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Rządy parlamentarne 
Projekt nowej konstytucji będzie: za- 

pewne wniesiony do Sejmu jeszcze w 

ciągu bieżącej sesji. Pierwszy Senat па 

podstawie tego projektu wybrany, ma być 

powołany przez kawalerów obojga orde- 

rów wojskowych, przez tych, którzy z 

własnej inicjatywy narażali się dla Połski, 

Skłamia to mas dzisiaj do pewnego 

spojrzenia wstecz i skonkretyzowania 

tych różnic, które w sprawie przyszłej 

konstytucji dzielą obóz rządowy od opo- 

zycji 'w' Polsce. 

Blok Bezpartyjny, jak sama nazwa 

wskazuje już w swej genezie, swem 

założeniu, był przeciwnikiem rzą 

dów parlamentarnych. Rządy parlamen- 

tarne, to rządy zmieniających się partyj, 

—inaczej się pomyśleć nie dadzą, inaczej 

mie pojmowała tego konstytucja 17 mar- 

ca. Ogromna większość członków Bloku 

Bezpartyjnego, to demokraci. Ale z 

tego, że ktoś jest demokratą, nie wyni- 

ka jeszcze, że jest zwolennikiem rządów 

parlamentarnych. Można być skrajnym 

demokratą i zwolennikiem gabinetu od- 

powiedziałnego przed. prezydentem. W 

Stanach Zjednoczonych i Szwajcarji tak- 
że zdarzają się konsekwentni demo- 
kraci, którzy wcale nie dążą do prze- 

kształcenia swego ustróju na sposób an- 

gielsko-francuski. Obóz bezpartyjny słu- 

szmie uważa, że zamach majowy wyba- 

wi) nas od partyjno-pariamentarnych 

rządów, miał zawsze na ustach walkę 
partjokracją z konstytucji, którą złoży 

wyciągnie z tego oczywiście należyte 

konsekwencje. 

Stanowisko opozycji jest inne. . 
-. Opozycja jest w. Polsce -dwojaka: — 

- prawicowa i lewicowa, albo jeszcze ina- 
czej, — ta, która się liczy, i ta, która 

się nie łiczy, bo oto zewsząd dochodzą 

nas wieści, fakty i zjawiska, świadczą 

ce o całkowitem bankructwie tej lewi- 

cy, którą w Sejmie obecnym, reprezen- 

tują stonniotwa opozycyjne. Jest jeszcze 

trzecia opozycja podziemna, krecia, to 
są komuniści, а№ oni w tej debacie kon- 
stytucyjnej głosu mie zabiorą. 

A więc opozycja zarówno prawi- 

cowa, jak lewicowa broni rządów parla- 
mentarnych, aczkolwiek, należy to gwoli 

. bezstronności przyznać, nie broni 

" wszystkich potworności tego systernu 

Tak np. obalenie gabinetu przez mniej-- 

szość Sejmu (tego rodzaju - wypadki 

zdarzają się często we Francji), 

przez przedstawicieli opozycji obydwóch 

kierunków wyraźnie potępiane. 

Zresztą stanowisko endecji w tej spra 

wie można nazwać bardziej - hałaśliwe, 

niż szczerem. Znamy doskonały spo-- 
sób, któryby wykurował endecję w jed- 

nej chwili od tego umiłowania rządów 
parlamentarnych. Oto trzeba zrobić en- 

decję najsilniejszą partją w państwie, 

względnie dać jej sojusz z inną partją, 

,_ któryby jej tę większość zapewniał. Wte- 
„dy endecja momentalnie o swoim parla- 
mentaryzmie zapomni, a wskrzesi Q W.P. 

opierając go ma faszystowskich, czy hi-- 
tierowskich wzorach, czego BB mając 
władzę, mając moc, jednak nie czyni. 
Wtedy idea rządów parlamentarnych bę- 
dzie wyśmiana przez tych samych ludzi 

i te same pióra, którzy ją dziś bronią. 

„ Opozycja łewioawia broni rządów par 

lamentarnych, за socjaliści zapomnieli 

nawet gruntownie, że oni jako zwolen- 

nicy „dyktatury proletarjatu”, „rządów 
robotniczych" i t.d., są właściwie kla-- 

sycznymi przeciwnikami parlamentu. Aie 
to są „czasy zamierzchłe', czasy  CZer- 

wonego sztandaru. Dziś i. polscy socja- 

liści, za wzorem niemieckich, ubierają 

swoją czerwień w „trzy strzały”. Te 
„trzy strzały” datują się od klęsk, nie- 
powodzen + kompromitacji Il międzyna- 

rodówki, nie wiem więc dlaczego obra-- 
no trzy strzały, a nie ośle uszy. : 

I znowuż bądźmy objektywmi i przy 

pomnijmy, że lewica połska nie dąży do 
restauracji tych czasów, kiedy to kon- 

went senjorów ciągle liczył posłów prze- 
ciwnych rządowi, a skoro jednego wyna- 
lazł ponad ustawową połowę członków 

Sejmu, rząd był obalony. Proceder obala- 

nia rządu przez głosowanie parlamentu 

Są 

zasadniczo się lewicy podoba, lecz są tam 

łaskawi wobec żądań  uporządkowa- 

nia tego procederu. Niektórzy wybitni 

przedstawiciele lewicy ofiarowywałi na- 

wet wspaniałomyślnie kwalifikowaną 

większość przy obalaniu gabinetu. W każ 

dym razie wszyscy zgodnie uznają, że 

obalanie rządu przez mniejszość Sejmu 

jest sprzeczne z samą zasadą rządów 

demokratycznych, a więc większościo- 

iwych. 

Polscy zwolennicy rządów parlamen- 

tarnych są w ciężkiej sytuacji, gdy cho- 

dzi o przykłady zagranicy. 

Rządy parlamentarne utrzymały 

w Anglji, utrzymały się we Francji, ale 

pozatem zaledwie w kilku małych mo- 

marchjach.. Z republik. europejszich po- 

za Francją, może Czechosłowacją (nie 

wiem, jak jest w San Marino) już dziś 

miema ani jednej, na którą możnaby 

było wskazać i powiedzieć: „oto jest 

kraj, z rządami parlamentarnemi prawi- 

dłowo funkcjonującemi. 

Anglja. Tak, istotnie naród angielski 

umożliwia funkcjonowanie rządów par- 

lamentarnych. Posiada ten zmysł dyscy- 

pliny, posiada ten wspaniały instynkt 
państwowy, którego niema nigdzie poza 

Anglją. System dwupartyjny — oto wła- 

ściwa konstytucja Anglji, to  vražniej- 

sze, niż wszystkie instytucje formalne. 

Anglja jest to kraj głęboko i realnie mo- 

narchiczny. Instytucja szlachecka unie- 

tyłko, że jest w Anglji mstytucją żywą, 

lecz przenika nawskroś całą obyczajo- 

wość tego społeczeństwa do iskier ko- 

minka, który tam płonie w każiem mie- 

szkaniu. A jednak mimo tego (a ja 

twierdzę, że: właśnie dlatego) nieima in- 

nego takiego kraju w Europie, w którym 

można byłoby z takim brakieiu przesa- 

dy powiedzieć, że jest rządzony przez 

własnych obywateli. 

się 

"Francja. Jest, to kraj zupeinie in- 
ny. jest to kraj rządzony przez ciasną, 

najciaśniejszą elitę. Francuz swój głos 

wyborczy uzależnia albo od swego osa- 

bistego stosunku do Pana Boga, albo 

od tego, jakie są ceny na produk*, który 

go interesuje. Politykę tworzą ci, któ- 
rzy należą do szczupłego koła  ministe- 

rjabilis, do tego koła,. które , powstaje 

na podstawach podobnych do Akade- 

mji Francuskiej, bo przez kooptacje 
młodszych kolegów przez starszych, 

„On“ mnie zawdzięcza swą — Каг- 

jerę“. — Istotnie, po raz pierwszy 

byłem ministrem w jego gabinecie”. 

Premjer tworząc swój gabinet z grona 

byłych ministrów, daje kilka, a czasami 

jedną: tekę ministerską, czy wicemi- 

misterską młodszym posłom, którzy je- 

szcze ministrami nie byli i od tej chwili 

tak pasowani ludzie będą zawsze  pre- 

tendowali do gabinetowych kombinacyj 

z dalszych czy bliższych rzędów. 

We Francji gabinety upadają bardzo 

często, nawet głosami mniejszości. Ale 

ta łatwość zmiany gabinetu, która tan 

istnieje, mieści w sobię odrazu reme- 

djum na ten stan rzeczy. Gabinet został 

obalony nieodpowiednio, do stołu z kar- 

tami zasiedli kibice z dalszych rzędów 

— nie to, doprawi się za dni kilka, lub 

kilka tygodni. Położenie kraju jest takie, 

że trawi te procesy z pewnemi incyden- 

tami gastrycznemi, lecz jak dotąd, bez 

wyraźnej katastrofy. 

Są to wszystko rzeczy znane. Aie 

przed debatą konstytucyjną dobrze je so- 

bie przypomnieć i w pamięci uszerego- 

wać. Cat. 

PORZWGZAYKI? GROTRRZZERZCIE WRYTOROWZORE 

ZAJĘCIE RUCHOMOŚCI SKAZANYCH 

w PROCESIE CENTRULEWU NA 

RZECZ POKRYCIA KOSZTÓW SĄDO- 

WYCH 

WRSZAWA (tel wł.) Wczoraj komorni- 
cy właściwych okręgów dokonali zajęcia ru- 
chomości, skazanych w procesie Centrolewu 
ną pokrycie kosztów sądowych. Zajęcia doko- 
nano we wszystkich mieszkaniach z wyjąt- 
kiem mieszkania Libermana, który jak wia- 
domo, wszystkie swoje ruchomości zlikwido- 

wai. 
O ile zasądzona suma kosztów sądowych 

nie zostanie na czas wpłacona, rnchomości 
wystawione będą na licytację. 

  

PROF. ZDZIECHOWSKI 
odznaczony tytułem dr. honoris causa 

Uniwersytetu w Tartu. 

TALLIN. PAT. Senat estoński unżwes- 
sytetu w Tartu z okazji 15-lecia tej uczelni na- 
dał profesorowi uniwersytetu Stefana Batore- 
go w Wilnie 'Marjanowi Zdziechowskiemu 
godność doktora honoris causa. 

  

POSIEDZENIE SEJMU WE CZWARTEK 

WARSZAWA. (tel. wł.) Termin pierw- 
szego po * przerwie, spowodowanej odrocze- 

niem Izby posiedzenia Sejmu dotąd nie zo- 
stał ustalony. Wczoraj w kuluarach krążyły 
pogłoski, że termin ten wyznaczony "będzie 

na czwartek 7-go b.m. Porządek dzienny ро- 

siedzenia obejmowałyby jedynie pierwsze czyta 
nie drobnych projektów ustaw ostatnio u- 

chwalonych przez Radę Ministrów. 

TABLICA KU CZCI Ś.P. TADEUSZA 
HOŁÓWKI 

WARSZAWĄ. (tel. wł.) Z inicjatywy 
młodzieży akademickiej zgrupowanej w Zw. 

Strzeleckim, ufundowana została tablica pa- 
miątkowa ku czci Tadeusza Hołówki. Odsłonię 
cie tej tablicy, która wmurowana będzie” w 
gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
odbędzie się w niedzielę 10-go b.m. o godzinie 
12-tej. Odsłonięcia dokona premjer  Jędrze- 
jewicz. 

RADA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO 

WARSZAWA. (tel. wł.) Członkowie pań 
stwowej Rady Oświecenia Publicznego otrzy- | 
mali zawiadomienia wzywające ich na posie- 
dzenie Rady, którego termin wyznaczony 20-- 
stał na środę. 6-go b.m. Porządek dzienny te- 
go posiedzenia obejmuje: sprawozdanie z dzia 
łalności Rady za rok 1932 — 33, oraz kilka 

spraw natury oświatowej i kulturalnej. 

wiązań. 

100 za bon 20-złotowy. 

stwowych i samorządowych. 

1933 r. 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin, 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgernia Polska — St, Bednarski 
POSTAWY —- Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SLONIM — Księgarnia J. Ryppa 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół 
ST. SWIECIANY — M, Lewina — Biuro 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skiad apte czny. 

| WOŁOŻYN — 

„uł, Mickiewicza 10. 
Oświaty. 

gazetowe uł 3 Maja + 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA -——- Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miijmetr 60 gr. W numerach świątncznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe | tabelaryczne o 50 proc. śreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżań 

WORECZEK Z CORK, 
! CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy ua stronie 2-ej i 3-8 gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Xa dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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ollatauja programowa nowego rządy we Francji 
PARYŻ. PAT. Pienarne posiedzenie Izby 

rozpoczęło się o godz. 15-tej przy wypełnio- 
mych galerjach dla publiczności i prasy. Na 
ławach rządowych zajęli miejsca liczni mini. 
strowie z premierem Chautemps na czele. 

Zabrał głos premjer Chautemps, który zło- 
żył następujące oświadczenie: 

Rząd republikański, który stając przed Izbą 
pragnie mie jałowych polemik, lecz niezbęd- 
nych czynów i dia tego zwraca się do lzby, 
by przedsięwzięla natychmiast dzielo ocalenia, 
którego nagłość patrjotyzm deputowanego na- 
pewno ocenia. 

Staty deficyt zagraża skarbowi, rozzuchwa- 
la spekulację. Francja może żywić pełną wiare 
w swoją przyszłość, jej kredyt 1 waluta należą 
jeszcze do najpewniejszych, a jej lud zachował 
niezrównane zalety pracy i oszczędności, ale 
jest zbyt pewnem, że obecna sytuacja wymaga 
czujności, energji, i natychmiastowego roz- 
wiązania. Niestałość rządu wywołała w. kraju 
żywe i nieuzasadnione poruszenie. Podrywa au- 

torytet państwa. Ustrój parłamentarny jest 
oskarżony o niezdolność, o brak dyscypliny, a 
jego przeciwnicy głosza hasło nieładu i nie- 

pokoju. 

  

X. 

  

Rzeczpospolita Polska 
Ministerstwo Skarbu © 

6 wypuszczeniu Bonów Funduszu Inwestycyjnego 
Е Ministerstwo Skarbu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w wykonaniu rozporządzenia Prezy 

denta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku o Funduszu Inwestycyjaym (Dz. U.R.P. Nr. 85, poz. 

636) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1933 r. (Dz.URP Nr. 89, poz. 694), wypuszcza 

się z dniem 1 grudnia 1933 roku dziesięć seryj Bonów Funduszu Inwestycyjnego po 40.000 odcinków 25-2ł0- 

towych o numeracji kolejnej od 00001 do 40.000 na łączną sumę 10.000.000 złotych. Ч 

Bony Funduszu Inwestycyjne go wymieniane są na gotówkę, według wartości imiennej przez kasy urzę- 

dów skarbowych, oraz przyjmowane w imiennej ich wartości przez kasy urzędów skarbowych i celnych na za- 

płatę wszelkich państwowych podatków i danin, opłat, ceł, kar pieniężnychi grzywien, o na spłatę zobo- 

  

Umarzanie Bonów Funduszu Inwestycyjnego odbywa się w drodze publicznego wyłosowania, co czwartek 

przez komisję rządową siedmiu numerów, z liczby numerów od 1 do 40.000, z tem, że Bony każdej z dzie- 

sięciu seryj opatrzone wylosowanemi numerami, podlegają wykupowi przez. kasy urzędów skarbowych, po zł. 

Pierwsze losowanie Bonów Funduszu Inwestycyjnego odbędzie się dnia 28 grudnia 1933 roku. 

