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I Lille, Wolet rózmów 2 Uiemtani 
Ostatnie rokowania polsko - niemieckie, 

politycznej natury zy, głośnym echem od- 

/ się w Kownie, wywołując gwałtowną dy- 

ę i polemikę w prasie. Stosunek Polski 
do Sowietów i Niemiec wytwarza dla litew- 

skiej polityki zagranicznej probłemy o cha 

kterze zasadniczym. Możnaby powiedzi 
wykracza nawet poza sferę wpływów tamtej- 
szego ministerstwa spraw zagranicznych, @& do- 

tyczy już głębokieli fundamentów państwowej 

myśli w Kownie. — Izolacja polityczna Litwy 

rwa z jej stanowiska w kwestji wileń- 

        

    

  

skiej. 

Nadając swemu stanowisku  globalnema 
tak wyraźną jednostronność, Litwa z konse- 
kwentnym uporem, poszukuje ewentualnych. so 

juszników li tylko wśród wrogów Polski. A 

więc Sówiety i Niemcy. Zbliżenie polsko - so- 
wieckie w znacznym stopniu podkopało trady- 
cyjną, od r. 1920, przyjaźń litewsko — so- 

wiecką. 

Zdając sobie wszelako sprawę z odmien- 
nej struktury państwowej komunistycznego 
SSSR, nie wierzą w Kownie w trwałość pol- 
sko: — sowieckiego porozumienia. Wydaje się 

też, że obeene rozmowy pomiędzy Warszawą 
a Berlinem, w o wiele większym stopniu zaab- 
sorbowały polityków litewskich, wytwarzając 

najprostszy w świecie dylemat: za, czy 

przeciw. 

Litwa od zarania niepodległości uprawia- 
ła politykę porozumienia z Niemcami, Koordy 
nacja: polityki zagranicznej z Niemcami znaj- 
dowała się w różnych okresach, w różnych sta 
djach przyjaźni. odziło nieraz do najwię- 
kszego naprężenia, czy to w żwiązku z wypa- 

dkami w Kłajpedzie, czy też, jak ostatnio, z 
agitacją hitlerowską. Nigdy wszelako nie do- 
szlo do ostatecznego zerwania i to nie tylko 
zórwania z Niemcami, ale nawet zerwania wię 
zów pmzyjaźni. Mała Litwa równa była w tej 
grze wielkim Niemcom, mając zawsze w zana- 
drzu „niebezpieczeństwo otoczenia Prus Wsch 
dnich“*, jako atut, bynajmniej zresztą -nie 
ukrywany. } 

Jednakże, czy to ze względu na, bądź co 
bądź, męczący społeczeństwo litewskie, status 

quo z Polską, czy też w wyniku odruchowych 
amtypatji niemieckich, które, po za sferą czy- 
stćj polityki, tkwią korzeniami w tymże spo- 
łeczeństwie, — dawały się wciąż słyszeć gło- 
sy, domagające się rewizji stosunkn Kowna 
do Niemiec. Głosy te interesowały nas zawsze 
bowiem. rewizja stosunku Litwy do. Niemiec, 
równoznaczna jest nieomal rewizji stosunku 
do Polski. — Kwestje podobne powstawały do 

tychezas ilekroć dochodziło do naprężenia sto- 
suńków litewsko - niemieckich. Dziś, odwro- 
tnie — polemika rozgorzała na nowo, ale w 

związku ze zbliżeniem polsko - niemieckiem. 
Pisma, opozycyjne, krytykujące notory- 

cznie politykę rządu, a więc i politykę zagra- 
niezną, cytują głosy prasy europejskiej o nie- 
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»mieekiem dla L 

„Lietuvos Žinios“* 

# 'ии'пи! de Debats“*, nada 
mu własny tytuł: „Piłsudski z Hitlerem 

ążą do zagrabienia Litwy*'. W artykule tym 
mowa jest iż Hitler zaproponował rzekomo 

Marszałkowi, aby ten nie przeszkadzał Niem- 

com w Anschlussie i kolonizacji państw bai- 
tyckich, łącznie z Litwą „Lietuvos Żinios'* 

zwraca uwagę sfer iowych i przestrzega je 
przed zbytnio filoniemieckim kursem polityki 

zagramicznej, zakańcza zaś temi słowy: 

  

$ ye 
kow ują arty kuł 

    

   

  

     

„Informacje „Journal des Debats* zasługu- 
ją na zaufanie. Litwini nie pierwszy już raz sły- 
szą o apetytach Hitlera i jego współpracowni- 
ków na Litwę i kraje bałtyckie. Litwini nie mo- 
gą poddać się sugestjom urzędówki, jakoby ze 
strony Niemiec nic Litwie nie grozi. Litwini choć 
raz powinniby przetrzeć oczy i spojrzeć trzeźwo 
na to, jakie ich jutro czeka. Polityka strusia bar- 
dzo rzadko daje dobre wyniki, przynajmniej, je- 
żeli chodzi o samego strusia". 

W innym znów artykule nawołuje to sa- 
mo pismo do zbliżenia z państwami bałtyckie- 
mi. Jak wiadomo, stanowisko urzędowe litew- 
skie odnosi się negatywnie do tej kwestji ze 

względu na sprawę wiłeńską. — Wszelako ga- 

zety opozycyjne wskazują ponownie na znany 

projekt Lindhagena, oraz na nową broszurę 

szwedzką Cullberga. Autor broszury widzi 

wielkie niebezpieczeństwo nie tylko dh 

Państw Bałtyckich, ale dla całej Skandyna- 

wji, zarówno ze strony Niemiec, jak Rosji So- 
wieckiej i nawołuje do stworzenia bloku 

państw bałtyckich i skandynawskich, podob- 

nie jak Lindhagen. 

Charakterystycznem jest, że urzędowy ог- 

gan „Lietuvos Aidas** nie przeczy w zasadzie 

istnieniu niebezpieczeństwa hitlerowskich Nie- 

miec dla Litwy. Potwierdza je nawet, wskazu- 

jąc, że plany ekspansyjne Hitlera sięgają da- 

lej nawet niż granice 1914 roku. — „Plany te 

— twierdzi „Liet. Aidas'* — są tak rozległe, 

że kwestja Korytarza gra.w nich rolę pod 

dną'*. — Ale urzędowy organ litewski docho- 

dzi z tyeh przesłanek do wręcz przeciwnych 

wniosków : Litwa niema się czego obawiać po- 

rozumienia polsko - niemieckiego. Właśnie ze 
względu na te plany hitlerowskie. Nigdy po- 
między Niemeami i Polską, w obcenym stanie, 
nie dojdzie do porozumienia. Polska musi za 

wszelką cenę utrzymać Korytarz, Gdynię i 

najbardziej naturalny swój dostęp do morza 

—. nie pójdzie więc na ustępstwa terytorjalne, 
a Niemcy nie zrzekną się myśli o Korytarzu. 

  

„Lietovos Aidas'* uspakaja więc opinię 
publiczną, twierdząc, iż nigdy pomiędzy Ро!- 

ską i Niemcami nie może stanąć układ doty- 

czący losów Litwy... 

Wrażenie na Litwie polsko - niemieckie 

rozmów ma swe uzasadnienie. Niewątpliwie ro 
zumieją tam, że wyraz tych stosunków zawa- 
żyć może na losach Litwy. J. K. 
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Marszałek Piłsudski 0 
Na dworcu obecni byli p. wojewoda 

Jaszczołt, inspektor armji gen. Dab-Bier 
nacki w otoczeniu wyższych wojskowych, 
p. prokurator Przyłuski p. senator Abra- 

_ mowicz, p. wicewojewoda jankowski, p. 

djechał do Warszawy 
prezes Sądu Okr. Kaduszkiewicz, prezy- niej'* 
denat miasta dr. Maleszewski, dyrektor 
Kolei Państw inż. Falkowski i szereg 
innych osobistości. 

Uchwały Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów 

WARSZAWA PAT. — Celem zracjonalizo- 
wania pomocy dla eksportu, przed paru tygod- 
niami komitet ekonomiczny ministrów powział 
uchwałę, polecającą zainteresowanym czynni- 
kom ministerjalnym przeprowadzenie rewizji do. 
tychczasowych sztywnych form popierania wy- 
wozu, znajdujących swój wyraz w stosowaniu 
t. zw'.zwrotów ceł, na system bardziej elastycz. 
ny. W szczególności postanowiono, aby z ogół- 
nej kwoty zwrotu ceł wyodrębnić sumy prze- 
znaczone jako pomoc dla eksportu rołniczo-hodo 
wlanego i włókienniczego, Przewodni amyślą tej 
zmiany było między innemx również dążenie do 
zmniejszenia kosztów, związanych z pomoca 

dla tego eksportu, przy jednoczesnem oddziały- 
waniu w kierunku podnoszenia jakości ekspor- 
towanych towarów. 

W związku z powyższemi decyzjami Rada 
Ministrów na ostatniem swem posiedzeniu u- 
chwaliła dwa projekty ustawodawcze, mianowi- 
cie o dodatkowym kredycie w bieżącym budże- 
cie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w wyso- 
kości 4 milionów złotych na popieranie ekspor- 
tu artykułów przemysłowych oraz o dodatko- 

wym kredycie w budżecie Ministerstwa Rolnic- 
twa i Reiorm Rolnych w wysokości 6 miljonów 
złotych, z przeznaczeniem tej kwoty na popie- 
ranie obrotu produktami rolniczemi, głównie zaś 
na rzecz eksportu tych produktów, 

Zgodnie z przyjętemi zasadami, repartycja 
tych kwot będzie dokonywana na rzecz firm i 
osób eksportujących przez zainteresowane mi- 
nisterstwa, w porozumieniu z organizacjami go- 
spodarczerni. Z pomocy tej korzystać będzie eks 
port roiniczy i włókienniczy do innych krajów, 
m. in, również do Austrji, do którego to kraju 
otworzyły się pewne możliwości wywozowe w 
związku z ostatnio zawartą umową hadłowa 
polsko-austrjacką (a nie umową „preierencyj- 
m jak omyłkowo podano w dzisiejszej pra- 
sie). — 

Należy podkreślić, że uchwała komitetu e- 
konomicznego ministrów, jak i obydwa powyżej 
wymienione projekty ustawodawcze nie zmie- 
niają zasadniczo dotychczasowego stanu rze- 
czy w zakresie pomocy dla eksportu, zmierzaia 
natomiast do bardziej racjonalnego wykorzysta- 
nia istniejących możliwości w tej dziedzinie, 

Bezpodstawne pogłoski 
o odroczeniu reformy uposażeń urzędniczych 

WARSZAWA (tel. wi.) Wobec ukazania się 

w kilku dziennikach notatek o rzekomym za- 
miarze odroczenia reformy uposażeń urzędni- 
czych dowiadujemy się, że wszelkie pogłoski na 
ten temat nie są zgodne z rzeczywistością. No- 
wa ustawa wejdzie w życie w dniu 1 lutego r. 
1934 i do tego dnia opracowane będą wszyst- 

kie rozporządzenia wykonawcze, związane z tą 

sprawą. 

W chwili obecnej, jak się dowiadujemy, 0- 

pracowywane są projekty rozporządzeń wyko- 
nawczych, których jest dość duża ilość. Poza- 

tem przygotowywane są nowe przepisy doty- 
czące uposażeń urzędników przedsiębiorstw pań 
stwowych i monopoli, nic więc dziwnego, że 
wskutek tych prac załatwienie sprawy uposażeń 

nieco się przeciąga i stąd zapewne powstają po- 
głoski o rzekomem odroczeniu reformy. 

Ożywienie w Sejmie z powodu djet 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj, jak zwyk. 

ie każdego pierwszego w miesiącu, w Sejmie 
panowało dość znaczne ożywienie, spowodowa- 
ne zjazder1 posłów, odbierających djety. Na Ii- 
ście płac po raz pierwszy przy nazwiskach b. 
posłów Centrolewu widniał nadpis „nie wypła- 

cač“, 
Z klubów sejmowych obradowały dwa: Na- 

rodowy i Ludowy. Klub Narodowy komunikatu 
nie wydał, wiadomo tylko, że po uczczeniu pa- 

mięci zmariego senatora śp. Godlewskiego, za- 
stanawiano się nad sprawą wyborów do samo- 
rządów i omawiano sprawy gospodarcze. Klub 

Ludowy w ogłoszonym komunikacie podaje do 
wiadomości, że po referacie o sytuacji politycz- 
nej posła Róga, uchwalono przesłać wyrazy po. 
zdrowienia skazanym posłom Centrolewu, po- 
czem poddano krytyce sposób przeprowadzenia 
wyborów samorządowych. Sprawę tę, jak głosi 
komunikat, postanowiono oświetlić w Sejmie. 

  

Włamanie do lokalu poselstwa szwajcarskiego 
w Warszawie 

WARSZAWA (tel. wł.) Zuchwałego włama 

nia dokonano wczoraj w nocy do lokalu posel- 

stwa szwajcarskiego przy ul. Smołnej. Jak wy- 

nika z pozostawionych śladów, włamywacze do 

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
LIPSK PAT. — Na wczorajszem posiedze- 

niu trybunał przystąpił do przesłuchiwania 10 
komunistów, sprowadzonych z obozów koncen- 
tracyjnych lub z więzienia. 

CIĄGLE DYMITROW... 

Zaraz na wstępie przewodniczący trybuna- 
łu ogłasza decyzję, oddalającą onegdajszy wnio- 
sek Dymitrowa 0 powołanie w charakterze 
świadków Hugenberga, Brueninga, Papena i 
YThaetmanna. Wezwanych zostanie jedynie 3 
świadków z Henningsdorfu, w towarzystwie któ 
rych przebywał van der Luebbe w przeddzień 
pożaru Rei 

W pewnej chwili, gdy jeden z sędziów od- 
czytywał raporty policyjne, siedzący say $ро- 
kojnie Dymitrow zrywa się z miejsca i rozpo- 
czyna gwałtowny atak. 

Dymitrow: „Zeznaniom świadków policyj- 
nych my, oskarżeni, przypisujemy dużą wagę, 
zwłaszcza, gdy p. nadprokurator uważa je za 

obciążające komunistów. W 

etarzy niemieckiej partj 
komunistycznej na prowincji. jeżeli pan nad- 
prokurator może bez ustanku gromadzić mater- ni 
jał obciążający, to i mnie przysługuje prawo 
wniesienia odpowiedni: ich  kontrwnioskow. Pan: 
nadprokurator powinien to wreszcie zrozumieć". 

Nadprokurator zdecydowanie oponuje. Mię- 
dzy nadprokuratorem a Dymitrowem następuje 
ostra wymiana zdań. Naprężenie osią; punkt 
kulmincyjny, gdy Dymitrow, an swój 
wniosek, rzaicą w stronę oskarżycieli publicz. 
szereg złośliwych i obrażających uwag w ro- 
dzaju: „Nie uchylać się, iść prostą drogą, boi- 
cie się'* itd. 

Przewodniczący (do Dymitrowa): „Miara 
się znów przebiera. jeżeli pan raz jeszcze obrazi 
nadprokuratora natychmiast każemy pana wy- 
prowadzić. Udziełam panu suruwej nagany". 

Znów powstaje burzliwa awantura, co w 
konsekwencji prowadzi do przerwania rozprawy 
na 5 minut. 

KOMUNIŚCI ISTOTNIE PRZYGOTOWYWALI 
ZAMACH. 

Bezpośrednio potem nastąpiło przesłuchiwa 
nie serji świadków, więźniów politycznych. 

Dymitrow: Proszę zapytać świadków, czy 
kierownictwo — раг zarządziło bezpośrednio 
zbrojny przewrót polityczny na 27 lutego i czy 
pożar Reichstagu miał być do tego sygnałem?, 
e przedtem partja poleciła przygotowanie bro- 
Vo materjałów wybuchowych oraz czy znane 
są zbro; ko jakieś as wypadki įnego ru- 

Zeznania šwiadka Kaidenbacha są o tyle 

SYTUACJA DOLARA - 
TENDENCJA ZWYŻKOWA 

LONDYN PAT. — Cena złota podniesiona ra zwykle po ujawnieniu ceny złota w Ameryce, 

dziś została w Ameryce o 8 centów, do pozio- jeżeli okazywała się ona wyższa, spadał —dziś 

mu 34,01 dolarów za uncję. Mimo tego kurs odwrotnie, poszedł w górę, jakkołwiek Bank An- 

dolara, który w godzinach przedpołudniowych gielski żadnych specjalnych zakupów dolara nie 
przed ustaleniem ceny złota w Ameryce, noto- dokonywał. Fakt ten dowodzi, że tendencja do- 

wany był w Londynie około 5,23 dolara, po lara jest w danej chwili bardzo mocna. W ciągu 
południu stał się mocniejszy i przy zamknięciu ostatniego tygodnia dołar wykazywał raczej ten- 
wynosił w Londynie 5,18. Zaszedł więc charak- dencję zwyżkową i o tyle był w praktyce usta- 

terystyczny wypadek: podczas gdy kurs dola. bilizowany, że nie spadł poniżej kursu 5,25. 

ROOSEVELT CHCE JESZCZE OBNIŻYĆ KURS 

PARYŻ PAT. — Z Nowego Yorku dono- Roosevelt zamierza w dalszym ciągu obniżać 
szą, że rząd waszyngtoński postanowił zintensy- kurs dołara, w celu doprowadzenia do między- 
fikować zakupy złota zagranicznego. Dzienniki narodowej stabilizacji dewiz. 
amerykańskie wnioskują z tego, że prezydent 

znamienne, iż tenże w obszernym swym wywo- 
dzie potwierdza przygotowania komunistyczne 

do zbrojnego przewrotu, do którego wstępem 
miai 2 strajk generalny. 

Z pośród oskarżonych do głosu dopuszczo- 
ny zostaje jedynie Torgier. Usiłowania Dymit- 
rowa zabrania głosu napotykają na opór prze- 
wodniczącego, który grozi mu wydaleniem z 
rozprawy. 

W przeciwieństwie do świadka Kaldenba- 
cha, zeznania dwu innych świadków cechuje wy 
raźna rezerwa, Św. Geyer odpowiada jedynie 
na pytania, przyczem Odpowiedzi jego brzmia 
często wymijająco, — _ Nastąpiła półgodzinna 
przerwa. г 

KOMPROMITUJĄCE ZEZNANIA KOMU- 
NISTÓW. 

Po przerwie trybunał w dalszym ciągu prze 
słuchiwał świadków. 

Świadek Loeser nie daje przekonywują- 
cych wyjaśnień, poza ostrożnemi ogólnikami bez 
większego decydującego znaczenia dla oskar- 
żonych. 

Zeznania następnego świadka Elstera, stresz- 
czają się w następującem twierdzeniu kierow- 
nictwa niemieckiej partji komunistycznej: Ha- 
słem walki powinien być terror, aż do zbrojne- 
go powstania. Sygnału oczekiwano, zdaniem 
świadka, pod koniec lutego br. 

