym filmie DZIŚ ŻYJEMY z. parter 75 gr. 

wiecz. balkon 54 gr. 
Nad program: Święto Kawalerji Polskiej w Krakowie wiecz. parter od 90 gr. 

  zaprosi Ё ; na swój S 5 & 
sia EO vs zpieg w masce 
sk mia 7. w-g powieści sensacyjnej Antoniego Marczyńskiege, 

o kina 
  

  

w którym wystąpuje jako agentka wyw.państwa ośc. 

Ulubieniec świata całego fascynuje i czaruje er re iea Wilnian w stokroć lepszej kreacji nmiż 
„POD DACHAMI PARYŻA'* 

„T O Т © 5‹ 
Wystawa, bajeczna. Muzyka i pieśni cudowne. Nadprogram wspaniały. Sala dobrze ogrzana. Ceny zmiżone. 

„PAN“ 

LUX 
  

Dziś ostatni dzień!  Superfilm egzotyczny genjalnego W. 8. VAN DYKE'A. 

„CZŁOWIEK - 4AŁPĄC 
W rol. gł. JOHNY WEISMUELLER, rekordzista - pływak, najlepiej zbudowany mężczyzna świata. 
Walka ze Iwami, małpami, krokodylami, słoniami, plemionami dzikich tubylców. Autentyczne zdjęcia. 

Emocja nad a nad emocjami. Nad program: aktualja a dźwiękowe. 

  

  

    

  

  

      

„LEKArZE B Skład sukna, manufaktury i jedwabiu 

as“ g J. KOBRYNSKI 
MS Wilno, Niemiecka 31. 

a Wielka, tania sprzedaż 
kb = rej resztek i materjałów wysortowanych 

weneryczne, kobiece sukiennych, jedwabnych, wełnianych etc, 
RARE Ža oraz towarów płóciennych i Inianych. m 

______ fenv niebyvwale B cv niebywale niskie. Prosimy przekonać się. . 
DOKTOR 

Zeldowicz 

  

  

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

1-go grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

POKO] — 
DG WYNAJĘCIA |pĄ Potizeb VA 

ryczne, us mo- Portowa 23--24, GiG d 8 R © sli Aa ap POSZUKUJĄ 
czowyć ciepły, umeblowany kę: z niemieckim do PRACY 

очо аЪ(‘)!ЁТ?ОЦКБ do 8 z wygodami. z gwarancją szybkiej dostawy przygotowania do 
r i wysyła WV- kJ. gimnazjalnej — — — — — — ZELDOWICZOWAM1ESZKANIE DOM HANDLOWY na wyjazd blisko Młoda osoba 

kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
ой 12 — 2 1 од 4—б 
przeprowadzili się z 

Mickiewicza 24 

DO WYNAJĘCIA 
5-cio pokojowe sło- 
neczze ze wszel- 
kiemi nowoczesny- 

W iE. SZUMAŃSCY 
Wilno, ui. Mickiewicza Nr. 1.     

Wilna. Zgłaszać się ® 
Dąbrowskiego 3 m. 
6 od 2 g. do 5. 

ukończcnem śŚred- 
niem wykształceniem i 
szkołą zawodewą przyj - 
mie wszelką posadę do 
dzieci. Może przygoto” 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

  

nówogfódzka 
— Przyjęcie u p. wojewody. W dniu 25 

b. m. p. wojewoda Świderski przyjął nawo- 

mianowanego starostę powiatowego w Lidzie p. 

Bieńkiewicza, p. Śliźnia z Dziewiątkowicz, d-ra 

Wadasa zastępcę starosty powiat. w Nowo- 

grodku į red. Jacka Rolickiego. 

— Konierencja w sprawach młodzieżowych. 

W dniu 25 b. m. p. wojewoda Świderski odbył 
konierencję w sprawach młodzieżowych z po-- 

słem St. Poźniakiem,  przedstawicielami Zw. 
Młodzieży Ludowej: delegatem Zarz. Gł. z 

Warszawy, posłem |. Gorzkowskim, prof. 

wojew. Zw. Mł. Majchrzyckim — prezesem 
Ludowej, oraz delegatami ze strony Zw. Mio- 

dz.eży Wiejskiej pp. inż. T. Molińskim — pre- 
zesem wojew. Zw. Mł. Wiejskiej, P. Sieczko — 

kierownikiem Związku. 

edądadlate,rocaioKshrdluetaoinshrdleutaoinetaoin 
W wyniku konferencji wyłoniono komitet 

unifikacyjny z p. pos. Poźniakiem na czele. 
  

LECZNICA 
Litewski go Stow. Pomocy Sanitarnej 

ul. MICKIEWICZA 33 a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) 

Przyjęcia cherych ambnlatoryjnych przez le- 
karzy specjalistów w godninach w dzień od 
9—2 wieczorem 5—?7 oraz obłożnie chorych 

o każdej porze dnia i nocy. 

Giełda warszawska 
Z dnia 25 listopada r.b. 