Bony Funduszu Inwestycyjnego i przychody od nich są wołne od wszelkich podatków i danin pań- 

Bony Funduszu Inwestycyjnego nie podłegają działaniu ustawy o utraconych tytułach ma okaziciela. 

Bony Funduszu Inwestycyjnego mają wszelkie prawa papierów, posiadających bezpieczeństwo pupilarne. 

Za Bony Funduszu Inwestycyjnego odpowiada Skarb Państwa; zabezpieczenie specjalne stanowią nadto: 

majątek i dochody Funchiszu Inwestycyjnego, cały majątek i 'dochody Lasów państwowych stosownie do po- 

stanowień art. 9 powołanego na wstępie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paždziernika 

Bony Funduszu Inwestycyjnego sprzedawane są przez kasy urzędów skarbowych. 

MINISTERSTWO SKARBU   

_ność 

Nasze spory mogą zaczekać. Płatność — 
nie, Nie ulega wątpliwości, że równowaga bud- 
żetowa jest nietylko niezbędnym etapem na 
drodze naprawy państwowej. 

Żadne prace, nawet najbardziej nagłące, nie 
są możliwe bez uprzedniej naprawy finansów. 
Jest to warunek wszelkiego kredytu, podobnie 
kak na terenie zagranicznym jest jednym z e- 
lementów bezpieczeństwa Francji. _ Dlatego 
rząd zamierza skupić swe wysiłki na tem zada. 
niu. 

Znacie panowie bezpieczeństwo, które z 
dniem każdym staje się poważniejsze. Rząd pro- 
ponuje środki zaradcze i stawia kwestję zauia- 
nia, Zwraca się do was rząd z wezwaniem do 
wspólnego działania w imeniu kraju, który wo- 
li ostre środki, niż obecną niepewność. 

Mowa premjera Chautemps była gorąco 0- 
klaskiwana przez radykałów i częściowo na 
ławach lewicy. Zawiadomienie o zgłoszeniu 
projektu finansowego jak również deklaracja 
w sprawie polityki zagranicznej, wywołała 
szczegółnie gorące oklaski radykałów i lewicy. 
Wezwanie do jedności republikanów było 
przyjęte niezmiernie życzliwie przez większość 
izby, złożoną z radykałów, lewicy radykalnej, 

republikanów socjalnych i neosocjalistów. — 
Prawica, prawe centrum i socjaliści  Błuma i 
komuniści zachowywali się z dużą rezerwą. 

Premier Chautemps zgłosił wniosek odło- 
żenia dyskusji w sprawie polityki ogółnej rzą. 
du do czasu uchwałenia projektu finansowego 
rtLaiindszczeaaiesoftd5Sit,shrdltueanoishrdletacin 

Premjer dłużej motywował stanowisko rzą- 
du i postawił sprawę zaufania, 

Wnioski rządowe przyjęto. 
  

Litwinów w Rzymie 
RZYM. PAT. Komisarz ludowy spraw za- 

granicznych Litwinow przybył dziś do Neapo- 

lu, skąd wyjechał do Rzym, 
Prasa rzymska wita Litwinowa z entuzja- 

zmem, zamieszczając jego fotografje i życio- 

knej w ten sposób, że nie jest. on gościem rzą- 
kanc TE Pogłoski о ubocznych kontak- 

między Watykanem a Litwinow. м 
towane są 7 niedowierzaniem, | „yi 

Ratyfikacja konwencji pomię- 
dzy Litwą i SSSR. | 

MOSKWA. PAT. Z Kowna donoszą, ż 
— litewski ratyfikował konwencję, dawida 
i pojęcie ika, zawartą - w Londyni dnia 5 lipca b. r. między Litwą o ZSRR. Wy. 
miana dokumentów „ratyfikacyjnych. nastąpi 
najbliższych dniach w e A 

  

20 mi'jonów litrów alkoholu 
PŁYNIE DO AMERYKI 

LONDYN. PAT. Z Glasgow w Szkocji 
wypłynął dziś pierwszy statek towarowy od 
czasu zniesienia prohibicji, wiozący do Stanów 
Zjednoczonych znane szkockie whisky. Na 
statku znajduje się 30.000 skrzyń *whisky, 
zawierającej 370.000 litrów. Ładunek ten prze- 
znaczony jest jalnie świ ž : x specjal: na ięta Bożego 

: „.Szkocja liczy, że z kontyngentu 20.000.000 
litrów trunków alkoholowych, dopuszczonych 
do Stanów Zjednoczonych w ciągu grudnia 
i stycznia, znaczna część przypadnie na Szko- 

cję, wyrabiającą najpopułarnniejszą w Amery- 
ce whisky. ; h 

Z 78 destyłarni szkockich, którć z powa. 
du kryzysu zostały w ciągu ostatrjch 2 lat 
zamknięte, około połowy obecnie wznowi swa produkcję, w nadziei na rynki amerykańskie. 
UEGRRALIMTATAS TIESTO DANIS KATNESNIOS 
WIZYTA PŁK. RUSINA W FINLANDJI 

WARSAWA. (tel. wł.) Dnia 2-b.m. ko- 
mendant główny Zw. Strzeleckiego plk. Rusin 
w towarzystwie dwóch oficerów wyjechał do 
Finlandji w celu złożenia wizyty fińskiej orga 
nizacji obrony narodowej Suojeluskunnat. 

. W drodze do Helsingforsn złoży płk. Ru- 
sin wizyty w Tallinie i Rydze tamtejszym 
pokrewnym Zw. Strzeleckiemu organizacjo:u. 

  

KNICKERBOKER W WARSZAWIE 
WARSZAWA. (tel. wi.) Po zwiedzeniu 

Gdańska i (dyni przybył wczoraj do War- 
szawy na kilkudniowy pobyt wybitny dzien- 
nikarz amerykański Knickerboker, autor słyn 
nych reportaży z Niemiec i Rosji Sowiec- 
kiej. P. nickerboker jest szefem służby eu- 
ropejskiej amerykańskiego koncernu prasowe 

go Hearsta i zamieszkuje stałe w Londynie. 

ZOFJA KORYBUT-WORONIECKA ZO- 
STANIE PRZEDTERMINOWO ZWOL- 

NIONA. > 
WARSZAWA. (tel. wł.) Zofja Korybut- 

Woroniecka, zabójczyni Boy'a skazana na 3 
lata więzienia po odsiedzeniu 2 lat kary ma 
być przedterminowo zwolniona z uwagi na 
jej nienaganne prowadzenie się. 

NOWY POLSKI SAMOLOT 
WARSZAWA. (tel. wi.). Na lotnisku mo. 

kotowskiem wczoraj odbyła się próba nowego 
samolotu szkolnego zbudowanego z całkiem 
polskich  materjałów według  płanów inžy- 

nierów Kozłowskiego i Antonowicza. Samolot 
wykonali konstruktorzy wiasnemi sitami zasto- 

sowując poraz pierwszy siłnik wykonany — 
przez Zakłady Inżynierji. Koszt budowy  sa- 
molotu jest bardzo niski wynosi bowiem 4.500 
zi. 

Nowy samołot, który zdał świetnie próbę 
lotów waży razem z silnikiem 430 klg. jest to



  

SŁOWO 

SILYA RERUM Zniżka stopy od wkładów i lokat pieniężnych 
WYNIKI LETNIEGO SEZONU 

Sezon literacki już się zakończył. Można 
więc zdobyć się na podsumowanie dokonanych 

wysiłków i na zarysowanie całokształtu ubie- 

głego okresu. 

ABC (343) próbuje zamknąć sezon prze- 
glądem dokonanych czynów. 

Za najwybitniejsze wyczyny tegorocznego 
sezonu należy bezsprzecznie I przejście półno- 
cnych zerw Żółtej ściany (lipiec, Z. Korosado. 
dowicz i J. Staszel), oraz I przejście płn. . za- 
ch. ściany Małej Kapałkowej Turni (26.7 — H. 
Mogilnicko, W, Stanisławski i W. Wojnar). 

Ogółem rozwiązano w roku 1933 około 60 
problemów. Z tych najbardziej wyróżniają się: 
pierwsze wyjście zach. ścianą Hrubego Wie- 

tchu (H. Napieralska, T. Bernadzikiewicz, B. 
Chwaściński i W. Ostrowski 19.8). I wejście 
południowo - zachodnią ścianą na Niżne Rysy 

(J. K. Dorawski, ]. Kielpiński i A. Szczepański 
17.8). I wejście południowo - zachodnią ścianą 
na Siarkana (S. Motyka i I. Zamkowszky 12.8) 
I wyjście pn. - zach. ścianą na Śnieżny Szczyt 
(J. Hryniewiecki, Stanisławski, i Wojnar 28.8) 
I wyjście pn.-zach. ścianą na Wielką Śnieżną 

Turnię (H. Mogilnicki, W. Stanisławski i W. 
Wojnar) oraz I wyjście północną ścianą Środ- 
kowej Śnieżnej Turni (Mogilnicki samotnie 2.87) 

60 problemów, rozwiązanych w r. 1933, 

jest to dorobek pokaźny!... Poza wyczynami огу- 
ginalnemi zaznaczyło się nieco powtórzeń: 

Powtórzeń dokonano niewieie. Naprzy- 
kład, południową ścianę Zamariej Turni, 

ktėrą przechodzono za poprzednich lat zwykle 
kilka lub kilkanaście razy, powtórzona została 
zaledwie raz. Dokonano za to kilku eiektownych 
Il przejść, a mianowicie płn. wsch. ściany Mni- 
cha (T. Brzoza i B. Chwaściński 6.8), oraz 

jdwóch uskoków: zachodniej granicy Wschod- 

dniego Szczytu Żełaznych Wrót (B. Chwaściń- 
ski i T. Pawłowski 21.7) i zachodniej grani 
Spagi (Z. Korosadowicz i J. Staszel, lipiec). 
Również należy podkreślić przejście, na jednej z 
najgłośniejszych ścian, zachodniej Łomnicy: TV 
przejście drogi prawą połacią (T. Pawłowski 1 
J. Staszel, sierpień, oraz il przejście drogi lewą 
połacią (Z. Korosadowicz i |. Staszel, lipiec). 

Także godne zanotowania jest Il całkowite 
przejście grani Wideł w kierunku  Kieżmarska 
Przełęcz — Lomnica (T. Pawiowski i J. Staszel, 
sierpień). 

Wśród wielkiej ilości nazwisk nie widać 

nazwisk wileńskich! A przecież i w Wilnie ma- 
my oddział Towarzystwa Taternickiego, któ- 
rego prezesem jest prof. T. Czeżowski. 

Sezon tegoroczny w Tatrach nie był zbyt 
szczęśliwy. Nie dopisała przedewszystkiem po- 
goda, — jak w całej Polsce, — fatalna. Sporo 
było wypadków tragicznych: 

Tragicznemi zgłoskami zapisał się rok ten 
w historji taternictwa. W kwietniu, na gigantycz- 
nej, czterodniowej wyprawie zimowej, na wscho- 
dnim filarze Ganku, ginie prof. Wincenty Birken. 
majer, jeden z wybitniejszych taterników i alpi- 
nistów połskich, zdobywca i odkrywca szeregu 

wspaniałych dróg w Tatrach i Alpach. ' 
Dnia 4 sierpnia spadają z pn. - zach. ściany 

Kościołka w Dolinie Batyżowieckiej, W. Sta- 
nisławski i W. Wojnar, 

Wiesław Stanistawski, niewątpliwie najwy- 
bitniejsza indywidualność w polskim sporcie 
wysokogórskim w łatach powojennych, . jeden 
z najwybitniejszych wspinaczy letnich i najwy- 
trawniejszych zimow., taterników, * odkrywca 
największej chyba ilości dróg najwspanialszych, 
zdobywca szeregu urwisk, uznanych przez naj. 

lepszych za niemożliwe do przebycia. Wywarł 
on w obu gałęziach taternictwa, t. j. letnim i 
zimowym, ogromtry wpływ swą działalnością 

wysokogórską na rozwój całego polskiego ta- 
ternictwa. Można powiedzieć zupełnie otwarcie, 
że taternictwo polskie swój wspaniały rozkwit 
od roku 1928 w znacznej mierze Jemu zawdzię_ 
cza. 

Sezon letni już się zakończył. 
sezon zimowy. 

Miejmy nadzieję, 

Zbliża się 

iż będzie on szczęśliwy! 
Lector 

  

  

t PUDER ABARID 
niezastąpiony o subtelnym zapachu, 

| doskonale przylega do skóry, matuje 
ją, odżywia i upiększa 

|PUDER ABARID       

„wo* — do 

Jak się dowiaduje Agencja „Iskra”, z dniem 
1 grudnia r. b. obniżone zostaną odsetki maksy- 

małne, płacone od wkładów oszczędnościowych 
i innych łokat pieniężnych w państwowych in- 
stytucjach kredytowych, w Kasach Komunalnych 

Oszczędności, w innych instytucjach kredyto- 
wo - oszczędnościowych, oraz spółdzielniach. 

W Pocztowej Kasie Oszczędności odsetki 

obniżone zostają do 4 proc. od wkładów oszczę- 

dnościowych, składanych od dnia 1 grudnia r. b. 
Natomiast dła wkładów i lokat złożonych po- 

przednio zniżka nia obowiązywać 
będzie z dniem 1-go stycznia 1934 r. W analogi. 
czny niemal sposób obniżone zostaną odsetki od 

wkładów i lokat pieniężnych w Banku Gospodar- 
stwa Krajowego i Banku Rolnym. 

Jutro ukaże się rozporządzenie pana ministra 
skarbu, ustalające maksymalną wysokość odse- 
tek w Komunalnych Kasach Oszczędności, spół- 

dzielniach i innych instytucjach kredytowo - Osz- 
czędnościowych. Rozporządzenie to postanawia 
że we wszystkich komunalnych kasach oszczęd- 
ności, w Galicyjskiej Kasie Oszczędności, Cen- 

traliej Kasie Spółek Rolniczych,  Ukrałńskiej 
Szczadnicy w Przemyślu i w Krajowej Kasie Po- 
życzkowej w Poznaniu, maksymalne odsetki 
płacone od wkładów i innych lokat pieniężnych > 
ustalone zostają w wysokości 5 i pół proc. Na- 

tomiast w spółdzielniach, w gminnych kasach 

pożyczkowo - oszczędnościowych oraz w mniej- 

szych kom. kasach oszczęd. w których wkłady 
oszczęd. nie przekraczają sumy pół miljona zło- 
tych, wysokość płaconych odsetek będzie mo- 
gła wynosić najwyżej 6 i pół proc. w stosunku 
rocznym, 

Stawki nowej stopy od wkładów obowiązy- 

wać będą dia nowych wkładów z dniem 1-go 
grudnia r. b., a dla fokat i wkładów złożonych 
poprzednio — od 1 stycznia 1934 roku. Odsetki 

umowne obowiązywać * będą do czasu wyga- 
śnięcia umowy. 

Rozporządzenie to ujednostajnia stopę pła- 
coną od wkładów przez wszystkie instytucje 
oszczędnościowo-kredytowe.  Pozatem zniżka 
maksymalnej wysokości odsetek od wkładów i 

  

łokat przyczyni się do potanienia Kosztów kre 
dytu, gdyż umożliwi obniżenie procentów, po- 
bieranych przeż instytucje kredytowe od udziela 
nych kredytów. 

Jeżeli chodzi o banki akcyjne, to wysokość 

odsetek, płaconych od wkładów i innych юКа 

pieniężnych w tych bankach regulowana jest 
uchwałą Związku Banków, obowiązującą wszy. 
stkie banki prywatne. W najbliższych dniach 
Związek Banków poweźmie decyzję co do wy. 
sokości tej stopy. 