Przewodniczący: „Jakie kroki podjęła partja 
komunistyczna w związku z zamierzanem jej 
rozwiązaniem?* Wszyscy świadkowie jdnogłoś- 
nie twierdzili, że partja komunistyczna postano- 
wiła działać nadal nielegalnie. 

Dymitrow (do świadka Kaldenbacha): „Je- 
żeli marsz na Berlin doszedłszy do skutku, czy 
nie byłoby to równoznaczne z zamachem na pro 
tetarjat?". 

Świadek Kaldenbach daje odpow - dające: j powiedž po 

OKRZYK LUEBBEGO. 

Van der Luebbe, zniecierpliwiony przewie- 
kłą indagacją świadków, zrywa się z miejsca 1 
oburzony woia do przewodniczącego: „Powie- 
dziano przedtem, że jeszcze tylko 2 świadków 
będzie przesłuchanych i na tem dzisiejsza roz- 
prawa się skończy. Nie widzę tego. Przeciwnie, 
wprowadzacie coraz to nowych świadków. Nie 
zgadzam się na to-* 

Ostatni zeznaje znów świadek Elster, na 
widok którego Dymitrow woła: „Panie prezy- 
dencie, ten Świadek nie wchodzi w rachube. 
To idjota!“ Na tem piątkową rozprawę zakon- 
сгопо, 

stali się przy pomocy podrobionych kluczów do 
drzwi wejściowych, poczem przez taras przedo- 
stali się do biur poselstwa, gdzie usiłowali roz- 
pruć kasę. Operacja jednak nie udała się wobec 

wmurowania kasy w beton. Aby powetować so- 
bie straty, włamywacze rozbili podręczną ka- 
setkę, z której zrabowali znaczki stemplowe i 
nieznaczną ilość pieniędzy. Kradzież ujawniono 
rano i niezwłocznie "wszczęto dochodzenie. 

SĄD KARTELOWY 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj sąd kar- 

telowy na posiedzeniu niejawnem odrzucił sprze 
ciw zakładów „Elektro* : utrzymał w mocy za- 
rządzenie Ministra Przemysłu i Handlu, zawie- 
szające wykonanie umowy, zawartej między 
Chorzowem a zakładami „Elektro". W ten spo- 

sób umowa nie może być wykonana do czasu 
waze, jej załatwienia Przez Sąd Karte- 

wy. 

  

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ni, Wiłeńska 15 T. Gurwkz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarsid 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch” 
SŁONIM — 

| WOŁOŻYN — 

Ryppa uł. Mickiewicza 10. Księgarnia J. Ryppa 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY 

į SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, sktad apte czny. 
— M, Lewin — Biuro gazetowe Be 3 Mais A 

Liberman, Kiosk 
WARSZAWA — Klosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane 

ki polemiczne 
kuł „Polski Zachod 
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W odpowiedzi na 

        

    

    

1 J Sło 

wa'', Śpiesz Žas 

Primo: Czytam regularnie „Polskę Za 

chodnią'* i tylko raz jeden, w specjalnych 

  

okolicznościach, pa: mia- 

łem odwagi wziąć jej do ręki. 

Secundo: Oświadczenie „Polski Zachod- 
niej**, że chee ona mieć taki zakres swobody 

jak wileńskie „Słowo** — i to słusz 
„arczerwowało sobie w odniesienia do 

Rosji Sowieckiej'* -— mieści w sobie pewne 

momenty przekonywujące. Ale my też nie 
chcemy uchodzić za lepszych znaweów stosun- 

ków Śląskich od Ślązaków, względnie od 
tych, którzy tam pracują. I dlatego właśnie — 

niech nam wierzy „Polska Zachodnia'* — nie 

poruszamy bardzo a bardzo wielu spraw, któ- 

rych ccha dochodzą nas ze Śłąska, spraw, 

które nas dziwią, które nas oburzają, ale 

których nie omawiamy, nie poczuwająe się 

do dostatecznej ku temu kompetencji. Cat. 

NEZNRTEZORPWSSNI? DOZAOFEWEEWRNOW TBWA 

ODCZYT MARSZ. RACZKIEWICZA 

WARSZAWA (tel. wł.) W poniedziałek 4- 

go bm. o godzinie 8 wiecz, w lokału Zw. Oii- 

cerów Rezerwy marszałek Senatu p. Władysław 

Raczkiewicz podzieli się wrażeniami z swojej 

podróży do Ameryki Południowej. > 

SĄDOWE ECHA ZGONU ŚP. PROF. 

KRYŃSKIEGO 
WARSZAWA (tel. wi.) Sąd Okręgowy roz- 

patrywał wczoraj sprawę konduktora tramwajo- 

wego Józefa Wieczorka, który dając przedwcze- 

smy sygnał odjazdu, spowodował śmierć prot. 

Adama Antoniego Kryńskiego. Sąd skazał o- 

skarżonego na 6 miesięcy więzienia i zasądził 
od Dyrekcji Tramwajów na rzecz rodziny zmar- 

łego profesora symboliczną złotówkę, tytułem 
zadośćuczynienia moralnego. 

ZWÓLNIENIE PALACZY 
„POLONIA“ 

WARSZAWA (teł. wł.) Wczoraj rozeszia 

się wiadomość o rzekomym buncie załogi na 
statku ,,Połonja*, bawiącym obecnie w porcie 
Constanza, Sprawa ta jak się dowiadujemy, — 
przedstawia się następująco: 

Wobec tego, że jeden z placzy zachorował 
na chorobę zakaźną, kapitan okrętu zarządził 
odesłanie chorego do szpitala w Gdyni. Oparli 
się temu jednak koledzy chorego w liczbie 22 
palaczy. Wobec tej niesubordynacji kapitan wy- 
mówił wszystkim posady i po wypłaceniu pen- 
sji w porozumieniu z konsulatem polskim w Bu- 
kareszcie, polecił odstawić wszystkich pałaczy 

do granicy połskiej w Śniatynie. O jakimkolwiek 
zatem „buncie'* załogi nie może być więc mowy 

Rozbudowa organizacji stano- 
wej w Niemczech 

BERLIN. PAT. — Przedstawiciele związ 
ku wielkiego przemysłu niemieckiego na od- 
bytej wczoraj konferencji uchwalili wezwać 
wszystkie organizacje przedsiębiorców, zize- 
szone w naczelny związek niemiecki, do roz- 
wiązania się. Uchwała ta nastąpiła w odpo- 
wiedzi na odezwę rządu Rzeszy, zwracając się 
do związków pracodawców i robctników © 
przystąpienie do Frontu Pracy jako reprezen- 
tacji wspólnej, której celem jest wychowanie 

swych członków w duchu państwa narodowo- 

socjalistycznego. 
Decyzja naczelnego związku przemysłu 

niemieckiego oznacza walny krok na drodze 

do rozbudowy przyszłej organizacji stanowej. 

„Boersen Ztg''. podkreśla — że z chwilą 
powstania Frontu Pracy główne zadanie orga- 

nizacji ciężkiego przemysłu, polegające na ko 
lektywnem unormowaniu warunków pracy, 
oraz paraliżowaniu walki klasowej, zostało 

spełnione. Ważne sprawy gospodarcze, obję- 
te działalnością tych związków, przejdą na no- 
wo powstałe zw. gospodarcze, a tem samcem 

więc istnienie odrębnych organizacyj przed- 
siębiorców stanie się zbyteczne. 

„znałem się, że nie 

  

ruchów : 

nie — 

  

NA STATKU 

  

Wizyta Litwinowa w Rzymie 
RZYM PAT. — Komisarz ludowy spraw 

zagranicznych Litwinow przybędzie do Neapo- 
lu 2 grudnia. Z Neapolu Litwinow udaje się bez- 
pośrednio do Rzymu. : 

„Giornale d* Italia", komentując znaczenie 
zapowiedzianego spotkania Litwinowa z Musso- 

linim, pisze: „Rzym z Moskwą łączą stosunki, 
które posiadają charakter stały i ustabilizowany. 
Wizyta Litwinowa nie jest więc czemś wyjąt- 
kowem, zważywszy, że Rzym odwiedziło już 
wiełu szefów rządów i ministrów spraw zagra- 

nicznych, Spotkanie to będzie miało jednak duże 
znaczenie praktyczne. Stan obecny świata wy- 
maga szczerej współpracy wielkich mocarstw, 
odpowiedzialnych za ład i pokój świata. ZSRR 
jest pod tym względem czynnikiem o wielkiem 
znaczeniu. Pozatem Włochy pragną wymiany 
poglądów ze Związkiem Sowieckim w celu wy- 
jaśnienia wzajemnej sytuacji, powstałej w atmo- 
sferze wytworzonej przez pakt przyjaźni, jaki łą 
czy oba kraje". 

Karabiny maszynowe strzegą republiki 
Groźba przewrotu monarchistycznego w Hiszpanii 

PARYŻ PAT. — Z Madrytu donoszą, że 

dziennik „El Socialista" ogłasza artykuł, w któ- 
rym donosi, że rząd hiszpański zaopatrzy samo- 
chody ciężarowe gwardji cywilnej w karabiny 
maszynowe. Ponadto krążą pogłoski, że dwa ba 
taliony Legji Cudzoziemskiej będą ściągnięte do 

Madrytu. W związku z rewelacjami dziennika 

socjalistycznego, prasa prawicową zarzuca Or- 

ganowi socjalistycznemu, że staje się tubą wszeł 
kiego rodzaju alarmów i że swoje rewelacje 0- 
głasza ze ay s pomómnoc 

Greźna fala samosądów wAmeryce 
LONDYN PAT. — Nowa fala lynchów w 

Ameryce wywołuje — jak donoszą dzienniki an- 
gielskie, popłoch wśród murzynów. Uciekają 0- 
ni tłumnie z mniejszych miast, gdzie nie posia- 
dają dostatecznej obrony ze strony władz miej- 

scowych. Z miasteczka Princesses Anne w sta- 
nie Maryland, gdzie przed kilku dniami wyda- 

rzył się fakt złynchowania, murzyni w liczbie 
300 uciekli w dniu wczorajszym, gdy miejscowi 
farmerzy wykopali ciało zlynchowanego murzy- 

na, odcięli głowę i posłali ją „w podarunku" gu- 
bernatorowi stanu Maryland, protestując prze- 
ciwko aresztowaniu 4 osób, podejrzanych © u- 
dział w zlynchowaniu. 

Według doniesień dzienników, sytuacja m:u- 
rzynów, zwłaszcza w niektórych stanach, jest 
okropna. Na drogach spotyka się całe karawany 
murzynów, uciekających ze stanów północno - 

wschodnich do większych ośrodków KS 
nad Atlantykiem, 

dowożu. Za dostarczenie n-ru 

„ Komunikaty oraz 
ch oraz z p o 25 proc „drożej. 

Administracja nie przyjmuje mog a 
dowodowego 20 gr. 

KTS TMANBTĖ 

TELEGRAMY 
SPRAWA „OBWIEPOLAKÓW:' 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 1 b.m. 

Apelacyjny orzekł zatwierdzenie wyroka 
Sądu Okręgowego w Łomży z czerwea 1933 
roku, dotyczącego 16 ezłonków byłego oboz 

Wielkiej Polski, skazanych „przez Sąd Ok ę- 
gowy na kary od 2 do 6 mies w. 

za. wzięcie udziała w dniu 23 marca 1933 ro- 
ku w zebraniu publicznem w Radziłłowie. 
które wspólnemi siłami dopuściło się czynnej 
napaści na funkejonarjuszy policji oraz ra- 

bunku mienia i pobieia ludności żydowskiej. 

Tymrazem skazanych wyrokiem Sądu 
Okręgowego Borawskiego i Przybyszewskie- 
go Sąd Apelacyjny postanowił uwolnić od 
kary 

ZAMORDOWANIE POLICJANTA 

TORUŃ. PAT. — W dniu 30 listopada o 
godzinie 15.30 starszy posterankowy Drzewie- 
cki i poliejant Matuszak, prowadzący do- 
chodzenie w Zblewie pow. starogardzkiego w 
sprawie kradzieży, napotkali dwóch podejrza- 
nych osobników, z których jeden w czasie 
legitymowania wydobył błyskawieznie rewoi- 

wer i strzelił, zabijając na miejscu post. Ma- 
tuszka, poczem obaj poczęli uciekać. Wów- 

czas st. pest. Drzewiecki wystrzelił z karabi- 
na za uciekającymi, z których jednego cięż- 
ko zranił” Rannym okazał się niejaki Muszyń 
ski. W stanie ciężkim odstawiono go do szpita 

la w Starogrodzie. Drugi opryszek zbiegł. 

WYMIANA DOKUMENTÓW RATYFIKA- 
CYJNYCH 

BERLIN. PAT. — W dniu 1 b.m. nastą- 
piła w tutejszem ministerstwie spraw zagra- 

nieznych wymiana dokumentów  ratyfikacyj- 
nych do umowy polsko-niemieckiej o ułatwie- 
niach w małym ruchu granicznym, podpisaiej 
w Warszawie 22 grudnia 1931 roku. 

POLSKA EKIPA W BERLINIE 

BERLIN. PAT. — W dniu*1 b.m. o go- 
dzinie 19.22 przybyła do Berlina polska eki- 
pa piłki nożnej na niedzielne spotkanie z 
Niemcami. Równocześnie z ekipą przyjechał 
prezes Polskiego związku Piłki Nożnej gen. 
Bończa-Uzdowski, członkowie zarządu, oraz 
przedstawiciele polskiej prasy sportowej. Na 

dworcu powitali przybyłych gości delegaci nie 
mieckiego związku piłki nożnej. Ze strony pol 
skiej witali drużynę delegat poselstwa  pol- 

skiego w Berlinie, attache wojskowy  posel- 
stwa, konsul generalny oraz przedstawiciel 
PAT. Wysiadającym z wagonu sportowcom 
polskim urządzono entuzjastyczne przyjęcie. 

BEZROBOCIE W ST. ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. Według danych 

amerykańskiej federacji pracy, liczba bezro- 
botnych w Stanach Zjednoczonych w miesiącu 
październiku r.b. wynosiła 10.076.000, gdy we 
wrześniu wynosiła 10.067.000. 

WALKA Z „MYDLENIEM OCZU'' 

MOSKWA. PAT. — DEKRETEM, pod- 
pisanym przez prezesa Centralnego Komiteta 
Wykonawczego ZSRR Kalinina, została zna- 
cznie obostrzona odpowiedzialność karno-sądo 
wa za składanie fałszywych raportów i da- 

nych statystycznych, dotyczących spraw 20- 
spodarczych. 

Jak wiacomo, t. zw. „nrydlenie oc: sta 

nowiło powszechną plagę sowieckiego życia 
gospodarczego. ‚ 

DEKRET STERYLIZACYJNY W GDAR- 

SKU 
GDAŃSK. PAT. Senat gdański wydał 

rczporządzenie, wprowanzające w Gdańsku i 

na terenie wolnego miasta prawo sterylizacji 
w stosunku do osób, cierpiących na choroby 
dziedziczne, a mianowicie na dzieaziczny nie- 
dorozwój umysłowy, schizofremję, epilepsję, 
taniec św. Wita, dziedziczną ślepotę i głu- 
chotę, oraz w stosunku do chorych poważnie 

na alkoholizm. Wniosek o sterylizację posta- 
wić może osoba, cierpiąca na powyższą cho- 
robę, lekarz urzędowy, oraz dyrekcja szpita- 
la, zakładu psychjatrycznego i karnego. In- 

stancją decydującą jest specjalnie w tym ce- 
lu utworzony sąd zdrowotności dzidzicznej, 
wcielony do sądu najwyższego i składający 
się z jednego członka sądu najwyższego, le- 
karza urzędowego, oraz trzech łekarzy — rze 
czoznawców w dziedzinie zdrowotności dzio- 
dzicznej. Rozprawy sądu są tajne. Rozstrzy- 
gnięcia jego są ostateczne. Dekret Senatu 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r. 
W przeciwieństwie do podobnego zarządzenia, 
wydanego w Rzeszy, dekret Senatu nie obej- 
muje — jak początkowo zamierzańo — zwy- 

rodnialców seksualnych. 
Jak wiadomo, plan wprowadzenia zarzą-e 

dzenia sterylizacyjnego spotkał się swego cza- 
su z ostremi protestami ze strony katolickich 
kół gdańskich. 

     

     

  

    

Marokko ciągle się rusza 
Marokko bynajmniej nie jest uspokojone. 

Ostatnio doszły do władz francuskich w Cap 
Juby słuchy, że prowadzona jest coraz inten-. 

sywniejsza kontrabanda broni w okolicach 
Rio del Oro pomiędzy Cap Juby i Villa Cis 

neros. z 
Kontrabanda zmierza do zaopatrzenia w 

broń głównie dwóch plemion: S'Bnia i R'Gi- 
bat, poczem za ich pośrednictwem broń ma | 
być dostarczona do Południowego Marokka w 
okolice jeszcze nie ujarzmione. Gnieżdżą się 
tam niektórzy wodzowie tubylcy, wydaleni z 
armji francuskiej do Auti Atlasu, wokoło któ 
rych skupiły się różne buntownicze elementy 
i dezerterzy. 

Grupa dawnego, a zaciętego wroga Fran 
cji Belkacem ben N'Gadi liczy około 150 ka- 
rabinów. Bandy te chronią się przeważnie 
w Zagłębin Sfui i rozciągają swe wpływy 
na terytorja położone na północ od Rio del 

Oro i na najdalsze krańce Południowego Ma- 
rokka. L.



ŽOLNIERZ-POETA 
(Głosy prasy o š. p. 

Józef Mączka — żołnierz legjonowy, pie- 
śniarz serdeczny a prosty, spadkobierca тле- 

telny poetów żołnierzy: Godebskiego, Brodziń 

skich, Garczyńskiego, |Goszezyńskiego, Roma- 
nowskiego i w. in., — tułacz, z bronią w ręku 

szukający Polski, — dziś przeżywa chwile 

zwycięstwa. 
Prochy jego, przez tyle lat leżące w obcej 

ziemi, już wróciły do ojczyzny, — dusza jego 
i serce, w pieśni zaklęte, dziś przemawiają do 
tłumów, budząc wspomnienia, — rodzące wiarę 
w. przyszłość... 

Dziennik Poznański (277) pisze: 

Wśród iskier i dymów wojennej pożogi 

zrodził się w Nim pod szarym mundurem leg 

j poeta prawdziwie natchniony, które- 
mu poprzez krwi opary, co szkarłatem bezcen- 

nym spowiły ziemię ojców jawiły się wscho- 

dzące świty Zmartwychwstania..... 
Żołnież okrytego glocją nieśmiertelną 

szwadronu ś. p. rotmistrza  Wąsowicza i II 
Brygady, co przez Rarańczę, Kaniów i Kubań 

szedł ku Wyśnionej, nie w poetyckiem jasno- 
widzeniu jeno — na jawie wśród potoków 

krwi bratniej i pożaru chat ojczystych prze- 
żył najpiękniejszy ze wszystkich swoich snów 

dziecięcych 

Sen Wolności, co marzy się w Sławie... 
Sen o czaku ułańskiem i szpadzie... 

