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Granice wyrosły tego dnia 
Właściwie widziało go bardzo niewielu. 

Jak jest zawsze, jak zawsze dziać się 
będzie z każdą wielką sceną w historji. 
Na wszystkich  fotografjach 2 tego 

dmia, dochowanych, publikowatych zdję- 
ciach, robionych niewprawną ręką w poś- 
piechu ku temu co szło dopiero, jest zaw- 

sze mało ludzi. I było jednak niewspółmier 
nie, niezmiernie mało tych ludzi, co МА- 
PRAWDĘ, na WŁASNE oczy mogli wi- 
deieć _ rozbrajanie  zlękłych cesarską 
ucieczką, okopów Oberostu i ersatzów, 
mających dość  „feldgrauów'. I ten 

wielkiej jesieni, najznakomitsze dyplomy 
akademij wojennych warte były wobec i- 
dącej ze Wschodu łuny tyle samo, co zdar- 
ty generalski pagon, rzucony brutalnie po 
egzekucji na trotuarze Newskiego Prospek 
tu. Musiał się pojawić i powiedzieć „jes- 
tem'' ktoś, coby pojawieniem się i swojem 
„jestem* powiedział wiele, wiele więcej, niż 
wszystkie szlify kolejnych, odmierzonych 
awansów, i wszystkie „naprzód! wiecowe. 
To co się przełamało w 1918 roku, mo- 
gło się dokonać tylko na widok pewnej 
Postaci, tylko ma dźwięk pewnego, treścią 

  

  

  

  
tłu.. ma dworcu głównym, ten tłum 
co poszedł witać, ten tłum czekający 
— to było bardzo, bardzo mało wobec mil- 

jonów czekających na Niego trzydziestu, 

wobec lat na Niego czekających stu i dwu- 

dziestu i czterech. Temu wszystkiemu, tej 

wielkiej radości wyzwolenia świadkiem by- 

ła jedna Warszawa. 
Nad nami i tu i gdzieindeiej jeszcze się 

błąkały mroki i biła w nie tylko od wscho- 
du szeroka fala w stos rosnących łun. Jak- 
by jakiś zaskórny, podziemny ogień tego 
czerwonego potopu, zaskrzyła się już tu 

a ówdzie i zwykłą grabieżą i „socjaliza- 

cją* i „tarnobrzeską republika księdza 
Okonia. Świt, który szedł z jednej strony, 
miał nawprost siebie wyrastającą łunę. 
Gdy z warty przegnamty przez wychudzo- 
nego na ersatzach wojennych skauta scho- 
dził żołnierz niemiecki, nie wiedzieć niemal 
było, czy już jutro tego za ciężkiego na 
chłopca karabinu nie wytrąci ktoś trzeci. 

Granicy między nami a tym: trzecim 
mie było jeszcze, Za plecyma Warszawy 
butwiały szóstego sierpnia obalone czer- 
wono-błękitno-białe słupy graniczne ca- 
ratu. Gdzieś po przez Wołyń i Polesie i 
Białoruś listopad tworzył kałuże w betonie 
opuszczonych okopów. Gdzieś dalej, gdzieś 
bardzo jeszcze daleko majaczyła się już 
tylko, zorana, zapomniana od lat stu, nic- 
przedawniona w prawach i snach, Króle- 
stwa i Wielkiego Księstwa od septentrio- 
nowej strony przedrozbiorowa. granica, 
Trzy było ich — i żadnej. Przez tę oba- 
loną w 1914 roku przewalało się już nowe 
życie Zjednoczonej. Przez tamte dwie, z 
całą swobodą dawnych zagonów tatarskich 
zapuszczał się coraz dalej rewolucyjny po- 
chód marksizmu. Jak głęboko był już 
wówczas dotarł? Jak daleko byłby jeszcze 
zaszedł? Czy nie zdołałby się przewalić 
przez zniszczony, wycieńczony kraj i we- 

sprzeć decydująco mad Sprewą i Odrą, 
bratnioczerwone kohorty. spartakusjady? 

To co jest istotnego, najbardziej istot- 
nego w dniu 11 Listopada, w tem że jest 
świętem Niepodległości, to nie jest ani to, 
że wyzwoloną została stolica, ani to na- 
wet, że rozpoczął się tłumy odpływ nie- 
mieckiego zalewu. Istotą 11 Listopada jest 
to, że w dniu tym stanęły i nakreśliły się 
w świecie ducha nasże gramice— i W scho- 
du, że zatrzymamy został jego pochód, że 
nastąpił w ruchu rewolucyjnym na zie- 
miach polskich decydujący plebiscyt: Je- 
dmi opowiedzieli się za Polską, drudzy za 
Komuną. 11 Listopada rozszczepił zalewa- 
jącą nas czerwień, wbił klin, zróżniczko- 
wał, odseparował, poróżnił prąd jednym. 
zamachem dotąd idący. Być może na 5 mi- 
nut przed dwunastą przybył wówczas do 
Warszawy ten Człowiek, który jeden jedy- 
ny był w stanie osadzić w miejscu powol- 
ne nasze staczanie się w ów dół, który z 
Rosją pochłonął i Ukrajnę i Białoruś t 
Gruzję. 

Jestto największa rzece dnia 11 Listo- 
pada i jedną z największych zastug Józefa 
Pilsudskiego. W roku 1794, w roku 1831 
wystarczał dobry strateg. Ale w 1918, tej 
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najistotniejszą toczącej się walki przepeł- 
nionego, nazwiska-symbolu. 

Być może któryś z nielicznych renega- 
tów tego czasu, człowiek generacji March- 
lewskiego czy Dzierżyńskiego, zada sobie 

w białokamiennej Moskwie trud spisania 
dziejów, jak w 1918 roku światowa rewo- 
lucja komunistyczna załamała się w Polsce 
i o Polskę. — Będzie to arcyciekawe dzieło. 
— Wydobędzie oto tylko i potwierdzi na 
całej linji to, co my tutaj piszemy: że 
dzień 11 listopada był datą, a powrót Jó- 
zefja Piłsudskiego faktem, na którym się 
zatrzymała u nas ofenzywa komunistyczna 
i od którego rozpoczął się jej odwrót. „So- 
cjalizm* wszelakich republik lubelskich, 
który wówczas załamał się również, był 
bowiem, jak i w Rosji, jak t na Węgrzech, 
bynajmniej nie „klapą bezpieczeństwa”, 
bynajmniej nie „bezkrwawą rewolucją”, 
lecz jeszcze jedmą kiereńszczyzną, jeszcze 
jednym prologiem komuny. Bieg wypad- 

ków nad Newą i Wołgą nie napotkał na 
swej drodze takiego dnia i takiego czło- 
wieka. Rozżchylenie, ogromne rozchylenie 
naszych i ich dróg możemy mierzyć z wy- 
żymy lat czternastu, dziś. Dzień dzisiejszy 
jest wielką rocznicą przez to, że tego wła- 
śmie dnia: wyrosły duchowe granice mię- 
dzy nami a nimi, granice, które załereśliła 
potem krew, dziejowym rozbratem na wów= 
czas i na zawsze. Ksawery Pruszyński. 

MIN. ARCISZEWSKI POSŁEM 
W BUKARESZCIE 

WARSZAJWA 10 listop. (tel. wł.) Do- 
wiadujemy się, że w zawiązku z desygno- 
waniem posła polskiego w Rydze min. Mi- 
rosława Arciszewskiego na stanowisko 
posła w Bukareszcie, rząd rumuński udzie- 
lił już swego agrtement. 

OKÓLNIK W SRPAWIE EGZEKUCJI 
SKARBOWEJ 

WARSZAWA 10 listop. (tel. wł.) Roz- 
porządzenie Rady Ministrów o postępowa- 
niu egzekucyjnem władz skarbowych daje 
organom egzekucyjnym uprawnienia w pe- 
wnych wypadkach do przeprowadzenia ©- 
gzekucji włącznie do rewizyj osobistych w 
dnie świąteczne i niedziele. Na podstawie 
tego mozporządzenia Ministerstwo Skarbu 
wydało okólnik, aby organa egzekucyjne 
przeprowadzały swe czyniności w dni nie- 
dzielne i świąteczne tylko w wyjątkowych 
wypadkach, gdy zachodzi uzasadniona о- 
bawia, że w razie zwłoki egzekucja byłaby 
udaremniona lub mocno utrudniona. 

Pomadto okólnik: zaznacza, że organa 
egzekucyjne mogą się uciekać do rewizyj 
osobistych tylko w ostateczności, gdy rów- 
nież są uzasadnione podejrzenia, że zobo- 
wiiązamy przez ukrycie pieniędzy przy 50- 
bie, pragnie uchylić się od płacenia. 

Należy stwierdzić, że wypadki nieuza- 
sadnionej rewizji osobistej, jakie ostatnio 
miały miejsce, spowodowane zostały nie 
przez sekwestratorów skarbowych, lecz 
przez osoby do tego niepowołane. 

do 4 Telefony: Redakcji — 17-82, 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BUASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, 
LABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 
IWIENIEC — Skiep tytonjowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sk'ep „Jednošė“ 

il Suwalska 13 — S, Mateskj    
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ZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

irożej. Ogłoszenia cyfr 
druku moga być przez 

TRZA TOZCODOT 

NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgaruja Jażwińskiego, 

NOWOGRODEK -—- Kiosk St, Michalskiego, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Nancz. 

PINSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

{ 
N,.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

DOSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

sTO:PCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

j ST, ŚWIĘCI 
| WILEJKA Pi 

  

Czy bedzie zniesiona prohibicia 
po wyborze prezydenta Roosevelta 

NOWY YORK PAT. — Przeciwnicy 
prawa Volsteda czyli t. zw. 18 dodatku 
do konstytucji Stanów Zjednoczonych, 
który przeprowadził zakaz napojów alko 
holowych, łączą ze zwycięstwem Roose- 
velta nadzieje na prędką zmianę przepi- 
sów prohibicyjnych. Zupełae odwołanie 
prawa o prohibicji jest procedurą uciąż- 
liwą, wymagającą zgody dwóch trzecich 
wszystkich stanów, należących do Fede- 
racji Amerykańskiej. 