KSIĄŻKI 
dla rodaków na obczyźnie 

Stowarzyszenie Opieka Poiska 
nad Rodakami na Obczyźnie 
zwraca się z gorącą prośbą do spo- 

łeczeństwa 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. 

  

Kobieta w stratosferze 
Jakżeby mogło się obyć w tych górnych re- 

gjonach bez przedstawicici<i płci pięknej! — 
Brzydka połowa lata, a my nic, Zbliża się jed. 

nek chwała, w której ród mtewieści zostanie pom. 
szczony. Oto brat znanego p: Piccarda, p. 

Jeau Piccard przygotowuje się do nowego lotu 
do stratostery. W wyprawie tej ma mu towarzy- 
szyć jego małżonka, Będzie więc ona pierwszą 

kobietą, która zajrzy do stratosiery. 

Start małżeństwa nastąpić ma w Ameryce, 

w gondołi, której budowa dobiega końca. — 
Szczegóły konstrukcyjne gondoli i baionu trzy: 
mane są w tajemnicy, wiadomo tylko, że będzie 
się on różnił zarówno od tego, w którym prof. 
Piccard dokonał dwukrotnych łotów, i od 

aerostatu sowieckiego. 

  

Bibljoteka hr. Zygmunta Augusta 
W związku z tygodniem Książki Polskiej 

dwie organizacje, a mianowicie: Towarzystwo 
Bibljofilėw Polskich w Wilnie, oraz Wileń- 

skie Koło Związku Bibljotekarzy Polskich 
zorganizowały 1. XII b. r. wspólne zebranie 
z referatem p. Stanisława Lisowskiego, Ku- 
stosza Bibljoteki Uniwersyteckiej, na temat 
„bibljoteka Zygmunta Augusta''. 

Sprawa bibljoteki Króla Zygmunta Augu- 
sta zrodziła już dość pokaźną literaturę „Ma- 
ło jednak albo weale nie znaną szerszemu ogó- 
łowi inteligencji. To też prelegent zaczął swój 
referat od zarysowania tła dziejowego, pod- 
kreślając iistnienie bibljotek w Polsce od cza- 
sów najdawnii /ch, — tak np. przechowa- 
ła się wiadomość o bibljotece biskupa pioc- 
kiego Marcina, który w roku 1024 przekazał 

swój księgozbiór kościołowi w Płocku. 

Wybitniejsze jednostki doceniały zna- 
czenie książki i gromadziły je nieraz w wiel- 
kiej ilości, jednak Król Zygmunt August wy- 
różniał się z pośród ówczesnych miłośników 
książki, gdyż jego bibljoteka była wyjątkowo 
wielka, jak na owe czasy (około 4000 tomów,) 
'bardzo cenna (wartość jej określano na 10 ty 
sięcy czerwonych złotych), no i starannie 
kompletowana i umiejętnie prowadzona. Bibl- 
jotekarzami xrólewskimi byli tacy ludzie, jak 
Amdrzej Trzycielski, Łukasz Górnicki, Marcin 
Kromer i inni. 

Losy wspaniałej królewskiej  bibljoteki 
były tragiczne. Po śmierci Zygmunta Augusta 
bibljoteka została podzielona na kilka cz 
z których jedną otrzymała w spadku siostra 
zmarłego króla, Katarzyna Jagiellonka. Po 
śmierci królowej Katarzyny księgozbiór stał 
się własnością Zygmunta III, później Włady- 
sława IV, Jana Kazimierza i królewicza Ka- 
rola Ferdynanda. W roku 1655 Szwedzi, po 

   
   

   

  

   

opanowaniu Warszawy i Ujazdowa, gdzie 
zuajdowały się książki z bibljoteki królew- 

skiej, wywieźli je do Szwecji. Długie pertrak- 
tacje o zwrot zagrabionych archiwów i bibljo 
teki królewskiej dopiero za czasów Króla Ja- 

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
LIPSK, PAT. 49-ty dzień procesu o podpa- 

ienie Reichstagu wypełniło w całości prze- 
słuchanie świadków — więźniów politycznych 
z okolic Aanabergu i Kamienicy, gdzie komu- 
mzm od szeregu łat przejawiał niezwykle ru- 
chłiwą działalność. W miejscowościach tych, 
zanotowano w swo0im czasie sg e 
kradzieży materjałów wybuchowy: z е- 
niołomów, fabryk iinnych zakładów przemy- 
słowych. 

Dymitrow wspólnie z Torgierem z niezwyk- 
łem zainteresowaniem śledzą przebieg  roz- 
prawy. 

Odnosi się wrażenie, że Dymitrow przy- 
jąt na siebie formalnie rolę obrońcy niemiec. 
kiej partji komunistycznej. 

Sensację dnia, jak również przedmiot ży- 
wych komentarzy stanowi dzisiaj ostre star- 
cie Dymitrowa z przewodniczącym i nadproku- 
ratorem. W czasie zeznań jednego ze świad- 
ków, Dymitrow zerwawszy się nagle z miejsca, 
„domaga się zezwolenia na złożenie pewnego 
oświadczenia. Po dłuższym sporze przewodni- 
czący przychyla się — jak zaznacza „wyjątko- 

prośby 
Dymitrow: — Panowie muszą wreszcie 

zrozumieć, że politycznie chcę się bronić samo- 
dzielnie, Szereg moich pytań jest dla panów, 
a szczegółnie dla oskarżycieli publicznych, wy- 
soce nieprzyjemny... 

Przewodniczący (przerywając): — Odbie- 
ram stanowczo ten mieuzasadniony zarzut. 

Dymitrow: — Być może, że niektóre moje 
pytania nie są Odpowiednio - sformułowane, 
jednakże dla objektywnej oceny sytuacji bez- 
względnie konieczne. Zresztą dobrowolnie 
nie dostałem się w wasze gościnne progi, na te 
oto ławę oskarżonych... 

Przewodniczący (znów przerywając): — W 
to wierzę panu. я 

Dymitrow: — Dla mnie nie stanowi to ab- 
solutnie żadnej przyjemności kłócić się z wa- 
szym nadprokuratorem. Pragnę wolności, by 
znów pracować dla komunizmu. Raz jeszcze z 
ichstagu nic  mishrdłeutaoinshrdishrdlutaoina 
całym naciskiem stwierdzam uroczyście, że 
jestem niewinny, że ze zbrodnią podpalenia Re- 
ichstagu nic wspólnego nie mam. Przyzna 
pan, panie madprokuratorze, że zupa, która 
pan oskarżając nas niewinnie, sobie nawarzył, 
jest dziś niesmaczna, szuka więc pan drogi 
wyjścia. : 

Nadprokurator: — jest rzeczą jasną, że 
chodzi tu o proces polityczny i że z tego po- 
wodu każdemu oskarżonemu przysługuje pra- 
wo obrony, to jednakże co myśli oskarżony 
Dymitrow, iż ławę oskarżonych uważać moż- 
na za teren agitacyjny dla kampanji politycz- 
nej, dla swej partji czy dła komunistów <co- 
koiwiek wywalczyć, — w najwyższym Trybu- 
nale Rzeszy nie może mieć miejsca, 
W dalszym ciągu przeshtchiwano świadków, 

pio ry Med p" T z po- 
leceniami gromadzili broń, czyniąc przygotowa- 
nią do rozbicia marszu hitlerowców 
lin. 

Przewodniczący: — Czy była kiedykotwiek 
mowa o stworzeniu jednolitego frontu z socjal- 
demokracją? 

Świadek daje odpowiedź potwierdzającą. 
Dymitrow: — I to ma być wszystko? Panie 

prezydencie, przecież pan powinien zapytać 
również i o dalsze szczegóły. Co to za metoda! 
Żądam wyjaśnienia, czy marsz S$. A. na Berlin 
miał być tylko pustym trazesem, czy prowoka. 
cją proletarjatu. czy czem innem. Wyjaśniliby 
to Papen, Bruening, Hugenberg i inni Ale 
panowie do tego nie dopuszczacie! 

Powstaje ogromna wrzawa. 
Przewodniczący: — Dość już tego, DY- 

mitrow! Tę sprawę rozstrzygnie sam *trybnu- 
nał, 

Dymitrow: — Dlaczego dziś 0n... 
Przewodniczący (przerywa): Co za 0? 
Dymitrow (ironicznie, wskazując): No 

p. sędzia śledczy pozwolił sobie na taki wniosek 

У! 
którą posiadali komuniści, 
moobrony? 

służyć miała do sa. 

Przewodniczący: — Tego pytania nie dopu- 
szczę. 
Dymitrow: — W takim razie składam na- 

stępujący wniosek dowodowy. Mam w ręku bro 
szurę pod tyt. „Zbrojne powstanie“, wydana 
przez narodowego socjalistę Erza z z mię- 
dzynarodowego komitetu do walki z komuniz- 
mem, w której całkowicie fałszywie Zacytowa- 
ne są różne uchwały j hasła międzynarodówki. 
Ponieważ do dzisiejszej razprawy nie dały mi 
potrzebnych wyjaśnień, czy konkretny wybuch 
zbrojnego powstania miał istotnie miejsce — 
proszę więc o wezwanie w charakterze świad- 
ka autor broszury, który zeznawać ma na 

okoliczność, czy znane mu są konkretne wy- 
padki przewrotu, gdzie one miały miejsce wzgl, 
w razie przeciwnym — co i jakie przeciwności 
doszły do jego uszu. : к 

Członkowie trybunału są jakby piorunem 
rażeni i protestują przeciw wyzywającemu za- 
chowaniu się Dymitrowa. Następuje gwałtowna 
WŁ zdań. Dymitrow nie ustępuje jednak 
z1gównicy, lecz rozwija dalsze złośliwe uwa. 

о88 tor oburzony do głębi sprze- 
"ciwia się kategorycznie wnioskowi. 

Na tem rozprawę odroczono do poniedziałku. 

WYSTAWA ZABYTKÓW Z CZASÓW KRÓLÓW STEFANA BATOREGO I JA- 
NA III W MUZEUM WOJSKA W WARSZAWIE 

  

W ubiegłą środę odbyło się w Muzeum Woj 
ska w Warszawie uroczyste otwarcie wystaw. y 

Jana III, zorganizowanej przez komitet obchodu 

250-lecia odsieczy Wiednia i 400-lecia urodzin 
Stefana Batorego. — Na zdjęciu główna sała wy 

. na Ber. zabytków z czasów królów Stefana Batorego i stawy z zabytkami z czasów króla Jan III So- 
bieskiego. 

na Sobieskiego uwieńczyły się częściowem po- 
wodzeniem: część książek wróciła do Polski 
i została wcielona do bibljoteki Króla Jana 
III. Wnuczka Jana III, księżna Karolina prze 
kazała te dzieła w r. 1740 — bibljotece Załus- 
kich, która, jak wiadomo, została później 
wywieziona przez Rosjan do Petersburga i 
dziś dopiero na mocy traktatu ryskiego wra- 
ca do Polski. 

Druga część bibljoteki Króla Zygmunta 
Augusta, która się znajdowała w Tykocinie, 

po śmierci Króla została rozchwytana przez 
dworzan królewskich, którzy w ten sposób re- 
gulowali należny im żołd... 

Dziś resztki bibljoteki Króla Zygmunta 
Augusta znajdują się w rozproszeniu: Zmajdu- 
ją się księgi z bibljoteki królewskiej i w Szwe 
cji, i w Rosji, w Polsce zaś w szeregu bibljo- 
tek: u Baworowskich we Lwowie, u Czarto- 
ryskich w Krakowie, w Bibl. Jagiellońskiej, a 
Zamoyskich w Warszawie, — po kilka dzieł 
mają: Bibl. Arehidiec. w Poznaniu, Ossoli- 
neumn, Kameduli na Bielanach, Jezuici w Pło- 
cku, i Tarnopolu, bibl. Kórnieka, Przeździec- 
kich w Warszawie, Kościelskich w Miłosławiu, 
Muzeum Czapskich i i im., nie mówiąc jaż o oso 
bach prywatnych. 

Bibljoteka Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego posiada zaledwie osiem tomów, z który h 
pięć znaleziono w ostatnich czasach, t. j. po 
roku 1925. 

P. Stanisław Lisowski w swym referacie 
dokładnie zanalizował wartość zachowanych 
okazów bibljoteki, podkreślając wszechstron- 
ność zainteresowań Króla, — następnie zaś po 
informował słuchaczy o projektach, wysuwa- 
nych obecnie z myślą o restytycji królewskiej 
bibljoteki. 

Jedem projekt wskazuje na Wawel, jako 
najdogodniejsze miejsce przechowywania oca- 

lałych resztek bibljoteki Króla Zygmunta Au- 
gusta, będących jednak wymownym pomni- 
kiem naszej kultury. Drugi projekt uwzglęc- 
nia Bibljotekę Naodówi, jako strażnicę ska- 
rbów bibljoteki królewskiej 

Istnieją więc dwa projekty, — tylko dwa. 
Prelegent, — a z nim chyba całe Wilno, 

— wysuwa projekt trzeci. Prelegent mówi: 
„Widzimy tedy dwa projekty: Wawel i 

Bibljotekę Narodową. Niewątpliwie, godne to 
są miejsca dla książek Zygmuntowskich. W 
szezególności Wawel ze swym sugestywnym 
urokiem jest jakby predystynowany dla przy- 
jęcia owych dostojnych tułaczy królewskich. 

To też może nie dziwnego, że dotąd nikt, 
o ile wiem, nie wysuwał ani w prasie, ani 
też w odczytach rzeczywiście jedynego miej- 
sca, gdzie książki Zygmuntowe winny być w 
przyszłości ulokowane, — WILNA... 

Nie mamy tu wprawdzie Wawelu, ani też 
Bibljoteki Narodowej, ale posiadamy nato- 
miast nie mniej silne, jeżeli nie silniejsze jes.- 
cze walory: wolę królewską, 
utrwaloną w testamencie i wielką miłość Zyg- 
muntowską ku temu miastu. 

KSIĘGI TEŻ WSZYSTKIE NASZE - - 
pisze Król, — KTÓREKOLWIEK NA TU ” 
CZAS W RĘKU I SCHOWANIU ŁUKASZA 
GÓRNICKIĘGU, A POTEM U KOGOKOL.- 
WIEK I GDZIEKOLWIEK BĘDĄ, — NIS 
CHAJ ICH MOŚCIE DADZĄ DO KOLLE4- 
JUM W WILNIE''. 

Taka była io cad woła -niespe- 
łniona. 

Dobrze więc stało się, że w tygodniu, po- 

święconym książce polskiej p. Stanisław Liso- 
wski nietylko przypomniał nam dzieje bibljo- 
teki królewskiej i opowiedział o je* stanie w 
chwili obecnej, — ale też rzucił śmiałą i słu- 
szną myśl dążenia do wykonania testament а 

królewskiego. 

Niechże się stanie wedle woli królewskiej: 

niech resztki księgozbioru Króla Zygmunta 
ARE zostaną zebrane w jedną całość i 

W. Ch. 

B; 

w WIRZE STOLICY 
W PIWNICY STRASZY. 

— Nie jezdem strachliwy, mówił Jakób 
Koperczak, dozorca kamienicy  Marszałkow- 
ska 70, owszem księdza Skorupki osobiście 
zmałem, a takoż mam zięcia strażaka, ale co 
inszego niezłomne męstwo, a co inszego wejść 
do naszej piwnicy — tego za. żadne skarby i 
napiwki nigdy w życiu nie zrobię. 

— Ozemuż to, czemu? zainteresowali: 
liczni słuchacze. 