  

   

   

Józefie Mączce.) 

Skoro zebraliśmy się na nabożeństwo za 
duszę śp. Jana Mączki, żołnierza 2 pułku uła- 
nów legjonowych, oficera i poety, uświadomić 
sobie powinniśmy — a mówię to bez zastrze- 
żeń — że stoimy na miejscu najdostojniej- 

szem w całej Polsce, bo tu przed ołtarzem Św. 

Stanisława na środku Katedry królów koro- 
nowano... A ta korona złota, drogiemi kamie- 

niami błyszcząca, była zasądniczo niegdyś wy- 
razem tego samego, co później biała sukmana 

kosyńjerów Kościuszki z pod Racławic, co sza 
ra bluza legjonistów, co dzisiejszy mundur 

wojskowy, mianowicie walki o bezwzględną 
wolność narodu i zupełną niezawisłość! 

Kaznodzieja ks. dr. Kruszyński w sło- 
wach podniosłych, a pełnych poezji robi prze- 
gląd polskich królów — żołnierzy, królów bo- 
jowników wolności, którzy spoczywają w ka- 

tedrze na Wawelu. 

I mówi dalej: 

A gdy już królów nie stało, pochowano 
w podziemiach Katedry wielkich wodzów, Ko- 

ściuszkę, który ocalił honor Polski w chwili 

rozbiorów i księcia Józefa, któremu ,,Bóg po- 
wierzył honor Polaków''. Wojska Księstwa 

Warszawskiego, które wzdłuż i wszerz przesz 
ły Europę pod rozkazami wielkiego Napole- 
ona, wracały z Francji do kraju, wioząc w ho- 

norowej eskorcie zwłoki księcia Józefa, które 

tu w podziemiach obok Sobieskiego złożono. 

  

POGRZEB Ś.P. POR 

i wzrokiem nieulękłym  razporaz na śmierci 
straszliwe żniwo spoglądał, aczkolwiek nierza 
dko, zwłaszcza w czas jesieni stawało przed 

nim widmo własnego zgonu. I wtedy z jakimże 

spokojem śpiewał o nim „Matuli'' swojej ta- 
kie śląc z oddali słowa pożegnania i pociechy. 

Leez kiedy przyjdzie zbożny czas, 
Że zcichną armat grzmoty, 
a w dom nie wróci żaden z nas 
w dożymek dzień on złoty — 
O Matko ucisz łzy i ból, 
a pomyśl onej chwili: 
Zapracowali się wśród pól, 
toż słodko będą śŚnil 
Bo skoro snem ich zmor 
na krwawej śpięcym grzędzie 
Twojego serea jasny cud 
przez wieki Śnić się będzie!.... , 
„Szabla i pióro'* — padło określenie n 

otwarciu Akademji Literatury... Szabla i pió- 
ro jakże często się łączyły w dziejach kultury 

połskiej. Józef Mączka jest nieodrodnym dzie 
ckiem narodu, który walkę „o naszą i waszą 
wolność'* od zrębów prowadził czynem żoł- 
nierskim i słowem natchnionem poety I... 

Słusznie mówi Kurjer Warszawski (331). 

Czyż nie jest znamienna u tego młodego 

poety, co poezję swoją w czyn przekuł, ana- 
logja z losami tego, co, przedtem legjon swój 

tworząc, również na cholerę zginął? Nad we- 
zgłowiem umierającego Mączki pochylił się z 
błogosławieństwem wielki duch Mickiewicza. 

Prochy żołnierza — poety wróciły do kra 

ju, jak wróciły prochy Pielgrzyma i spoczę- 
ły na ementarzu wojskowym w Warszawie, w 

grobie wspólnym ś. p. ppłk. Szula, mjr. Gnia- 

dego i kpt. Brandysa. A tam, gdzie spoczął 
Mickiewicz, w katedrze wawelskiej kaznodzie- 
ja temi słowy przemawiał: (Czas — 275). 

Dzi 
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w SALONACH KASYNA 
OFICERSKIEGO 
MICKIEWICZA 13 

. JÓZEFA MACZKI 

A gdy już i wodzów zabrakło, pochowano 
tu królów i wodzów ducha, wieszczów narodu 
Mickiewicza, a potem Słowackiego, aby kró- 
lom stał się równy'' › 

W tak to dostojnem miejscu, w chwili gdy 
zwłoki żołnierza, oficera i poety Józefa Mącz 

ki na obcej złożone ziemi, w powrocie do kra- 
ju, zatrzymały się na granicy Polski, a nieba- 

wem ma się odbyć uroczysty pogrzeb w War- 
szawie, zebraliśmy się na to skromne nabożeń- 
stwo za jego duszę. Książeczka jego obozo- 
wych poezyj najlepiej odzwierciadla tę duszę 
czystą i idealną, przywiązaną do wiary i tra- 
dycji swych ojców, czyto w wierszu na wigil- 
ję na froncie w Legjonowie, czy przy sposob- 

ności honorowej straży legjonistów przy wiel- 
kanocnym grobie, a stale powtarza się u niego 
ta myśl, że zmartwychwstanie Polski jest pew 

ne, ale on sam już się go nie doczeka. 

Pochowano zwłoki Żełmierza-tułacza na 
ziemi ojczystej, w grobie żołnierskim, bła- 
skiem służby ofiarnej opromienionym... Uro- 
czysty odbył się pogrzeb... Przez wiele ulic 
stolicy ciągnął się długi kondukt... 

Polska Zbrojna (333) mówi o chwili ©- 
statniego pożegnania prochów: 

Trumnę, spoczywającą na lawecie, otacza 

asysta honorowa 1 p. szwol. i 2 p. szwol. Ro- 
kitn. Za trumną postępuje rodzina zmarłe- 

go, generalicja, liczni przedstawiciele wojsko- 
wości i społeczeństwa cywilnego. 

Miodową, placem Teatralnym, Bielańską 
kondukt żałobny zmierza na cmentarz woj- 
skowy na Powązkach. Ziemia mogilna ś.p. 
ppłk. Szula, mjr. Gniadego i kpt. Brandysa 

wspólną będzie. Nad otwartą mogiłą, po mo- 
dłach duchowieństwa, przemawia( krótko po 
żołniersku, płk. rez Świdziński. Garść ziemi 

spada na okrytą lakowemi pieczęciami tru- 
sko prezentuje broń, pieśń „W mogile ciem- 

  

  

  

NOWE WILEŃSKIE KSIĄŻKI NAUKOW 
Książka przeżywa ciężki kryzys. Nawet 

tego nie można nazwać kryzysem, bo kryzys 
stanowi punkt kulminacyjny w chorobie i 
zwiastuje albo katastrofę, albo też całkowity 
powrót do zdrowia. Ź książką polską jest nie- 
dobrze. Kryzys jest zanadto przewlekły, — 
nadzieja na radykalną poprawę w najbliższym 
czasie jest bardzo mała. 

Źle się dzieje z książką polską wogóle, 

szczególnie zaś z książką naukową, która jest 
kopciuszkiem nad kopciuszkami!.. Źle jest z 
każdą polską książką, ale z wileńską — to już 

tragedja prawdziwa !... ; 

Książka, wydana w Wilnie, zgóry jest 
skazana na niepowodzenie. Księgarze stołe- 
czni — oni w znacznym stopniu są dyktato- 

rami książki, — nietylko lekceważą, lecz wręcz 
ignorują istnienie wileńskiej książki! Nie ra- 
tuje sytuacji ani oryginalny temat, ani rewe- 
lacyjna treść, ani wspaniałe nazwisko autora. 

Na ostatniej „środzie'* opowiadał prot. 

M. Zdziechowski o ilości sprzedanych egzem- 

plarzy swych najnowszych książek. Nie wy- 
mienię tych cyfr, bo Świadczą one zbyt ponu- 
ro o poziomie naszej kultury. Ale jedno na- 

leży podkreślić, że książka, wydana w Krako- 
wie, aczkolwiek rozeszła się dotychczas w nie- 

prawdopodobnie małej ilości egzemplarzy, lecz 

pomimo to ilością tą pięciokrotnie przewyż- 

szyła książkę, wydaną w Wilnie!... To nie jest 

przypadek !... 

Prowfdząc usilną propagandę książki w 

(Tygodniu Książki Polskiej (oby ten tydzień 

trwał jaknajdłużej!) musimy jednocześnie sta sza kilku innych fanatyków wiedzy do pracy*która wyszła z drukarni „Zorza''*. 

nowczo wskazać na dwa źródła wielu niedo- 
magań: na zbyt dowolną kalkulację, stosowa- 

ną przez wydawców, oraz na uprawiany przez 
księgarzy pozawileńskich prawdziwy bojkot 
książki wileńskiej. 

Wilno wydaje nietylko powieścidła i wier 
sze nieuleczalnych grafomanów, — Wilno, 
szczególnie w dziedzinie naukowej, może wy- 
kazać się wydawnictwami, które przynoszą 

Są w Wilnie ciągłe wydawnietwa, któ- 
rych dorobek jest na tyłe poważny, iż może z 

nim śmiało pójść w Świat, domagając się dla 
nauki wileńskiej wcale zaszczytnego miejsca. { 
Wydawnietwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
lub wydawnictwa poszczególnych wydziałów i 
studjów uniwersyteckich jaknajchlubniej świa 
dczą o wileńskich autorach, pracujących w 
dziedzinie nauki. 

A jest to dziedzina szczególnie niewdzię- 
czna, bo wymagająca nietylko olbrzymiego wy 

siłku, ale i niezwykłej... ofiarności!... A tak!.. 
Szaleniec, który na gruncie wileńskim poświę 
ca się pracy naukówej, musi zgóry zrezygno- 
wać z jakichkolwiek korzyści, oprócz „sławy'* 
w ścisiem gronie kilkunastu specjalistów. Nie- 
ma mowy o tem, żeby wydawnietwo mogło 

zwrócić autorowi chociażby tylko gotówkę, wło 

żoną w pracę badawczą —nie zdobędzie autor 
rozgłosu wśród społeczeństwa, bo kogo dziś 
obchodzi książka naukowa? — więcej jeszcze: 
wydanie takiej książki wymaga nietylko wiel- 

kiego wysiłku samego autora, ale jeszcze zmu- 

  

  

  

SŁOWO 

Dziesięciolecie Konserwaterjum Muzycznego 
w Wilnie 

W roku bieżącym, tak obfitym w roczni- 
ce pamiątkowe, skończyło się dziesięciolecie 
Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie. Roz- 
ważając warunki, zwłaszcza konjunkturę о- 

gólną kraju, w jakich instytucje kulturalne 
muszą obecnie pracować, można i nawet na- 

leży powinszować Dyrekcji i wszystkim 

współpracownikom Konserwatorjum, że mimo 

piętrzące się olbrzymie trudności, w zrozu- 
mieniu doniosłości swojej pracy dla kultury 

muzycznej kraju, wysiłkiem zbiorowym potra- 
fili zdobyć dla instytucji wileńskiej zaszczyt- 
ne miejsce w rzędzie najlepszych uczelni mu- 
zycznych w Polsce. 

Dodatni wpływ Konserwatorjun  wileń- 
skiego na umuzykalnienie społeczeństwa na- 

szej dzielnicy — chociaż nie bez trudności 
zewnętrznych — stale się rozszerza. Już z 

tego tylko wnioskując, że w ciągu tych lat 
dziesięciu Konserwatorjum wypuściło trzy- 

dziestu trzech absolwentów, — instrumentali- 

stów i wokalistów, którzy rozwijają dalej 

swoją działalność, częściowo jako wykonawcy 
— soliści lub członkowie zespołów _muzycz- 
nych, częściowo zaś na polu pedagogicznem, 

nie można odmówić uznania wielkiego pożyt- 
ku stąd powstającego. 

Zorganizowana w roku 1926 Bratnia Po- 
moc Słuchaczy Konserwatorjum — poza bez- 

pośredniemi swemi obowiązkami ku pożytko- 
wi ogółu kolegów — znacznie się przyczynia 

do wykształcenia młodzieży w kierunku celo- 
wej pracy społecznej. 

Coroczne występy orkiestry i solistów 
Konserwatorjum na porankach dla dzieci 
szkół powszechnych, oraz cykl audycyj mu- 

zycznych z prelekcjami, zorganizowanych 

przy współdziałaniu z Bratnią Pormocą Słuch. 
Konserwat dla młodzieży średnich zakładów 
naukowych niezawodnie wnosiły cenne ziarn- 

ka kultury muzycznej do szerszych kół spo- 
łecznych. Jaknajdalej idące ułatwienia w 
opłacie za naukę uczniów wojskowych — aż 
do udzielania nauki bezpłatnej, włącznie — 

nie mogły nie wywrzeć korzystnego wpływu. 

na podniesienie wartości orkiestr wojskowych. 
Nie mniejsze znaczenie umuzykalniające 

trzeba stwierdzić, że Konserwatorjum, posia- 
dające, własną salę koncertowa, spowodowało 
zogniskowanie w niej najgłówniejszych prze- 
jawów wileńskiego ruchu koncertowego, @а- 
jąc swym wychowankom sposobność  ksżtał- 
cenia się w kierunku estetycznym na. żywych 
wzorach wybitnie artystycznego wykonania. 

Zaprojektowany skromny obchód, jubileu 
szowy Konserwatorjum, znalazł życzliwe uzna 
nie i zgodę na przyjęcie godności członków 

Honorowego Komitetu Jubilenszowego przed- 
stawicieli władz państwowych z panem woje- 
wodą na czele i najwybitniejszyca osobiste- 
ści naszego miasta. W myśl tej uchwały, od- 
będzie się w sobotę 2-go grudnia r.b. Obehód 
jubileuszowy, na który się składa: 

1) Msza święta o godz. 9 rano, w koście- 
le po-Bernardyńskim. 

2) Koncert absolwentów i orkiestry Kon 

serwatorjum, pod batutą dyrektora A. Wyłe- 
żyńskiego, w sali Konserwatorjum. Początek 
bardzo punktualnie = powodu transmisji 

przez radjo, o godz. 8 wieczór. 
Po koncercie skromna biesiada składko- 

wa w restauracji hotelu -„Georges'', na którą 
można się zapi ć przy wejściu na. koncert 
lub w restauracji. 

Niewątpliwie, społeczeństwo wileńskie ze 
chce wziąć udział w tem Święcie tak pożytecz 

nej instytucji kulturalno-artystycznej i tem 

zaznaczyć swoją dla niej życzliwość.  L. 

OBCHÓD 10-LECIA KONSERWATORJUM 
MUZYCZNEGO W WILNIE. 

W sobotę dnia 2-go grudnia Konserwator- 

jum Muzyczne w Wilnie obchodzi 10-lecie swe- 

go istnienia. Program obejmuje: o @. 9 тапо— 

nabożeństwo w kościele po-Bernardyńskim; o 

g. 8 w. — Koncert Jubileuszowy w sali Konser- 
watorjum, w wykonaniu absolwentów tej uczel- 
ni; o g. 1l w. — Wspólna kolacja (według zgło- 

szeń w Sekretarjacie Konserwatorjum od godz. 
4—7. Tel. 15-88.) 

  

    

lle kosztowała konierencja rozbrojcniowa? 

Takie pytanie zadał jeden z posłów ministrowi 

Simonowi podczas ostatniej debaty pariamentar- 

nej w Londynie. 
Minister udzielił odpowiedzi z której wyni- 

ka, że Liga Narodów wydała na koszty konie- 
rencji rozbrojeniowej 1,*21.505 iranków szwaj- 

carskich. Przewodniczący konierencji, leader La. 

bour-Party mr. Henderson otrzytnał za swe tru- 
dy okrągłą sumkę 73.271 fr. szw, czyli 140.000 

złotych. 
Prócz tych wydatków każde państwo bio- 

Ile kosztowała konferenej 

W OBAWIE PRZED PORWANIEM 

  

W związku z szerzącą się w Ameryce epi- 

demją porywania dzieci, zdjęto w urzędzie po- 
licyjnym w Hollywood odcisk paluszka najmłod- 

szej „gwiazdy* na amerykańskim firmamencie 

filmowym, Baby de Ray, znanej i w Polsce z fil- 

mu, w którym „wystepuje“ razem z Chevalie- 

rem. — Na zdjęciu Baby de Ray w urzędzie 

policyjnym. 

RYS ZUPEK z 

a rozbrojeniewa 
rące udział w obradach, ssy.nowało na potrze- 
by swoich przedstawicieli równiez pokaźne 
sumy. 

Co za to zrobiono? Nie wiele, a wiaściwie 

nic, jeżeli chodzi o sprawę pokoju, odbyto na- 

tomiast 920 posiedzeń, w tem 18 plenarnych— 
Przeciętny śmiertelnik zaznajo:u wszy się z temi 

cyframi, powie niewątpiiwie, że czcza gadanina 

kosztowała samą tylko Lipę Narodów 2 i pół 
miljrna złotych; czył nie lepiej by'a obrócić te 

pusiądze na inne ceic? Może byłaby większa 
korzyść. 
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Ostatni sługa Mikołaja II 
opuścił pałac ambaszcy rosyjskiej w Waszyngtonie 

Prasa doniosła, że gmach byłej ambasady 
rosyjskiej w Waszyngtonie, na mocy obustron- 
nej umowy Sowietów į Stanów Zjednoczonych, 
w związku z uznaniem ZSRR, został przekaza- 
my przez władze amerykańskie przedstawicie- 

lowi misji dyplomatycznej Litwinowowi. 

Gmach ambasady carskiej przez szereg lat 

był najciekawszą osobliwością stolicy republiki 
zaoceanicznej. 

Pozostawiony przez ambasadora rosyjskie- 
go, piękny w stylu Odrodzenia pałac, byt za- 

mieszkiwany przez pułkownika carskiego, który 
do ostatniej chwili wojny światowej był ofi- 

mnę, kryjącą zwłoki poety i żołnierza. Woj- 
nej''.. żegna na zawsze doczesne szczątki ś. 
P. por. Józefa Mzezki, 

Ilustrowańy Kurjer Codzienny (323) wy 
raża ubolewanie, iż poezje ś.p. Józefa M 
są naogół bardzo mało znane, choś ze ę 

du na swoją rzetelność i piękno, zasługują 
na spopularyzowanie wśród  najszerszych 

warstw; й 

Uroczysta podróż trumny do Polski 
świadczy, że w tym kierunku spelnity sie sny 
poety, ale wydaje mi się, że na czci dla pogię- 
tego pałasza nie powinna się rzecz kończyć, 
Idzie o to, aby wziąć do ręki „ze czcią'' tak- 
że i książkę z pięknemi wierszami Maczki. 
Ale nie wieszać jej wysoko, tylko... czytać. A 
przy czytaniu tej książeczki także „łzą ser- 
deczną zabłyśnie wam oko''. Napewno! To 

Śliczna książka! Powinna pójść na całą Pol- 
skę w jakiemś taniem, groszowem a ładnem 
wydaniu. I znaleźć się w każdej szkole i w 
ręce każdego żołnierza, Powinna być nawet 
rozdawana darmo. : 

Umarli nie umieją pilnować swych spraw 
i interesów. Ileż miernot wojennych docze- 
kało się kilku edycyj, podczas gdy ten praw- 
dziwy poeta czekać musiał tak długo na dru 
gie wydanie! Naprawdę, znajomość jego spro- 
wadza się do kilku wierszyków, rzekoma zań 
popularność w Polsce jest fikcją, której aż 
nadto wyraźnie przeczy fakt, że jeden mały 

    

  

nielada, graniczącej z poświęceniem się. 