Wobec tego narazie może być tylko 
mowa o moayfikacji, zezwałającej na 
sprzedaż piwa i lekkich win. Prawdo- 
podobnem jest, iż kongres opracuje te 
zmiany jeszcze przed dniem 4 marca, — 
kiedy nowy prezydent obejmie władzę. 
Zachodzi jednak pytanie, czy prezydent 
Hoover, xtóry do tej daty pozostaje na 

stanowisku prezydenta, zgodzi się na 
zatwierdzenie uchwały kongresu. Prezy- 
dent Hoover, jak wiadomo, jest zdecy- 
dowanym zwolennikiem prohibicji, 

О 5 MILJONÓW GŁOSÓW WIĘCEJ 

NOWY YORK. PAT. — Według do 
tycnczasowych obliczeń, padło na Roo- 
sevelta 17 miljonów głosów, zaś na Hoo- 
vera 12380 tysięcy. Do Izby Reprezen- 
tantów wybranych zostało 276 demokra- 
tów i 81 republikanów. — Dotychczas 
brak wiadomości, dotyczących 78 man- 
datów. Senat liczy obecnie 58 demokra- 
tów, 35 republikanów, i jednego farme- 
ra. Co do dwóch mandatów, brak jeszcze 
wiadomości. 

Kancierz von Papen pozostanie 
RZĄD KONCENTRACJI NARODOWEJ W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — Ogłoszony przez 
biuro Conti komunikat, stwierdza, że 
gabinet Rzeszy na swem wczorajszem 
posiedzeniu jednomyślnie wypowiedział 
się za podjęciem kroków, zmierzających 
do stworzenia obozu t. zw. koncentracji 
narodowej. Rząd zaprzecza, jakoby jego 
poszczególni członkowie zgłosili na tem 
posiedzeniu dymisję. Wręcz przeciwnie, 
wszyscy zdecydowani są wytrwać na 
swej dotychczasowej drodze. 

W wyniku narad, które trwały do 
późnego wieczora, uchwalono, że kan- 
clerz Papen odwiedzi jutro prezydenta 
Hindenburga, przedkładając mu odpo- 

wiednie wnioski w sprawie nawiązania 
rokowań z przywódcami poszczególnych 
stronnictw. Pozatem mają się odbyć na- 
rady z premjerami krajów związkowych 
przybyłymi na posiedzenie Rady Pań- 
stwa. 

BERŁIN PAT. — W dniu 10 bm. o godzi- 
nie 5 po południu kanclerz Papen przyjęty był 
przez prezydenta Hindenburga, któremu złożył 
szczegółowe sprawozdanie o wewnętrznej sy- 
tuacji politycznej. O przebiegu audjencji wyda 
ny został krótki komunikat, w którym zazna- 
czono, że prezydent Hindenburg po zaznajo- 
mieniu się z poglądami gabinetu na obecną 
sytuację wewn4f/Lną, podkreślił, że nadal ob- 
staje przy zasadzie koncentracji narodowej. — 
która stanowiła podstawę przy formowaniu ga 
binetu Papena. 

  

Rozstrzelanie 6 Poiaków na Białorusi 
MOSKWA PAT — Sesja: wyjazdowa Sądu 

Najwyższego na Białorusi sowieckiej skazała 
na śmierć 4 obywateli pochodzenia polskiego. 

—Borysiewicza, Ozierskiego, Besmana i Krzy 
wobłockiego, oskarżając ich o „rozkradanie 

  

mienia kolektywnego, podpałania i kontrrewo 

iucję gospodarczą“. — Pozatem skazano na 
śmierć Polaków Gustowskiego i Kłockę oraz 

jednego Polaka nazwiskiem _ Alesko, skazano 

na 9 lat obozu koncentracyjnego. 

  

w Ameryce 
KONFERENCJĄ DWÓCH 

PREZYDENTÓW 

NOWY YORK. — Według doniesień 
z Waszyngtonu, Hoover zaprosi prawdo 
podobnie w najbliższych dniach Roose- 
velta do Białego Domu, celem odbycia z 
nim konierencji o sprawach bieżących. 

REAKCJA GIEŁDY 

NOWY YORK PAT. — Giełda zarea 
gowała korzystnie na rezultaty wybor- 
cze. Ogólnie oczekiwana jest zmiana na 
lepsze, gdyż sytuacja, dając nowemu 
prezydentowi większość w obu Izbach, 
zapewnia koncentrację sił partji demokra 
tycznej dla pracy konstruktywnej. 

  

, We wczorajszych wyborach elektorów, 
którzy dokonać mają wyboru prezydenta Sta- 
nów Zjednoczonych, partja demokratyczna od- 
niosła olbrzymie zwycięstwo, wskutek czego 
wybór kandydata demokratycznego na рге- 
zydenta Stanów p. Franklina Roosevelta jest 
już właściwie faktem dokonanym. 

KRWAWE ROZRUCHY w GENEWIE 
Samochody pancerne i karabiny maszynowe na ulicach — Zabici i ranni 

GENEWA PAT. — Manifestacja, zor 
ganizowana w sali komunalnej przez U- 
nję Narodową, celem postawienia w 
stan publicznego oskarżenia człoaków 
partji socjalistycznej genewskiej Nicole 
i Dickera, spowodowała na mieście 
wielkie podniecenie. W pobliżu sali do- 
szło do starć między tłumem a żandar- 
merją, które koło godziny 9,30 wieczo- 
rem frzerodziły się w prawdziwe roźru- 
chy. 

 comspetaja rekrutów piechoty, wezwa 
na cu poparcia żandarmerji, została osa 
czona i częściowo rozbrojona przez 
tłum, który niszczył zdobytą broń. Woj- 
sko cotnęło się i widząc się otoczonem 
pod groźbą kamieni rzucanych przez 

tłum dało salwę z karabinów maszyno- 
wych. Salwa osiągnęła skutek pożądany 
eczyszczając <chwiłowo pole. Jednakże 

podniecenie trwa. Tłumy maniiestują na 
ulicach przeciwko wojsku. Policja nadał 
>ztrżuje w okolicy sali komunalnej. 

BERLIN PAT. — Biuro Wolifa dono 
si: W sprawie incydentu, jaki wydarzył 
się we środę wieczorem w Genewie, — 
nadchodzą następujące szczegóły: 

O godzinie 23-ej tłum zaczął licz- 
nie wuadciągać wszystkiemi ulicami w 
stronę ratusza. żandarmerja i wojsko 
trzymają tłum w szachu. Pozatem na 
różnych ulicach rozstawione są Samo- 
chody ciężarowe z karabinami maszyno- 
wemii, gotowemi do strzału. Do godziny 
24 przewieziono do szpitali 30 rannych, 
wśród których jest wielu ciężko ran- 
nych. Pozatem  odtransportowano do 
koszar 15 rannych żołnierzy. 

GENEWA PAT. — W czasie wczo- 
rajszych zajść zostało zabitych 10 osób 
a rannych 65. O godzinie 1 w nocy ze- 
brała się Rada Ministrów, która posta- 

nowiła zmobilizować pułk piechoty i 

bataljon Landwehry. Gmach Ligi Narc: 
dów był strzeżony przez policję. 

SEEM OROZ STOKI ROZ OSO TOP RPTZE TA PROBUNAZSTOOK 

PRZYJĘCIE U PANA PREZYDENTA 

WARSZAWA. (PAT. — Pan) Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzisiej- 

szym p. ministra rolnictwa i reform rol- 

mych. Następnie podsekretarz stanu w. Pre 
zydjum Rady Ministrów p. Nakonieczni- 
koff - Klukowskiego, zkolei zaś prezesa 
Rady Organizacyjnej Polaków: Zagranicą 
p. marszałka Senatu Raczkiewicza, który 
złoży! p. Prezydentowi sprawozdanie ze 

zjazdu członków: Rady. 

GENEWA PAT. — Według ostatecz 
nych danych, podczas wczorajszych 
zajść utraciło życie 10 osób. Leon Ni- 
<oie, jeden z przywódców  socjalistycz- 
nych, został aresztowany. W kołach ro- 
botniczych rozpatrywano ewentualność 
ogłoszenia strajku generalnego. 

GENEWA PAT. — Rada Związkowa 
wydała orędzie do ludności, oświadcza- 
jąc, że uczyni wszystko dla utrzymania 
spokoju i porządku. Wszelkie zgronta- 
dzenia, manifestacje i pochody zostały 
zabronione. 

GENEWA PAT — Wczorajsza demonstra- 
cja socjalistyczna, która doprowadziła do krwa 
wych zajść, została postanowiona po ogłosze 
niu decyzji Rady Państwa, zezwałającej na ze 
branie partji narodowej. Organizatorzy demon- 
stracji postarali się 0 zmobilizowanie  człon- 

  

— szarże policji konnej. 
ków miejscowej organizacji socjalistycznej, ko 
munistów i licznych bezrobotnych, którzy ©- 
trzymali rozkaz zajęcia wszystkich kawiarń w 
dzielnicy, gdzie miało się odbyć zebranie par 
tji narodowej oraz dostania się do sali obrad. 
Gdyby nie udało się dopuścić do zebrania — 
manifestanci mieli zerwać je, wywołując na 
sali zamieszanie i hałas. Manitestanci otrzymali 
rozkaz niecofania się przed czynnym oporem 
władzy, a nawet gwałtem, przerywając kordo 
ny poliąji, zamykające ulice. Manifestanci byli 
zaopatrzeni w torebki z pieprzem, które zosta- 
ły użyte w czasie starcia z wojskiem. 

Na krótko przed strzałami z karabinów ma 
szynowych jeden z przywódców  socjalistycz- 
nych odezwał się do swym zwolenników: — 
„Rewolucja jest dziś koniecznością. Zajmijcie 
ulicę i postarajcie się ją utrzymać'— Młodzi 
żołnierze bataljonu genewskiego, którzy w bar 
dzo słabej sile przybyli aby przywrócić porzą 
dek, nie byli nawet zaopatrzeni w naboje. 
5 ja który ich napadł, z łatwością ich roz 

roll, 

  

Demonstracje antyżydowskie w Poznaniu 
: STRZAŁY NA ULICACH. — 

POZNAŃ PAT. — Wczoraj późnym 

wieczorem doszło w pobliżu ul. Wroc- 

ławskiej do demonstracji antyżydowskiej 

urządzonej przez młodzież rozwiązańego 

OWP. Zajścia przybrały poważniejsze 

rozmiary, gdyż w czasie awantur doszło 

DWIE OSOBY RANNE. 

do strzelaniny. Dwie osoby zostały zra- 

nione, 7 osób aresztowano. Poranne pis 

tma poznańskie „Kurjer Poznański" i 
„ABC“ — uległy koniiskacie za podanie 

opisu zajść, nie odpowiadającego praw- 
dzie. 