— Duchy, czary! W naszej piwnicy rzą- 
dzą nieczyste siły, Takie trzy autochtentyczne 
wypadki mnie spotkały i każdego łatwo prze- 
konają : 

Stoję sobie na podwórku, patrzę — leci 
do piwnicy ta Walercia z trzeciego, wązka 
dziewczyna, ale japety: czna i ogromnie dla ka- 

walirów łaskawa ; więc ja za nią bo myśłę s 
bie — w piwnicy coś skorzystam; ledwo wsz 
dłem w te ciemności — łup! prasło mię cosik' 
tak w mordę aż dwa przednie zęby wyleciały, 
uciekłem; no со? przecie nie słaba Walercia 
mnie zdzieliła — duch i tyla! 

Drugim razem pan rzundca kazał mi ziera 
niaki z piwniey nosić. Noszę, noszę, gorąco, 
ciężko, zmęczyłem się — naładowałem pełen 
worek, postawiłem pod ścianą, wylazłem na 
świerzy luft, siadłem w cieniu, w kącie e 
wórka; akurat jakiś Śpiwok się wydzirał - 
to przy jego mruczeniu zdrzemnąłem się sėliai 
dę; po kwadransie idę znowuj do roboty -— 
patrzę ani worka, ani kartofli co w nim były; 
nie duchów żeż to praktyka? 

Trzeci wypadek najstraszniejszy i już zu 
pełnie mnie do piwnicy zniechęcił. Ta pani z 
pod 8-go eo to w Kasie Zapowietrzonych pra- 
cuje, ma papugę, otworzyła raz klatkę, a zło- 

Śliwe stworzenie — myk — i na podwórze, 
lecz, że upasione toto, ciężkie, do latania nie- 
przywykłe, klapło na dół — prosto de piw- 
nicy wpadło. Pani krzyczy: Jakubie, wydo- 
bądźcie no papugę! idę, szmyrgnęło między 
nogami — ogromne bure kocisko eom go nig- 
dy nie widział. Przetrząsłem całą piwnicę — 
nie, ani śladu pitaszka. A przecie nikaj wyf- 
runąć nie mógł! Tom wybiegł blady jak śmierć 
i od tej pory noga moja w piwnicy nie posta- 
ła — bo chyba jasne co duchy czarami niewin 
ną papugę w złego kota przemieniły..... 

Słuchacze oniemiełi ze zgrozy, zacna ku- 
charka Magda przeżegnała się z lękiem. 

Karol. 

się 

    

   

    
   

  

SKŁAD WYROBÓW ŻELAZNYCH 
i dodatków tapicersni h 

WILNO L. Jerenburo „XPP. 
POLECA: obicia meblowe, gobeliny, 
plasze, płótno materacowe, trawa morska it p. 

po cenach najniższych 

LIKWIDACJA JACZEJKI KOMUNISTY- 
CZNEJ W SZPITALU MIEJSKIM W 

WARSZAWIE 
WARSZAWA (tel. wł.). Władze bezpieczeń- 
stwa otrzymały 

rozgałęziona jaczejka komu. 
mistyczna. Stwierdziwszy te fakty urząd pro- 
kuratorski zarządził nocy wczorajszej gene- 

ralną rewizję na terenie całego szpitała. W tym 
celu szpital o godz. 1,55 otoczony został po- 

licją, która pod ogólnym kierownictwem pro- 
leńskiego dokonała rewizji. Rewi- 

zja trwała do rana i ujawniła wiele materjakt ob. 
ciążającego stwierdzającego istnienie działalno- 
ści wywrotowej wśród procowników szpitala, 

W związku z tem zatrzymano 40 osób w 

kasnis | ai 0 a s sł „pełniąc 
w szpitalu funkcje pielęgniarek ad : 

Rozbudowa polskiej floty handlowej 
PODPISANIE UMOWY Z WŁOCHAMI NA BUDOWĘ DWÓCH WIELKICH 

S1ATKÓW PASAŻERSKICH 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu komu 

nikuje, iż Polskie Transatlantyckie Towarzy- 
stwo Okrętowe podpisało umowę z włoską 
stocznią „Monfaleone'* w Trjeście na budo- 
wę dwóch nowych statków dla linij Gdynia—- 
Ameryka. 

Umowa ze stocznią „Monfaleone'* prze- 
widuje spłaty 6-letnie, oraz pozakontyngento- 
wą kompensatę węgla w stosunku 1:1 warto- 
ści statków. Pozatem stocznia zobowiązuje 
się do zakupu w Polsce pewnej ilości żelaza 
do budowy statków i przyjmuje zasadę u- 
dzielania pierwszeństwa innyni materjałom i 
wyrobom przemysłowym polskim przy rów- 
nych warunkach konkurencji,W ten sposób u- 
mowa zabezpiecza całkowicie interesy nasze- 
go bilansu płatniezego. 

Oba statki gotowe będą w r. 1934. Będą 
to statki typu pasażersko-towarowego. Każ- 
dy mniej więcej dwa razy większy od s/s 
„Polonia'*'. Będą one posiadały napęd moto- 

rowy, oraz szybkość 18 — 20 węzłów. Podróż 
Gdynia — New York trwać będzie tyłko 8 
dni, zamiast 13-stu, jak obecnie. 

Statki te będą największej, najszybsze i 

najbardziej nowoczesne z pośród wszystkich 
statków tego typu, utrzymujących komunika- 
cję z morza Bałtyckiego do Ameryki Półnoe- 
nej. 

Uruchomienie nowych statków przy je- 
dnoczesnem wykorzystaniu polskiej linji okre 
towej Konstanca — Haifa (Jaffa) otworzy 
szerokie możliwości dla pasażerskiego ruchu 
tranzytowego na szlaku Ameryka Półnoena — 
porty Bliskiego Wschodu z przejazdem koło- 
jowym z Gdyni do Konstancy. 

(EDP UDP OEB GD GO TB CE CT SE TACO 03 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- | 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

` Gdyby on żył o kilka dni dłużej 
CO BYŁO POWODEM 

Czy, bistorja jest bardziej bezstronną, dla 
tego, że pisze z oddalenia, czy też odwrotnie, 
zaciemnia i przeistacza fakty historyczne, dla. 
tego, że przestały być świeżemi? Możnab; 

__ rzucić takie pytanie, ałe dotychczas nie wyna- 
_ leźliśmy innego sposobu w wyszukiwaniu 9b- 

jektywizmu — jak czekać, aż się ulegną na- 
" miętności, które te fakty historyczne . "wywo- 
taty. Wielka wojna, to wielki splot przyczyn 
i skutków, komentowany przez każdą ze. stron 

inaczej. Mówi się często, że ta lub inna bitwa 
wygrana żostała, lub przegrana, zawdzięcza- 
jąc jakimś drobnym napozór okolicznościom. 
Jeden oficer, jedeń patrol o właściwej porze 

| wysłany, szpieg, maleńki $zczegół mógł prze 
 chylić szalę zwycięstwa bitwy, a gdyby ta 
bitwa skończyła się inaczej... może rezultat 
wojny byłby inny... W pamiętnikach, w po- 
wodzi pamiętników i życiorysów powojennyc ch 

| wielkieh mężów stanu, generałów i t. d., w ur- 
ehiwach wywiadowczych i dyplomatycznych, 
znajdujemy masę podobnych przypuszczeń, do 

_ ciekań, połemik, kłótni, zarówńo co do „przy- 
| czyn jak rezultatów: (Gdyby to, gdyby się by- 
ło stało tak... Pod tym względem świat sio 

_ nie zmienia. Gdyby — to słowo słyszeliśmy 
od dziecka: „żeby a gdyby -- rosłyby u babei 
na piecu grzyby'*. Dopiero. historja oficjalna 
wyplenić ma „grzyby ź pieca'* 1' wyprostować 
potargane w polemikach kartki pamiętników 
1 notatek. 

Naprzykład każdy wie, że powodem wy-      

WIELKIEJ WOJNY 
buchu wojny światowej była śmierć następey 
tronu austrjackiego . Ferdynanda w Serajęwie. 
'Tymezasem w prasie niemieckiej ukazały się 
ciekawe wspomnienia, anonirnowo podpisane 
przez- „pewnego dyplomatę'', który szczegó- 
łowo opisuje znane wypadki w *Belgradzie, w 
związku ze zgonem ówczesnego posła rosyjskie 
go Hartwiga. Autor, tych notatek raczej, niźli 
wspomnień, skłaniać się zdaje ku przekonaniu, 
że powodem wojny światowej była śmierć nie 
Ferdynanda ale właśnie Hantwiga. + 

Posłem rosyjskim w Belgradzie był Har- 
twig, człowiek cieszący się wielkim zauli.- 
niem w Petersburgu. Do niego należało ostat- * 
nie słowo — wojna czy pokój? On dzierżył 
władnie i kierował polityką bałkańską. 

Ze strony austro - węgierskiej przedsta- 
wiano często Hartwiga jako „złego ducha 
Serbji, ale w istocie rzecz się tak nie miała. 
Wprawdzie Hartwig był Serbji wielkim przy- 
jacielem, obrońcą dynastji i rzecznikiem, ale 
jednocześnie wielkim wregiem wojny. Do woj- 
ny nigdyby nie dopuścił) a — zdaniem autora 
— mocen był skutecznie użyć swych wpływów, 
ażeby odwrócić katastrofę światową. Gdyby... 
żył jeszcze dnia 23 lipca 1914 r. On jeden 
mógł nakłonić króla Piotra i rząd serbski do 
wypełnienia ultimatum austrjackiego w spo- 
sób dla Berbji jeszcze możliwy i wytaiygować 
coś niecoś od Austrji. Jednakże na 10 dni 
przed wręczeniem tego ultimatum, Hartwig 

  

' zmarł nagle — w gmachu poselstwa atstrjac- 
kiego w Belgradzie: 

Cóż za dziwny i fatalny zbieg okoliez 
ności, że właśnie w poselstwie austrjackim! 

O godz. tl-ej w południe, dnia 10 lipea 
1914 roku, poseł Hartwig połączył się osobiś- 
cie, przez telefon, z posłem austrjackim von 

Gieslem i zapytał go, czy może dziś jeszcze 
wieczorem pomówić z nim, w bardzo ważnej 
sprawie, która może posiadać decydujące zna- 
czemie? Von Giesl wyraził natychmiast gotó- 
wość przyjęcia kolegi i zapytał ze swej stro- 
ny, czy może go prosić na skromną kolację? 

Hartwig odmówił, oświadezywszy, że 1a 
obiedzie u niego będzie następca tronu Alek- 
sander, że wszakże w apariamentach austrja- 

ckich zgłosi się punktualnie o godzinie pół- 
do dziewiątej wieczorem  — Dyploniaci' po- 
wiesili słuchawki. 

Telefon posła rosyjskiego nastąpił nasku- 
tek uprzedniej rozmowy, również telefonicznej 
jaką odbył wezesnym rankiem z następcą tro- 
nu Aleksandrem. Aleksander zawiadomił Har- 
twiga, że przybędzie doń z niezmiernie waż- 
uym poleceniem swego ojca, króla Piotra. Krół 

uprzedził, iżby tegoż jeszcze dnia, poscł zech- 
ciał udać się do poselstwa austrjackiego. Spra- 
wa pierwszorzędnej wagi. 

Aleksander zjawił się u Hartwiga bez 
wszelkiej asysty. Rozmowa prowadzona była 

bez świadków. Po późnym obiedzie, następca 
tronu odjechał natychmiast na zamek. Nato- 
miast Hartwig kazał zaprzac do powozu. Ро- 
noć zauważono niezwykłe u niego zdenerwo- 
wanie. Kazał się wieźć prędko i punktualnie 
zjawił się w poselstwie austrjackiem. 

Poseł Giesl opowiadał później, iż zasko- 

  

czony był również stanem podniecenia swego 
rosy, jskiego kolegi. Zaprosił do gabinetu i pro 
ponował kawę. Ale dyplomata rosyjski z pew- 
ną niecierpliwością w głosie odprawił służą- 
cego, nie tknął filiżanki i natychmiast przy- 
stąpił do nzeczy. 

[Giesl zagaił rozmowę grzecznym pyta 
niem o stanie zdrowia kolegi? — Hartwig 
podziękowawszy oświadczył z mostu, iż doszły 
go słuchy, że ze strony austrjackiej kolporto- 
wana jest pogłoska jakoby na pałacu posel- 
stwa rosyjskiego, z okazji zamordowania Fer- 

dynanda, flaga nie została spuszczona do po- 
łowy masztu. Wyrażając 2 tego powodu ubole- 
wanie widzi się zmuszonym do złożenia oświa- 
dczenia, iż flaga rosyjska została spuszezona, 
jednakże skutkiem wiatru zaczepiła 0 wysta- 
jący gżyms domu. Ponoć 'zarówno treść jak 
ton tego wyjaśnienia miały charakter demon- 
stracyjny. 

Hartwig zapalił własnego papierosa. 
— Chciałbym zapytać o sprawę nie- 

zmiernej wagi, 0 ile jest pan w stanie odpo- 
wiedzieć mi zupełnie wyraźnie: Jakie są za- 
miary rządu wiedeńskiego wobec Serbji? 

Poseł Giesl odpowiedział po krótkim na- 
myśle: 

— Rząd mój zamierza przedewszystkiem 
zasięgnąć dokładnych informacyj, czy zbrod- 
nia popełniona w Serajewie dokonana została 
rękami zwykłego. przestępcy, naprzykład 
przez amawchistę? — Jeżeli się tak rzeczy ma- 
ją, rząd mój nie będzie oczywiście obciążał 
4 zbrodnią sumienia rządu belgradzkiego, po- 

dobnie jak nie czynił odpowiedzialnym Wło- 
chów i Szwajcarję, po zamordowaniu cesarzo- 
wej Elżbiety przez Luechiego. Gdyby się jed- 

  

nak okaząło, że morderstwo w Serajewie doko 
nane zostało przez osoby pozostające w konia. 
kcie z politycznemi partjami Serbji, ba, być 
może za cichą aprobatą władz — wówczas 
oczywiście, rząd Jego Cesarskiej Mości dołoży 
wszelkich starań, aby sprawę wyświetlić i 
prawdziwe oblicze mordu wyjawić. Nawet jed- 
nak i w takim wypadku, nie zdaje mi się, iżby 
wchodzić tu mogło w grę zagrożenie suweren- 
ności Serbj. — Tak miał rzekomo oświad-- 
czyć poseł austrjaeki, rzekomo poseł rosyjski 
uznał odpowiedź tę za zadawalniającą. 

Znów zapalił własnego papierosa. 
Nastąpiła ehiwila milezenia, po której Har 

twig zadać miał owe drugie ważkie pytanie. 
To pytanie, o które prosił go Aleksander w 
imieniu ojca, to pytanie, odpowiedź na które 
przyrzekł był poseł donieść królowi Piotrowi, 
jeszeze tegoż dnia w nocy. To pytanie nie zo- 
stało nigdy wyrzeczone... Poseł rosyjski zbladł 
nagle, otworzył bezradnie usta i osunął się 

z fotelu na ziemię! ы 
Tak opowiadał przebieg wypadku swoim 

kolegom — dyplomatom poseł austrjacki von 
ay Na jego krzyk, wpadł do pokoju służą- 

Zadzwoniono po, lekarza. Wbiegła żona 

Giesla i i porwawszy flakonik z wodą kolońską, 

jęła nacierać skromie omdlałemu. Powóz Hast 

wiga, co koń wyskoczy pomknął spowrotem do 
pałacu rosyjskiego i w kilka minut powrócił, 

przywożąc do gmachu poselstwa austrjackiego 

córkę Hartwiga i chargais d'affaires posel- 
stwa Strandmana. W międzyczasie przybył le- 
karz, xtóry stwierdził — zeon. 