Klasycznym przykładem takiego ofiarne 
go wydawania książek, których niedocenia spo 
łeczeństwo, o których ono nawet nic nie wie, 
— są „Studja Teologiczne'', wydawane pod 
redakcją profesorów Wydziału Teologicznego 
U. 8. B.: księży — dr. Czesława Falkowskie- 
go, dr. Ignacego Świrskiego i dr. Lieona Pu- 

ciaty. 
Świeżo ukazało się kapitalne dzieło ks. - 

prof. dr. Pawła Nowickiego p. t. „Wzdłużenie 
przedakcentowe w języku hebrajskim: *. 

Temat jest zbyt specjalny, aby się na- 
dawał do roztrząsania na łamach dziennika, 
— nie jestem zresztą do tego powołany. To 

tylko stwierdzić należy, iź pod względem tre- 
Ści jest to unikat w literaturze europejskiej 

i że gruntowna ta rozprawa zdobędzie nasze- 
mu uczonemu wybitne staonowisko wśród pol- 
skich orjentalistów,a nawet i bez tego przy- 
miotnika, — „polskich, gdyż w Polsce ks. 
dr. P. Nowicki jest chlubnie znany ze wzglę- 
du na swój dotychczasowy dorobek naukowy. 

Naszym, wileńskim uczonym jest Pomo- 

rzanin ks. Nowicki, tak z racji swej pracy na- 

ukowej w Uniwersytecie Stefana Batorego, 

jak też i z powodu otrzymania na naszym. 
Uniwersytecie stopnia doktora teologji, który 

pięknie się łączy z oddawna już posiadanym 
stopniem doktora filozofji. 

Dzieło ks. dr. P. Nowiekiego jest na gru- 
ncie polskim zjawiskiem wyjątkowem, na gru- 
necie zaś wileńskim — niemal eudownem. Ka- 
żdego, kto choć trochę zna się na technice wy- 

dawniczej i orjentuje się w stanie naszych 
drukarń, w zdumienie wprowadzi ta książka, 

Niedość, 

  

  

nakład wystarczał dotychczas na potrzeby 

czytelników. Czyli, že nie bylo „zapotrzebo- 
wania''. I to właśnie uderza!. 

Czy rzeczywiście tak jest? Czy naprawdę 
żołnierz-poeta nie znajduje czytelników na- 

wet wśród młodego pokolenia żołnierzy? 

Polska Zbrojna (338) odpowiada; 

Tom Józefa Mączki p.t. „Starym  szla- 
kiem'' figuruje we wszystkich bibljotekach 
wojskowych. Nie stoi na półce „wysoko'* 

Jest stale w czytaniu. Gdy się zedrze na strzę 
py, wojsko zadba o nowe jego wydanie. 

Tyle w naszej obronie, Szanowny Auto- 
rze. Raz jeszcze dziękujemy za serdeczne, 

gorące słowa. Wierz nam i my chcielibyśmy 
gorąco, by ktoś wydał nam naszego Mączkę 
w „taniem, groszowem a ładnem wydaniu““, 
z duszy, serca pragnęlibyśmy każdemu np. 
odchodzącemu ze służby pod sztandarami do 

domu młodemu obywatelowi, dać wraz z ad- 
notacją, że służbę swą odbył, tom poezji Mącz 
ski do ręki. Nie stać nas na to. Nie możemy 
liczyć na to, by prezent taki, ofiarowało nam 
społeczeństwo. Nie możemy też i nie będzie 
my żebrać. 

A jednak właśnie tomik poezyj Mączki 

w ręku każdego zwalniającego się ze służby 
żołnierza — byłby majlepszem uczezeniem pa- 
mięci poety; — jego książeczka pod strze- 
cha wieśniaczą — najtrwalszym pomnikiem !.. 

"Lector 

że praca zawiera teksty łacińskie, niemieckie 

hebrajskie, ale operuje autor transkrypcją fo- 
netyczną, wprowadza szereg specjalnych zna- 
ków, zestawia bardzo skomplikowane pod 
względem graficznym tablice i t. p. To wszy- 
stko wymagało odlewania w Wilnie specjal- 
nych ezcionek, — niezwykłego napięcia uwagi 

zecerów, — no i miesłychanie żmudnej, su- 
miennej i umiejętnej korekty. 

Książkę ks. dr. Nowiekiego można oglą- 
dać, jako okaz, jako wzór największego wy- 

siłku drukarni i przykład wytrwałej i ofiar- 
nej pracy zespołu uczonych, którzy dobrze zda 

ją sobie sprawę ze znaczenia nauki w dziele 

budowania przyszłości narodu. 

Jednocześnie z pracą ks. Nowickiego uka- 
zało się dzieło' ks. dr. Michała Sopoćki p. t. 
„Cel, podmiot i przedmiot wychowania ducho 
wego według Mikołaja Łęczyckiego''. Jest 
to usamodzielniona część pracy, która się 
wkrótee ukaże, jako tom V. „Studjów Teolo- 
gieznych'*. 

Dotychczas w tem wydawnictwie ukazały 
się trzy tomy i trzy są w druku. Ukazały się: 

t. I — ks. L. Puciata — „Grzech pierworodny 
w teologji św. Anzelma'', — t. II ks. J. Zda- 
nowicz — „Sarbiewski na tle kontrowersyj te 
ologieznych swojego wieku'* — t. III ks.P. 
Nowicki — „Wzdłużenie przedakcentowe w 
języku hebrajskim''.W druku: t. TV ks. K. 
Gieczys — „Bractwo trzeźwości w diecezji 
żmudzkiej w latach 1858 - 1863*', t. V. ks. 
M. Sopoćko — „Wychowanie duchowe w - g 
Mikołaja Łęczyckiego'', t. VI. ks.T. Bieczko 

— „Kult obraza NMP Ostrobramskiej w dzie 
jowym rozwoju” '. 

W ten sposób obok tematów ogólnego 

    

  

cjalnym przedstawicielem armji rosyjskiej. 

Pałac ambasady został przez niego całko- 

wicie izolowany od świata, pozamykał on żału- 

zje, pozawieszał czarnemi firankami okna i sam 

zamieszkał w pokoju byłego lokaja poselstwa. 
liekroć Amerykanie starali się o pozwole- 

nie zwiedzenia pałacu byłej ambasady, zawsze 

otrzymywali odmowną odpowiedź. 
Kilka wytwórni filmowych proponowało puł 

kownikowi odstąpienie na kilka dni pokojów 
ambasady dla dokonania zdjęć. Napróżno. 

Wokół tajemniczego gmachu rosły legendy 

o duchach, widmach, zjawiskach nadprzyrodzo- 

mych, Nikt nie wiedział, z czego utrzymywał się 
pułkownik, lecz wiedziano, że żył on w strasz- 
nej nędzy. Sam gotował sobie strawę, a nawet 
zamiatał ulicę przed gmachem. Jeden tylko raz 
z ambasady zostały wywiezione wielkie kufry, 
które zawierały prywatne zbiory obrazów ostat- 
niego posła carskiego oraz jak przypuszczają, 

niektóre ważnę akta dyplomatyczne, 
Na kilka dni przed uznaniem Sowietów 

przez Stany Zjednoczone, pułkownik zameldo- 
wał władzom amerykańskim, iż nie czuje się w 
tym gmachu gospodarzem, wobec czego prosił, 

aby pałac został obsadzony przez posterunek 

policji. Po otrzymaniu zapewnienia, iż gmach 

ambasady nie będzie pozostawiony na pastwę 
łosu, wieloletni stróż ambasady wyjechał w nie- 
wiadomym kierunku od nikogo nic nie żąda- 

jac, nikomu mic nie mówiąc. 
Obecnie w pozostałych aktach ambasady 

karskiej grzebią eksperci amerykańsko - so- 

wieckiej komisji, która ma ustałić wysokość diu- 
gów carskich wobeć Ameryki. 

©jcigc św: odpisuje ośmiolet- 
niemu dziecku 

Pewna ośmioletnia dziewczynka z Bołonji 
wyraziła Ojciu Św. swoje współczucie z powo- 
du śmierci jego przyjaciela ks. prał. Belgerti, 
i dołączyła do listu iotografję, „by Papież po- 
znał ją, gdy ona przybędzie do Rzymu ze swy. 

mi rodzicami". Ojciec Św. odpisał dziecku z 
wielką serdecznością i przesłał wielką fotogratję 
z własnoręcznym podpisem „Pius P. P. XI“, 

zmaczenia znajdują się tematy „regjonalme'*, 

posiadające tem większe znaczenie, iż wydoby 
wające świetną przeszłość naszych ziem, — 
przeszłość, która najwymowniej świadczy o 
tem, że od wieków nietylko korzystaliśmy z 
dorobku kultury europejskiej, ale i sami twór 
czo wzbogacaliśmy tę kulturę!... 

Z nowych wileńskich książek naukowych 
na wielką uwagę zasługuje praca p. Marji Du 
najówny p. t. „Tomasz Zan — lata uniwersy- 

teekie'', wydana przez Towarzystwo Przyja- 

ciół Nauk. 
Autorka nie po raz pierwszy podchodzi 

do postaci szlachetnego wodza młodzieży aka- 
demickiej. W Księdze pamiątkowej Koła Polo 

nistów USB umieściła p. M. Dunajówna roz- 
prawę p. t. „Dzieciństwo i lata szkolne Toma- 
sza Zana'', w wydaniu Tow. Prz. Nauk uka- 
zał się przed paru laty dziennik Tomasza Zana 
z lat 1824 - 1832 p. t. „Z wygnania““. 

W ten sposób ogarnęła autorka większą 
część życia człowieka ujmującego swoją szla- 
chetnością. Przypuszezać więc należy, iż docze 
kamy się pracy, obejmującej ostatni okres ży- 

cia Tomasza Zana i w ten sposób historja li- 

teratury polskiej wzbogaci się o piękną i gru- 

ntowną monograf ję. 
Lata uniwersyteckie w życiu Tomasza Za- 

na miały znaczenie decydujące, — one wpro- 
wadziły go na szczyty i imię jego nazawsze 

związały z dziejami Wszechnicy Batorowej i 
naszej kultury. To też obecna praca p. M Du- 
ujajówny ma podstawowe znaczenie jako źró- 
dło poznania Areypromienistego. Autorka wni- 

kliwie analizuje twórczość poetycką Zana, — 
uważnie przygląda się jego działalności spo- 
łecznej. Dochodzi do wniosku zewszechmiar 

W _WIRZE STOLICY 
PRZEZ WZGLAD NA MONOPOL 

Pan Stefan wracał późnym wieczorem 
po imieninach” u swego kolegi Adolfa. Pod 
wpływem nadmiaru wypiteęgo alkoholu pan 
Stefan w wielkiej fantazji zaczął wykrzyki- 
wać na ul. Bagatela, że to jest jego teren. 
Zaczepiał więc przechodniów domagając sie 
zapłacenia rogatkowego, a widząc nadjeżdża- 
jący tramwaj, wybiegł na środek jezdni i za- 
czął dawać sygnały do zatrzymania. Tramwaj 
zatrzymał się i motorniczy spytał jegomościa 
o eo mu chodzi. 

— Stać, bo to jest mój teren, nie pozwo- 
lę po nim jeździć! 

Z drugiej strony nadjeżdżał inny tram- 
waj. Pijak postąpił w ten sam sposób, a po- 
nieważ motorniczy nie miał ochoty do usłu- 
chania rozkazu, pan Stefan położył się plac- 
kiem na szynach krzycząc: — sprobuj teraz 
jechać! 

Zebrał się tłam ludzi, nadbiegło trzech 
posterunkowych. Nie tracąc animuszu pan 
Stefan przyskoczył do jednego z tramwajarzy 
i zdzielił go pięścią w nos, na policjanta rzu 
cił się bykiem, przygodnych widzów kopał i 
gryzł. Przeprowadzono go siłą do komisarja- 
tu po drodze wyrwał się jeszcze raz, klupną! 
na jezdnię i nie chciał wstać, musiano go 
zabrać na platformę. 

W sądzie odpowiadał pan Stefan za po- 
bicie tramwajarza i policjantów, oraz obrzu- 
cenie stekiem obelg. — „Nie nie pamiętam, 
oświadczył, wieta tylko, że obudziłem się w 

areszcie zupełnie nago''. Ponieważ dotychcza- 
sowe sprawowanie pana Stefana było niena- 

ganne, sędzia zawiesił mu karę sześciu mie- 

sięcy więzienia na 2 lata. Karol. 

  

Pomnik w Metzu 
W tych dniach został położony pierwszy ka- 

mień pomnika, jaki miasto Metz wystawi swemu 

sławnemu synowi na placu przed kościołem, 
gdzie dziecię zostało niegdyś ochrzcone. 

Jan _ Franciszek Pilatre urodził się w Metzu 

w roku 1756. Jako młodzieniec porzuca rodzin- 
ną „oberżę* „Pod Krzyżem Czerwonym”, którą 
dotąd w Metzu egzystuje, i udaje się do Paryża 
na poszukiwanie przygód. W owym czasie słyn- 
ni bracia Mongoliier robili swe doświadczenia z 
balonami. Francuz Pilatre de Rozier stał się ró. | 
wnież pionierem powietrza. Aby ' łatać,  miusiał 
zwalczyć sceptycyzm króla, który wzbraniał się 
udzielać pozwolenia swym poddanym na ekspe- 
rymenty, powszechnie uważane wówczas za 
śmiertelne, Wreszcie udaje się Franciszkowi Pi- 
latre otrzymać placet na lot podniebny. 

W roku 1783 w towarzystwie inarkdza d'Ar- 
lande wznosi się młodzieniec w mongolilere 7 
zamku la Muette i przeleciawszy w triumfie po- 
nad Paryżem, opuszcza sie w Butte - aux - Cail- 
les. W dwa lata później wyrusza z Butonji wraz 
z fizykiem Romain z zamiarem przelecenia przez 
kanał La Manche. Balon spalił się w powietrzu 
wraz z obu pasażerami. Pilatre de Rozier liczył 
sobie wtedy 29 łat. 

Ceremonja dni ostatnich zbiegła się ze 150 
letnią rocznicą czynu. Pilatre de Roziera, Cieka. 
wem jest, że projekt wystawienia pomnika pow- 
stał już w roku 1913, ale zrezygnowano zeń, 
Szybko, gdyż mieszkańcy Metzu nie chcieli ze- 
zwolić Niericom na „eksploatowanie" na własną 
korzyść sławy czysto francuskiej. Dopiero po- 
powrocie z Metzu na ojczyzny łono projekt zno 
wu wyszedł na światło dzienne i jest w trakcie 
realizowania, L. 

jeszcze o witrażach 
W związku z wykryciem przez policję 

paryską kradzieży i zamiany starożytnych 
witraży w opactwie Fecamp, o czem pisaliśmy 
wczoraj, donoszą z Nowego Yorku, że M. Wil- 
liam Randolph Hearst, który nabył dwa ta- 
kie witraże w roku 1929, odesłał je teraz an- 
tykwarzowi, od którego zostały kupione. 

Rćnć Marcus, pośrednik paryskiej firmy 
antykwarskiej Demotte napisał do redakeji 
„Bcho de Paris“ list otwarty, w którym 
twierdzi, że panna Małgorzata Hurć pozmie- 
niała nieco prawdę w swych zeznaniach. Nie 
zmienia to postaci rzeczy, że jednak Marcus 
namawiał ją do fałszerstwa, potem zaś do- 

stał od niej 17 tysięcy franków. L. 

KAPELUSZE 
pluszowe w najlep. gatun, 

cenv zniżone 
E. MIESZKOW KI 
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CZARNĄ KAWA .... XI TY60DNIA AKADEMIKA 
ZAPROSZENIE NA TĘ OSTATNIĄ PRZED ADWENTOWĄ ATRAKCJĘ MOŻNA JESZCZE OTRZYMAĆ W BIURZE TYGODNIA WIELKA 24, TELEFON 770 I WIECZOREM PRZY WEJŚCIU W KASIE. CENY BILETÓW WSTĘPU NIEZWYKLE 
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słusznego : 

„Poetą nazwać go trudno. Twórczość je- 
go pod względem artystycznym nie posiada 

wartości. Ma natomiast pewne znaczenie his- 
toryezno - literackie, jako zapowiedź budzą- 
cego się ruchu romantycznego. Nie w dziedzi- 
nie literackiej leży jego wartość i znaczenie. 

Sławę mu zjednało jego życie, działalność spo 
łeczna i postawa moralna wobec otaczającego 

świata. Oddana praca w związkach akademic- 
kich, wysunięcie na czoło zagadnień moral- 
nych, jako najbardziej istotnych i podstawo- 
wych wartości ludzkich i podporządkowanie 

im wszelkich dziedzin życia ludzkiego — wy- 

miosły go ponad przeciętny tłum akademicki. 

Zrealizowanie zaś nakazów etycznych przez 
zastosowanie ich w życiu własnem, przyjęcie 

na siebie całej winy na śledztwie i osłonięcie 

swą osobą rzeszy akademików — zjednały mu 
w dziejach kultury polskiej miejsce zaszczy- , 
tne i warte pamięci...'* 

Autorka umiała podejść do osoby Toma- 
sza Zana, — zarysowała jego sylwetkę tra- 

fnie i dokładnie, — to też praca jej stanowi 
rzetelną pozycję naukową. 

A więc pomimo warunki najcięższe i jak 

najmniej sprzyjające pracy naukowej, w Wil- 

nie coś się robi..... 