Zamknięcie Uniwersytetu Warszawskiego | 
W REZULTACIE DEMONSTRACYJ AKADEMICKICH 

WARSZAWA (tel. własny): — De- 
cyzją Senatu Akademickiego i rektora 
prof. Ujejskiego uniwersytet warszawski 
zamknięty został na dwa dni. Zajścia, 
które stały się przyczyną zamknięcia u- 
niwersytetu, wydarzyły się wczoraj z po 
wodu pierwszej rocznicy tragicznej 
śmierci ś. p. Wacławskiego. 

Na pierwszym roku prawa po wy- 
kładzie studenci urządzili wiec, podczas 
którego poturbowano kilku studentów - 
żydów. 

W kościele św. Anny odbyło się 1a- 

Zajścia w 
KRAKÓW PAT — Młodzież wszechpolska 

urządziła we czwartek w Krakowie nabożeń- 

stwo za duszę Ś. p. studenta Wacławskiego—- 
Po nabożeństwie liczne grupy młodzieży prze 
chodziły ulicami miasta i wznosiły okrzyki an 
tyżydowskie. Jedna z grup wybiła kilka szyb 
w sklepach żydowskich oraz poturbowała las- 
kami miejscowego rabina, który broniąc się-- 

bożeństwo za duszę ś. p. Wacławskiego 
na które tłumnie zjawili się studenci z 
zielonemi wstążeczkami.— Po nabożeń- 
stwie tłum liczący około 2000 osób,. prze 

defilował przez Krakowskie Przedmieś- 
cie, Nowy Świat, i Aleją Ujazdowską. 
Po wysłuchaniu przemówienia b. preze- 

sa Bratniej Pomocy Curtiusa odbyło się 
odsłonięcie na wewnętrznej šcianie do- 
mu akad. tablicy ku czci ś. p. Wacław- 
skiego. 

W rezultacie wczorajszej demonstra- 
cji policja aresztowała 60 akademików. 

Krakowie 
zranił lekko nożem w rękę jednego z napastai - 
ków. Organa policji państwowej demonstrują- 
cych akademików rozproszyły, nie dopuszcza- 
jąc do dalszego gromadzenia się— Winnych 
wywołania awantur zatrzymano do dyspozycji 
władz sądowych-— W godzinach popołudnio- 
Wach i wieczornych w mieście panował spo- 

ój.. 
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Kto został odznaczony 
WIARSZAWA. PAT. — W dzisiejszym 

numerze „Monitora” ukazało się zarządze- 

mie IPana. Prezydenta Rzeczypospolitej, ma- 
dające order Orla Białego za. zasługi, po- 
łożone w pracy dla państwa, p. dr. inż, Ka- 
zimierzowi Bartlowi, profesorowi Politech 

niki Lwowskiej, b. prezesowi Rady Minist- 
rów, oraz J. Em. ks. dr. Augustowi kardy- 

nałowi Hlondowi, prymasowi (Polski, arcy- 
biskupowi gnieźnieńskiemu i poznańskie- 

mu. 

Również ukazało się zarządzenie pama 
Prezydenta, nadające krzyż komandorski 
z gwiazdą orderu Odnodzenia Polski p. dr. 
Kazimierzowi Władysławowi Kumanieckie 
mn, profesorowi Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego, za zasługi na polu pracy naukowej, 
za. działalność administracyjną i społeczną 

Krzyż komamdorski orderu Odrodzenia 
Polski otrzymali panowie: dr. Odon Buj- 
wid, profesor Uniwersytetu Jagiellońskie 
go Adolf Antoni Lachowicki - Czechowicz, 
prezes Sądu Okręgowego w Kielcach, za 
zasługi na polu onganizacji sądownietwa 
i pracę społeczną, Jan Demant, sędzia a- 
pelacyjny śledczy, za zasługi na polu wy- 
miaru sprawiedliwości, ks. biskup Kon- 
stanty Dominik za zasługi ma połu pracy 
narodowo - społecznej, dr. Eugenjusz Dziu 
żyński, radca Prokuratorji Generalnej, za 
zasługi w służbie państwowej, Henryk Ka- 
węecki, szef Gabinetu Ministra i szef Biura 
Personalnego w Ministerstwie Spraw We- 
wniętrznych, za zasługi na polu admimist- 
racji państwowej, Ludwik Kubiczek, pre- 
zes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, za za- 
sługi na polu sądownictwa, Jan' Kubisz, 
dyrektor szpitała w Cieszymie, za nnacę 
zawodową, dr. Zdzisław Lubomęski, wice- 
prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, 
za zasługi na polu administracji i orgami- 
zacji sądownictwia oraz w dziedzinie wy- 
miaru sprawiedliwości, Jan Maciejewski, 
sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 
za zasługi na polu wymiaru sprawiedliwo- 
ści, Bugenjusz Geisler, prezes Sądu Okrę- 
gowego w Wadowicach, za zasługi w służ- 
bie organizacji sądownictwa, Alfons Jan 
Głowacz, prezes Sądu Okręgowego w Za- 
mościu, za zasługi ma polu organizacji i 
administracji sądowej, dr. Wacław Grzy- 
bowski, poseł Rzeczypospolitej w Pradze, 
za zasługi na polu dyplomatycznem, Ro- 
man Mausner, naczelnik wydziału w Mimi- 
sterstbwie Spraw Wewnętrznych, za zasługi 
ma polu administnacji państwowej, Jani H- 
łaszewicz, prezes oddziału Prokuratorji Ge 
meralnej w Wilnie, za zasługi w służbie 
państwowej, dr. Maksymiljam Maiss, wice- 
prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, 
za zasługi na polu wymiaru sprawiedłiwo- 
ści, inż. Zygmunt Malawski, dyrektor Wyż 
szego Urzędu Górniczego w Katowicach, 
za zasługi na polu administracji władz gór 
miczych, dr. Marjani Massonius, profesor 
Uniwersytetu Stefama: Batorego w Wilnie, 
za zasługi na polu pracy narodowej i о- 
światowej oraz w dziedzinie nauki, sp. Mi- 
chalina .Mościcka za zasługi ma polu pra- 
cy społecznej, dr. Witold Eugenjusz Or- 
łowski, profesor Uniwersytetu Warszaw- 
skiego, za. działalność naukową i społeczną 
Laudomir Slendziūski, artysta-malarz, pro- 
fesor Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilmie, za twórczość artystyczną i zasługi 
na polu społeczno - artystycznem, dr. An- 
toni Stefanowski, lekarz w Warszawie, za 
działalność lekarską i społeczną ma tere- 

nie m. st. Warszawy, dr. Stanisław Tołło-- 
czko, profesor Uniwersytetu Jama Kazi- 
mierza we Lwowie, za działalność nauko- 

wą i pedagogiczną, ks. biskup dr. Kazi- 
mierz Tomczak, biskup-sufragan; djecezji 
łódzkiej, za zasługi na polu pracy społecz- 
nej, Stanisław Wyrobek, sędzia Sądu Naj- 
wyższego, za zasługi na polu wymiaru spra 
wiedliwości i orgamizacji sądownictwa, Ta 
deusz Zajączkowski, wiceprezes Sądu Ape- 
lacyjnego w Poznaniu, za zasługi przy or- 
ganizacji sądownictwa i za dlugoletnią wy- 
jątkowo gorliwą pracę w sądownictwie, dr. 
Konstanty Zakrzewski, profesor Uniwersy 
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, za za- 
sługi na polu pracy naukowej i pedagogicz 
nej, inž. Jam Zarański, emerytowany pro- 
fesor Akademji Górniczej w Krakowie, za 
zasługi dla: rozwoju polskiego przemysłu 
górniczego. 

Krzyż oficerski omderu Odnodzenia Pol- 
ski otrzymało 45 osób, m. im. pik. Bociań- 
ski, Stanisław Brun, Zygmunt: Chamiec. 

dyrektor Polskiego Radja, pastor Dietrich 
z Piotrkowa, Wamda, Landowska, inż. Mą- 
Czyński, prof. Kopeć, prof. Rott. 

Krzyż kawalerski otrzymało 120 osób, 
m. in. płk. Bednar, Józef Bieburowski, kon 
sul R. P. w Olsztynie, Michał Łubieński, 
radca MSZ., plk. Landau, prof. Henryk Ma 
Ścieki, Zofja Pranssowa, p. Dziekoński, 
konsul R. P. w Essen, p. Zienkiewicz, nad- 
ca konsulatu w Gdańsku. 

Złoty krzyż zasługi otrzymali: pani A- 
leksandra Pilsudska, Piotr Choymowski, 
Juljusz Kaden - Bandrowski, Zofja Szat- 
kowska (Kossak - Szczucka), Aniela Za- 
górska, dr. Adam Soltys, dyrektor Konser 
watorjum we Lwowie, Vlastimil Hoffman, 
Jam Rosen, Marja Dulemba - Wiołoszynow- 
ska, Amma: Młodziejowska - Szczurkiewi- 
czowa, Regina Zofja Fleszanowa, inż, A- 
leksander Olendzki, p. Paczowski, szef 
Biura Prawnego Prezydjum Rady Minist- 
rów, dr. prof. Kazimierz Rouppert, dyr. 
Franciszek Michejda, Tadeusz Dreżewicz, 
sędzia Sądu Najwyższego. 