Belgja 12410 — 12441 — 

Gdańsk 17; — 173,7 

Holandja : 

  

      

    

   

   

     

Nawy York czek 
Nowy York kabel. 
Paryż 3 5 

  

` 150.00. 
— 1715 

prze- 

Szwajca 
Berlin w obr. 

ważnie mocniejsza. 

AKCJE: 

Bank Polski 79. Cukier 

wice 9.60 — 9.75. Tend. przew: 
Sza. 

pryw. 212.53. Tend. 

  

      

Dołar w obrotach prywatnych 5.60. 
Rubel złoty 4.71. 

  

M. Gordon :: | 
NIEMIECKA 26. 

Į tania p ab, 
materjałów wysortowanych o: resztek 

jedwabiu, wełny, materjałów bawełnianych. 
  

  
Prosimy odwiedzić nasz skład aby się przekonać w jak niskiej cenie można 
m nas nabyć materjały na nbrania i palta męskie oraz damskie suknie etc. 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

  

  

— Gen. M. Zaruski: Na Skrzydłach Jach 
tów (Dookoła Ziemi T. X.) Książnica Atlas. 

Zbiorek niniejszy zawiera opisy podróży, 
odbytych na polskich jachtach oraz nowele, 

w których miejcem akcji są pokłady jachtów 

polskich. 
Jeśli się zważy, że przez wieki całe morze 

było obce naszej literaturze technice i sztuce, 
wogóle naszej psychice — wybitnie lądowej 

— morskie, sportowe żeglarstwo nabiera w 
oczach naszych szezególnego znaczenia: 
i przez nie przede tkiem pozna społe- 
czeństwo polskie morze i nauczy się patrzeć 
jako na niezaprzeczalnie swą własność, równie 

dla życia potrzebne, jak ziemia ojców i pra- 

ojców. 
Autor powodowany tą m 

mniejszej do potrzeby po lz a się z blizni 
mi rzeczami pięknemi » wzniosłemi, których 
na jawie lub w wy braźni był świadkiem, zeb- 
rał w jedno — c ё mosskich, 
dy cieniem zz ły pielii i BA 

  

   

  

   

w mierze nie 

  

      

    

   

    

że: Ana oni w niej e prze - 

ycia żeglarskie. 
w kilku opisach podróży 

   
      podał autor 

     
dzieje pier ch wypadów „za morze'', kie- 

dy to „Wite — jeden z dwóch naszych 

jachtów — stał „przyeumowany do torfu w 

  

się gmachy 
‚ 2 gdy wtedy o Jacht — 

niewielu tylko żeglarzom 

tem miejscu, 
Urzędn Mors 
Klubach w Gdy 
się śniło. 

Są też tam echa pierwszych polskich 

   

  

„akademij'* sportowych Ośrodków Morskich 

w Gdyni, które dały początek masowemu ru- 
chowi młodzeży ku morzu. 

— DR. STEFAN BANACH. prof. U. J. 
K. Rachunek Różniczkowy i Całitowy. Tom II 
Książnica Atlas. 

Tom II rachunku różniczkowego i całko- 
wego zawiera systematyczny wykład rachun- 

ku całkowego, a więc najważ / wiado- 

mości z teorji całki określonej i nieokreślonej 

jednej i wielu zmiennych, z zastosowaniem. 

— „ŚWIAT I ŻYCIE'*. Zeszyt IX. 
Zeszyt IX wyd. „Świat i Życie'* zawiera 

cały szereg ciekawych i barwnych artykułów” 
z najróżniejszych dziedzin wiedzy. 

Nauki przyrodnicze reprezentują w tym 

numerze artykuły „Ciśnienie'* (prof. Dr. L. 
Wertenstein), „Człowiek** (prof. dr. Edward 
Loth i dr. St. Miller), „Czas astronomiezny“* 
(prof. dr. E. Rybka). 

W mechanizm życia współczesnego, w 
jego przejawy gospodarcze wprowadzają czy- 

telnika artykuły takie jak: „Clo““ ( W. Cie- 
chomski), „Cukier i przemysł cukrowniezy“* 

(J. Iwasiewicz) oraz „Ūzechostowacja““ (An. 
A+ Chorowiezowa). 

Dział historji i etnografji „Cywilizacja** 
B. Suchodolski), „Cyrk““ (J. Parando- 

skiego), wreszcie „Czartoryski Adam Jerzy“ 
(gen. M. Kukiel). Artykuły takie' jak . „Czyn'ć 
prof. dr. T. Kotarbiński), „Czytanie i i „Czy- 
telnietwo““ (prof. H. Radlińska) zaintereso- 
wać powinny każdego. Na speejałną też uwa- 
"e zasługuje artykuł „Cyganie (prof. E. 
Frankowski), opowiadający o tych dziwnych 

ludziach, których znamy przecież ws: 
przynajmniej z widzenia, a którzy na 

            

  
(dr. 