O tem należy stale pamiętać... Na pracę 

naukowców należy spoglądać życzliwie i z za 

ciekawieniem, z niej należy czerpać otuchę i 
madzieję, bo przecież tylko twórczy wysiłek 

jest najskuteczniejszem lekarstwem na wszel- 
kie niedomagania naszego życia kulturalnego, 

głównym sposobem walki uz kryzysem w dzie- 

   

   

  

W. Charkiewicz.



WILNO. W sprawie pomnika Adama Mic 

kiewicza w Wilnie dowiadujemy się następu- 

jących szczegółów: 
Twórca pomnika, znakomity artysta — 

rzeźbiarz Henryk Kuna projektuje odsłonię- 
cie pomnika w dniu 3 maja 1935 roku. Ro- 
boty w pracowni artysty posuwają się szyb- 

ko naprzód. Arstysta wykonywa zarówno 

płaskorzeżby, jak i figurę głowną, w szyb- 
szem nawet tempie, aniżeli to przewiduje u- 

mowa. Obecnie wykonany już jest drewnia- 
ny model postaci wieszcza w skali pomniko- 

wej, to jest wysokości prawie 6-ciu metrów. 
Wykonane są dalej wszystkie płaskorzeźby 
w libie 12-tu, w odlewach gipsowych, również 

w skali pomnikowej. Artysta rozpoczął już 

kucie 4-ch pierwszych płaskorzeźb w grani- 

cie. Prace około tych płaskorzeźb ukończy 

artysta mniej więcej 'za 6 tygodni, poczeim 
rozpocznie kucie następnych 4 płaskorzeźb. 

Wszystkie płaskorzeźby w granicie będą wy- 
kończone mniej więcej za pół roku. Pozatem 
wykuwana jest obecnie w granicie głowica 

pomnika (głowa Światowida). Wykonano 

już większość stopni z polerowanego granitu 
na podstawę pomnika. 

Oględzin prac na miejscu w Warszawie, 

gdzie — jak wiadomo — artysta prof. Hen- 
ryk Kuna rzeźbi pomnik, dokonywała dwu- 

krotnie specjalna komisja wykonawcza Komi- 

tetu Głównego Budowy Pomnika, złożona z 

prof. Ludomira Ślendzińskiego, konserwatora 
dr. Lorentza i dyr. Korolca, łącznie z zapro- 

szonymi rzeczoznawcami prof. Marjanem La- 

lewiczem i prof. Todeuszem Breyerem. 

W sprawie budowy fundamentu pod po- 

unik, który stanie na ul. Mickiewicza, przy 

placu Orzeszkowej, dowiadujemy się następu- 

jących szczegółów: po zapoznaniu się z opi- 
nją komisji rzeczoznawców, w skład której 
wchodzili prof. Politechniki Warszawskiej 

  

NIE CZĘŚCI UL. MICKIEWICZA. 

Fedorowicz, inż. Henryk Wąsowicz, inż. Na- 
rębski i inż. Marzyński, Zarząd Komitetu 

Budowy Pomnika uchwalił wykonanie na ul. 
Mickiewicza dwumetrowego wykopu na fun- 
dament, a następnie przeprowadzenie dodat- 

kowych badań ujawnionej w gruncie t. zw. 

kurzawki dla ostatecznego ustalenia, czy Ко- 
nieczne będzie wykonanie pod fundament pali 

żelazobetonowych. Zarząd Komitetu zwrócił 

się do Magistratu m. Wilna z prośbą o zezwo- 
lenie na ogrodzenie odcinka ul. Mickiewicza 
przy placu Orzeszkowej, gdyż w najbliższym 

już czasie będzie przywieziony do Wilna pier- 
wszy transport obrobionego granitu. 

Komitet Budowy Pomnika uchwalił wzno 

OMOTS 

ułonięcię pomnika Adama Mirkiewicza dn. 3 maja (0351. 
GORĄCZKOWE PRACE PRZYGOTOW AWCZE. — CO ZROBIONO? — SPRAWA FUNDAMENTÓW. — OGRODZE- 

wić w najbliższym czasie akcję propagandową 
dla zgromadzenia reszty potrzebnych na bu- 

dowę pomnika funduszów. 
Artysta-rzeźbiarz Kuna, który w ostat- 

nich czasach kilkakrotnie przyjeżdżał do Wil- 

na, interesował się podczas ostatniego swego 

pobytu kwestją rozplanowania placu dokoła 

pomnika. Między innemi w obecności człon- 

kow komisji technicznej ustawiono na ul. Mic 

kiewicza, w miejscu, w którem ma stanąć po- 

mnik, drabinę strażacką, wyciągniętą na wy- 
sokość prawie 18 metrów (taka będzie w przy 
bliżeniu wysokość pomnika), dla zorjentowa- 

nia się w warunkach usytuowania pomnika 
wśród sąsiednich budynków. 

Straszny wypadek na przejeździe kolejowym 
JEDNA OSOBA ZABITA, CZTERY CIĘŻKO RANNE 

WILNO. Wczoraj rano koło Bastua 

poć pociąg idący z Lidy wpadła furman- 

ka, która jechało 5 osób. Zabity został 

Jan Makarewicz z gm. woronowskiej. 

Cztery inne osoby doznały ciężkich pora- 

nień. Po zatrzymaniu pociągu poszwan- 

kowanych ulokowano w jednym z wago 

nów i przywieziono do Wilna, Tu skie- 

rowano ich do szpitala żydowskiego. 

Stan rannych jest bardzo ciężki. 

  

Tragiczna śmierć myśliwego 
WILNO, Dwaj ziemianie, zamieszkali w po- 

bližu Oszmiany, pp. Butkiewicz i Rogiński wra- 

cając wieczorem z polowania w towarzystwie 

psa myśliwskiego, natknęli się na lisia norę. 

Stwierdziwszy, że w norze tej znajduje się 

lis, a nie mogąc go wywabić z powodu zapada- 

jącego zmroku, obaj myśliwi postanowili odciąć 

lisowi ucieczkę, zagradzając norę. Następnego 

dnia z samego rana obaj myśliwi mieli powró- 

  

cić do nory i ująć zwierzynę. Omówili w tym 

celu spotkanie na godz. 7-mą rano. Tymczasem 

Butkiewicz już o godz. 6-tej rano sam pośpie- 

szył do lisiej nory. — Gdy tylko Butkiewicz 

wlazi do nory, zwały ziemi, zawadzone praw- 

dopodobnie w trakcie przełażenia przez wąski 

otwór osypały się, grzebiąc myśliwego, który 

poniósł śmierć, 

  

PROGRAM 
|-szego regjonalnego zjazdu 
w sprawach oświaty zawod. 

(GMACH IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDŁOWEJ 
W WILNIE UL. MICKIEWICZA 32). 

NIEDZIELA, dnia 3 grudnia 1933 r. Pierw- 

sze Plenarne Zebranie Zjazdu. Godz. 10: 1) 

Otwarcie Zjazdu. Zagajenie. Powołanie Prezy- 

djum Zjazdu. 2) Przemówienia powitalne. 3) Po 
wołanie przez Przewodniczącego Zjazdu Prze- 

wodniczących sekcyj. 
Godz. 11: Referat informacyjny: „Stan i 

potrzeby szkolnictwa zawodowego na Ziemiach 

Północno-Wschodnich* — p. inż. Grzegorz Mer- 
son, naczelnik wydziału szkół zawodowych Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 

Godz. 13—16: Przerwa obiadowa. 

Godz. 16: Sekcja ogólna (gmach Izby Prze- 

mysłowo-Handlowej w Wilnie, ul. Mickiewicza 
32): 1) „Techniczno-wytwórcze i ekonomiczno- 

konjunkturalne podstawy szkolnictwa zawodo- 

wego ze stanowiska kontyngentu zapotrzebowa- 

nia robotników i pracowników * — prof. dr. L. 
W. Biegeleisen, Warsząwa. 2) Szkolnictwo za- 
wodowe, jako czynnik wychowania gospodar- 

czego społeczeństwa” — p. Borys Rzepecki, se- 
kretarz generalny Centralnego Towarzystwa Po- 

pierania Wytwórczości Krajowej w Warszawie. 

3) „Szkolnictwo dokształcające — p. Dyb- 
czyński, naczelnik wydziału szkół zawodowych 

Kuratorjum Okręgu Szkoinego Poznańskiego. 4) 

„Badania psychotechniczne i ich znaczenie dla 

szkolnictwa zawodowego* — p. Marja Szapiro, 
Wilno. 5) „Poradnictwo zawodowe a szkoła''— 

p. M. Przewłocka, kierowniczka Kursów Han- 

dlowych w Wilnie. 6) „Dokształcenie zawodo- 

we w świetle krytyk* — p. T. Wolski, referent 

szkolny lzby Rzemieślniczej w Wilnie. 7) „O 
znaczeniu Instytutu Rzemieślniczego* — p. K. 

Młynarczyk, dyr. Izby Rzemieślniczej w Wilnie. 

Godz. 15: Konferencja Przewodniczących 
Zjazdu, Sekcyj oraz Referentów celem zreasu- 

mowania wyników prac sekcyj. 
ll-gie Plenarne Zebranie Zjazdu. Godz. 18: 

1) Sprawozdanie ogólne z prac Zjazdu. 2) Przy- 

jęcie uchwał. 3) Zamknięcie Zjazdu. 

  

JxSTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

„Jak usiłowano przekupić sędziego śledczego 
Za wypuszczenie z więzienia córki przemysłowca Szereszewskiego 

WILNO. Wczoraj na wokandzie Sądu O- 

kręgowego znalazła się głośna sprawa o usiło- 

wanę przekupienie sędziego śledczego Kawec- 

kiego, w celu uzyskania zwolnienia osadzonej 

ua Łukiszkach za agitację komunistyczną stu- 

dentki Heleny Szereszewskiej. 
Obradom przewodniczył wiceprezes Brzo- 

zowski, oskarżał pprok. Giedrojć, obronę wno- 

sili adwokaci Kulikowski, Szyszkowski i Czer- 

uichow. 

Ławę oskarżonych zajęli: ojciec Szereszew- 

skiej, kupiec z Łodzi, narzeczony Michał Eider- 

Meit, lekarz z Mołodeczna i Borys Alpern — 

pośrednik handlowy. 

Przed rozprawą 

Takiej frekwencji publiczności jak wczo- 
raj, kułuary sądu dawno już nie widziały. 

Powtarzają się znane obrazki z woźnym i 

utarczki przy drzwiach © wejście na salę, która 

wobec skromnych rozmiarów nie może pomieś- 

cić ciekawych. 
Powszechne zainteresowanie budzi przytem 

pogłoska, że obrona przygotowuje jakieś rewe- 

iacje, gdy będzie zeznawał apl. Okulicz, głó- 

wny Świadek oskarżenia, który zdemaskował 

aterzystów. 

To nie z tych Szereszewskich 

Na wstępie rozprawy, w czasie ściągania 

generalij z oskarżonych okazuje się, że Szere- 

szewski ńniema nic wspólnego ze swymi imien- 

. mikami z Grodna i Warszawy. To nie żaden 

«magnat, ma zaledwie domek w Łodzi. 

Na galerji wyraźne rozczarowanie, Po za- 

iatwieniu formalności proceduralnych następuje 

odczytanie aktu oskarżenia, który w streszcze- 
niu przedstawia się następująco: 

W driu 17 marca br. została aresztowana 
w Wilnie studentka medycyny Helena Szere- 

szewska, , o działalność wywroto- 
wą. Z uwagi na charakter przestępstwa i oba- 
wę ucieczki, agitatorkę osadzono w więzieniu i 
mimo kilkakrotnych próśb z jej strony o zmianę 
środka zapobiegawczego, władze sądowe nie 

zgodziły się na zwolnienie jej na wolną stopę. * 
W sierpniu rodzina Szereszewskiej poczy- 

miła pierwszą próbę uzyskania zmiany środka 
zapobiegawczego nie strogą oficjalną, lecz za 

pośrednictwem osób postronnych, próby te na- 
stępnie były wznawiane kilkakrotnie przy uży- 
ciu różnych osób, aż wreszcie pod koniec wrze- 
śnia oskarżony Alpern działając w imieniu Ei- 
delheita, zwrócił się do apl. sądowego Konradą 
Okulicza, którego znał jeszcze przedtem, z pro. 
pozycją dania większej łapówki, jeśli ten zdoła 
wyjednać u sędziego śledczego Kaweckiego 
zwolnienie Szereszewskiej. 

Api. Okulicz pozornie zgodził się na propo- 
„ycję Ałperna i w porozumieniu z władzami pro- 
wadził dalsze pertraktacje. W odpowiednim mo- 
mencie, w czasie wręczania łapówki, aferzyści 

zostali przez policję aresztowani i pociągnięci 
«do odpowiedzialnošci. 

Oskarženi nie przyznają się 
Po odczytaniu aktu oskarżenia pierwszy 

zeznaje Chaim Szereszewski. jest to mężczyzna 
jeszcze w sile wieku, dość płynnie mówiący po 
polsku. 

Córkę bardzo kochał; gdy się dowiedzia: 
o aresztowaniu jej, przybył do Wilna, lecz zwol- 
„nienia nie uzyskał. Sprawą zajął się narzeczony, 

który we wrześniu powiadomił go, że trzeba 
będzie wnieść kaucję i opłacić pewnego adwo- 
kata, który uzyska dla jego córki zwolnienie. 
Że byla to osoba urzędowa, a szczególnie sę- 
dzia, nie wiedział. Alperna również nie znał. 

ył do Wilna na wezwanie Eidelheita, że 
wnieść pieniądze. Gdy znalazł się w mie- 

szkanių Alperna, spotkał owego adwokata (0- 
kulicza), któremu wręczył pieniądze (2500 zł.), 
otrzymując wzamian weksle gwarancyjne do 
czasu zwolnienia córki. Nikogo nie usiłował 

przekupić. Wszystko załatwiał narzeczony cór- 
ki Eidelheit, który prosił o pozostawienie mu 

w tej sprawie wolnej ręki. 

Skolei składa wyjaśnienia Eidelheit, którego 
taktyka obrończa polega na imputowaniu Az- 
pernowi roli prowokatora, działającego w poro. 
zumieniu z władzami. 

  

Alpern, którego nie znał, sam narzucił się 
ze swemj usługami. Nachodził go w mieszka- 
niu, starał się zdobyć jego zaufanie, twierdził 
że ma stosunki w sądzie i że za pieniądze może 

uzyskać zwołnienie. Zgodził się wreszcie na 
wszczęcie pertraktacyj, bowiem liczył, że może 

właśnie niewysuwanie kwestji łapówki powodu- 
je trzymanie Szereszewskiej w więzieniu. Stra- 
szono go rzekomo przy tem, że jeśli nie zgodzi 

się na łapówkę, to winien liczyć się z zemstą. 

Ulegając prośbom Alperna skontaktował się z 
apl. Okuliczem, w mieszkaniu którego oglądał 
akta sprawy, Liczył, że pieniądze weźmie Oku- 
licz i Alpern. że wchodzi tu w grę sędzia Ka- 
wecki, nie wiedział. 

— Czy oskarżony zdawał sobie sprawę, kto 
może zwolnić Szereszewską? — pyta sąd. 

— Tak — odpowiada Eidelheit — lecz u- 
ważałem, że Okulicz jest zastępcą sędziego. O- 
bawiałem się konsekwencji odmowy. Gdy w 

czasie dawania pieniędzy wkroczyła policja, 
sam zażądałem aresztowania. Ulegałem tylko 

ji. 
Ostatni tłumaczy się Alpern. 
Eidelheita poznał w cukierni na krótko 

przed 1 października, Pytał czy ma jakieś sto- , 
sunki w sądzie, bowiem czyni starania o ulgi 
dla aresztowanej narzeczonej. Przyrzekł mu 
pomóc. Gdy zwrócił się do znajomego swego 
apl. Okulicza ten oświadczył, że będzie to dużo 
kosztowało, „bo Szereszewscy to bogata rodzi- 
na“. Narazie była mowa tylko o kaucji, bowiem 
Okulicz nie znał sprawy. 

Gdy 29 września spotkał Okulicza (jak by- 
ło umówione) w restauracji „Gastronomja*, ten 
pokazał mu teczkę, w której jak potem okazało 
się, były akta sprawy Szereszewskiej. Okulicz 
zapsosił go do swego mieszkania, dokąd jeszcze 

tego samego dnia sprowadzono Eidelheita. Ten 
obejrzał akta i już zupełnie przekonany, że tra- 
fił na człowieka, który ma sprawę w ręku — 
wszczął rozmowę 0 pieniądzach, obiecując po- 
rozumieć się z Łodzią. 

Po paru dniach Okulicz spotkawszy go na 

ulicy, rzekomo napierał na przyśpieszenie tran- 
zakcji, mówiąc że potem będzie zapóźno. 

Gdy przyjechał ojciec Szereszewskiej, na- 
stąpiło w jego mieszkaniu spotkanie. Policja 
wówczas wszystkich aresztowała. 

Zeznania sędziego Kaweckiego 
Wobec nieprzyznania się oskarżonych do 

winy, sąd zarządza zbadanie świadków. Jest ich 
kilku, a pośród nich sędzia Kawecki, wicepro- 
kurator Piotrowski, ks. Żarnowski i Helena Sze- 
reszewska, 

Pojawienie się tej ostatniej (w towarzyst- 
wie policjanta), wzbudza ogólne zainteresowa- 

nie, tak że aż woźny musi uspakajać galerję. 
Jest to przystojna, średniego wzrostu szczupła 
blondynka. Odpowiada na pytania płynnie, zdra 
dzając widoczną znajomość procedury karnej. 
Jest bezwyznaniową, „zamieszkuje* od 9 mie- 
sięcy na Łukiszkach. 

Poza Szereszewską, wszystkich świadków 

zaprzysięgają. 
Pierwszy składa zeznania p. Kawecki, o- 

becnie sędzia Sądu Okręgowego. Pamięta do- 
skonale całą sprawę, więc wyjaśnia wszystkie 
szczegóły. 

Śledztwo przeciwko Szereszewskiej i innym 

  

wszczęte zostało w związku z agitacja w woj- 
sku. Starania i prośby o zwolnienie odrzucał, 

wobec wyraźnej. winy aresztowanej komunistki, 
We wrześniu, gdy wrócił z urlopu, zwrócił się 

do niego znajomy, sąsiad z pow. dziśnieńskiego 
K. Bogucki i powiadomił, że jakiś żyd prosił go 
© wstawiennictwo w sprawie Szereszewskiej, 0- 
biecując łapówkę w wysokości 2000 złotych.— 
Radził p. Boguckiemu nie zajmować się tego ro- 
dzaju sprawami. Nieco później rozmawiając z 

wiceprokuratorem Piotrowskim dowiedział się, 

że i do niego zwracano się w sprawie Szere- 

szewskiej. Razem powiadomili o tem prokura- 
tora okręgowego. 

Aiperna poznał przypadkowo w cukierni 
Sztralla, gdy był w towarzystwie Okulicza, Bę- 
dąc podobnie jak Okulicz i brat Alperna w szko- 

le w Carskiem Siołe, przypominali sobie swych 
dawnych znajomych, przytem wręczył Alperno- 
wi swój bilet wizytowy z wypisanemi na od- 
wrocie nazwiskami b. kolegów. 