NAGRODA NOBLA ; 
STOKHOLM PAT. — Nagroda Nobla w 

dziale literatury za rok 1932 przyznana zostaia 
pisarzowi angielskiemu Johnowi Garlsworthy'- 
emu. ` 

40, Za le 

ecznych, Oraz 

    

  

 



2 SŁOWO 

SILVA RERUM 25 lat na czołowym posterunku 
  

Kurjer Warszawski (307) porusza 
sprawę nauki robót ręcznych w szkole, 
przytaczając taką opinję inż. Przanow- 
skiego, dyr. Instytutu robót ręcznych: 

Uczeń, kończący szkołę średnią, powinien 
umieć obrobić deskę znać kilka zasadniczych 
łączeń drzewa, powinien umieć zlutować i zni 
tować dwa kawałki żelaza, ciąć, giąć i spawać 
szkło płaskie i rurkowe; powinien umieć zro- 
bić altankę, ławkę ogrodową, saneczki, kajak, 
nasty, umieć zbudować i założyć aparat га- 
djowy, reperować dzwonki i światło elektry- 
czne, dokonać łatwiej reperacji motoru gazo- 
wego, czy elektrycznego, a w miarę możności 
zapoznać się z mechaniczną tekarką i stru- 
garką“. 

Program ten rzeczywiście zasługuje 
: na uwagę, gdyż nasza młodzież ze szkół 
, średnich nie wynosi znajomości podstaw 
głównych rzemiosł i odznacza się wiel- 

‚ Кет niedołęstwem. 
Reorganizacja nauki robót ręcznych 

w szkole średniej wydaje się więc celo- 
wą. 

S й „O ile cała młodzież polska przejdzie przez 
poważnie nastawioną i szereg lat trwającą 
pracą warsztatową, to niezawodnie będzie mia- 
ło wielki wpływ na osłabienie antagonizmów Г. 
społecznych, których przyczyną jest nietylko 
różny poziom materjalny obywateli, ale może 
jeszcze w większej mierze — podział na pra- 
cowników umysłowych i fizycznych. Podnie- 
sienie pracy fizycznej do godności umysłowej 
niezawodnie wpłynie kojąco na walkę klas", 
(Z memorjału Tow. miłośników vobót ręcznych 
do ministerjum oświaty). Nie ulega wątpiiwo- 
ści, że szacunek dla pracy rzemieślniczej zdo- 
bywają t. zw. stery inteligentne wtedy, Zdy ja 
same poznają gdy przekonywują się, że trze- 
ba umieć, aby to rzemiosło postawić na odpo- 
wiednim poziomie. 

Jednocześnie zyskuje na tem i druga stro 
na zagadnienia: samo rzemiosio. To, co się 
widzi w pracowniach instytutu robót ręcznych, 
kształcącego nauczycieli, to jest sztuka stoso- 
wana, to, czego nam jeszcze wciąż ogromnie 
brakuje w życiu codziennem: piękna przedmio- 
tów użytkowych i solidności ich wykonania. 
Młodzież, przyzwyczajona w warsztatach szkol 
nych do pewnych wymagań pod tym wzglę- 
den, nie będzie zgadzać się z fuszerką i szpe 
totą, inaczej patrzeć będzie na przedmioty i 
stworzyć może wręcz inne wnętrza domów. 

Wreszcie arguinent wielkie wagi: — „Ро!- 
ska, jako kraj rolniczy, daje rekruta źle przy- 
gotowanego do obchodzenia się z nowoczesną 
bronią. Obecna armja potrzebuje dużo inżynie- 
rów, techników i rzemieślników, W Polsce 
tym zajęciom poświęca się cały odsetek tūd- 
ności, a więc na szkołę ególnoksziałcącą przy 
pada w Polsce obowiązek przygotowania pod 
względem technicznym przyszłych obrońców 
kraju”, 

Powstaje jednak sprawa stosunku ro- 
bót ręcznych do rysunków, a w związku 
z tem sprawa kształcenia nauczycieli: ja 
ki typ ma przeważać artysty — malarza 
czy też uniwersalnego rzemieślnika?... 

Zagadnienie to jest dość skompliko- 
wane! 

Głos Poranny przytacza rozmowę z 
kierownikiem pewnej miejskiej szkoty 
powszechnej na temat przerażającej nę- 
dzy, panującej wśród dzieci. 

Potrzeb jest dużo. Niewiadomo wprost ko 
mu pomagać. 

Najważniejszą jednak rzeczą jest głód, 
straszny, odbierający dzieciom siły do nauki i 
wyniszczający wątłe organizmy. 

Nasz lekarz szkolny jest pełen przerażenia. 
Wciąż alarmuje, zwracając uwagę na zastrasza 
jące pogarszanie się stanu zdrowia dzieci. My 
wiemy, jak należałoby temu zaradzić, ale nie- 
stety, jesteśmy bezsilni. т 

— Czy obecnie prowadzi 
nie dzieci? 

— jeszcze nie. Czekamy na decyzję i na 
pieniądze. Wyśłaliśmy dane, dotyczące liczby 
dzieci, potrzebujących pomocy w postaci do- 
żywiania. Decyzja dotąd nie nadeszła. 

— A tymczasem dzieci głodują? 
Kierownik szkoły rozłożył ręce. 

się dożywia- 

Głodne dzieci... Czy może być coś 
bardziej tragicznego i gwałtowniej po- 
trzebującego pomocy?.. Lector. 

  

Komenda Obwodu Przysposob. 
Wojsk. 1 p.p. Leg. mistrzem w 
strzelectwie na terenie DOK III 

W zawodach strzeleckich P.W. na terenie 
DOK III pierwsze miejsce i tytuł mistrza na 
rok 1932 — 33 zdobył Obwód PW. 1 p.p. Leg. 
w Wilnie, W związku z powyższem w dniu 
tl listopada rb. o godz. 10 na Placu Napoleo- 
na w obecności przedstawicieli władz wojsko- 
wych i P.W. odbędzie się uroczyste wręcze- 
nie przez Dowódcę 1 Dyw. Leg. proporczyka 
Komendantowi Obwodu PW. 1 p.p. Leg. i 
delegacyj mistrzowskich hufców z tegoż ob- 
wodu w składzie: dwóch delegatów z huica 
gimn. im. J. Lelewela, 1 delegat z hufca Semi- 
narjum Nauczycielskiego i 1 delegat z hufca 
szkoły Salezjańskiej. 

Ksiądz prałat Jan Uszyłło obchodzi 
dwudziestopięciolecie pracy na stanowi- 
sku Rektora Seminarjum  Duchownegu 
w Wilnie. 

Dwadzieścia pięć lat rektorstwa w 
okresie największych burz i  dziejo- 
wych przeobrażeń, — jakże to wietki 
szmat czasu!.. I z jakim szacunkiem, po 
dziwem i uznaniem trzebji spoglądać 
na człowieka, który wytrwał na swym 
cdpewiedzialnym posterunku i nie wy- 
puścił z rąk steru kierowanej przezeń 
nawy!.. 

Urodzony 17 VI. 1871 r. i pochodzą 
cy z pow. lidzkiego, ks. Uszyłło nauki 
po serał w gimnazjum wileńskien, póź- 
niej w Seminarjum Duchowuem, iów- 
nież w Wilnie, a wreszcie w Akademii 
Duchownej w Petersburgu. 

W r. 1594, tj. od chwili ukończenia 
Akadeni, ks. Uszyłło objął stanowisko 
pro.esera Seminarjum, którego uczniem 
był sam, i na stanowisku tem trwał w 
ciągu dziesięciu lat. Od 1904 do 1907 

był proboszczem kościoła św. Rafała; 
w r. i907 znów wrócił do Seminarjuri, 
iym razem już na stanowisko Rektora. 

1 eto upłynęło dwadzieścia pięć iat 
wytirvslej pracy na tak odpowiedzialnej 
placówce... 

(zy trzeba tłumaczyć, jaką rolę od- 
grywało Seminarjum Rz. Kat. w Wiln'e 
w okresie niewoli?.. Czy trzeba odtwa- 
rzać dzieje i przeżycia tej niezależnej 
wysepki katolickiego ducha i  katolic- 
kiej myśli?.. Czy trzeba wskazywać na 
niezwykłe, nieraz wprost potworne trud 
ności, z któremi musiało walczyć Seini- 
narjum Duchowne, a których główny 
ciężar spadał, rzecz jasna, na Rektora? . 

Nie wiemy, czy ks. prałat ]. Uszyłło 
spisywał wspomnienia przeżytych chwil, 
ale jeżeli posiada lub napisze pamiętnik, 
będzie to dokument wielkiej wagi!.. 

Dziś Seminarjum Duchowne Wileń- 
skie ma już daleko — роха sobą okr2s 
burz i walk; może więc Czcigodny Ju- 
bilat z dumą i radością rzucić okiem 
wstecz, aby zmierzyć swój własny wy- 
siłek, od łat młodzieńczych związany z 
ukochaną uczelnią duchowną, której był 
uczniem, profesorem i rektorem. 

Środa karaimska 
Ostatnia Środa: Literacka. poświęcona 

była starej, a tak orygimalnej kulturze ka- 

raimskiej. 

P. Wiktor Piotrowicz, znawca wyznań 

wileńskich, wypowiedział gorące słowo 

rstępne, którego wytwiorną forma: zamy- 

ikała wyczerpującą charakterystykę życia 

i działalności religijno - maukowej J. E. 

Hachana Seraja Bej Szapszala. 

Po słowie wstępnem usłyszeliśmy część 

wokalną. Złożyły się na mią pieśni kara- 

imskie, już to smętne i zawiodzące, już to 

wesołe i skoczne, świadczące o bogactwie 

motywów karaimskiej muzyki ludowej. 

Odśpiewaly je przy hucznych oklaskach 

zelnie -wypełnionej sali pp. Wialentyna 

i Halina Łobanasówny,  akompanjowała 

zaś nia. fortepianie p. Lidja Szole. 

Po przerwie J. E. Hachan Seraja Bej 

Szapszał wygłosił obszermy i miezmiennie 
ciekawy odczyt, w którym, opierając się 

na bogatym materjale historycznym, wy- 

kazał, że odwiecznia kultura narodu ikara- 

imskiego w istocie swtojęj jest odrębna i 

oryginalna, majważniejszemi zaś obecnie 
jej ośrodkami są, jak wiadomo, Krym i 

"Troki. Odczylt ilustrowały obficie przeźro- 
cza. : 

Środa odbyia się przy wyijątkowo licz-- 

mem iaudytorjum. Jest ono dowodem, jak 

sendeczne zainteresowanie budzą śród Wil- 

miani bliscy nam, a jednak egzotyczni Ka- 

raimi, zawsze wierni obywatele Rzeczy- 
pospolitej. w. 