    

   

    

uczonych nie przestali być wielką i ciągle szawie, dziennik wieczorny, d. e. komedji mu 2 -_. Królewska 5 —11. Wielki wybór patefonów. 
jeszcze nierozwiązaną zagadką. . zyeznej, odczyt aktualny. m „AG ALLA, DRE GA wa, sA A DBA 

UEN MERCY AZP ZERO ETA WOT ARROWORA TOT 

„1300: 

Prikamip Sina EWao 
GN SN       

   
     

na Wileńską 28 A wyw RY A "RK „e do szkoły — umie MA oe aa т a Se : o ć i haftować 8 51цгЬоЗедо žo eż ycia УРО Ъ-:;:зепёіег!у 'do Ad- { e ów? gridole -: R ÓLE GŁOW V i SPRZEDAŻ ministracji Słowa” sub „ Я "PFEEESTTYWYTOWYAN Lokale oglądać od 124 ZAW SDE Em POR 23 
a A as ul. Zakretowa 7-17 KAWIAR MŁODA o, M AK — ALS KI la я solidnie E inteligentna panienka WYNAJĘCIA "po WYNAJĘCIA dobrze prospernjąca z Posznkuje posady: do 3 pokoi ze wszel- większy pokój z wygo- wyrobioną  klijentelą kazcelarji adwokackiej, 

kiemi wygodami,— dami, z używalnością natychmiast do odstą. Sklepu, kiosku, prowa- Tartaki 34-a m. 10 krchni i łazienki, ul. pienia lab poszukiwana dzem'a domu jednej 
osoby* Zgłoszenia do Skopówka Nr. 11 m. 6 
Redakcji pod „2222* 

est spólniczka, Ofert 
od g. 12—4 pp. : Re proszę skladač w Re- 

— — — — — — — 

      

  
  

  

e Si dakcji „Słowa* pod = ne m 
1,2,3 pokojowe mieszkania | »Kaviarnia: EEEE OSTATNIA KSIĄŻKA > Au E Z W SE RANNA | a е 

SER oraz SKłep z wygodami w cenie|jO KAZYJNIE RÓŻNE 
DO SPRZEDANIA 

garnitur mebli salono- — 
wych, obrazk, wyży- 

maczka, lampy” etc. Ja- 
£iellońska 7 m. 6 wej- 

  

— od 30 do 60 zł. do odnajecia — 
KSAWEREGO PRUSZYŃSKIEGO Jagiellońska 8. Informacje u dozorcy. Modystka 

zaje wszelkę re- 
botę w zakres kapeła- 

      

  

     

   
  

  

    

  

    

   

  

  

  

  

      

   

   

    

    

   
   
   
   

  

   
     

     

     
   

   

   
       

   
     

    
    

   

    
   

   

     

    
   
   
   

     
    

   

ście z dziedzińca od g. sznictwa wchodzącą, =" 
DAJCIE 3-5. zez tanie i ele. 

—-— gancko. Wielka 5 m. 16 PALESTYNA ||| ZADAJCIE | A, Li ь 
składach aptecznych znane itości 

PO RAZ TRZECI z OPO Sedinė mato ме palias ainas ug nakazu plain. polecamy wdowę 
3 Prow. A. PAK A. E 14,200 zł. Bosaczkowa ucządiiku magistracziw 

4—10 z trojgiem dzieci, Nę- 
_______ -- PTA Ni No -- 6;:, ‹….і‘.“ш beci I 

Kal S obdarci Laskawe efiery 3 IESZKAN IE 3 i « pokojowe Ronisch'a okazyjnie w prodnktach i ubre- 
pokoje i kuchnia mieszkania ze wszyst- sprzedaje się w dobrym nia przyjmaje Admtni- «4 

DO NABYCIA z wygodami dowy- kiemi wygodzmido wy- Stanie, Ś-to Michalski strasja „Stowa“ dia J.A. | 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH — | mającia, ul. Kaszta- ана 90 ата Kra. PA A 2a 15 OT we św. Wincgtago : nowa 4, pokaże do- kowska 51. s paz — — — Two Św. Wine 

ca ZE A , -- PRZEDAJE SIĘ woła o pomoc dia 
„3.80 zorca. M IESZKANIE kawiarnia letniego starcz mające” 

= BWA POKOJE - 4 Ly 1 zka do ah nyc missta £go AE Syz . młedy 
wyuajęcis, ul. Ad. Mic. Wileńska 9, Wiad ść gruz r. im 5 £ i anas a Pa ana cie kiewicza 45 na miejsca, Roz czworga walcć "ich 

a m DO WYRAJĘCIA .. — — — — — — == mi najmłodsze reczne, 
8 M Arsenalska 6 m.5 0 7. mio pokojowe DO SPRZEDANIA  |aż grnzliczne — mę” | 
a HIS — MIESZKANIE Iub przyjmę spółnika dza xrzycząca. Brek. m @ a aPOSZU KU Į E stoneczne system kory- (€zki), korzystny han ubrań, chleba, miesz- 
а й 8 MIESZKANIA tzrzowy ewentaalnie 2 dlowy interes. Wiado- kanie fatalne. O neje 
m jedyna odżywka witaminowa g ciepłego suchego i kuchni do wynajęcia MOŚĆ: ml. Połocka 8 m, drobniejsze ofiary pre- 

Ё A znana 03 puj. ma 2 rožių Gun 4 8 ой СЧр — Каа pein 
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