Alpern miał napisać do brata do Rosji i 
zapytać co z nimi się dzieje. Więcej Alperna nie 

spotykał. 

Pod koniec września spotkał go na kory- 
tarzu, gdy wychodził od Okulicza. Ten ostatni, 

gdy tylko zobaczył świadka, odrazu spytał go 
o sprawę Szereszewskiej, zdradzając przytem 
wyraźne zmieszanie." Świadek przyponmiawszy 
interwencje w tej sprawie, z miejsca odpowie- 

dział: a ile ci za to zaproponowali (z Okuliczem 
s. Kawecki jest w koleżeńskich stosunkach). — 
Wówczas Okulicz wyjaśnił całą sprawę, powta- 
rzając ją następnie wobec prokuratora okręgo- 
wego, Przytem Okulicz postanowił zbadać, kto 
kryje się za plecami pośredników, w cełu zde- 
maskowania ich. O spotkaniach Okulicza z AI- 
pernem w „Gastronomji* s. Kawecki był po- 
wiadomiony. Sprawa przeszła w ręce prokura- 
tury. Potem od Okulicza świadek dowiedział się 
o wizycie Eidełheita w jego mieszkaniu, o prze. 
glądaniu akt, o proponowanej łapówce, która 
miała być zdeponowana u rabina itd, Narazie 
mówiono o 15.000 zł, potem zredukowano do 
2.500 zł, 

Gdy przyjechał Szereszewski i wyznaczono 
spotkanie u Alperna, ten zapewniał Okulicza, 
że obstawił dom obserwatorami, którzy gdy zaj- 
dzie coś podejrzanego, powiadomią natychmiast 

Chodziło o uniemożliwienie policji ingerencji, 
co aferzystom częściowo udało się. 

Ks. ?Žarnowski 
Następny świadek kapelan więzienny ks. 

Żżarnowski zeznaje, że we wrześniu zwróciły się 
do niego dwie kobiety-żydówki, krewne Szere- 
szewskiej, które prosiły o interwencję. Kaucja 
miała być zagwarantowana ponadto poręką ra- 
bina. Świadek zwrócił się do prok. Przyłuskiego, 
lecz interwencja nie odniosła skutku. 

— Czy ksiądz często interwenjował poprze- 
dnio w sprawie więźniów? 

— Nie. 

— Więc jak tłumaczyć wypadek z Szere- 
szewską? — pyta sąd. 

— Proszono mnie o to bardzo. Z nazwiska 
kobiet nie znam. 

Prok. Piotrowski 
Skolei zeznaje wiceprok, Piotrowski, że po 

LT POINT 

Zabójstwo na Nawym Świecie 
WILNO. Wczoraj w nocy został zabity kil- 

koma strzałami w plecy 29-letni fotograt Eljasz 
Kałabin (zaułek Szkaplerny 7). Przed północą 
został on wywołany z mieszkania przez jakie- 
goś osobnika i gdy tylko znalazł się podwórzu, 

goś osobnika i gdy znałazł się na podwórzu, 
Kalabin ciężko zraniony znałazł jeszcze ty. 

le sił, że dobiegł do mieszkania, gdzie wkrótce 
zma, 

Zmarły padł ofiarą zemsty. 

Wilki w gminie derewnickiej 
Z terenu gminy derewnickiej, pow. słonim- 

skiego donoszą o pojawieniu się tam w znacz- 
nej ilości wilków, które często porywają żywy 
inwentarz, 

We wsi Studzierowszczyzna wilki rozszar- 
pały dwie krowy, w majątku Wiszowo jedną 

krowę. Wypadki porywania przez wilki owiec 

  

zdarzają się niemal codziennie we wsiach pół- 
поспо „ wschodniej części gminy derewnickiej. 

Według opowiadań ludności, wilki chodzą 
stadami po 5—6 sztuk; spotykano jednak więk- 

sze nawet stada. Wieśniacy zwrócili się do u- 
rzędu gminnego w Derewnej o ponioc w tępie- 

niu wilków. 

odrzuceniu próśb o zwołnienie Szereszewskiej, 
we wrześniu zwróciła się do niego b. sekretarka 

wydziału prawnego USB p. Falkowska, która 
zaznaczywszy, że chce uczynić przysługę Sze- 
reszewskiemu, którego zna, pytała o jego córkę 
wspominając o jej zwotnieniu. Świadek odmó- 
wił, radząc złożyć podanie do sądu. Rozmowę 
z p. Fałkowską słyszała teściowa świadka p. 
Nowicka. 

Jak potem wyjaśniło się, p. Nowicka była 
przedtem nachodzona przez b, lokatorkę domu 

gdzie świadek mieszka, Chanę Jacobi, która ró- 

wnież próbowała interwenjować w sprawie Sze- 
reszewskiej. Świadek zrozumiał wówczas, że 
wokół tej sprawy wytwarza się specjalna atmo- 
sfera. Gdy doszedł jeszcze wypadek z s. Ka- 
weckim i ks. Żarnowskim stało się jasne, że Sze 
reszewscy postawili wszystko na kartę, aby do- 
piąć swego. Nawet księdza nie omieszkali wy- 
korzystać. Aferę likwidowano bez świadka, bo- 

wiem w tym czasie wyjeżdżał. 
Po zeznaniach Jacobi i K. Boguckiego, któ- 

rzy twierdzą „że interwenjowali bezinteresownie, 
pierwsza dlatego, że litowała się nad ojcem a- 
resztowanej, drugi chcąc uprzedzić s. Kawec- 
kiego — staje przed Sądem apl. Okulicz. 

Zeznania api. Okulicza 
Ukazanie się tego świadka wzbudza nie- 

mniejsze zainteresowanie. Apl. Okulicz mówi wy 
raźnie i wyczerpująco. Wyjaśnia każdy szczegół. 
Atak obrony odpiera zwycięsko, Zna Aiperna 
od r. 1927, sam mu się przypomniał na ulicy. 
Byli w Carskiem Siole w gimnazjum. W dniu 
28 września po wizycie Alperna w biurze, spot- 
kali się w „Gastronomiji*. Gdy wyszli na ulicę, 
Alpern pytał świadka o jego stosunki z Kawec- 
kim i dowiedziawszy się, że są b. dobre, na- 
pomknął o Szereszewskiej, dodając, że to bar- 

dzo zamożna rodzina, więc można zarobić, je- 
Śli uda się ją zwolnić. Świadek narazie jak sam 
twierdzi „zgłupiał*, nie wiedząc co ma zrobić. 

Gdy jednak Alpern począł zapewniać, że Szere- 

szewska mmisi wyjść z więzienia i że jeśli nie 
sędzia śledczy, to prokurator a nawet kompiet 

sędziowski będzie przekupiony, odrazu posta- 

nowił zainteresować się propozycją Alperna i 
powiadomić s. Kaweckiego, Na drugi dzień At- 
pern znowu zjawił się w biurze. O wszystkiem 
powiadomiono natychmiast prokuratora, a per- 
traktacje powradzono nadal. Na prośbę Aiperna 
wziął akta do domu, aby upewnić Eidelheita, że 
ma sprawę w ręku. 

W trzy dni potem, gdy Afpern powiadomił 
o przybyciu Szereszewskiego, świadek udał się 

w południe do Sztralla, skąd wraz z Alpernem 
poszli do jego mieszkania, gdzie miał otrzymać 
pieniądze. Było zdecydowane, że w chwili, gdy 
wejdzie do mieszkania, miała zaraz wkroczyć 
tam policja. Wywiadowcy spóźnili się jednak i 
aresztowania nastąpiły już po podpisaniu wek- 
sli Obserwatorzy Alperna powiadomili Szere- 
szewskiego, że na dole czuwają wywiadowcy. 

— Poco świadek ułożył akta w sałonie w 
swem mieszkaniu? 

— Alpern prosił, 
— Czy świadka oburzał fakt, że Szereszew- 

ski gotów jest dać łapówkę? 
— Każdy ojciec mógł tak postąpić. 
— Wiec 0 co chodziło? 

— Interes publiczny wymagał, aby temu 
zapobiec, 

Przed zarządzeniem przerwy obiadowej, 
która nastąpiła o godz. 3 pp., zeznawała jeszcze 
Szereszewska. Powiedziała zaledwie kilka słów: 
podania pisała, ojciec jej nie jest zbyt zamożny, 

więc 15 tysięcy nie mógł proponować. 
Św. Kuźniecowa miała jakoby odegrać ro- 

lę „naganiaczki*. Kierowała Eidelheita do Al. 
perna, 

Kužniecowa nie przyznaje się; Eidelheita 

poznała przypadkowo, pytał ją o radę. Gdy 
adw. Czernichow stara się za przeczyć temu, 
Kuźniecowa odpowiada: „Czy pan mecenas był 
przy tem?“ 

Po przerwie 
O godzinie 5 pp. posiedzenie wznowiono 

przy niemniej tłumnym udziale pubiiczności. Po 

przemówieniach stron o godz. 8,30 w. Sąd po- 
wziął decyzję, że wyrok będzie ogłoszony w so- 

botę o godzinie 11-tej rano. 

    

Eksportacja z domu żałoby 
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KUMUNIKAT STACH METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z ania 1 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie 768 

Temperatura Średnia 

Temperatura naj 
Temperatura naj 

Opad na dobę: 
Wiatr: południowo-wschodni 
Tendencja barom. zniżkowa, 

zwyżkowa. 
Uwagi: pochmurno po południu Śnieg. 

PROGNOZA. 

W całym kraju naogół chmurno i mgli- 

sto. Gdzieniegdzie drobny opad. W ciągu dnia 

miejscami przejaśnienia. Na wschodzie @- 
miarkowany, pozatem lekki mróz. Słabe wia- 
try miejscowe. 

MIEJSKA. 
— Maj. Leoniszki. Magistrat postanowił 

zrezygnować z dalszego prowadzenia majątku 
miejskiego Leoniszki. Teren majątku władze 
miejskie przeznaczyły na założenie plantacyj 
miejskich, którew w ten sposób bardzo znacz- 

nie będą mogły rozwinąć zakres swej działal- 
ności. 

— Aleja od więzienia do  Pośpieszki, 
Wezoraj na posiedzeniu magistratu rozpatry- 
wany był projekt stworzenia nowej ulicy nad 
samym brzegiem Wilji, na specjalnie usypa- 
nym wale. Ulica tą ciagnęłaby się równole- 
gle od ul. Kościuszki aż do Pośpieszki, bio- 
тае swój początek od więzienia na Antokolu. 
Ulica ta mosiłaby charakter alei gęsto wysa- 
dzanej drzewami. 

Kosztorys robót został już opracowany. 

Magistrat do sprawy tej ustosunkował 
się przychylnie i w związku z tem należy się 
spodziewać, że roboty nad realizacją tego pro 
jektu zostaną podjęte już w najbliższych 
dniach. 

— Łaźnia miejska. Magistrat — jak wia 
domo zamierza wybudować dla ubogiej lud- 

ności łaźnię miejską. Na wieść o tem wpłynę 
ły do magistratu oferty z propozycją kupna 

urządzonych już łaźni. W związku z tem ma- 
gistrat zastanawia się czyby nie odstąpić od 
pierwotnego swego zamiaru, a skorzystać z 
którejś ze złożonych ofert. 

— Wodociąg na ul. Chełmskiej. Wobec 
zamknięcia z powodu robót kanalizacyjno-wo- 
dociągowych ulicy Chełmskiej dla ruchu koło- 
wego, autobusy linji Nr. 2 czasowo kursować 

będą przez Tuskulańską, Derewnicką i Strze- 
lecką do koszar. 

   

    

wieczorem 
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R CE 
udelikatnia, wybiela, chroni od łuszczenia i 

odziębienia 

KREM PRAŁATÓW — PERFECTION 
AAAA AAA OD AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ANAWA 

— Spółdzielnia eksportowa. Trwające od 
dłuższego czasu prace nad  zorganizowaniera 
spółdzielni eksportowej, zostały przed kilku 
dniami zakończone. ółdzielnia już się zor- 
ganizowała i mieści się w lokalu Izby Rze- 
mieślniczej. Zadaniem jej będzie produkcja 
wyrobów rzemieślniczych na eksport. 

Przy tem należy zaznaczyć, że ostatnio 
wileńska Izba Rzemieślnicza otrzymała  sze- 
reg zamówień na dostawę do Anglji wyrobów 
stolarskich. Prace nad wykonaniem tych za- 
mówień zostały już podjęte. 

Jest bliskiem sfinalizowania umowa z 
importerami holenderskimi na dostawę arty- 
kułów bednarskich. Zamówienia te mają się- 
gać miljona złotych. 

— Bezpłatne obiady. Miejski wydział o0- 
pieki społecznej wydawał miesięcznie prze- 
ciętnie od 13 do 14 tysięcy obiadów. Dzien- 
nie więc korzystało z pomocy magistratu 
przeszło 400 ubogich i bezrobotnych. Poważ- 
ne wydatki na eele pomocy społecznej podec- 
wały możliwości finansowe samorządu i w 
związku z tem na przyszłość ilość wydawa- 
nych obiadów ma ulee zmniejszeniu, a osoby 
korzystające z tej dobroczynności poddani bę 
dą raz jeszcze ścisłej selekcji. 

— Przechowalnia drobiu. W Porubanku wy- 

budowana została tymczasowa przechowalnia 

drobiu, przeznaczonego na eksport.— Pierwszy 

KSIĄŻKI 
dla rodaków na obczyńnie 

Stowarzyszenie Opieka Polska 
nad Rodakami na Obczyźnie 

| zwraca się z gorącą prośbą do spo- 

łeczeństwą o książki i pisma polskie 

| dla wysłania ich dla naszych emi- 
grantów zagranicę, Składać można je 

w Redakcji „Słowa* lub na Orzesz- | 

kowej 11— 19, 
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z DOWMUNT -RUTKIEWICZOW 

Ewelina Lopacinska 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zasnę- 

ła w Panu dnia 29 listopada 1953 r. w wieku lat 65 

Św. Jakóba odbyła się dnia 1 grudnia 1933 roku o godz. 6 po poł. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele w 

sobotę dn. 2 grudnia o godz. 9 min. 30. 

3 Eksportacja na cmentarz Rossa tegoż dnia o godz. 4 p.p. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębakim smutku 

MĄŻ, SYN, CÓRKA, ZIĘĆ I WNUKOWIE 

   

        
przy ul. Wileńskiej 32 do kościoła 

  

        
    

      

  

transport gęsi i kur odszedł już w połowie bie- 
żącćgo miesiąca. Do Bożego Narodzenia mają 

odejść jeszcze dwa większe transporty. 

AKADEMICKA 
— Pochód XI „Tygodnia Akademika'* 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoe Pol. 
Młodz. Akadem. USB. komunikaje, że w nie- 
dzielę dnia 3 b.m. o godz. 11 min. 3 i 
zorganizowany pochód Xl-go Tygodnia Aka- 

demika. Punkt zborny koło dworca. Dla rekla 
my XI Tygodnia Akademika wszystkie Kole- 
žanki i Koledzy winni jaknajliczniej się sta 
wić i wziąć czynny udział w pochodzie. 

— 8. K. M. A. Odrodzenie komunikuje, 

że w niedzielę dnia 3 grudnia o godzinie 19 

min. 35 odbędzie się w lokalu własnym przy 
ul. Uniwersyteckiej 7 — 9 zebranie dyskusyj 
ne z referatem dr. Wł. Arcimowicza p.t. „Wła 

ściwe i niewłaściwe metody walki z porno- 
grafją''. Goście mile widziani. 

— Sodalicja Marjańska Akademiczek po- 
wiadamia, iż w dniu 2 b.m. o godz. 20,15 od- 
będzie się Zebranie Konferencji św. Wincen- 
tego a Paule. Obecność wszystkich członków 
konieczna, 

— Hallo! Tu AZS! W sobotę dnia 2 grud- 

nia br. w nowoodremontowanym lokalu AZS, 
ui. św. Jańska, gmach główny AZS, odbędzie 
się inauguracja lokału i sezonu sportowego AZS 

oraz herbatka zapoznawcza członków i sympa- 

tyków AZS. Szereg niebywałych atrakcyj. Przy- 

noście pantofle gimnastyczne. Odbędą się me- 

cze siatkówki dla gości, np.: zwolennicy tanga 
kontra zwołennikom mazura. A więc pamiętai- 

cie: sobota, lokal AZS, godz. 20. Stroje do- 
wolne. 

     

  

  

  

„Molu, co ciężko na kawałek chleba 

Pracujesz w szafie, gryząc czarne fraki, 
Przerwij swą pracę, — czasem przecież trzeba 

Być altruistą. 
Schowaj się więc w krzaki! 

Dziś właściciele(iki) (sa tacy pono), 

Jedwabiów, fraków, strojów wizytowych, 

Dla przyjemności et publico bono, 
Pójdą przewietrzyć ubrania i głowy. 

Gazety, radjo, wyją jak wilki w lesie 

o najweselszej w tym roku zabawie: 

(Urządza Wojewódzki Komitet, „co niesie 
Pomoc Akademikom). 

Bądź na Czarnej Kawie. 

„Czarna Kawa* w Kasynie Garnizonowem 

2-go grudnia 1933 r. 
  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Niedzielne Popularne Odczyty, Czerwo- 

nego Krzyża, Jutro o godz. 12-tej w sali Towa- 
rzystwa Lekarskiego przy ul. Zamkowej 24 p. 
dr. J. Ryll-Nardzewska wygłosi odczyt dla pań 
pt. „Higjena kobiety". Wstęp bezpłatny. 

— Zarząd Okręgowego Koła Związku In- 
walidów Wojennych R. P. w Wilnie zawiada- 
mia, że w dniu 2-go grudnia br. w lokalu wła- 
snym przy ul. Ostrobramskiej 27, zostanie wy- 
głoszony odczyt p. Wł. Rubińskiego pt. „Usta- 
wa Postępowania Cywilnego". Po odczycie 
wieczór klubowy. Wstęp bezpłatny. Obecnośc 
wszystkich członków obowiązkowa. Goście bę- 
dą mile widziani. 

RÓŻNE 
— Powołanie Okręgowej Komisji Konser- 

watorskiej w Wilnie. Jak się dowiadujemy, p. 
wojewoda wileński, w porozumieniu z p. wo- 
jewodą nowogródzkim, utworzył Okręgową 
Komisję Nonserwatorską w Wilnie. W skład 
jej powołani zostali: prof. Ferdynand Ru- 
szczye, prof. Ludomir Slendziński, Michał 
Brensztejn, prof. Marjan Morelowski, arty- 
sta-malarz Jerzy Hoppen, ks. dr. Piotr Śle- 
dziewski, inż. architekt Stefan Narębski, inż. 
Józef Zmigrodzki z Nowogródka. Z urzędu 
w skład Komisji wchodzą p.p.: wojewodowie 
wileński i nowogródzki i konserwator okrę 
gowy dy. Lorentz. Terenem działalności Komi- 
sji będą województwa wileńskie i nowogródz 
kie. Powołanie Komisji w tym składzie do- 
konane zostało na okres trzyletni od 1 grua- 
mia r.b. do 30 listopada 1936 roka. 