LIKWIDACJA LOMBARDU 
Biskupia 4. 

OSTATNIE DNI WYPRZEDAŻY 

  

  

      

    
KES ZDDEWOEZES ZO RIOZŹĄ IT RÓŻ GEAÓESDOEOW RIZRONEŚ NSNIESSA VISTIEK 

1.200-lecie zakonu 0.0. Redemptorystów 

liustracja nasza przedstawia fragment z 
uroczystości poświęcenia pomnika W dzięczno- 
ści dla św. Klemensa Marji Hofbauera, redem- 
Ptorysty, z okazji 200-lecia zakonu, ktory 
założony został 9 listopada 1732 r. Św. ki“ 
mens pracował w Warszawie 20 lat a miano- 
wicie od r. 1787 do 1808 i otrzymał nazwę 

    

   
12. XV. 

    
1932 r. NIWIĘKSIA A 

Apostoła naszej stolicy. Poświęcenia pomnik, 
który ustawiono na Nowem Mieście, przed kla 
sztorem P.P. Saktamentek, dokonał ks. biskt.p 
Gall, w obecności licznych przedstawicieli du- 
chowieństwa wyznania rzymsko-katolickiego i 
obrządku wschodniego, prezydenta m? Warsza- 
wy inż. Słonimskiego i tłumów wiernych. 
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СВ przedadwentowa 

  

W sposób skromny, 
inoże, był obchodzony 
w dn. 10 bm. 

Zrana msza św., celebrowana przez 
Jubilata w kościele św. Jerzego, —- z 
podniosłem kazaniem kolegi i jednego 
z najbliższych współpracowników, 
ks. kanonika Lubiańca, — po południu 
zamknięta akademja w gmachu Setina- 
rjum — i skromna biesiada w gronie 
kapłanów... 

Szersze masy społeczeństwa nie nog 
ły wziąć czynniejszego udziału w zbio- 
rowem uczczeniu Jubilata, — ale nap 
no nie było w naszem  społeczeńs 
jednostki, któraby nie doceniała znacze- 
nia radosnego jubileuszu i któraby nie 
pragnęła złożyć Jubilatowi serdecziiych 
życzeń długiej jeszcze i, jak zwykle, o- 
wocnej pracy!.. 

Ad multos annos!.. 

aż za skroniry 
rzadki jubileusz 

    
© 

M. z. 

  

  

  

Na ilustracji naszej widzimy jeden z frag. 
mentów coraz bardziej rozbudowującej St: 
Gdyni, a mianowicie molo węglowe i basen 

Rozbudowa Gdyn: 

  

    
węgłowy z licznemi torami kolejowemi i 
rawiami do przeładunku węgla. 

26- 

  

Gdy Hindenburg oddał swój głos 
Korespondent „Daily News* znany 

angielski literat tak oto relacjonuje chwi 
lę, gdy prezydent Reichu stanął przed 

urną: 
„W ten szary berliński ranek nie ja jeden 

czekam przed tem jedynem w całych Niem- 
czech biurem wyborczem, gdzie nie będzie tłc- 
łku — gdyż tu głosują tylko dostojnicy pań: 
stwa. Na tę właśnie koncepcję poszedł rząd: w 
innych krajach dzieje się zazwyczaj tak, że 
gdy Głowa kraństwa lub dygnitarze jego stają 
przed urną, uprzedzony komisarz wyborczy 
im jednym pozwała ominąć kolejkę. „Nikt nie 
powinien omijać" — powiedzieć «niał Hinden- 
burg — i oto teraz kilkudziesięciu wysokich 
dygnitarzy państwa nie będzie tracić czasu na 
czekanie, czasu drogiego u kierowników z tru 
dem przebijającego się przez zwały trudności 
okrę 

. 

i Rasy P.K.0 
  

Godzina 10, minut 10, Czterech  policjani- 
tów. Po obu stronach ulicy dość gęsto skupio- 
ny tłum ludzi. Są to niemiecko - narodowi, U- 
derza fakt, że są to przeważnie ludzie w wie- 
ku jakichś 40 — 50 lat najwyżej, raczej 40 iat. 
Bardzo mało kobiet. Bardzo miało twarzy szcze 
gólnie zbiedzonych, proletarjackich, jeszcze 
mniej twarzy ludzi z pokolenia w pokolenie bo 
gatych... Raczej niema, ani jednych, ani dru- 
gich. To, co jest to jest jeden jedyny typ: iu- 
dzi co przeszli wojnę na linii, w twardych ka- 
drach żołnierskich i których warsztaty pracy, 
codziennej pracy wmontowane były dość sil- 
nie, wbudowane w solidną rezerwę oszczędno- 
ści, życia wedle stanu i wedle kalkulacji”, że 
kryzysowi dały się tylko nadgryźć, ale że nie 
był on pałem, rzuconym ręką sabotażysty mię 
dzy koła i tryby ich maszyny: 

Przed bramę lokalu wychodzi tęgi pan w 
narzuconym ledwo czarnym płaszczu i w cCy- 

  

otwarte są: dla wołat i wypłat oszczędno- 

ściowych oraz dia wpłat na konta czekowe 

od gedz. 8 do 13 i od 17 do 19 

: 

Mickiewicza 7 

ё dla wypłat czekowych: 

od godz. 8-ej do 13-ej. i 
  

  

Tragiczna jazda na dachu wagonu 
LIDA. — W dniu wczorajszym dnia 16 bm. 

zdarzył się niezwykle tragiczny wypadek na 

szlaku kolejowym Baranowicze — Lida. Mia- 
nowicie konduktor pociągu nr. 312 Ignatowicz 
zauważył z dachu wagonu spływającą krew. 
Okazało się niebawem, że na dachu jechał ja 

  

kiś człowiek bez biletu. Najwidoczniej nieszczę 
śliwy ude:zył giową o kant muru pod wiaduk 

tem baranowickim, ponosząc Śmierć na miej- 

scu. O godzinie 21 przywieziono zwłoki do 

Lidy i przekazano do kostnicy. Zabitym oka- 

zał się niejaki Jan Gliński rodem z Wilna. 

lindrze w ręku. Typowy berliński mieszczanin. 
Tłum ścieśnia się około chodnika, a fotografo 
tie nakierowują swe aparaty... Wiemy, że to 
właśnie zadzwięczał w lokalu wyborczym о- 
czekiwany telefon adjutantury. I właśnie wy- 
pada dłaga czarna limuzyna — jakiś ciężki 
niemiecki wóz — z fanjonem o barwach re: 
publiki. Panowie z wyborczego lokalu stoją u 
drzwiczek samochodu. Ten wysoki pan w 
środku „der alte Herr“ -— to ieldmarszatek. 

Wielkie „hoch!“ niemiecko - narodowych i 
znowu „hoch!“. Prezydent już znikł za drzwia 
mi. Policjant odpycha ziekka tłum od samo- 
chodu. Chwila, Prezydeat Hindenburg ukazuje 
się znowu. Równie szybko, jak przedtam, wra 
ca do auta. Ktoś zastępuje drogę. Cu$ mówi: 
Zukosa widzę uśmiech EE Ten ktoś 
kłania się sztywno, niezgrabnie. Był to — do 
wiaduję się — były żołnierz z 3-g0 pik gwar 
dji pruskiej, który chciał ziożyć swem:1 szejo- 
wi życzenia. Ale tymczasem samochód właśnie 
rusza. Za szybą, w czerai widzę jeszcze cięzką 
syiwetkę człowieka, do którego w myśli na- 
wet i na recepcjach w pałacu republiki przy 
lega i odstać nie chce polowy pruski „ield- 
grau“. PREST. 
| R i a aaa a 2 

ZDROWiE — TO BEZCENNY 
SKARB DLA WSZYSTKICH 
Nawet przy największej rozbieżności zdań 

i różnicy światopoglądów, wszyscy ludzie 
zgadzają się na jedno: że zdrowie jest najcen- 
niejszym skarbem na Świecie i należy jega 
szczególnie strzec i chronić. Wszyscy mamv 
dnie i okresy zupełnego braku apetytu, kiedy 
dolegliwości żołądkowe i ogólny rozstrój, da- 
ją się nam dotkliwie we znaki, czujemy się 
zmęczeni i -wyczerpani. Jesteśmy niedyspono- 
wani, nie czujemy się zdolni ani do pracy ani 
do zabawy. Jakakolwiek byłaby tego przyczy 
na, w większości wypadków Ovomaltyna spro- 
wadza zmianę na lepsze. Ovomaltyna nie jest 
lekarstwem, lecz odżywką witaminową, zawie 
rającą substancje niezbędne dla odżywiania 
organizmu ludzkiego. Ovomaltyna, zwalczając 
skutecznie osłabienie, pomaga organizmowi w 
walce z chorobą. Pozatem dzięki swojej nau- 
kowo uzasadnionej budowie i swemu  skła- 
dowi jakoteż dzięki swym zaletom pokarmu 
skendensowanego i łatwoprzyswajalnego, od- 
powiada Ovomaltyna tym wszystkim wyma- 
ganiom, jakie stanowią obecne warunki wzimo- 
żonego tempa życiowego. Ovomaltyna doprc- 
wadza choremu organizmowi w skoncentrowa- 
nej formie najbardziej wartościowe substancje 
odżywcze, wyrównując w ten sposób powsta- 
ły niedobór. Ovomaltyna jest łatwostrawna i 
działa skutecznie wszędzie tam, gdzie zwy- 
czajne pożywienie nie wystarcza. Ovomaltyuę 
nabyć można we wszystkich aptekach i skla-- 
dach aptecznych (drogerjach). Próbki i bro- 
szury wysyła bezpłatnie Fabryka Chemiczn - 
Farmaceutyczna dr. A. Monder S. A, Krakow, 

  

fiarcerstwo na Wileńszczyźnie „Orasta © ziemię” 
W! najbliższych tygodniach rozpocznie 

intensywną działalność Komitet Budowy 
Stanicy Harcerskiej im. Bisk. Wł. Ban- 
durskiego w Wiilnie, który zostanie zonga- 
nizowany po likwidacji Komitetu Obcho- 
du 20-lecia Harcerstwa. 