Zapadła noe, ale wszystkie światła paliły 
się м’ gmachu poselstwa austrjackiego. Stran- 
dman wzburzony wpadł do gabinetu i nie za- 

chowując form Wieki krzyknął: 
— Со mu pan dał do zjedzenia? pic 
Vom Giesl zbladł. Odpowiedział wszakże 

spokojnie : ' 
— Nie. I wskazał ruchem ręki na dwa 

niedopałki, własnych Hartwiga papierosów. 
Tymczasem panna Hartwig, trzęsąc się 

jak w febrze, wyrwała z rąk ministrowej von 
(Giesl flakonik z wodą kołeńską, wołając: 

— (o zawiera ten flakonik?! | 
Sytuacja stawała się poważną. Poseł 

anstrjacki ujrzał się w obliczu zawisłego nad. 
nim podejrzenia o dokonanie morderstwa na 
osobie posła rosyjskiego. Rozstali się ® шЦ- 
czeniu. Zwłoki dyplomaty przewieziono do do- 
mu. 

Nazajutrz rozbrzmiała w Belgradzie stu- 
gębna plotka o przyczynach zgonu Hartwig, 
a ze strony poselstwa rosyjskiegoo nie nezy- 
niono rzekomo nic, aby tym plotkom zaprze- 
czyć, bądź je złagodzić, Rząd serbski ogłosił 
nekrolog wielkiego przyjaciela Serbji, w któ- 
rym stało grubemi literami: „zamarł na terenu 

poselstwa austrackiego**. 
Otóż — kończy autor — te właśnie pog- 

łoski, nastrój który się wytworzył w Serbji i 

przeniósł do Rosji, fakt, że poselstwo rosyjskie 
w Belgradzie i tamt. rząd, raczej sprzyjały 

rozpowszechnieniu tych plotek, które niedw*- 
znacznie wskazywały na von Giesła, jako na 
mordercę posła rosyjskiego — ten cały spłot 

wypadków — stał się powodem wybuchu wiel 

kiej wojny, do której Hartwig by nie dopuś- 
cił, gdyby żył. aż. 
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Dyrekcja „Tomaka“ zapowiedziala, že ma 
dymom swoich autobusów. 

    

zastosować aparaty ochronne przeciwko 

Zjazd Szkolnictwa Zawodowego 
Rozpoczynający się dziś, 3 grudnia r.b. 

zjazd poświęcony sprawom, związanym ż 
ówiatą zawodową z pewnością załatwi niejed- 
ną dotychczasową bolączkę. Nabiera on jed- 
iak specjalnego znaczenia nietylko ze w. 
du na swój zakres, lecz i 
prezentowanych sfer społecz 

Sprawa popularnych dz. 
sów szkolnietwa zawodowego, zdawaą 3 

finitywnie załatwiona ustawą z dnia 11 mar- 
ea ub. r. w sensie umożliwienia uczniom szkót 
zayodoy ych przejścia z typu średniego szko- 

do wyższego, staje się znów aktualną wo- 

przygotowywanych projcktów rozporzą- 
a wykonawczego do tej ustawy, pr 

, które miałyby przyjęta zasadę ciągłości 
uduki przekreś ić. 

Wysunięcie na pierwszy plan zagadnur 
gospodarczych w życiu piywatno- Retodae- 
czem po wojnie, oraz specjalnie dogodne dla 

funkeji pośrednictwa handlowego położenie 
geograficzne kraju zmuszało do przeorania 

tradycyjnej niechęci Polaka do trudnienia 
się handlem niechęci, która znalazła swego 
czasu tak nieszczęśliwy w skutkach wyraz w 
prawodawstwie polskiem (ustawa z 1860 r.) 

pozbawiając szlachectwa każdego, kto się han 
dłem tradnił. 

Dziś atoli, gdy zapowiedzi poprawy go- 
spodarczej z trudnością dają się odnaleźć, 
odbserwujemy przerost miektórych funkeyj 

społecznych, eo decydująco wpływa też na 
ór zawodu i nastawienie psychiczne mło- 

ieży. 
Przeprowadzone statystyki w RY 

szkołach zawodowych wileńskich wsk. 
marzeniem ucznia jest zostać oficerem (Gi 

proc.), urzędnikiem (27 proc.), a potem do- 

piero kupcem (13 proc.). Ten ostatni nielicz- 
ny odsetek młodzieży szkół zawodowych, ma- 
acy w przyszłości stanowić zarybek ku- 
iectwa polskiego, bardzo. rzadko dostaje pra- 

po wyjściu ze szkoły, co jest zresztą zupet- 

e uzasadnionem zważywszy, iż obecne szko- 
ty handlowe przygotowują raczej administra: 
iorów biur, buchalterów, lub nawet korespon- 
<tentów, nie ucząc woale techniki handlowa- 
tia. Szkoły kupieckie, uwzględnione przy: nie- 

dawnej reformie szkolnictwa zawodowego, mu 
siałyby wypełnić dotychczasową. lukę wpaja-- 
jąc w ueznia poczucie kupieckie, ksztalege 

o zdolność decyzji, pobudzająe w mtodzi ›- 

y odwagę i chęć do ryzyka. Sztuka sprze- 
dawania, i ogłaszania się oraz umiejętność 
unządzenia przedsiębiorstwa, e%0k  znajomo- 
śei psyehologji sprzedaży musiałyby wejść co 

ogramu przyszłych szkół kupieckich. Wyda- 
: jednak być słusznem, iż młodzieży, koń 

szącej szkołę kupiecką należy umożliwić dai- 

sze kształcenie «się w obranym kierunku w 
szkołach zawodowych stopni wyższych. Pro- 
jekt rozporządzenia wykonaw czego do ustawy 
z dnia 11 marca wypowiada się w tej kwe- 

Seji negatywnie, a sprawa jest naprawdę wa- 
*ча 1 dojrzała już do dyskusji, by czynnik 
obyatelski zabrał głos na mającym się odbyć 

"Jaždzie, 
Druga sprawa, która ma być omawiana 
zjeździe, a która nabrała decydującego 
czemia dla dalszego rozwoju szkolnictwa 

+awodowego, jest to zbyt liberalne potrakto- 
wanie uzdolnień do uzyskania koncesji na 
otwarcie szkoły. 

Już dziś obserwujemy w niektórych miej 
scowościach przerost ilości szkół o tym  sa- 
mym typie, wskutek czego, wynika niezdro- 
wa konkurencja w pozyskiwaniu. uczniów, 
wyrażająca się obniżaniem opłat szkolnych ze 
Szkodą dla budżetów szkół. Stałe dziś zjawi- 
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ZE e iatytne MGS Boaca. 1 at 

DAJE CAŁKOWIT. 

(AMI 

sko zalegania z wypłatą pensyj nauczy: 
skich, oraz ich redukcja w dalszych 

  

czycielskie, lub też element bardziej 

z pewnością szkołę opuści. 
Niewątpliwie sposobami poprawy 

dzieci urzędników zajmie się obecny 

darczym, ani też publieznym uwstecznienie 
oświaty zawodowej. Cz. B. 

Program Zjazdu 

  

PONIEDZIALEK, DNIA 4 GRUDNIA 1933 r. 

Godz. 

cza 18). 
1) „Potrzeby oświaty rolniczej 

miach  Półnoeno-Wschodnich'* — prof. 

Staniewicz, Rektor USB w Wilnie. 
2) „Oświata rolnicza pozaszkolna'* 

współudział w tej akcji szkoły powszechnej““ 

— prof. J. Mikułowski-Pomorski. Warszawa. 
3) „O przygotowaniu nauki przyrody w 

szkołach powszechnych do celów rolnietwa'* 
— p. L. Chomiński. Prezes Giełdy. Zbożowo- 
"Towarowej i Lniarskiej w Wilnie. 

4) „Szkolenie zawodowe a wieś'* 

słowo-handlowej w Wilnie. 

5) „Zadania i stan ludowego szkolnietwa go Roku t. zw. pośrednictwo pocztowo - telegra- odczytów © godz. 19-tej. 
w Okręgu Szkolnym Wileńskim'* — p. Ber- ficzne o rozszerzonym zakresie działania. 

nard Wysłouch, Dyrektor Szkoły Rolniczej w 

Opsie. 
6) „Uwagi w sprawie organizacji oświaty 

wolniczej** — inż. Z. Kobyliński, Kierownik 
wiej- Biura Centr. K-u do spraw młodzieży 

skiej, Warszawa. 
IW. /spółpraca czynników zainteresowa- 

nych w enizacji samokształcenia rolnicze- łacinie, ecku i w przekładach polskich, 

— inż. J. Czerniewski, Kiero- po EP BE ы p r. b. o godz. 16-tej 

rolniczej w 
go młodzieży 
wnik działu rolnego i oświaty 
Wileńskiej Izbie Rolniczej, 

  

Godz. 9. Sekeja przemysłowo-handlowa i w auli Uniwersytetu. 
rzemieślnicza (gmach Izby Przemysłowo-Han- będzie się w imprezie P. Tow. Filolog. 1 Kola 

dlowej w Wilnie, Miekiewieza 32). 

1) „Pozaszkolne przy 
we'* — inž. Z. Sławiński, Referent 

Ministra Przemysłu i Handlu. 

  

2) w 

dy Izb Rzemieślniczych w Warszawie. odczyty 
3) „Szkolnietwo zawodowe drzewne i le- Akademickiego Koła Polskiej Macierzy Szkol. 

Izby śne** — inż. W. Barański, Dyrektor 
Przemysłowo- -Handlowej w Wilnie. 

4) „Szkoła zawodowa a życie gospodar- 
cze'* — p. W. Antonowicz, Dyrektor 3 kl. 

Koed. $zk. Handlowej. w Białymstoku. 
5) „Sytuacja obecna prywatnego szkol- 

nietwa: handlowego na Wiłeńszczyźnie** 

S. Nestorowicz. Wilno. 

6) „Dokształcenie zawodowe w świetle 

krytyki** — p. T. Wolski, Referent Szkolny 
Izby Rzemieślniczej w Wilnie. 

7) „O znaczeniu Instytutu Rzemieślni- 
czego'* — p. K. Młynarczyk, Dyr. Izby Rze- 

mieślniczej w Wilnie. 
Godz. 15. Konferencja Przewodniczących 

Zjazdu, Sekcyj, oraz Referentów celem zrea- 

sumowania wyników prac sekcyj. 

II Plenarne Zebranie Zjazdu. 

Godz. 18. 1) Sprawozdanie ogólne z prae 

Zjazdu, 2) przyjęcie uchwał, 3) zamknięcie Suworina na temat 

zjazdu. 

Ryta bankową w Poisce 

(ENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzpliej. 

PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE, 

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

skutki kryzysu rolniczego. 

PATEPL ONA swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko Korzyści dia siebie, ale służymy także i sprawie publicznej. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ O) 
WILNO, MICKIEWICZA 28, tel. 13-65. 
  

Jeżeli szukasz przy 

„Polska, jej Dzieje i 

„Dzieje Malarstwa w 
„Dzieje obyczajów w 

| „Bibljoteka Wiedzy* — 
bez których w domu Twoim pusto i niejako. 

Księgarnia Wydawnicza 

TRZASKI, EWERTA i MICHALSKIEGO * 
> udostępnia nabycie powyższych wydawnietw każdemu 

  

ło miej na uwadze podstawowe dzieła o nieprzemijającej wartości — jak to opra- 

e przez najwybitniejszych uczonych i bogato ilustrowane: 

„Encyklopedja Powszechna““ 
„Wielka Historja Powszechna““ 
„Wielka Geograija Powszechna z ailasem““ 
„Wielka Literatura Powszechna z Antologją'* 

jaciela w =; 

Kultura'** 

Polsce'* 

dawnej Polsce'* 

  

1- 

swysh 
skutkach może pociągnąć za sobą obniżenie 
się poziomu nauczania, gdyż lepsze siły nan- 

1zutki mrėz, pozatem umiarkownany. Słabnące wia- 

  

pol- 
staw finansowych szkół, zachwianych wskn- 
tek cofnięcia przez państwo zwrotu opłat za 

zjacd, 
nie ležy bowiem w interesie prywatno 'gospo- 

9. Sekcja rolnicza (lokal Instytu- 
tu Nauk Handlowo-Gospodarczych, Miekiewi- 

na Zie- 
w. 

— p. J. 

Klawe, Dyrektorka Państw. Szkoły Przemy- 

ysposobienie zawoda- 
w Gab. 

Rzemiosło a szkolnictwo zawodowe** 

— p. K. Jaroszewski, Naczelnik Wydziału Ra- Związku. 

— ». 

  
  

SŁOWO 

mickiego Koła P. M. S. podaje do wiadomo- 

© ści członków, że zwyczajne walne zebranie 
członków akad. koła P. M. S. odbędzie się dnia 
10-go grudnia r. b. w lokalu Biura Polskiej 
Macierzy Szkolnej ul. Wileńska 23 m. 9, o 
godz. 12-tej w Iszym terminie, a o godz. 12 m. 
30 w drugim terminie bez względu na ilość о- 
becnych. Obecność wszystkich członków 

J—— Kola obowiazkowa. 
NIEDZIELA RÓŻNE 

Dis Z Wachód słońca £, 7,20 i — Zwiedzanie Bazyliki zn? Polskie 
Franciszks owarzystwo rajoznawcze (Oddział Wileń- 

Jstro Zachód słońca g. 2,56 ski) urządza dziś, w niedzielę, wycieczkę do 
Barbary P Bazyliki Katedralnej. Wycieczka zwiedzi d. 
1 kaplicę Krėlewską, w której tymczasowo zło- 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- żone są szczątki Króla Aleksandra  Jagielloń- 
czyka, królowej Barbary Radziwiłłówny i El- 
żbiety, pierwszej żony Zygmunta Augusta, 
oraz serce i wnętrzności króla Władysława IV, 
następnie można będzie widzieć dalsze etapy 
prac konserwacyjnych przy Bazylice oraz pra- 
ce rozpoczęte przy budowie Mauzuleum Królew 
skiego w kaplicy św. Kazimierza. Oprowadzać 
będzie wycieczkę inż. arch. Stefan Narębski. 

Punkt zbormy o godz. 12 w poł. pod ko- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 2 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie 779 
Temperatura średnia — 11 

Temperatura średnia — 11 
Temperatura najwyższa — 

Temperatura najnižsza — > 

Wiat: ołudniowo-wschodni lp с 

nasal barom.: silny wzrost. łumnadą przy wejściu do Bazyliki od strony ka- 
ZU RSA aus plicy św. Kazimierza. 
Uwagi: półpochmu:no. Członkowie Pol. T-wa Krajoznawczego 

PROGNOZA. płacą po 10 gr., goście po 20 gr. Goście mile 
widziani. Dochód przeznacza się na ratowanie 
Bazyliki. 

— Biuro adresowe meldunkowe ата 6 
i7T grudnia z powodu przenoszenia się do no- 
wego lokalu, który będzie się mieścił przy ul. 
Dominikańskiej Nr. 2, nie będzie czynne a roz- 

TĘ: pocznie funkcjonować w sobotę 9 grudnia. 