— Obrona „łndywidualna. i Zbiorowa pod- 
czas ataku gazowego, na czem polega i jak ją 
przeprowadzać — uczą kursy ratownictwa prze- 
ciwgazowego Polskiego Czerwonego Krzyża.— 
Kurs obejmuje 6 godzin wykładowych. Wykła- 
dy odbywać się będą w Czerwonym Krzyżu, 
przy ul. Tatarskiej 5. Udział w kursie od oso- 
by zł. 3, dla członków PCK zł. 2. Wykładać bę- 
dą: prof. Siengalewicz, mjr. Kamiński, dr. de 
Rosset. а 

— Koło Sióstr Pogotowia Sanitarnego Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża przypomina, że w 
niedzielę dnia 3 grudnia br. nastąpi zwiedzenie 
Radjostacji Wileńskiej. Punkt zborny dla człon- 
ków Koła w lokalu Czerwonego Krzyża o godz. 
9 minut 30. 

— Rozwój stosunków handłowych potsko - 
włoskich. Komunikują nam z Medjołanu, że Tar- 
gi Medjolańskie, trwające rok rocznie od 12— 
27 kwietnia, mają obecnie stałą Reprezentację 
na Polskę w Warszawie, przy ul. Al. Róż 6. 

Jest to nader pomyślny objaw rozwijają- 
cych się coraz bardziej stosunków handlowych 
i przemysłowych pomiędzy Włochami. j Polską. 

— Zachorowania zakaźne. W tygodniu od 
19 listopada do 25 listopada br., władze sanitar- 
ne zanotowały na terenie województwa wileń- 

skiego 5 zachorowań na tyfus brzuszny i 4 na 
tyfus plamisty, 23 wypadki płonicy, 7 błonicy, 
X nagmin. zapalenia opon mózgowo-rdzenio- 
wych, 17 odry, 4 róży, 4 krztuśca, 12 gru у 

otwartej (w tem 3 zakończone zgonem), 23 ja- 
glicy, 5 ospy wietrznej i 2 grypy. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

  

 



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

BALE I ZABAWY 

— Zabawa u Prawników. Dnia 2 grudnia 
br. odbędzie się w lokalu Klubu Towarzysko - 

Sportowego Prawników, ul. Dąbrowskiego 10, 

Zabawa Taneczna. — Początek o godz. 21. 

— Sobótka ZOR. Zarząd Koła Wileńskie- 
go ZOR, podaje do wiadomości, iż w sobotę 
dnia 2 grudnia r.b. w lokalu Związkowym 

przy ul. Miekiewicza 22-a m. 4, odbędzie się 

ostatnia przed adwentem sobótka towa: ka 
ŻOR, na którą zaprasza członków z rodzina- 
mi i wprowdzonych przez nich gości. Zapro- 

szenia w Sekretarjacie Koła. 

TEATR I MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 
sobota 2 bm. o godz. 8 w. premiera jednej z 

najświetniejszych współczesnych komedyj oby- 

czajowych Deval'a „Stefek“, w reżyserji W. 

Czengerego i oprawie scenicznej W. Makojnika. 

Udział biorą pp.: M. Szpakiewiczowa, H. SI 

dłowska, T. Suchecka, N. Wilińska, S. Zieli 

ska, M. Węgrzyn, J. Woskowski, K. Dejunowicz 

L. Madalinski i E. Glinski. 
Niedziełna popołudniówka. W niedzielę dn. 

3 bm. o godz. 3,30 pop. po cenach zniżonych, 

potężne arcydzieło A. Mickiewicza „Dziady“ w 

inscenizacji L. Schillera. 
Teatr Objazdowy gra dziś 2 bm. w Hajnów 

ce, jutro 3 bm. w Prużanie, świetną komedję St. 

Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba". 

Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, sobota 2 bm. 

(pocz. seansów o godz. 4-tej) na ekranie „Pieśń 

poganina“. Na scenie „Oświadczyny Czecho- 
wa, żart sceniczny w języku polskim, w reży- 

serj W. Czengerego. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. „Pod 
białym koniem* widowisko operetkowe Benatz- 
kiego, przyjęte u nas zarówno przez całą pra- 

sę, jak i publiczność entuzjastycznie, grane bę- 

dzie dziś w dalszym ciągu. Cały bez wyjątku 
zespół jest gorąco oklaskiwany, a wszystke t. 

zw. numery taneczne i śpiewne są bisowane. — 

Na specjalne wyróżnienie zasługuje strona cho- 

reograficzna widowiska, oraz malownicze deko- 

racje. W widowisku bierze udział cały bez wy- 
jatku zespół, zwiększone chóry, liczni statyści 

i balet. ‚ 
Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. Po- 

nieważ w zeszłą niedzielę wiele osób musiało 

odejść od kasy, widownia bowiem na op. „Czar 
walca” była zawczasu do ostatniego miejsca 

wyprzedana, „Czar walca” grany będzie raz jesz 

cze w niedzielę o g. 4-tej. Ceny miejsc specjal- 
nie zniżone. 

„O sierotce Dorotce...* po cenach najniż- 
szych. Bajka W. Stanisławskiej „O sierotce Do- 
rotce...', która już kilka razy zapełniła widow- 
nię „Lutni*, grana będzie raz jeszcze w nie- 

dzielę o g. 12,30 w poł. Firmy: E. Wedel i A. 

Połoński przygotowały dla dziatwy — słodkie 
niespodzianki. 

Jarmark GONG 4:7; 
Seanse o godz. 19 i 21 

TROCKA 2. Szczegóły w afiszach 
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— Studjum Muzyczne Rady Wił. Zrzeszeń 
Art., ul. Ostrobramska 9 m. 4. Dziś o godz. 18 
(6 pop.) odbędzie się konferencja muzyczna dr. 
Tadeusza Szeligowskiego, omawiająca literatiwę 

fortepianową 19-go wieku, w szczególności u- 

twory Liszta, Schumanna i Mendelsohna. Wstęp 
50 gr. i ulgowy 30 gr. 

Czytelnia RWZA czynna codziennie od g. 
6—9 wiecz. 

— Koncert-Poranek z udziałem p. S$. Beno- 

niego, p. W. Górskiej, prof. A. Kontorowicza 
„i prof. K. Gałkowskiego, odbędzie się jutro, w 

niedzielę 3 grudnia o godz. 12,15 w sali Kon- 

serwatorjum Muzycznego, ul. Końska 1. 

W programie utwory Mozarta, Moniuszki, 
Verdi'ego, Rachmaninowa, Czajkowskiego, Ru- 
binsteina, Pugnani-Kreislera, Bacha, Sarasate'go, 
Konopnickiej, Asnyka ji innych. 

Bilety w cenie od 25 gr. do zł. 2,50 do na- 
bycia w księgarni Gebethnera i Wolifa, w dniu 

koncertu przy wejściu od godz. 10 rano. 

— „Podniebni Rycerze" w Ognisku Kolej. 
Staraniem Wojewódzkiego Kolejowego Komite- 
tu LOPP, Teatr Eksperymentainy Komendy Re- 

jonowej PW Konnego 4-go p. ułanów Zanie- 

meńskich wystawia dziś w sali Ogniska Kolejo- 
wego, ul. Kolejowa 19, własny reportaż lotni- 
czy muzyczno-śpiewny, w trzech: aktach p. t.: 
„Podniebni Rycerze” z udziałem wybitnej śpie- 

waczki wileńskiej p. Janiny Pławskiej. Orkiestra 

„pod batutą p. L. Jokajtisa. Ceny miejsc od 50 

groszy. Początek o godzinie 20-tej. Jutro w nie- 
dzielę widowisko zostanie powtórzone. 

WIEEPSZABPYC ZTOZAYIZETKE TAĘSIENA 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA" 

_ Dziś i 
Podbiałym 
koniem 

Co GRAJĄ w MINACHY 
PAN' — Szpieg w masce, 
HELJOS — żółty książę 
CASINO — Biała trucizna. 
ROXY — Pieśń nocy. 
LUX — Mata Hari 

WYPADKI I KRAD—IEŻE. 
— Podrzutki. Do 6-g0 komisarjatu policji 

m. Wilna skierowano troje dzieci, narodowości 
żydowskiej, Chesela lat 6, Sorę lat 4 i Frejdę 
lat 3, które znaleziono na ul. Kopanica, porzu- 

cone przez matkę. Dzieci odesłano do przytul- 
„ku żydowskiego. 

  

    

   

MOŁ'JVEC"NO. 

— SAMOBÓJSTWO. Mieszkan'ec wsi Sko- 
rynowicze gminy połoczańskiej Michał Kosmacz 
popełnił samobójstwo, strzelając do siebie z ob. 
ciętego karabinu w piersi. Przyczyną samobój- 
stwa była choroba oczu, skutkiem której Kos- 

* macz utracił wzrok. 

KRÓLCWSZCZYZNA. 

— SKRADLI APARA / KOLEJOWY. Z nie- 

zamieszkałego lokalu kołejowego, nieznany 

sprawca skradł aparat telefoniczny, wartości 250 
zł. Władze kolejowe zawiadomiły o tej kradzie 
ży policję, która wszczęła poszakiwania, ROWERY RZ OTAARZOWOYCPDZETKE. 
1 OOOO OSOZ IUI ISI IN AINA IN SS 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 
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Już tylko jeden dzień dzieli nas od meczu 

pilkars o rolska — Niemcy, meczu oczeki- 

wanego z wielkiem zainteresowaniem po obu 
stronach granicy. 

Ubustronne przygotowania są już zakoń- 

czone. Kapitanowie związkowi ustalili składy 
reprezentacyjnych drużyn, dokładając starań 

aby wypadły one j 
wis PAT'a przy e w. 

obyż była dla_sportu polskie, 

Oczekujące ne 

z nas 
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Niemcy prowadzą pracę na polu sporto- 

wem od podstaw, gruntownie, po...niemieckn. 

Rozumie się, że i dla piłki nożnej nie zrobio- 

no pod tym względem «wyjątku. 
g е 

zdefinjow. А 

rzeczą bardzo tru 
dnym Bałtykiem, i 

temperament zapa 

jest antytezą flegma 

Hamburga. 

Przeciętny typ piłkarza niemiec. 
zwykle doskonale wyszkolony technie 

ruje zawsze kułtywowana grę, zn 

ielęgnuje on wpajany 
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Prezydjum Rady Adwokackiej 
Na onegdajszem posiedzeniu nowoobra- 

nej Rady Adwokackiej dokonano wyboru pre- 

zydjum. Dziekanem Rady został mec. Br. 
Krzyżanowski, wice-dziekanem mec. Z. Jasiń- 

ski, skarbnikiem mec. Sejfer, zaś sekretarzem 

— mec. Kukiel. 

Akademia w Związku 
Podoficerów Rezerwy 

Dnia 29 listopada br. o godz. 19-tej odbyła 
się w lokalu Związku Podoficerów Rezerwy w 
Wilnie akademja, poświęcona uczczeniu roczni- 

cy Powstania Listopadowego i piątej rocznicy 

założenia Związku Podoficerów Rezerwy w 
Wilnie. / 

Referat o historji założenia Związku wygło- 
sił prezes okręgu wileńskiego kol. M. Gniad- 

kowski, nakreślając w krótkich lecz jasnych sło- 

wach obraz rozpoczęcia prac przed pięciu laty 

oraz warunków, wśród jakich prace te odbywa- 

ły się dawniej i odbywają obecnie. 
Po wygłoszonym następnie odczycie o Pow 

staniu Listopadowem i deklamacji pt. „Reduta 
Ordona', rozdane zostały piękne nagrody zwy- 
cięskim zespołom i poszczególnym zawodnikom, 
biorącym udział w organizowanych przez za- 

rząd okręgu wil. Zw. Podof. Rez. w dniu 9-go 
września br. Ill zawodach strzeleckich. 

Zapełniona przez członków sała oraz obec- 

ność delegatów organizacyj pokrewnych świad- 

czy: o intensywnej pracy Związku Podoficerów 
Rezerwy i rozwoju tej organizacji. 

  

— Sfrzelec słonimski w nowej świetlicy. — 
W dniu dzisiejszym została przeniesiona świet- 

lica Związku Strzeleckiego w Słonimie, dotych- 

czas mieszcząca się przy ul. Ułańskiej do Domu 

Ludowego. " 
Jak nas informują, Zarząd Powiatowy Zw. 

Strzel. od kilku dni przejął administrację Domu 

Ludowego, którą dotychczas sprawował Komi- 
tet Powiatowy PW i WF w Słonimie. 

— Wieczór Koła Krajoznawczego przy Pań. 
stwowej Średniej Szkole Rofniczo-Leśnej w ży- 
rowicach. Ubiegła sobota (25 listopada br.) 
obfitowała w rozmaite imprezy  rozrywko- 
wo-towarzyskie, nietylko w Słonimie, lecz i w 
powiecie. Wszyscy starali się wesoło spędzić 
czas i dlatego liczne organizacje  spo- 
łeczne i zrzeszenia organizowały zabawy. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że wiaśnie impreza 
Kółka Krajoznawczego przy Państwowej Śred- 
niej Szkole Rolniczej w Żyrowicach była jedną 
z tych nielicznych imprez, która pod każdym 
względem przodowała przed innymi i pozosta- 
wiła w pamięci uczestników jak najlepsze wra- 
żenia. Opiszemy ją pokrótce. 

O godz. 18,30 w przepełnionej po brzegi 
sali teatralnej rozpoczęła się rewia, poprzedzo- 
na ciekawym wstępem (przemówieniem), ze 
swadą wygłoszonem przez p. Służewskiego, a 
dalej następują numery rewjowe-monologi i pię- 
knie w humorystyczny. sposób potraktowane 
fragmenty z życia szkolnego. Kilka piosenek, 
wykonanych precyzyjnie, zakończyło pierwszą 
część programu. 

Zgromadzona publiczność rzęsiście oklas- 
kiwała zuchów żyrowickich, których gra była 
doskonała. Naprawdę niejeden zespolik rewjo- 
wy warszawski niech się schowa! 

Następnie po półgodzinnej przerwie w ob- 
szernej Sali, służącej zwykle za jadalnię, od- 
była się zabawa młodzieży. 

‚ — Ostrożnie z ogniem. Onegdaj spaliła 
się stodoła wraz z tegorocznemi plonami na 
szkodę Tekli Szelesnej we wsi Łóżki gminy 
Kozłowieckiej. Straty wynoszą około 700 zł. 

Początkowem dochodzeniem ustalono, że 
pożar powstał wskutek  zaprószenia ognia. 
przy braniu słomy ze stodoły dla bydła. 

‚ W akcji ratowniczej brała czynny udział 
miejscowa straż pożarna oraz ludność. 

Dochodzenie w toku. 

— Szukaj wiatru w polu. Z mieszkania 
Wołkomirskiego Jankiela zam. w  Słoimie 
przy zaułku Krętym Nr. 20 dokonano kradzie 
ży pieniędzy w sumie 380 zł. Podejrzenia zo- 
stały skierowane na służącą imieniem Żofja, 
która w dniu kradzieży przyjęta do służby 
przebywała w mieszkaniu sama od godz. 12-ej 
zaś po powrocie J. Wołkomirskiego nie zasta 
no już służącej, a pieniądze też zginęły. 

Dochodzenie prowadzi się. 

KITT CZAK iii a NK LIST 
w 10 Górnosiąsk. konc. 

Ę IEL „Prcgress“ 

poleca Be DEULL 
Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

AVKIENA 
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JAK GRAJĄ NIEMIECCY PIŁKARZE? 
przez lata system. 

: Piłkarz niemiecki nie rozporządzając spe 

cjalną inklinacją do tej gry musi się ws 
С, ni to jednak — jaki wszy: 

— bardzo gruntowie, moż: 

wet do pewnego stopnia przesadnie, co spra- 

wia, że. jego do pewnego stopnia idealnie wy- 

szkolonej grze brak jedna 

Gra niemców jest zawsze 

  

        

  

  

        

    a wzorowych podstawach ale r 

Poza pomysłowością brak niemcom tak- 

к i oni nagle skomplikowanej 
sytuacj ie rozwiązać, natomiast niko- 
go tak łatwo nie można zaskoczyć, jak właś 

niemeów. W ciężkich chwilach, gdy 

potrafi ich przycisnąć, tracą zwykle 

      

   
Piłkarze niemieccy rozporządzają naogół 

doskonałymi warunkami fizycznemi, a powa- 

jszym mankamentem jest brak szybki 

co nie dotyczy jednak piłkarzy Niemiec za- 

chodnich. Tem dokładniejsze są za to ruchy i 

myśli wykonywane. 

Najsilniejsze punkty niemieckich repre- 

zentacyj niemieckich to tyły i skrzydłowi. 
Rewanżowe spotkanie projektują niemey 

na koniec sierpnia 1934 r. w Warszawie. 

  

   

  

NASZA WIEŚ 
(Korespondencja prowincjonalna) 

Biedna i brudna nasza wieś. Wiemy dobrze, 
że najcenniejszym skarbem każdego kraju jest 

zdrowie, dobrobyt i kultura jego obywateli. U 

obywateli zaś w naszej wsi, niema ani zdrowia 

ani dobrobytu, ani kultury i to jest nasze nie- 
szczęście. Ludzie podstępni próbują grać na tem, 

szukają mętnej wody dla połowu dobrych ry- 

bek, ale prędko spotyka ich zasłużona kara. 

Ale czyż w aszej wsi należy widzieć tylko same 

nieszczęście? Nie tam jest i nasze szczęście: 

cierpliwość i pokora... х 

Wieś czeka cierpliwie i pokornie, że wspom 
ną ją jakby zapomnianą i podniosą 

upadłą. Dziwna rzecz, że w czasie 

łego rozwoju radjotechniki, awjacji, mechaniki, 

    

sztuki i literat. nasza wieś — powiedzmy szcze- s 

rze — mówi o nas nie jako o ludziach współ- 

czesnych, ale jako o ludziach przed: 50-laty. 

Temu dużo przyczyn. Usunięcie — оКгор- 

ności materjalnych wsi jest już jedną z najpil- 

niejszych trosk Rządu. Nad stroną duchową pra- 

cuje szkoła i organizacje oświaty pozaszkilnej. 

Nie należy tylko zapominać, że życie duchowe 
wsi pomimo licznych pustek zawiera niesły- 
chanie dużo przeżyć moralnych po swojemu 

bardzo radosnych, to bardzo nieszczęśliwych, 
czasem tak ciekawych i tak skomplikowanych, 

że zawsze mogą służyć cennym i bardzo bo- 
gatym materjałem dla pisarzy o wysokim ta- 
lencie. 