W Komitecie tym istnieje Sekcja Bu- 
dowy. Stanicy, pod przewiodnictwiem p. imż. 
H. Jensza, która uzyskała już teren pod 
budowę stanicy. Dalsza akcja pójdzie w 
kierunku opracowania planów budowy i 
zdobycia środków finansowych. 

Stanica ta będzie żywym pomnikiem ku 
uczczeniu zasług śp. Bisk. Władysława 
Bandurskiego, długoletniego przewodniczą 
cego Oddziału IWiileńskiego Zw. Harcer- 
stwa Piolskiegio. 

Niezależnie od tej projektowanej bu- 
dowli, została już zbudowana przystań har 

cerska „Blękitnej Jedynikii Żeglarskiej 
Wil. Druż. H. miad Wilją. Przystań ta bę- 

dzie ośrodkiem i podstawą pracy żeglar- 
skiej i wogóle sportów! wodnych wileńskie- 
go harcerstwa. 

W Głębokiem zorgamiizował się komitet 
budowy Staniey Harcerskiej 1-szej druży- 
my Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. Plan 
akcji pnzewiduje, že stanica zostamie od- 

daną do użytku w przeciągu trzech lat. 
Jak więc widzimy, Hancerstwo na Wi- 

ieńszczyźnie „głęboko zapuszcza korzenie” 
1 „wrastla: wi ziemię”. 

Wspaniały wynik akcji obozo- 
wej Wii. Chorągwi Harcerzy 
Pomimo trudnych warunków matenjal- 

nych, akcja obozowa drużyn| 'Wileńskiej 
Chorągwi Harcerzy znacznie wzrosła. 

Nie mówiąc o tak wielkiej imprezie har- 

censkiej jaką był pamiętny Wilnu Zlot ku 
uczczeniu 20-lecia Harcerstwa na Wileń- 
szczyźnie, który zgromadził 751 harcerzy i 
426 harcerek, odbył się cały szereg in- 
nych obozów i kursów, a nawet wypraw na 
tereny zagraniczne. 

Ogółem 'w lecie b. r. Chorągiew Wi- 
leńska Harcerzy zorganizowała: 2 kur- 
sy instruktorskie, 40 obozów stałych, 15 
obozów wędrownych ji 4 obozy lub kolonje 
ruchowe, razem 56 kursów i obozów. W 
obozach tych brało udział 1,083 harcerzy 
t. zw. hareerzodni było 14.840. Koszt akcji 
obozowej wyniósł przeszło 28.000 złotych ; 

[al    

które zostały wpłacone głównie z fundu- 
szów harcerskich. 

W porównaniu do roku ubiegłego akcja 
obozowa znacznie wzrosła. Różnica ta wy- 
mosi: 34 obozy, 612 harcerzy w obozach i 
2.023 t. z. Hamcerzodni. | 
Ważnym momentem w życiu obozowem 

Chorągwi był udział „Czarnej Trzynastki* 
Wil. Druż. Hare. w Zlocie Skautów Fstoń- 
skich na którym to Zlocie „Czarna Trzy- 
nastka” w. myśl decyzji Naczelnictwa Z, H. 
P. reprezentowała Polskę, oraz udział „Błę- 
kitnej Jedynki Żeglarskiej" Wil. Druż. 
Harc. w Narodowym a później i Między- 
narodowym Zlocie Skautów Wodnych, na 
których to Zlotach „Błęk. Jedynka Żegl.* 
reprezeniowała Chorągiew, zdobywając 
II-gie m. w zawodach o tytuł mistrz, d-ny 
polsk. Międzyn. Zlotu Skautów - Wodn. 

Prawdziwie harcenskim wyczynem był 

spływ kajakowy kilkudziesięciu harcerzy 
Chorągwi, którzy przybyli kajalkkami prze- 
stnzeń od Grodna do Tczewa, a później o- 
bozowali na ZL. Sk. Wod. Splyw ten był 
zorganizowany, przy b. wydatniej pomocy 
Okręgowego Urzędu W. F. i P. W. w 
Grodnie, dzięki zainteresowaniu p. pułk. 
M. Frydrycha i p. kpt. Reliszki. 

Komisarz Międzynarodowy ZHP 
© „Czarnej Trzynastce” 

W pismach harcerskich „Haremistrz* 
i „Harcerz* ukazały się artykuły o zlotach 
miedzynarodowych, pisane przez Komisa- 
rza. Międzynarodowego ZHP. Hm. J. Woł- 
kowicza, w których pisząc o Zlocie Skau- 
tów: Estonskich, w ten sposób wyraża się 
o reprezentacji. polskiej: „Reprezentacyjna 
miasza „Czarna Trzynastka Wileńska Druż. 
prezenitowiala się ma Zlocie znakomicie. — 
Wispaniale urządzohy obóz, prawdziwie 
harcerskie zachowanie się chłopców, ich 
ładna. postawa i uprzejmość w stosunkach 
z bnaćmi-skautami, zjednały naszej repre- 
zentacji pełny szacunek i sympatję wśród: 
uczestników zlotu, co szezególniej uwydat- 
niło się, gdy cały obóz zlotowy z wyjątkiem 
naturalnie Litwinów, uczestniczył w ma- 
nifestacji mia cześć maszej reprezentacji w 
momencie zapowiedzianego odjazdu. 

Dzielna „Czamma Trzynastka" Wileńsk. 
Druż. spełniła doskonale swój zaszczytny 
obowiązek". 

  

V Związkowe Zawody Strze- 
lecko-Łucznicze w Warszawie 

W ubiegłym tygodniu odbyły się w 
Warszawie V Związkowe Harcerskie Zawo 
dy Strzelecko - Łuczne. 

Zawodnik reprezentujący | "Wilenski 
Chorągiew Harczenzy, hare. Wazbis Prze- 
тоуб!алу zdobył mistrzostwo ZHP. w strze- 
lamiu jun. z broni małokal. ma odl. 25 m. 
i magrodę Naczelnika Głównej Kwatery 
Harcerzy. 

Harcerz Wazbis z „Czarnej Trzynastki* 
Wii. Druż. Hart., w! czasie zawodów o mis- 
trzostwo Chorągwi Wil. przed kilku mie- 
siącami również zdobył I-sze miejsce w tej 
ikonikurencji i to było przyczyną wysłania 
go do Warszawy ma Zawody Związkowe. 

ERB EET TOS 

Cień Frankensteina 
Kolorowa lampa rzucała fantastyczne świa 

tła dookoła, pogłębiała cienie i przedziwnie 
modulowała kształty otaczających przedmio- 
tów. Był to jeden z tych późnych wieczorów, 
gdy świąteczni goście zdążyli już odejść tak, 
że pozostali tylko sami swoi, sami najbliżsi. 
W powietrzu jeszcze dzwoniły echem  ostat- 
nie pożegnalne okrzyki. Wśród pozostałych 
osób panowało milczenie. Być może, między 
zebranych zakradł się malenki cień znużenia, 
ale rozkołysane umysły odrzucały na bok wszel 
ką myśl o spaniu. W takiej chwili najlepiej się 
gwarzy. To też nikt się nie zdziwił, gdy jeden 
z panów przerwał milczenie: 

— Opowiem państwu, mój sen z przed 
paru miesięcy, ale który żywo utkwił mi w 
pamięci. Otóż śniło mi się, że jestem jak zwy- kle, jak codzień w mojem biurze. Załatwiam 
właśnie jakąś ważniejszą korespondencję, gdy 
nagle bezszelestnie otworzyły się drzwi. Nie 
widziałem tego, ale poczułem jak gdyby lekki 
powiew wiatru. Odwróciłem głowę i  zdrę- 
twiałem: o drzwi przedziwnie zautomatyzowe- 
nym krokiem szedł człowiek — potwór, któ- 
rego zobaczyłem parę dni wcześniej w filmie 
„Frankenstein“. 

Potwór milcząc zbliżył się do biurka, polo 
żył na niem jakieś kolorowe pudełko i wy- 
ciągnął w moim kierunku ostrym  ruche'a 
otwartą dłoń. Opanowałem moje wzruszenie, 
choć czułem, że pot mi wystąpił na czoło. Się- 
gnąłem po jakąś monetę do kieszeni i rzuci- 
łem ją do ręki potwora, który nie przemówiw- 
szy ani słowa, oddalił się. 

Badanie woźnego i paru osób z perso- 
nelu nie dawały mi żadnych wyjaśnień. ?> 

  

   

W WIRZE STOLICY 
SŁAWA MICKIEWICZA  BLEDNIE 

WOBEC NURMIEGO 
W szkole powszechnej dla chłopców mo- 

ralnie zaniedbanych (taki warszawski przed- 
sionek Studzieńca) jedna nauczycielka dała 
swym 30-tu apaszom z VI oddziału do wypeł- 
nienia mały kwestjonarjusz. Pytania i odpo- 
wiedzi były następujące: 

Kto to jest Gandhi? 
— Murzyn, co może nie jeść! — brzmiała 

większość odpowiedzi. 
— Jakie miasto jest największe na świe- 

cie? 

— Warszawa! Dwóch napisało: — Kra- 
ków, a jeden: — Ameryka! 

— Kto rządzi w Anglji? 
— Prezydent! byli i tacy co sądzili, że: 

— premjer! 
— Jaka jest największa rzeka na świecie? 
— Wołga! — Wisła! — Brazylja! 
— Kto to jest Piłsudski? 
— Generał polski! — prezydent! — czło- 

wiek, o którym ciągle mówią! 
— Co czytałem Mickiewicza 
— Dzieci kapitana Granta! — Winetu! 
— Jaki wynalazek XX-go wieku najbar- 

bardziej mnie zdumiewa 
— Yo-yo! 

— Kto to jest Nurmi? 
— Najlepszy biegacz świata, Finlandczyk, 

zwycięzca paru olimpjad, obecnie zadowowiec! 
— Jakiego człowieka poznałbym najchęf- 

niej? 
— Kusocińskiego! — Nawrota! — Buła- 

nowa! 