< — Koło Sióstr Pogotowia Sanitamego Pol- 
MIEJSKA. skiego Czerwonego Krzyża w Wilnie poczuwa 

— Dojazd autobusami Nr. 2 na mecz nie- się do miłego obowiązku podziękować p. inż. 

dzielny „Czarnych* z „W. K. S. Śmigły”. — Glatmanowi za łaskawie wygłoszony odczyt 
W niedzielę dnia 3 grudnia b. r. autobusy Nr. į udostępnienie zwiedzenia Elektrowni Miejskiej, 
2 w czasie od godziny 10 m. 30 do godziny 13 p, inż. Kuszłejce i p. Baranowiczowi za za- 

będą dojeżdżały do rogu ulicy Werkowskiej znajomienie z urządzeniem Elektrowni i udziele_ 
i Szańcowej izatrzymywać się będą przy stad- nie informacyj. 

jonie Marszałka Piłsudskiego. — Tydzień Miłosierdzia  Arcidjecezjalnego 
— 0 zniesienie podatku hotelowego. Zwia- Związku Tow. Dobroczynnošci „Caritas“. W 

zek hotelarzy ztožyt magistratowi memorjai, w niedzielę 3, poniedz. 4, wtorek 5, šrodę 6, czwar- 

órym prosi o całkowite zniesienie podatku tek 7 i piątek 8 grudnia b. r. znany pisarz ma- 

od hoteli. Hotelarze swą petycję motywują ryjny, hagjograf i kaznodzeja ks. prof. Wła- 

zamierającym ruchem turystycznym skutkiem dysław Staich z Krakowa wygłosi w sali Śnia- 

czego właściciele. hoteli są na progu bankru- deckich Uniwersytetu Stefana Batorego cykl od- 

ctwa. czytów na temat „Wilno Święte”. Żywoty świę- 

— Transłokata więzienia. Powstał projekt tych, błogosławionych, i świątobliwych sług 

Po miejscami chmurnym ranku, zwłaszcza w 

południowych dzielnicach kraju, w ciągu dnia 

pogoda słoneczna. Nocą na wschodzie silny 

try północno - wschodnie. W górach znikają 0- 

5 śnieżne. 

——- ażeby wojskowe więzienie śledcze na  Anto- Bożych ziem dawnego Wielkiego Księstwa Li- 

kolu przenieść do koszar na ul. Wiłkomier- tewskiego ze szczególnem uwzględnieniem 

ską. Wina. Ą 

W gmachu dotychczasowego więzienia Program: Niedziela 3 b. m. — „W Mro- 

mieścić się ma dowództwo 6 p. p. Leg. kach pogaństwa”, poniedz. 4 b. m. — aso 
Chrzestnej Macierzy”, Wtorek 5 b. m. — „Za- 

POCZTOWA przewodem świętego Krėlew icza”, Środa 6 b. m 
Dyrekcja poczt — „W obronie jedności wiary”, Czwartek 7 b. 

zwija z dniem 31 grudnia b. r. agencję poczto- m. — „Czasy niewoli". Piątek 8 b. m. — „Mia- 
wo - telegraficzną w Prudach, w pow. moło- sto Matki Mitosierdzia“, w czasie uroczystej 
deckim, a na jej miejsce uruchamia od Nowe- akademji „Tygodnia Miłosierdzia". Początek 

Bilety wstępu:  sie- 
stojące 25 gr, dla młodzieży 

Bilety można nabywać 
parafjalnych, w Se- 

— Pośrednictwo pocztowe, 

dzące 50 gr., 
p szkolnej 10 groszy. 

UNIWERSYTECKA wcześniej w kancelarjach 
— Wieczór kłasyczny na Uniwersylecie. — kretarjacie Związku „Caritas”, uł. Metropolital- 

Niezrównana recytatorka a zarazem zaniiłowa- ną t, oraż.w Księgarni Św. Wojciecha, ul. Do- 

na w filołogji klasycznej Kazimiera Rychterów- minikańska 4. Dochód przeznacza się na akcję 
na, która w ub. roku odniosła wielki sukces pomocy najbiedniejszym. W odczytach „Wilno 

artystyczny na swoim „wieczorze klasycznym" Święte” bierze udzoał całe katolickie Wilno. 

w Poznaniu, powtarza” program, Opracowany — — powiecka, W. poniedziałek dnia. 4 grudnia 
Poiskie Radjo w Wilnie 

nada l-Sząr; „chwilkę łowiecką*. Odpowiednie 
przemówienie poświęcone .; aktuałnym sprawom 
łowieckim wygłosi p. Michał K. Pawlikowski. 

we wszystkich naszych miastach  uniwersytec- 
kich i odbędzie ten wielce interesujący wie- 
czór w Wilnie dnia 10 b. m.  o' godz. IS-tej" 

„Wieczór klasyczny” 0d-- 

e zaparcie stolca, katary grubej Kłasyków Uniw. St. Bat. Upor: EA wad REGA. 
kiszki, zastój w kiszka wz lęcie, óle - 

ZEBRANIA I ODCZYTY. kach, przechodzą przy używaniu rano i wieczór 

— Zjazd delegatów Związku Peowiaków po  szklaneczee naturalnej wody gorzkiej 
Okręgu Wiłno odbędzie się w I terminie w „Franciszka Józefa". Załecana przez lekarzy. 
dniu dzisiejszym o godz. 17-tej w siedzibie EZ 

niedzielne. Zarząd 
  

10 par rogów łosich 
okazyjnie do sprzedania 

WARSZAWSKA S.KA MYŚLIWSKA 
| e leńska 10. 

TEATR I MUZYKA 
- Teatr miejski Pohulanka, Dziś, w nie- 

dzielę dnia 3 b. m. 

nej w Wilnie komunikuje, że dziś w niedzielę 
dnia 3 b. m. o godz. 5-tej min. 30 wiecz. w 

łokału Biura P. M.S. ul. Wileńska 23, odbę- 

dzie się następny z cyklu „Popularne odczyty 
Niedzielne", odczyt p. t. „Zbiegiem Wisły”. 

Odczyt ilustrowany będzie  przezroczami. 
Wstęp bezpłatny. 

c= Zebranie członków T-wa No- 

woczesmośą | Wycdsrwzcia. Dnia 4-go grudnia. po Taz drugi współczesna komedja o 

w poniedziałek o godz. 7 wiecz. odbędzie sie „Stefek* — Devala, w reżyserii e 
w szkole powszechnej „Świt* (M. Pohulanka rego. W wykonaniu biorą udział pp pa- 

= kiewiczo: H. Skrzydtowska, | T. Suchecka, 

A) i no i iska, $. Zielińska, M. Węgrzyn, J. Wo- 

      

twa Nowoczesnego Wychowania z następują- N. Wilińska, 

ah porządkiem AERO: skowski, K. De, L. Madaliński, — Е. 

1) Sprawozdanie z działalności Towarzy- Gliński. Dekoracje — Mig PPE 

Dzisiejsza stwa, 2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 3) 

Wybory sex Zarządu, 4) Plan pracy — па Dizś w niedzielę 3 b. m. o godz. 3.30 po cenach 

rok bieżący. zniżonych, dane będziet po raz ostatni arcy- 

— 8-go grudnia r.b. o godz. 20.30 w loka dzieło A. Mickiewicza „Dziady”, w. insceniza- 

lu Wileńskiego T-wa Rosyjskiego, Miekiewi- Cli Leona Schilerra. 
— — gra świetną ko- 

23 — 6 odbędzie się odczyt p. Aleksego Test objazdowy £ 
= 

medję Stefana Kiedrzyńskiego „Piorun z Jasne- 

„dak się leczyć głodem — 20 Nieba” — dziś 3 b. m. w Prużanie, 4 b. m. 
praktyka i poszczególne wypadki: *. Bilety od — Koncert pod protektoratem Pana SAFO 

1.09 gr. — 2.50 gr do nabycia w firmie „Pol- sty Ww, Kowalskiego odbędzie się w dniu 3-go 

fot'* Miekiewicza 23, w dzień odczytu od g0- grudnia r. b. © godz. 19-tej (7 wiecz.) w Ma- 

dziny 18-tej w lokalu T-wa. „ łej Sali Miejskiej (Końsko 3) na rzecz najbied- 

— - ugenicznego niejszych uczenic Żeńskiej Szkoły Zawodo- 

pęk 7 grudnia OE Zi wej TA św. Józefa w 1 przy DE 

wia (Wielka 46) Dr: A. Borodziczówna wy- udziale: p. J- Pare: BE GAM 
głosi odczyt na temat „Gruźlica jako kięska B Oak b. е 1рсіюги Aa 

Ró: Początek o lz, 6 wiecz. Wstęp wo!- y ” * 

B н — Teatr ły” w Ognisku Ko- 

— Walne zebranie członków Chrz. Zw. Zaw. lejowym. Dziś po raz drugi o godz. 20-tej sta- 

SSzAcdki (sekcji chałupników) odbędzie się w raniem Wojew. Kol. Komitetu LOPP w Ogni- 

poniedziałek o godz. 2-ej w lokału Związku — sku Kolejowem zespół Teatru Ekisperymen- 

przy ul. Metropolitalnej Nr. 1. Zarząd przedło- talnego odegra swój reportaż muzyczny 2 

ży Walnemu Zebraniu opracowany projekt dziejów Challengu p. t. „Podniebni Rycerze" z 

umowy zbiorowej, kasy samopomocowej i skle- z udziałem p. Janiny Pławskiej w roli czoło- 

pu związkowego. wej. Orkiestra — p. Ludwik Jokaitis. Ceny 

— Zebranie Wil. Oddziału Zrzeszenia Na- miejsc niskie, bo zaledwie od 50 groszy. Wi- 

uczycieli Geograiji odbędzie się w dniu 5 grud- dowisko to zostanie powtórzone jeszcze tylku 

nia o godz. 18 w lokału Gimn. Czartoryskiego. dwa razy w Ognisku Kolejowym t.j. we 

Na porządku dziennym informacje 2 „EU czwartek 7-g0 i piatek 8-g0 grudnia r. b. 

cji Międzynarodowego Kongresu Geografji w 
Polsce" które poda ać Limanowski. @ CZAPKI zimowe 

narc. i podróż. od ZŁ 2.50 

Н R ROR E. MIESZKOW KI 
— Próbna lekcja języka polskiego. Koło Mickiewicza 22 

Polonistów Nauczycieli Szkół Średnich zawia- 
damia, iż dnia 4 grudnia 1933 r. o godz. 11-tej — Teatr Muzyczny „Lutnia“. — „Pod 
rano Odbędzie się w Gimnazjum im. Ad. Mi- białym koniem" — wspaniałe widowisko operet- 
ckiewicza lekcja próbna języka polskiego w kowe Benatzkiego, w którem obrazy zmieniają 

ki. Lej. się jak w kalejdoskopie, sprawiają niezapom- 
Po lekcji nastąpi dyskusja oraz omówienie niane artystyczne wrażenie, dziś i jutro. grany 

płanu pracy na rok bieżący, będzie w dalszym ciągu. Mimo kolosalnych ko- 
Wstęp na lekcję mają tylko członkowie sztów widowiska, Teatr „Lutnia“ zatrzymał 

Koła. Ze względu na porządek, uprasza się o ceny dawniejsze, nie podwyższając takowych. 
przybycie najpóźniej do godz. 10 m. 45. Zniżki ważne. 

AKADEMICKA — Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o godz. 

— Tydzeń Akademika. Zarząd Koła Przy- na będzie operetka „Czar Wałca* po raz ostat- 
jaciół Akadeżnika Polskiego w Wilnie podaje do ni w sezonie. W niedzielę zeszłą na „Czarze 
wiadomości członków i sympatyków Koła oraz Walca* zabrakło biletów. 

rodziców akademików, studjujących po za Wil- — Dzisiejszy poranek w e po cenach 

nem, iż w dniu 1 grudnia 1933 roku na posie- najniższych. Dziś o godz. 12.30 p. p. grana 
dzeniu swem Koło uchwaliło wziąć czynny u- będzie czarodziejska bajka której PRA słu- 
dział w zbliżającym się Tygodniu Akademika. cha z zapartym oddechem „O Sierotce Dorotce" 
W związku z tem Zarząd uprasza wszystkich W. Stanisławskiej. Tajemniczy balet, trady- 

członków i sympatyków K.P. A. o popieranie cyjny królewicz z bajki, baba Jaga, a prze- 
wszelkich imprez urządzonych w Tygodniu Aka- dewszystkiem  sierotka Dorotka, są entuzja- 

demika przez Wojewódzki Wileński Komitet stycznie przez dziatwę i starszych oklaski- 
Pom. Akad. wane. 

— Walne zebranie Akademickiego Koła — Koncert . poranek z udziałem p. S. 

Polskiej Macierzy Szkolnej. Zarząd Akade- Benoniego, p. W. Górskiej, p. prof. Kontorowi- 

o godz. 8-ej wiecz. po, 

4-ej p. p. po cenach specjalnie zniżonych, gra- * 

ś s. 

ADW OKA T 
OBYWATEL ZIEMI NOWOGRÓDZKIEJ 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 27-go listopada w maj. 
Krynki. W dniu I grudnia został pochowany na cmentarzu parafjałnym w 
Worończy. Nabożeństwo żałobne za spokój duszy zmarłego odbędzie się 
'w Wilnie w kościele św. Jana we wtorek dn. 5-go grudnia o godz. 8.30. 

o tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, DRA i zna 

ŻONA, SŁOSTRY, SZWAGIER, SIOSTRZENICE I SIOSTRZEŃCY 

ARENOS EE 
| KONSTANTY LIPNICKI 

| EWA KO 

а 

0 

WETERAN - 

niedziałek 4 grudnia, 

,' Katolicka Agencja Prasowa nadsyła na- 
stępujący komunikat: 

E. Arcybiskup Romuald Jałbrzykow- 

skii, Metropolita Wileński w ostatnich dniach 

na skutek braku funduszów na dalsze prace 

ratowania Bazyliki Wileńskiej ofiarował о5- 
tatni swój pierścień arcybskupi z wielkim ame 
tystem i kilkunastoma brylantami. Ofiarność 
J. E. Ks. Arcybiskupa Metropolity posunęła 

się już tak daleko, że mimo oddawania wszy- 

stkich swych zasobów na cel ratowania Bazy- 
likii Ks. Metropolita ofiarował swoje futro, 
nie zważając na nadchodzącą zimę. Tak samo 

+ 
PODPORUCZNIK POWSTANIA 1863 R., 

NIEPODLEGŁOŚCI MEDALU „POLSKA SWEMU OBROŃCY" 
POWSTAŃCÓW 1863 R. 

Zmarła w dniu Ł grudnia wOszmianie w wieku-lat 93. 
Przeniesienie zwłok z mieszkania przy ul. Holszańskiej 18 w Oszmianie do 

miejscowego kościoła parafjałnęgo odbędzie się w niedzielę dnia 3 grudnia. 
Nabożeństwo żałobne za spokój Duszy Zmarłej odprawione zostanie 

poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu w Oszmianie. 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA WETERANÓW 1831 i 1863 R. W WILNIE 

    

    

    

  

KAWALER KRZYŻA 
i KRZYŻA 

w po- 

    

fiarność Księdza Metrepolity 
na ratowanie Bszyliki Wileńskiej 

OSTATNI PIERŚCIEŃ I F*TRA 

J. E. Ks. Biskup K. uuichalkiewicz, sufragan 
wileński ofiarował na tenże cel swój pierścień 

biskupi wysadzany drogiemi kamieniami. 
Ten wspaniały przykład ofiarności niezna 

ny ogółowi, niewątpliwie zachęci duchowień- 

stwo do dalszej, choć i tak bardzo wydajnej, 
ofiarności, będzie wzorem do naśladowania 

dla wszystkich wiernych archidiecezjan wi- 
leńskich, zwłaszcza zamożnych, a echo jjego 

powinno odbić się wzmożoną falą składek i 
ofiar z terenu całej Polski, której Wiiłno jest 
drogie. (KAP.) 

  

Te była zerza pelarna 
WILNO. jak wiadomo w ub. czwar- jak 

tek, tuż przed godz. 11 wiecz. na północ 
ne-zachodńiej stronie nieba zaobserwo- 
wano zjawisko kosmiczne. 