Nie wymaga chyba udowodnień, że u ш- 
dzi wsi zawsze znajdziemy wysokie przyrodzone 
zdolności intelektualne i artystyczne, tylko ci 
ludzie, bez wykształcenia pozostają się w 

chacie, w polu przy ziemi, zamiast służyć Pań- 

stwu odpowiednio swoim zdolnościom na stano- 
wiskach pracy twórczej. 

Chcę poruszyć sprawę ogromnie ważną: 

powszechnie: wiadomo, że wesele na wsi jest 

zdarzeniem prawie pierwszorzędnem. Wszyscy 

idę patrzeć na młodych, a kiedy widzisz tych 

młodych, aż serce boli.... Wychodzą zamąż, że- 

nią się — ot tak sobie, czasem dla własnego 
ogniska rodzinnego, czasem aby zwolnić rodzi- 
ców od swego ciężaru, czasem żeby (okrop- 

ność) nie widzieć i nie słyszeć 0 rodzicach, a 

częściej — „tego porządek wymaga'. 

'A miłość? Miłość wiejska, miłość zdrowa 
i gorąca również zbliża ludzi, ale to rzadko. 
Tu zwrócę uwagę, jak drogą wiejskich (to rów- 
nież i w miastach) ślubów rozpowszechnia się 
gruźlica i inne choroby społeczne. Lekarz na 
prowincji jest nieszczęśliwym Świadkiem, jak 
bez żadnych przeszkód młodzi, z utajoną a cza- 

sem otwartą gruźlicą wstępują w związki mał- 

żeńskie. Lekarza 0 to nikt nie pyta i tylko pó- 

żniej po ślubie przychodzi do niego młoda mę- 
żatka, czasem już w ciąży, z rumieńcami na 

policzkach, z ciężkim kaszlem prosić... 6 nie du- 
żo, tylko... o proszki od kaszlu. 

Mąż młody wieśniak pyta z niedobrem prze- - 
czuciem lekarza „czy to nie psują się płuca*?? 

A ich dzieci? Czy będą długo żyły i czy 
będą zdrowymi obrońcami swego kraju? Na 
te pytania daje odpowiedź Główny Urząd Sta- 
tystyczny: w 2 kwartale bieżącego roku zare- 

jestrowano 24572 zgonów niemowląt. Oczy- 
wiście jest to liczba zgonów na terenie , całej 
Polski. A przecież można temu zapobiec tyl- 
ko jeden dekret: dla wszystkich obowiązkowe 
badanie przedślubne, śluby tylko dla zdrowych, 

dzieci tylko od zdrowych. I to powinno byłoby 
być już dawno na terenie całego kraju. 

A co robią ludzie wsi na jesieni, w zimie 
i na początku wiosny, kiedy niema pracy w po- 

lu? Mężczyźni poza gospodarką domową sie- 
dzą sobie w chatach (w czapkach), niemiło- 

siernie palą  machorkę, plują na 

skarżą się na złe czasy i tchórzliwie spoglądają 
na nawalone w kącie chaty lub vod łóżkiem 

kartorle, czy wystarczy do wiosny?! Niewiasty 

przędą len, dziewczyny pomagają matkom, a w 

czasie wolnym opowiadają sobie wiejskie plo- 
teczki, chłopcy zbierają się w kółka i prowadzą 

rozmowy kawalerskie. 

Naogół nuda wiejska. Jedna nadzieja, jed- 
ne marzenie — dzień rynkowy, pojechać i coś 

sprzedać a może i coś kupić. Zapomniana 
wieś. Chaty wewnątrz nie bielone, błoto na 
podwórkach, ulice nie brukowane, w jesieni 

takie bagno, że żal patrzeć na świnie, jak one 
z ciężkim wysiłkiem przechodzą ulicę. Ale co 
świnie? Przecież tam ludzie żyją, dzieci. 

Zdaje się to tak lekko usunąć. Ludzie mu- 
szą sami dostarczyć kamienie i inne materjały 

dla bruku, gmina mogłaby dać brukarza 

i w jeden rok będą wszystkie wioski zabruko- 

wane, podwórka i ulice. Ludzie serdecznie będą 

dziękowali, że nareszcie im dla ich własnego do- 
bra kazali to zrobić. Pomyślą że zadużo dałem 

czarnych 'arb w powyższej pracy. Możliwe tylko 

w stosunku do tych wiosek, gdzie opisanych 
nienormalności niema. Czy dużo takich? Ćhciał.. 

bym, żeby poruszone wyżej sprawy posłużyły 

materjałem do dalszych prac: „o naszej wsi". 

Mukowski 

   

    

ja jakby że 

wspania- i 

stronę 

  

szzmm ANNY ONDRA KOLMSE?D_ JET 

w musującej humorem 

Karola Lamacza p. i. „К ОСИЯЩ r 
  Dzsśl 

Produkcji 1933 34 RARGNŃ NOVARRO© w potężnym filmie egzotycz. 

|„ZÓŁTY KSI 
NGVARRO odśpiewa przepiękne chińskie 
czną filmu dia młodzieży dozwolony. Dzienne: balkon 40 gr, parter 75 

Seanse: 4, 6, 

pieśni miłosne, 

parter od 90 gr. 

ĄAŻĘ* 
Ze względu na wysoką wartość artysty- 

gr., wiecz. baikon 54 gr 8 1 1020 : # 
  

Polski 
Jannings 

ostatni dzień! 

$TEFAN JARACZ "U uzyc 
„BIAŁĄ TRU 

Nastrojowe piosenki Fogza. Tańce: Zizi Halsma. Żywa polska mowa. 
Nad program; „Egzotyczne wesel 

CIZŃ 
Ceny niskie. 

e* taneczne produkcje Zespołu Jawajskiego, 

  

DZIŚ Pan 
paūstwa ošciennego w 
genjalua pieśniarka jako agentka wywiadu 

lilmie polskim p. t 

fanka Ordonówna 
„SZPIEG W MASCE" Dramat sensacyjny wedivg A. 

Marczyńskiego. Udział przyj- mają: B Samborski, Leszczyński, Sym orsz nowy smant Jerzy Jur i Lena Żalichc wska, — Uprasza się o przy- 
 SEAROECTRERZIRKA ZJ 1 OCZY WOJTEK CZRC OT TP PRKZREORE EE EEKTOSOS ORZYSZ 

SA PLMOGWEJ TAŚMIE 
„PIEŚŃ NOCY'* — „ROXY'*' 

Filmy Jana Kiepury zuj 
Zarówno ujęcie wzrokowe 
nie dźwięku, jest eoraz lep 

  

   

   

  

     
ieśń Es; no- 

cy: stanowi drugi z kolei etap filknowej ka- 
rjery Kiepury. Ostatni je: 
dla cicbie““, którą us 
w bieżącym sezonie. 

„e 

Pies: 
гуту 

ээ Е168 
niyślane 

    

    

  

   
    

popisan:i solo- 

trudna, 

   

„ł'isśń noey'' przy 
moe sposobności do 

nałego głosu К гр 
ność ilustracji muzycznej łęszy 
1 poprawnie wykonanemi : 
lepszych seen należy arja w me 
niale wyreżyserowana (reż. 
e” film dźwiękowy jest w 
cą. 

    

  

19 wsj:a- 
Amaiol Litwak). 
tułoj połm szia- 

Obok Kieputy występuje w , 
cy niepozorna, ale bardzo mili 1 
na Magda Schneider. 
obsadzone bez zarzutu. Loncioa ž 
muzykalny mer jest, jak zresztą 
ny. Wogóle film bardzo dobry. Lekkoś 
«ipu, pogodny nastrój i pierwszorzędne wą- 

  

   

  

lory dźwiękowe — sprawiają, że ogląda si? 
80 z przyjemnością po raz drugi i trzeci. 

Tad. ©. 
  

Giełda warszawska 
Z dnia 1 grudnia 1933 r. 

Belgja 123.90-— 124,21 — 
Gdańsk 173.18 — 173.61 — 172.75 
Holandja 358,25 — 359,15 —- 357,75 
Londyn 29.40 — 29.54 — 
Nowy York czek 5. 
Nowy York kabel : 

5.57. 

   

   
    

  

„59 — 5.60 — 5,63 

Paryż 34,85 — 34,94 34,76 — 
Praga 
Szwaj. 150.95. 
Szwajcarja 172,34 — 172,17 —.171,91. 
Włochy 46.89 — 47.01 — 46.77 
Berlin w obr. nieof. 212,50 Tend. niejed- 

nolita. 
Dolar w obr. prywatnych 5.62 
Rubel złoty 4.72 

i i LI 

  

  

  

LORVIL 
PUDER O SUBTELNYM 
TRWAŁYM ZAPACHU 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, u- 
siłujących pudry o łudząco podobnych opako- 
waniach i nazwach, sprzedawać zamiast ory- 

ginalnego 5 Fleurs Forvil Paris, 
Oryginalny puder 5 Fleurs Forvil Paris pesiada 

napis na denku | : 

„POUDRE FORVIL" 
Polecamy wszechświatowej sławy wody ko- 
lońskie i perfumy 5 Fleurs Forvil Paris oraz 

inne zapachy. 

A NA AS 

Fiiiżanka aromatycznej 

HERBATY 
LYCOR$'A 
to delicja 

Czerwone opakowanie — cierpki smak 
Żółte 3 — łagodny smak 

ŻĄDEĆ WSZĘDZIE 

  

   

   

      
www: BY 
B Hurtowy Skład Papieru i Materjałów Piśmiennych 

„PAPIER $PÓŁKĄ AKCYJNA 
Wilno, ul. ZAWALNA 13. Tel. 507. 

Poleca w dużym wyborze: 

  

||| 

  

    

Kalendarze na rek 1934, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i neworoczne, księgi Е 
artykuły kancelaryjne i szkolne. Е 

bycie pun*tvalnie 4. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 1 grudnia 1933. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

Żyto I stand. 

Żyto II stand. 

Siemię Iniane 90 proc. 
Mąka pszenna 0000 A luks. 
Mąka żytnia do 55 proc. 

Mąka żytnia do 65 proc. 
Mąka razowa 

Kasza gryczana 1-1 palona 

Kasza gryczana 1-1 biała 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 

Kasza perłowa Nr. 3 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana 20.--- 
Jęczmień na kaszę zbierany 14,50--15.— 
Owies stand. ›4,20-—14,59 
Owies zadeszczony 13—13,50 
Mąka pszenna 0000 A luks. 34—37 — 
Mąka żytnia sitkowa 17—17,50 

15,70—15,80 
14,75 
35,71 
34 
25,50 
20,50 
17,7 

у 

      
30,50 

  

Męka razowa szatrowana —19.— 
Gryka zbierana 0 —19. -- 
Ziemniaki jadalne 6.-- 
Siano 5 
Słoma 5— 
Reszta notowań bez zmian. 
Ogólny obrót 500 tonn. 

  

CENY NABIAŁU I JAJ W WILNIE 
z dnia 1 grudnia 1933. 

MASŁO za 1 kg. złotych: 
Wyborowe hurt 3,70 — detal 4,20 
Stołowe hurt 3,50 — detal 4,00 
Sołone hurt 3,00 — detal 3,30 
Solone rynkowe 2,90 
Niesolone rynkowe 3,30 

SERY za I kg. złotych: 
Nowogródzki hurt 2,10 — detal 2,40 
Litewski hurt 1,70 — detal 2,00 
Lechicki hurt 1,90 — detal 2,20 

JAJA za kopę (60 sztuk) złotych: 
Nr. 1 7,80 — Nr. 2 7,20 — Nr. 3 6,60 

JAJA za sztukę groszy: 
Nr. 1 14 — Nr. 2 13 — Nr. 3 12. 

Sobota dnia 2 grudnia 1933 r. 

7.00 Czas. 11.40 Przegląd prasy. 11.50 Mu- 
zyka z płyt. 11,57 Czas. 15,20 Program dzien. 
15.25 Wiad. o eksp. 15.30 Gieida roln. 15.40 
Chwilka strzelecka. 15.50 Płyty. 16.00 Audycja 
dla chorych. 16.20 Pieśni. 16.40 Francuski. 
17.00 Transm. nabożeństwa z Ostrej Bramy. 
18.00 „Tajemnica starych ksiąg" — wygł. Z. 
Rabska. 19.05 Tygodnik litewski. 19.20 Rozmait. 
19.25 Kwadr. liter. 19.40 Sport. 19.45 Rozmait. 
19,47 Dziennik wiecz. 20,00 Kwadrans akadem. 

20.15 Obchód 10-lecia Konserwatorjum Mu- 
zycznego w Wilnie. 21.20 Koncert chopinowski. 
22.00 Godzina życzeń. 23.00 Kom. meteor. — 

NIEDZIELA, DNIA 3 GRUDNIA 1933 R. 

8.00: Transmisja nabożeństwa z kaplicy 
w Ostrej Bramie. 9.00: Czas, gimnastyka, mu- 
zyka, dziennik poranny, muzyka, chwilka gosp 
dom. 9.54: Muzyka z płyt. 10.30: Transm. 0- 
twarcia I zjazdu oświaty zawodowej w Wil- 
nie. 11.30: Muzyka z płyt. 11.35: Odczyt mi- 
syjńy. 11.57: Czas. 12.05: Program dzienny. 
12.10: Komun. meteor. 12.15: Poranek sym- 
foniczny z Filh. Warsz. 13.00: Pogadanka. 
13.15: d. e. poranku symf. 14.00: 'Transm. me 

  

czu piłkarskiego Polska — Niemey. 14.10: 
Audycja dla wszystkich. 15.00: „O zimowem 
żywieniu krów mlecznych** — odczyt. 15.20: 
Tramsm. finału meczu piłkarskiego Polska — 
Niemcy. 15.50 Muzyka populama 16.00: Au 
cja wesoła dla dzieci 16.30: Walce Brahms    

(płyty). 16.45: Wiersze Marji  Zastowicz 
Szeżepańskiej ze zbiorku „Wiosna i  lato'* 
17.00: „Higjena w życiu dziecka** — odczyt 
17.15: Audycja ze Lwowa. 17.55: Komunikat. 
18.00: Słuchowisko. 18.40: Recital śpiewaczy. 
19.00: Codz. odcinek pow. 19.10: „Rodowody 
największych  bibljotek polskich'*— odczyt. 
19.25: Rozmaitości. 19.30: Radjotygodnik dla 
młodzieży. 19.45: Program ma poniedziałek. 
19.50: Koncert solistów. 20.25: Koncert # 

    szawy. 21.00 odczyt z Warszawy. 20.50: 
Dziennik wieczorny z Warszawy. 21.15: We- 
soła fala ze Lwowa. 22.25: Muzyka taneczna. 

J i O O i A ® 

  

   
>MIESZKANIA 

6, 8 1 10'5 — Sala dobrze rgrzina 

LICYTACJA 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej 

wiadomości, że w dniu 28 grudnia 1933 r. o £- 
10-tej odbędzie się w magazynie kolejowo-ce!-- 
nym na stacji towarowej w Wilnie sprzedaż i- 

pionych w terminie oraz zdeponowanych prze: 
podróżnych, a mianowicie: cukier, rodzynki, mig 
dały, grzyby, pieprz, ziele angielskie, herbata, 
chmiel, rury gliniane, odzież używana, wyroby 
nożownicze, zabawki dziecinne, orzechy ziemne 
wyłuszczone, płyty gramofonowe, tkaniny ba- 
wełniane i wełniane, skóry futrzane, okulary i 
binokle oraz ich części, futerały do binokli, szkła 
optyczne, poziomnice, srebrne łyżki, noże i wi- 
delce itp. 

W razie niesprzedania towarów w dniu 28 
grudnia 1933 r., powtórna licytacja odbędzie sr 
w dniu 11 stycznia 1934 r. 

Szczegółowe dane o towarach mogą zain- 
teresowani otrzymać w Urzędzie Celnym w Wał 
nie, stacja towarowa. 

Wilno, dnia 28 listopada 1933 r. 
p. 0. Kierownik Urzędu Inspektor Celny 

(Lewandowski). 

Łyżwy 
największy wybór i najtaniej 

w firmie 

$. H. KULESZA 
WILNO, ZAMKWĄ 3 

PŁYTY GRAMOFONOWE, 

„ODEON* 
stoją na najwyższym poziomie techniczm: 
i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 
sznanie. — STALE NOWOSCI na płytach 
„ODEON'' z dziedziny mnzyki lekkiej i po- e 
ważnej do nabycie w największym wyborze 
w tirmie „UNIWERSAL“ ul. Wielka 8. 

Wielki wybór patefonów. 

 1ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych zuane 

średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 
` TASK US ITA 

„asKarze Lekcje | 
-- m — == m ma о— 

Na Kursy Kreja 
Dr.Ginsberg : szycia przyżmję «- 
Choroby skórne, wene- 6zenice za d 
ryczne i moczopłciowe. płatą. Nauka jų 
Wileńska 3, od 8 — 1 Krėlewska 5 —11. 
+4 — 8. Te. 6. —— ———— 
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cytacyjna towarów, skonfiskowanych, Ci prze) 

  

  

      

         

  

  

POTRZEBNA 
— NAUCZYCIBLRA 
MIESZKANIE 40 dziewczynki lat 9-cia 

6 - POKOJOWE Przygotować do 4 od- 
ze wszelkiemi wygoda. działa i jęz. freacuski 
mi do wynajęcia — maj. Brzozowiec pocz. 
Sierakowskiego 21 Iaicalas: Skrz, pocz. 

"Do odst pienia AAGÓDADOANAADAA GDW. 
dwa e tap pokie | Poszu А 

SEI RUE PRADY a 
„Artyleryjska 1 m FTETEYTYYTYOWNNTYA 
= - _ Studentka 

  

Potrzebny poszuxnje posady, mo- 
większy pokój w cent- że wyjechać, Zawalna 
rum z prane, ZIE 11—16 
stania z łazien Puaro 
chni Łaskawe oler Młoda osoba 
do Administracji dla z ukończonem  śred- 
w. niem wykształceniem i 

au szkołą zawodewą przyj- 
PO S Z U K U J Ę mie wszelką posadę de 
MIESZKANIA dzieci. Może przygoto. 
ciepłego suchego i wać do szkoły — umie 
słonecznego z wy- dobrze szyć i hałtować 
godami, 4—5 pokejo- Łaskawe oferty do Ad- 
wego. Zgłoszenia do ministracji „Słowa” sub. 
Adm. „Słowa* dla A,B. M. M. 
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 Rožnė 
PRRTRENNEESIA CACKA 
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Modystka 
przyjmuje wszelką re- 
botę w zakres kapele= 

3 i 2 pokojowe z'wszel- sznictwa wchodzącą. —" 
kiemi wygodami Sko- Wykonuje tanie i ele- 
powka 6 | O gancko. Wielka 3 m, 16: 
= о == == m m m == MM M 

  

Sześciopokojowe 
z wszelkiemi wygodami 
ul Dąbrowskiego 7 * 
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