Chłopcy moralnie zaniedbani, to nie są 
idjoci, odwrotnie, współczynnik ich inteligen- 
cji jest nieraz bardzo wysoki — są to apaszę- 
ta, młodociani złodzieje, dzieci © złych  skłon- 
nościach. Zarówno nauczycielka jak inni ish 
wychowawcy wkładają im łopatą w. głowę 
kto to Mickiewicz, kto Piłsudski, gdzie jaka 
rzeka, jakie miasto. Ziewają, grają w guziki, 
wagarują.. O sporcie nigdy nikt im w szkole 
nic nie mówi, a jednak jedyne pytanie, aa 
które wszyscy bez wyjątku dobrze odpow:e- 
dzieli było: — Kto to Nurmi? 

Niektórzy chłopcy sprzedają gazety, wszy 
Scy czytają je chętnie, ale ideałem ich jest 
Nawrot, nie Gandhi. 

Korpus pedagogiczny czytając tę małą 
ankietę załamał ręce: — dlaczego te lebesy 
nie pamiętają ani siowa o marszałku i Mic- 
kiewiczu, o których ględzimy ciągle, a pamię- 
tają wszystko o Nurmim, o którym my mamy 
ledwo zamglone pojęcie 

Widocznie to dla nich ciekawsze! 

Karol. 

W MAGISTRACIE STRAJKUJĄ 
INTELIGENTNIE 

Gandhiemu ustąpiono, Czeremysa siłą od- 
żywiają mleczną lewatywą, ale co będzie z 
trzema tysiącami urzędników magistratu? W 
sobotę przesiedzieli na znak protestu do 6-ej 
wieczór w biurach, w poniedziałek postanowili 
wogóle z biur nie wychodzić póki im pensji 
nie wypłacą. „Umrzemy przy buirkach z gło- 
du!" — oświadczyli — „magistrat będzie mu- 
siał sprawić nam pogrzeby”... Urzędnicy ro- 
bią już zakłady, kto umrze pierwszy z wy- 
cieńczenia, a kto ostatni; przyłapano jednego 
referenta na szachrowaniu, założył się, że umrze 
pierwszy — wykryto, że już w poniedziałex 
był naczczo od 2 dni, wobec tak nieuczciwego 
powiększenia swych szans, zerwano z nim za- 
kład 

Naturalnie praca w magistracie nie wre. 
"Trudno pracować z myślą, że wkrótce będzie 
się głodnym. Urzędniczki okupują telefony, 
dzwonią do wszystkich znajomych: 

— Hallo! to ty Kudłasiu? Wyobraż sobie 
strajkujemy! głodujemy! za parę godzin może 
już będę martwa z wycieńczenia; nie, nie -— 
nic mi nie przynoś, dobro sprawy na tem u- 
cierpi... 

Magistrat nie płaci pensji od wrześnią, ale 

podatki ściąga, komornicy opisują,  licytują. 
Czy to nie zabawne, że magistraccy sekwestra 
torzy przychodzą do swoich kolegów  biuro- 
wych i wynoszą im ostatnią szafę za  nieo- 
płacony podatek lokalowy na rzecz miasta. 

Jeden dzień prawdziwego strajku urzęd-- 
ników, przyniósłby koło miljona strat. Taki 
dział od widowisk — 50 osób — zaprzesta- 
nie wydawania biletów i co poczną kina. te- 
atry, sale koncertowe Albo się przymkną, a!- 
bo będą wpuszczać publiczność za swojemi 
biletami, wymykając się tem z pod wszelkiej 
kontroli — magistrat dostanie w obu okoficz- 
nościach figę. 

Gazowi robotnicy strajkowali, bo chcia- 

no im obciąć 600-złotowe pensje, piekarze, bo 
uważali, że 300 to za mało, urzędnicy, bo 

200-złotowe pensje im zalegają. A w Rumu- 
nji nie płacą po pół oku-i dobrze, ale ca-. 

prawda kasjer biorąc tam pieniądze za bilet 
mówi: — „daję panu bilet o dwie stacje krót- 

szy — muszę przecie żyć, konduktor zrozu- 
mie”... I to system. Karol 

chwili zanurzyłem się w mej pracy, zwłaszcza, 
że za parę minut miała się rozpocząć jakaś wa- 
żna dla mnie konferencja. Gdy wychodziłem 
z biura, machinalnie sięgnąłem po kolorowe 
pudełko. Ku memu zdziwieniu wewnątrz znai- 
dowały się papierosy w najbardziej fantasty- 
cznych różnokolorowych gilzach. już zapom- 
niałem o potworze i pierwszą moją myślą by- 
ło, że przecież moja narzeczona. przesadnie 
stara się dopasować wszystkie podręczne szcze 
góły do barwy swych sukien. Jakoż po chwii 
kolorową paczkę wręczyłem mej narzeczonej. 
Oczywiście, narzeczona moja  natychmia++ 
chciała zobaczyć, jak będzie wyglądał papie- 
ros na tle bronzowej sukni. Jakoż z uśmie- 
chem zapaliła papierosa i... w tej chwili pa- 
dła martwa na ziemię. 

Przebudziłem się ze zduszonym w gardie 
okrzykiem. Przez szyby blady jesienny dzie:+. 
Przypomniałem sobie w tej chwili, że rzeczy- 
wiście od paru dni na mem biurku leży pudeł 
ko papierosów swojej roboty t. zw. „szwarc- 
wek”, które kupiłem od nieznanego sprzedaw- 
cy. W tej chwili też uprzytomniłem sobie, że 
przez zaśnięciem czytałem w gazecie ostrzeżo- 
nie, i papierosy „szwarcówki* są ręcznie wy- 
rabiane w najstraszliwszych antyhigjenicznych 
warunkach, iż są one roznosicielami najstrasz - 
liwszych chorób... Towarzystwo znowu zapa- 
dło w milczenie. J D. W. 

  

«6 zaproszenia otrzymywać można w Biurze 

Tygodnia Akademika — Wie!tka 24 w go- 
dzinach urzędowych. 
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Dochodzenie w sprawie zabójstwa Purty 
WILNO. — Wczoraj w południe od- 

był się pogrzeb zmarłego tragicznie 
przedsiębiorcy budowlanego Stefana Pur 
ty. 

Nieco: poteni, komornik sądowy, dzia 
łając z polecenia władz  prokurator- 
skich, opieczętował pozostały po zmac- 
tym majątek. : 

W wyniku dalszego dochodzenia na 
jaw wyszły pewne okoliczności, pozwa- 
łające wysnuć przypuszczenie, że mor- 
derczyni była z kimś w zmowie i że © 
sającem nastąpić w nocy z poniedziałku 
na wtorek zabójstwie wiedziały również 
i fame osoby. 

Wacnód sieńcz g. 6.21 

  

Marcina 
Jutro 

Krystyna 
| PRRJÓLRA HP 

KUMUNIKAT STACJI METEOROLG- 

GRCZNEJ U.S.B, W WILNIE 

Z DNIA. 10 LISTOPADA 
Cisnienie średnie: 773. 

Temperatura średnia: +5. 

iemperatura najwyższa: --6. 

Temperatura najniższa: --4. 

Opad: — # 
Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki wzrost. 
Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.L.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

w kraju pogoda chmurna i mglista, 
— №№№і z dźdżą, zwłaszcza w godzinach 

jych.. — W ciągu dnia niewielkie prze- 
— Nocą przymrozki, — W dzień tem 

peratura od 6 do 8 stopni — Słabe wiatry 
zachodnie. 

Zachód słońce į 1524 

  

NABOŻEŃSTWA 
— NABOŻEŃSTWO W KIENESIE.— 

Karaimska Gmina Wyznaniowa komuni- 
Kuje, że nabożeństwo z okazji obchodu 14- 
lecia miepodległości, odprawione będzie w 
Kienesie dziś, 11 listopada, o g. 10,30. 

MIEJSKA 
— WYJAŚNIENIE MAGISTRATU. -— 

Wobec ukazania się w pnasie wileńskiej w 
dmiach 8 i 9 listopada br. motatek o likwi- 
dacji Urzędu Przemysłowego I instancji 
Magistratu m. Wilna, Magistrat podaje do 
wiadomości, że motatki te nie odpowiadają 
prawdzie, gdyż z mocy rozponządzenia Pre 
zydenta Rzeczypospolitej o prawie przemy- 
siowem, art. 131, z dnia 7 czerwca 1927 r. 
(D. U. R. P. Nir. 35 poz: 468), ma terenie 
m. Wiina władzą przemysłową I instancji 
jest Magistrat. 

— $Śldepy w dniu dzisiejszym. — Handel 
w dmiu dzisiejszym może odbywać bez żad- 
nych ograniczeń. Pożądane jednak jest, by do 
godz. 2 p.p, sklepy w śródmieściu były za- 
mkniete, 

— Newa studnia artezyjska. — Dla potrzeb 
stacji pomp będzie wybudowana w ogrodzie 
Bernardyńskim nowa studnia artezyjska. 

— Wydatki na ochronki dziecięce. — Do- 
tacje miejskie na utrzymanie ochronek dziecię- 
cych zostały znacznie zredukowane. 

Każdemu dziecku urwano 3 zł. miesięcznie 
co bezwzględnie odbije się na budżetach o- 
ehronek t tak skromnie prowadzonych 

— Ulica Zygmuntowska. — Wobec ukoń- 
szenia robót nadbrzeżnych na ul Zygmuntow- 
skiej, magistrat przystąpi wkrótce do całkowi 
tego uporządkowania tej ulicy i alei przybrzeż 

„nej 
— Emeryci miejscy. — W wykonaniu pla- 

nu oszezędnošciowego magistrat przeniósł о- 
statnio na emeryturę 80 pracowników, — wy 
konywaną zaś przez nich pracę przelał na po- 
zostałych pracowników. 

— Przejście ulicy Wiłkomierskiej na prad 
zmienny. Elektrownia Miejska prowadzi robo- 
ty przygotowawcze celem przejścia z prądu sta 
łego na zmienny na ulicy Wiłkomierskiej, Bol- 
tupskiej, Pijarskiej i Rybaki. Przelączenie 
dziełnicy nastąpi dnia 17 listopada r.b. 