Biała smuga w kształcie krzyża opie- 
rała się o południową część nieba, pod- roku. 
czas gdy ramiona krzyża rozpostarte by- 
ły ku wschodowi i zachodowi. 

Ukazanie się tego zjawiska zostało kształt 
obecnie całkowicie wytłumaczone. Owe 

białe światło, była to ni mniej ni więcej 

WYROK W 

tylko zorza połarna, obserwowana w 
naszych stronach względnie często, nie- 
zależnie od pory roku. Ostatnio zaobser- 
wowano ją w dniu 17 marca 31 r. po- 
Ws ME 17 października 30 

Zorza połarna widziana być może pod 
rozmaitemi postaciami. Raz przybiera 
kształt krzyża, lub koła, jak również tno 
że ukazać się w formie a: 

PROCESIE 
o usiłowanie przekupienia sędziego 

WILNO, Wczoraj jak zapowiadaliśmy, o 

godz. 11 rano w Sądzie Okręgowym został 
ogłoszony wyrok w sprawie 0 usiłowanie prze- 
kupienia sędziego śledczego p. Kaweckiego. 

Ojciec Szereszewskiej został skazany na 
1 rok więzienia z zawieszeniem, i 2 t pół tyś. zł, 
grzywny. Wręczona przez niego łapówka w 
wysokości 2 i pół tys. zł. uległa konfiskacie. 

Michał Ejdelheit został ukarany rocznem | 
więzieniem bez zawieszenia i karą grzywny w 
wysokości 1 tys. zł. 

Najsurowiej potraktowano Alperna, który 

otrzymał 2 lata więzienia bez zawieszenia i ty- 
siąc zł, grzywny. Ё 

Sąd ustałając karę wziął pod uwagę że 
że Szereszewski i Ejdelheit działali bądź: co. 
bądź w'sprawie osoby im bliskiej (szczegółnie 
Szereszewski) więc mogą liczyć na pewne wzglę 
dy. Natomiast ST: osoba całkiem O0b- 

karę. : 
Skazani zamierzają apelowač. 

cza iprof. K. Gałkowskiego dziś w Sali . Kon- 
serwatorjum Muzycznego, Końska 1. 

Bilety w cenie 25 gr. do zł. 2.50 przy wej- 
šciu od godz. 10-ej rano. Pocz. o godz. 12 
m. 15: 

— Bractwo św. Genezjusza Sceny Katolic- 
kiej wystawia w dniu 3-go grudnia b. r. o godz. 
18-tej wiecz. w sali Świętojańskiej sztukę p. t. 
„Ofiarna Miłość” — na którą zaprasza wszy- 

„stkich swoich sympatyków. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

PAN — Szpieg w masce. 

HELIOS — żółty książę 

CASINO — Biała trucizna. 

ROXY — Pieśń nocy. 

LUX — Mata Hari 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— ZATRUTA NA ULICY. Na ulicy Ro- 

rytusem 
do szpitala Sawicz. Stn jej jest ciężki Nazwi- 
ska kobiety tej ma razie nie ustalono, ani też 
okoliczności, które skłoniły ją do rozpaczliwego 
kroku. 

  

  

Hurt SKŁAD 

CH. ° 

  

Bóle Reumatyczne, Lumbago, Ischias, 
oraz wszęłkie Nerwobóle leczy i koi świato- 
wej sławy SAPOMENTOL „MATULI''. 

Najwyższe odznaczenia na wystawach w 
Londynie, Paryżu, Wiedniu, Marsylji i t.d. 

Już jednorazowe użycie sprowadza znacz- 
ną ulgę. 

Do nabycia we wszystkieh aptekach i. 
składach aptecznych. 
NoAkAŻkkAAAA AAA KA Akk Ak ki nak NAA ni NnANNNkna 

— PRZECHODZEŃ POD TAKSÓWKĄ. — 

R C-E 
Wady wybiela, chroni od łuszezenia i 

odziębienia 

KREM PRAŁATÓW — PiRFECTION 

JEST 
KUCHENKA 

SPIRYTUSOWA 

  

FUTER Detal 

  

WILNO, 
NIEMIECKA 26, tel. Kr. 251. 

Poleca w wielkim wyborze rozmaite skóry futrzane: lisy srebrne, nurki, bobry oraz 

gotowe płaszcze damskie, najnowsze modele. 

Nie zważając na podniesienie cła, ceny pozostały bez zmien nizkie, 
Ssrzedaż na n:jwygodriejszych warnnkach spłat.



  

Podziękowanie 
W drugiej połowie przeszłego miesiąca r. 

b. staraniem i. ofiarnością Związku Kupców 
i Przemysłowców 5 Chrześcijan w Wilnie 

został wykończony stiukowy ołtarz N. M. Pan 
ny w kościele św. Kazimierza. Za to przyczy- 
nienie się do ozdoby świątyni — składają tą 
drogą 0.0. Jezuici serdeczne podziękowanie 
temuż Związkowi, zwłaszcza Komitetowi Sek- 
cji Ołtarzowej staropolskiem „Bóg zapłać'*. 

Na intencję Związku odprawią 
ste „Roraty** w dniu 8 b.m. o godz. › 

no przed odnowionym ołtarzem N. M. Panny 
— w niedzielę zaś dnia 10 b.m. ódprawi ks. 
Rektor Mszę św. o godz. 9-tej o błogosła- 
wieństwo Boże pomyślnego rozwoju Związku 
Kupców i Przemysłowców Chrześcijan m. 

Wilna. 

  

Ks. W. Orsaczek T. J. 
Rektor kościoła św. Kazimierza w Wilnie 

Giełda warszawska 
Z dnia 2 grudnia 1933 r. 

Belgja 123,85 124.16 — 123,54 
(Gdańsk 173.25— 173.68 — 172.82 
Holandja 358.65 359,55 — 357,75 
Londyn 9,48 — 29.62 — 29.34 

Nowy York czek 5.66 — 5.69 — 5,63 
Nowy York kabel 5.68 — 5.71 — 5.65 
Paryż 34,85 — 34,94 — 34,76 
Praga. 26.43 — 26.49 — 26.37 
Stokhołm 152.15 — 152.90 151.401 
Szwajcarja 172.45 — 172,88 — 172.02 
Włochy 46,95 — 47,37 46.83 
Berlin w obr. nieof. 212.50 
Tend. przeważnie mocniejsza. 
Dolar w obr. pryw. 5.58 
Rubel złoty 4.70 

Radje wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 3 GRUDNIA 1933 R. 

8.00: Transmisja nabożeństwa ż kaplicy 

w Ostrej Bramie. 9.00: Czas, gimnastyka, mu- 

zyka, dziennik poranny, muzyka, chwilka gosp 

dom. 9.54: Muzyka z płyt. 10.30: Transm. o- 

twarcia I zjazdu oświaty zawodowej w Wil- 

nie. 11.30: Muzyka z płyt. 11.35: Odczyt mi- 

syjny. 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 — Niemcy. 14.10: 

Audycja dla wszystkich. 15.00: „O zimowem 

żywieniu krów mlecznych'* — odczyt. 15.20: 

Transm. finału meczu piłkarskiego Polska — 

Niemcy. 15.50 Muzyka populama 16.00: Audy 

cja wesoła dła dzieci 16.30: Walce Brahmsa 

(płyty). 16.45: Wiersze Marji Zastowicz 

Szezepańskiej 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. odeinek pow. 19.10: „Rodowody 

największych bibljotek polskich'*— odczyt. 

19.25: Rozmaitości. 19.30: Radjotygodnik dla 

młodzieży. 19.45: Program na poniedziałek. 

19.50: Koncert solistów. 20.25: Koncert z 

Warszawy. 21.00 odezyt z Wasszawy. 20.50: 

Dziennik wieczorny z Warszawy. 21.15: We- 

soła fala ze Lwowa. 22.25: Muzyka taneczna. 

Poniedziałek dnia 4 grudnia 

7.00 Czas. 11.40 Przegląd prasy. 11.50 Mu- 

zyka z płyt. 11.57 Czas. 15.20 Progr. dzienny. 

15.25 Wiad. o eksporcie. 15.30 Giełda roln. — 

15.40 Utwory Mozarta (płyty). 16.00 Pogadan- 
ka łowiecka. 16.10 Koncert dla młodzieży. — 
16.40 Francuski. 16.55 Muzyka lekka. 17.50 — 
Program na wtorek. 18.00 Udczyt. 18.45 Prze- 
mówienie w sprawie Poż. Narod. 18.55 Rozmait. 
19.00 Codz. odcin. pow. 1910 Transm. z Buda- 

« pesztu. 19,25 Wil. kom. sportowy. 19.40 Kon- 

cert. .21.45 Feljeton. 22.00 Muzyka z płyt. — 

22.05 Muzyka taneczna. 23.00 Kom, meteor. 

23.05 Muzyka taneczna. 

  

  

Dlaczego skóra 
   
    

  

   
    

moja 
R S 

Deszcz czy wiatr, nie mnie to nie obchodzi. Wiem 

dobrze, że dzięki Piance Kremowej, zawartej w znakomi- 

tym paryskim Pudrze Tokalon, puder ten przylega mocno, nie- 

zaleźnie od pogody. Skóra moja jest raczej tłusta, a jednak Puder 

wę, Tokalon przylega do niej czterokrotnie mocniej, niż każdy zwykły puder, 

nawet pomimo pocenia się. Zwalcza on rozszerzone pory. Niezależnie cd Pani 

zajęcia moźna być pewną, że Puder Tokalon jest jedynym pudrem, który nada Pani cudownie pię- 

kną, naturalną cerę bez śladu połysku, zarówno w dzień, jak i przy szłucznem świetle. 

  

M. Gordo 
NIEMIECKA 26. 

TANIA SPRZEDAŻ 
materjałów wysortowanych or: resztek 

SP. 
AKC. 

  

Jedwabiu, wełny, materjałów bawełnianych. 
  

  
  

SPORT 
DZIŚ WKS GRA Z CZARNYMI 

Dziś o godz. 11 m. 30 na stadjonie 
'sportowym im. Marszałka Piłsudskiego 
odbędzie się dawno oczekiwany: i odro- 
czony ostatnio mecz drużyn, walczących 
© miejsce w Lidze: WKS — Śmigły (Wil 
no) — Czarni (Lwów). 

Trudno przypuszczać, aby przy obec- 
nej temperaturze gracze mogli się zdobyć 
na ładną grę, niemniej jednak mecz za-- 
powiada się ciekawie. 

Bóle głowy są najczęściej wynikiem zabu- 
rzeń w działaniu żołądka i jelit. Woda Gorzka 
Morszyńska w dawce od 1/4 do 1 szklanki usu- 
wa przyczynę choroby. — Sprzedaż w aptekach 
i drogerjach. 

eftary 
Bezimiennie na Chleb Dzieciom — zł. 5. 

żłobek im. Maryi — zł. 5. 
Z. P. dla majbiedniejszych — 2. 3. 

  

WYDAWKICTWO „KULTURA ; WIEDZA 
podejmuje wydanie obszernego i iuksusowego dzieła p. t. 

„ZIEMIA i LUDZIE” 
Od najdawniejszych czasów człowiek interesował się tem, eo się wokoło 

    

niego działo, jak żyli jego sąsiedzi najbliżsi i dalsi, jak wyglądał świat, za- 
mieszkały i rozległe, urokiem  tajemnie osłonięte, przestrzenie głobu * ziemskiego. 
Zmajomość Świata wogóle, zaś kraju o©jezystego w szczególności, stała się podstawa wy- 
kształcenia współczesnego człowieka. Jednakże od szeregu lat nie posiadamy dzieła, 
któreby, uwzględniając najnowsze wyniki badań 
przejrzysty i barwny opis ziemi i ludzi. 

Cheąc zapobiec temu brakowi w naszej literaturze populamej:i'. dać polskiemu 
czytelnikowi dzieło, dostępne w treści, a równocześnie stojące na poziomie współczesnej 
wiedzy, Wydawnietwo „Kultura i Wiedza** przystąpiło do wydania pracy zbiorowej pod 

podróżniczych i naukowych, dawały 

tytułem. 

„ZIEMIA i LUDZIE" 
` Dzieło to, oparte na podstawie najnowszych w tym zakresie opracowań obcych 
i polskich, pod redakcją i 

prof. prof Henryka Mościckiego i Stanisiawa $umińskirego 
Wyjdzie w 4h obszemych, wytwornie wydanych tomach. Pragnąc uczynić Wydawni- 
ctwo „Ziemia i Ludzie** dostępnem dla wszystkich, łatweim do stopniowego nabywania 
przez czytelników. 

podzielono całość na 24 zeSzyty, 6 zeszytów stąnowi 1 tom. 
Całość dzieła „Ziemia i Ludzie bezwzględnie nie przekroczy przewidzianej licz- 

by zeszytów. 
A Każdy zeszyt zawierać będzie od 110—130 stron druku dużego formatu, wydany 
na dobrym papierze z wielu mapami, iłustracjami barwnemi i lieznemi ilustracjami w 
tekšce. Zeszyty ukazywać się będą zawsze na 1-go każdego miesiąca. 

1 zeszyt jest już do nabycia 
Treść poszczególnych tomów: 

TOM I: Rasy i ich rozmieszczenia na kul | TOM III: Afryka Środkowa i Południowa, 
ziemskiej, Europa, przegląd ogólny, wszy: | . Ameryka Północna. 

stkie państwa. TOM IV: Ameryka Południowa, Australja 
TOM II: Azja, Afryka, część ogólna i Afry i Oceanja, Antarktyda, Wielkie odkrycia 

ka Północna. geograficzne, Polacy na kuli ziemskiej. 
Pragnąc dać możność wszystkim zainteresowanym zaabonować nasze piękne wy- 

dawnietwo, postanowiliśmy dla spopularyzowania tego dzieła wypuścić znaczną liczbę 
egzemplarzy po cenie kosztu t.j. 

po 4 złote za zeszyt 
Za 4 złote miesięcznie każdy może otrzymać to naprawdę cenne wydawnictwo. 

Należy zatem bezzwłocznie wysłać kupon, dający prawo nabycia dzieła po cenie reklamo- 
wej. Mieszkańcy Warszawy powinni przysłać tylko kupon, a zeszyty co miesiąc będą 
im dostarczane do domu. | 

Mieszkańcy innych miejscowości, wysyłając kupon, winni równocześnie wpłacić 
ma konto P.K.O. Nr. 24708 przynajmniej zł. 8 — za pierwszy i drugi zeszyt, które im 
będą niezwłocznie przysłane pocztą. 

Do Wydawnictwa „KULTURA I WIEDZĄ''- 
Warszawa, Mazowiecka 3, 

Proszę o przysłanie dzieła „Ziemia i Ludzie'*, WYDAWNICTWO 
składającego się z 24 zeszytów. а 

tytułem |„KULTURA i WIEDZA" 

  

Za każdy zeszyt będę płacił 4 zł.,     : prenumeraty. 

Imię Warszawa, Mazowiecka 3 

Nazwisko TELEFON 689—53 P. K. O. Nr. 24708 
Adres 
  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

Prostmy odwiedzić nasz skład aby się przekonać w jak n skiej cenie można 
u mas nabyć msterjały na ubrania i palta męskie oraz damskie suknie etc. 

„Wieczornica listopadowa" 
Dziś w niedzielę dnia.3-go grudnia r. b. 

— staraniem Sekcji Teatralnej Chrześcijańskie- 
go Uniwersytetu Robotniczego w Wiłnie ul. 
Metropolitalna 1, odbędzie się Uroczysta wie- 
czornica listopadowa z następującym programem 
1) pogadanka p. t. „29 listopada* — wygłosi 
p. Włodzimierz Kazimierski, 2) „Dziesiąty Pawi- 
don“ — obrazek dramatyczny w l-ej odsłonie 
Adama Staszczyka, 3) „Przybyli Ułani" — ko- 
medja w 1-ej odsłonie Kazimierza Petaszew- 
skiego. 

Na powyższą wieczornicę „Ch. U. R.“ go- 
rąco zaprasza szerokie warstwy pracujące. 

Początek punktualnie o godz. 6-tej wiecz. 
W związku z dzisiejszą uroczystością Listo- 

podową. „Ch. U. R:* jednocześnie połeca sze- 
rokim warstwom pracującym odczyt p. Antoni- 
ny Malewiczėwny p. t. 
we“ — ktėry w dniu dzisieįszym t. į. niedzielę 
dnia 3 grudnia r b. o godz. 2-ej 30 p. p. zo- 
stanie wygłoszony przez Radjo Wileńskie. 

PŁYTY GRAMOFONOWE, 

„ODEON* 
stoją na najwyższym poziomie a 
i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 
uznanie. — STALE NOWOSCI na płytach 
„ODEON'' z dziedziny mnzyki lekkiej i po- 
ważnej do nsbyci: w największym wyborze 

w lirmie „UNIWERSAL“ ui. Wielka 9. 
Wielki wybór patełtonów. 

  

  

  

Pracownia Krawiec«a Ubio ów Damsk. 

$. GUREWICZA 
: zrstała przeniesiona i 
"na ul: W:leńską 6 m. 7, front. 

P-zvįmuja się zamówienia! 

Łyżwy 
największy wybór i najtaniej 

w firmie 

S. H. KULESZA 
WILN“, ZAMK! WA 3 

    

  

  

PACZKI i 
odzieżowe d a R 8 sį į 

z gwarancją szybkiej dostawy 
wysyła 

DOM HANDLOWY 

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

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 
Na podstawie par. 83 Rozporz. Rady Mini- 

    
  

strów z dnia 25. VI. 1932 r. o postęp. egze! 
Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62) 32-1. 
poz. 580, 2. Urząd Skarbowy w Wilnie podaje 
do wiadomości publicznej, że @та 4. ХИ 1933 
roku o godz. 11-tej w lokalu przy ul. Krakow- 
skiej 14, w Wilnie, celem uregułowania nale- 
žnašci Skarbu Państwa, sprzedane 
licytacji od ceny zaofiarowanej (w 2-gim termi- 
nie) następujące ruchomości: 

Kafle białe i kolorowe w ilości 7000 sztuk. 
Zajęte przedmioty oglądać można od godz. 

10-tej w dniu i miejscu licytacji. 
SH,gepuadińsshrdłuetaoinshrdhtetaoinshrdluetao1 

(—) W. Rytel Kierownik Urzędu 

ŻĄDBAJCIE 
wę wszystkich apiekach 

skladach apteczmych znane 

średka оё edcisków 

    
        
          

  
      

  

„Powstanie Listopądo- * 

CERY ZZRONIROZEAOWEADZA 7.5LDOWICIOWA 

kuc. . 

będą z 

  

naw ANNY ONDRA 
_ э 

пе Firótte 

  

w musującej humorem 

KOMEDJI į 

Karola Lzmacza p. to х 

  

  

Dzsśl 
Produkcji 1933 34 

59 

цд“°. NOVARRO w potęžaym filmie egzetycz. 

| „ZÓŁTY KSIAŽĘ“ 
NuVARRO odśpiewa przepiękne chińskie pieśni młosne, Ze względu na wyscką warteść artysty-- 
czną filmu dła młodzieży dozwolonw. Dzienne: balkon 40 gr., parter 75 gr., wiecz. balkon 54 gr 

parter od 90 gr. Seanse: 4, 6. 8 i 1020 

  

Polski 
Jannings 

  

pat 

  

99 

Ostatni dzień! 

$TEFAN JARACZ "zz" 
IALA TRUCIZNA 

Nastrojowe piosenki Fogza. Tańce; Zizi Halama. Żywa polska mowa. Ceny niskie. 
Nad program; „Egzotyczne wesele" taneczne produkcje Zespołu Jawajskiego. 

Jutro premiera: ulubienica Wilaa AUny Ondra w swej najświaższej kreacji p.t. 16-ty Kochamelc 
Balkon 40 gr. par'er 70 gr 

  

Pan Eeujalna piešniarka jako agentka wywiadu 
państwa ościennego w filmie polskim p. t 

„KAKA Ordonówna 
46 Dramat sensacyjny wedłcg A. 

Marczyfńiskiego. Udziat przyj- „SZPIEG W MAŚC 
mają: B Samborski, Leszczyński, Sym orsz nowy smant Jerzy Jur i Lena Żełichews»a.-— Uprssza się o przy- 

bycie pun*tualnie: 4, £,8 i 1015. — S:la dobrze ogrzeua, 

  

LUK | 
Dziś najwięksi aktorzy Świata, 4 gwiazdy ekranu: boska GRETA GARBU, piękny R: MON NOVARROG 

oraz słynni Lionel Barrymore i Lewis Stone w wielkim fiimie dźwiękowym p. t. 

„MATA EEFARI* 
Dzieje najgłośniejszej 

kobiety szpi ge. 
Nad program: dodatki 

dźwiękowe. 

  

Dzis 
Król tenorów 

9, P 

Dźwiękowe kino 

„ROXT” 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

  

JAŃ KIEPUR. olšni wszystkich swoim śpiewem w majw. 
filmie świata p. t. 

E E й RO сС у” 
W filmie tym JAN KIEPURA wzujósł się na wyżyny artyzmu, Nadprogram: Urozmaicone dodstki óźwiękowe., 

Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.20. W sob. i siedz sd Ż=ej, Dla młodzieży doz* ele e. 
a aa a a i 

  

aa: Pisin 
TANIA SPRZEDAŻ GWIAZDKOWA |  Giuaeia 

materjałów wysortowanych i fabrycznych resztek 
sukna, wełny, jedwabiu i t. p. Ceny niebywale niskie lecz stałe 

Konsygnacyjny Dem Towarowy Fabryk Włókienniczych 

Z. KAZASKI 

Tańczyć elegancko bez względu na zdolności 

wyncza metodą słynnego Art. Oper. Warsz 
Ł. Wajszczuka 

WANDA JABSÓWNA 
ul. Mickiewicza 31 m. 4. я 

Rozpoczyna komplet 5 grudnia, lekcje indy- 
widnalne,. Gimnastyka plastyczna dla Pań. 

Lokal komtortowo urządzony. 
Dobór towarzystwa przestrzegany. 

  

NAŻUKORCZYWSZE 

BOLE GLOWY 
USUWA 

A. 

  

Lekarzė 
лан СОН ° 
  

  

  

Dr Wolfson Po" HANDLOWY 

Gor sure sc M, RINKIENICZ ryczne i moczopłci WILNO, 
Wileńska 7, tel. 10-67. A, MICKIEWICZA 9 
p > Polecs w wielkim wy- 

a r ių Žas E kalosza damskie, 
męskie i dziecinne, — 

DOKTOR Pantofle ranne i gim- 
ZeldowicZ  nastyczne. Ceraty, Li 

Choroby skórne, wene- Maleum krajowe i za- 
graniczne. Chodniki 

R ai Н wycieraciki rozmaite.— 
Kilimy  Gliniańskie 

pd A do 8 za gotówkę i na raty. 

  

ceny b. niskie. 
kobiece, weneryczne — 2 

od ao Tod 46 "S 
i zagr. lirmy w dobrym 

PU 4% stanie okazy)nie bardzo 
tanio do sprzedanie nl. 

PA 2 Pilindikiego 6 6 

  

   

Dr. Janina 00 pad. Keniczyny, 
PIOTROWICZ - Zgłoszenia Wilno, Be- 
JURCZENKOWA liny 24 Antoni Switelski 

Ordynator szpit. ' 0 

M 2 futra Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece męskie prawie nowe i 

WILEŃSKA 34. damskie noszone do 

  

Od 5 — 7 wiece. sprzedania Miła 11—4 
= — — m m — — Oglądać od g. 2 ej. 

J. Kobry 
Wilno, Niemiecka 31. 

wielka, tania sprzedaż 
resztek i materjałów wysortowanych 

sukiennych, jedwabnych, wełnianych etc. 

oraz towarów płóciennych i Inianych. 

    

    

SPRZEDAM 

osob. kryty „Mathos* 
6 cylindrowy w dobrym 
stanie. 
Wiadomość Słowackiego 
N 27, tel. 756 0 

    

poszutuje pozedy, meo- 
że wyjechać. Zawalna 
11—16 

Młoda osoba 
z usofńczonem  śreć- 
niem wykształceniem i 
szkołą zawod«wą przyj: 
mie wszelką posadę de 
dzieci. Może p.zygote- 
wać do szktły — amie 
dobrze szyć i haftoweć 
Łaskawe oferty do Ad- 
ministracji „Słowa” sub 

WILNO 
WIELKA 36 
  

MIESZKANIA Pokoju 
z 4-ch 1 3-ch pokoi ze umeblowanego w Śród- 
wszelkiemi wygodami miešciu na 3 osoby na 
z. S ię świąt szkolnych = 
wynajęcia: Flac то- w Wilnie poszaknję — ROLNIK 
polita'ny 3 (róg ul. Mi- Qterty do „ * 

łosiernej) tel. 11-74 OTS. is "a Šisgoletaių“ praktyką ? 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE szkołą ukcńczoną rol- 

pieszkeie 5 pokoj 0 = POKOJOWE Bit Andes sięz Irontowe Z wygodami ze wszelkiemi wygoda- maierjstoych; szaka je- 
przy nl. Jakóba Jasiń- mi do wynajęcia — Ща oka je 

skiego Nr. 18 (w pob- Sierakowskiego 21 Bok к miejsc 
liżn Sądn Okr) Dow. na wsi za n:jskr-mniej- 

SAMOCHÓD 

Cena_1.200 zł. 

  

Działki 
letniskowe 

„Parczew* przy sta: 

  

Gil: nad: Jekiorem AEO ENETEIA RA szą ordynarję, Łyskawe 
rzeką Żejmianą do da A ©: Do odstąpienia oterty proszę składać 
sprzedania tanio na | | : .. dwa daże, jasne pokoje do red:kcji pob„Kryty- 
raty. — Wiadomość: | w ręĘSZKA NIE Ne piętrze, z nżywal. czny rolnik" 
Wilno, nl. Mickie 5-POKOJOWE nościg kachni. — Ulica 
wicza 15—4, tel. 545 
Spółka Parcelacyjna Aglaia Różne 

IRONIA FRI TWA 

Zapowiedź 
Podaje się. do ogólnej 

odremontowane, słone- 
czne III pietro do wy- 
najęcia Wileńska 25—9 

0 

  

Potrzebny 
większy pokój w cent- 

  

Na wszystkie towary: 

FORTEPIAN 
w dobrym stenie do 
sprzedania — ul. Kole- 
jowa 8064 m. 2 — obok 
dworca od 2—5 0 

SPRZEDAM 
DOM 

za 60,000 zł, dochód 
według nakszu płatn. 
KTO zł. Bosaczkowa 
—10 

н о— me ее 

 wszelkiemi 

SKLEP 
Z jednym lab dwowa 
pokojami.o 2 ch oknach 
do wynajęcia Wileńska 
25 m. 9 

5 - POKOJOWA 
MIESZKANIE 
z wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia Zygmun= 
towska 20. Wiadomość 
a dozorcy 

POKÓJ 
ciepły słoneczny Z 
wszelkiemi wygodami i 
niekrępującem wejściem 
oglądać od 3—5 g. — 
Gimnazjalna 10 m, 5 

4 panėw 
poszukuje 3 pokoi — 
elegancko 
nych z ntrzymaniem i 

wygodami 
w śródmieścin. Telełon 
pożądany. Ołerty sub: 
EJML. 

DO WYNAJĘCIA 
1) mieszkanie z trontu, 
z 3 dużych pokci ze 
wszelkiemi wygodami 

O przy ul. Napcleona 8, 
2) obszerny lokal tron- 
towy na 1 piętrze na- 
dający się dła gimnaz- 
jum, szkoły i in. przy 
al. Biskupia 4 Dowie- 
dzieć się u dozorcy lub 
tel. 188 0 

  

rum Zz prawem korzy” 
stania z łazienki i ku- 
chui Łaskawe ołerty 
do. Administracji dla 

mni m 
DO WYNAJĘCIA 

2 pokoje — kschnia — 
łazienka nl Św. Igna- 
cego d, N: 5 m. 4 0 

"DO WYNAJĘCIA 

  

smelowa- MT pSZKANIE 
Szešciopokojowe . 

z wszelkiemi wygodami 
ul Dąbrowskiego 7 

3yPOKOJE 
z kuchnią i wygodami 
tanio — Zygmantow- 
ska 22 m. 5 
BEBO WRECZ. 

Lekcje 

„Na Kursy Kroju 
i szycia pi 19 ®- 

©zenice za 

płatą. Nauka 
Królewska 5 —11. 

  

ZA 
T-WA KUR 

w WILNIE 

RZĄD 
SÓW TECHNICZNYCH 

podaje do wiadomości, że zwyczajne Walne Zebranie odbę- 
dzie się w lokalu Stowarzyszenia Techników Polskich przy 

ul. Wileńskiej 33 w dniu 7 grudnia r.b. o godz. 18. Porządek 
dzienny: 1) Zagajenie, 2) Wybór przewodniczącego i sekre- 

tarza, 3) odczytanie prótokułu poprzedniego zebrania, 4) Spra 

wozdanie Komisji Rewizyjnej, 6) Wybory członków Rady 

Ogólnej i Komisji Rewizyjnej, 7) Wolne wnioski. 

  

ński 

    
Prosimy przekonaćŚsię. 

wiadomości, że 1) mie- 
żouaty praktykant re- 
ferendarski Marjau Te- 
ołil Starnawski zamie- 
szkaiy w Wilnie sym 

mi: trza stolsrskiego 
Adama - Starnewskiego 
w Radomin itegoź mał- 
żonki Aniełi z dome 
Siwińskiej zmarłej, ©- 
statnio zawiezzkałej w 
Radomia, 2) niezamężna 
Izabela Nowakówna — 
Dez. zawedn, zamieszka- 
ła w Poznaniu, córka 
mistza piekarskiego 
Wawrzyns Nowaka i 
tegaż małżonki Alojzji 
z domo Marten, zamie- 
szkałych w Poznaniu, 
chcą zawrzeć zwiąrek 
małzeński, O jakiejkol- 
wiekbądź przeszkodzie 
należy donieść w prze- 
ciągu 15 dni niżej pod- 
pisanemu urzędnikowi 
staun cywilnego. Poz- 
nań, dn. 30 listopede 
1933 r. Urzędnik Stans 
Cyrilu. — Čhybiūski. 

Myśl 6 podarte 
„gwiazdkowym. Zawsze 
truduo wybrać odpo- 
wiedni. My wskażemy 
taul-najlepszy. Nspiez: | 
Poznań, Al. Marcinkow - 
skiego. 22 skrzynka 3 

maszynowe podłóżue 
ostrzenie 

ŁYŻEW 
(z rowkiem) 

D. BARCEWICZ 
Wilno, Dominikańska 7 

      

Bachalterja rolni(2ą| 
tanio praktycznie — | 
Obrona ksiąg w U- | 
rzędach Skarbowych | | 

| 

     

  

Wielka 19 Bcbowicz| 

  

  

Modystka 
przyjmnje wszelkę ro- 
botę w zakres kepelic- 
sznictwa wchodzącą. — 
Wykonnie tante I ele- 
gancko. Wielka 5 m. 16 

— |