— Zadrzewienie ul. Piekiełko. — Świeżo 
wybrukowana i obdarzona noweimi chodnika 
mi ulica Piekiełko została w tych dniach za- 
drzewiona, mianowicie wzdłuż chodnika zasa- 
dzono tam szpaler młodych drzewek, pozatem 
ma drodze łączącej ulicę Piekiełk> z ulicą Sie- 
rakowskiego, w miejscu, gdzie celem przeciw 
działania osuwaniu się ziemi wzniesiono mur 
kamienny, opatrzono ten ostatni  sztachetaini 
żełaznemi dla zapobieżenia nies*czesiwym wy 

padkom z przechodzącymi tędy ludźmi, ponie- 
waż droga w tem miejscu przechodzi nad sa 

mą krawędzią muru. (j). 3 
— Błoto na rynku Łukiskim — Mimo skarg 

ze strony kupujących, komisje sanitarne, które 
aadzorują rynki nie zwróciły dotąd uwagi na 
stan rynku Łukiskiego, który szczególnie w 
dnie słoty, kompletnie tonie w błocie. 

Handel z wozów odbywa się siłą rzeczy na 
bocznych ulicach, bo bezwzględnie utrudnia 
skontrolowanie, w jakich warunkach on się od 
bywa. 

' -—— KLINKIERNIA MIEJSKA. W łonie 
magistratu omawiana jest sprawa urządze 
mia w Wilmie klinkierni miejskiej. Jest to 
naracie luźny projekt, niemniej jednak in- 
teresują się nim sfery techniczne miasta. 

SKARBOWA 
— ULGI PODATKOWE W MAGIST- 

RAQTE. — Zastosowane przez miasto ulgi 
podatkiowe, dają dobre wyniki, bowiem 
większość mależności skierowano już do 
egzekucji skarbowej, jest uiszczana w ka- 
sach miejskich. Gdy nakaz egzekucyjny 
skarbowy opiewa np. na sumę około 60 
zł. (wraz z karami), wydział podatkowy, 
stosując przewidziane ulgi, żąda zapłace- 
nia tylko 40 zł. Nie więc dziwnego, że za- 
łegllości są regulowane w magistracie. 

POCZTOWA 

— URZĘDOWANIE NA POCZCIE W 
DNIU 11 BM. — Dyrekcja P. i T. w Wil- 

  

Dalsze śłedztwo jest właśnie prowa- 
dzone w tym kierunku. 

Morderczyni — jak się dowiaduje- 
my — zmieniła wczoraj swoje poprzed- 
nie zeznania, twierdząc, tym razem, upor 
czywie, że zamordowała Purtę nie pod- 
czas, gdy ten spał, lecz w czasie gwał- 
townej sprzeczki, która wynikła między 
nimi późno w nocy. Zeznania jej znajd 
ją się jednak w jaskrawej sprzeczności 
z zeznaniami służącej Purty, która przed 
położeniem się do snu słyszała wyraźnie 
że pracodawca jej śpi. 

Oględziny lekarskie zwłok również 
ustality, že Śmierć nastąpiła podczas 
St, 

  

ONIKA 
wych. Dzień ten będzie wolny od składowe- 
go za paczki i listy wartościowe. 
nie komunikuje: Z okazji obchodu roczni- 
cy odzyskania miepodległości, urzędy pocz- 
towe będą czymne jak mw miedziele, tj. od g. 
9 do 11, a doręczone zostaną tylko prze- 
sylłłki listowe w godzinach popoludnio- 

AKADEMICKA 
— Z 10-go Tygodnia Akademika. — Przy 

zakończeniu 10-go Tygodnia Akademika odbę 
dą się następujące imprezy: 

Dnia 12 bm. w sobotę będzie wyświetlany 
w kinie Kolejowem obraz pt. „Kochanek o pół 
nocy” z Janettą Macdonald. Całkowity dochód 
z tej imprezy przeznacza się na rzecz 10-go 
Tygodnia Akademika. Tegoż dnia odbędzie się 
o godzinie 22 Dancing - Raut w salonach ka- 
syna oficerskiego. Produkcje artystyczne w wy 
konaniu pań: Marji Szmurłowej, Elny Gistaedt, 
B. Halmirskiej i panów: K. Dębowskiego i K. 
Wyrwicz - Wichrowskiego. Na dancingu obo- 
wiązują stroje wizytowe , zakupienie biletów 
w cenie 4 zł, i 2 zł. dla akademików. W dn. 
13 bm, w Ognisku Kolejowem będzie wysta- 
wiona rewja pt, „Tego jeszcze nie było”. — 

— Zarządy Akademickich  Sodalicyj Ma- 
rjańskich zawiadamiają, że dnia 13 bm. zosta- 
nie odprawiona w kościele św. Jana o godz, 
8,30 przez |. E. Ks. Arcybiskupa R. Jałbrzy- 
kowskiego inauguracyjna Msza św. z Komu- 
nją. Tegoż dnia o godz. 16,30 w Ognisku Aka 
demickiem (ul. Wielka 24) odbędzie się Inau- 

SŁOWO 

guracja Roku Sodalicyjnego. Goście mile wi- 
dziani. 

— Nowe władze korporacji VILNENSIA.-— 
Na posiedzeniu Konwentu w dniu 4 bm. zo- 
stały obrane nowe władze Korporacji na s:- 
mestr I roku akad. 1932 — 33 (semestr kor- 
poracyjny 17-ty) w następującym składzje: 

Prezes — cmit. Zgorzelski Mieczysław; 
Wiceprezes — cmit. Onichimowski Bohdan 
Sekretarz — cmlt. — Szwed Antoni; 
Olderman — cmlt. Dziakowicz Franciszek 
— K! „Šniadecia“. Na ogėlnem zebraniu 

K! „Šniadecia“ z dnia 8 b.m. zostało wybra- 
ne prezydjum K! (na semestr zimowy rokn 
akad. 1932 — 33) w składzie następującym: 
marszałek — Com. Parandowski Jan, wicemar 
szałek — Com. Świtek Józef, kanclerz — Com. 
Prus Alfons, podskarbi — Com. Grabowski L :- 
dnik, bakałarz — Com. Waszczuk Eugenjusz. 
paka: K. mieści się przy ul. Wiłkomierskiej | 
m. 4. 

— Z Koła Polonistów. — W niedzielę dn. 
13 bm. w Seminarjum  Polonistycznem odbę- 
dzie się zebranie sekcji badań literackich Ko'a 
Polonistów. Na porządku dziennym “ref. kol. 
M. Rzeczyckiej pt, „Nauki humanistyczne” - - 
(lch stosunek do nauk przyrodniczych, strukfu 
ra metody badań, zadania). 

Początek o godzinie 11. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 

— Rada Wil. Tow. Org. i Kółek Rolni- 
czych. Zebranie Rady Wileńskiego T-wa Ur- 
ganizacyj i Kółek Rolniczych odbędzie się w 

dniu 12 listopada rb w lokalu Towarzystwa 
(Wilno, Mickiewicza 28) o godzinie 12 według 
następującego porządku dziennego. 

1) Odczytanie i przyjęcie protokółów ze- 

brań Rady z dnia 6 i 7 czerwca rb. 

2) Sprawozdanie z prac bieżących T-wa. 

3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
4) Postulaty Wil. T-wa Org. i Kółek Rol- 

niczych na Zjazd Centralny „Tygodnia Roini 
czego w Warszawie. 

4) Sprawy bieżące i wolne wnioski.. 

— Aplikanci. — W dniu 7 bm. odbyło się 
walne zebranie członków Zrzeszenia Aplikan- 
tów Zawodów Prawniczych w Wilnie, na któ 
rem przyjęto w ostatecznej redakcji statut 
Zrzeszenia i dokonano wyboru władz. 

W wyniku wyborów prezesem zarządu z0- 
stał kolega Maksymiljan Rok, zaś z pośród 
wybranych członków ukonstytuował się zarząd 
— przyczem zostali: wiceprezesem — kol. K 
Okulicz, sekretarzem — kol, J, Lewiński, skarb 
nikiem — kol. J. Dietrich i członkiem zarządu 
— koł K, Dubicka, 

— Konierencja Referentek Wychowania 
Sun Związku Pracy Obywateiskiej 
Kobiet. Związek Ek Obywatelskiej Kobiet 

@ organizuje konferencję Referentek Wychowania 

bchód Rocznicy Niepodległości 
OBYWATELE! 

DZIEŃ 11 LISTOPADA JEST ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI RZE- 
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. W TYM DNIU PRZED CZTERNASTU LATY 
STOLICA PAŃSTWA WYPĘDZIŁA OSTATNICH OKUPANTÓW, W TYM 
DNIU POWRÓCIŁ Z WIĘZIENIA NIEMIECKIEGO WÓDZ NARODU 
JÓZEF PIŁSUDSKI I OBJĄŁ RZĄDY W OJCZYŹNIE NASZEJ, 
QSWOBODZONEJ PO TYLU WALKACH Z PÓŁTORAWIEKOWEJ NiE. 
WOLI. ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY OKRES W DZIEJACH PAŃSTWA 
! TRZYDZIESTU MILJONÓW JEGO OBYWATELI. 

TĘ WIEKOPOMNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA WOLNOŚCI OBCHO- 
DZIMY ZAWSZE W DNIU 11 LISTOPADA W CAŁEM PAŃSTWIE, JAK 
POLSKA DŁUGA I SZEROKA. WILNO I ZIEMIA WILEŃSKA, KTÓRA 
NAJDŁUŻEJ CIERPIAŁA UCISK ZABORCÓW, TEM ŻYWSZY, TEM RA. 
DOŚNIEJSZY UDZIAŁ BIERZE W POWSZECHNEM ŚWIĘCIE. 

UCZCIMY TĘ ROCZNICĘ, PRZYPOMINAJĄC PAMIĘCI OGÓŁU, 
ŻE DZIEŃ 11 LISTOPADA, JEST DNIEM ODRODZENIA RZECZYPOSPO- 
LiTEj. WZYWAMY WAS PRZETO OBYWATELE, DO UCZCZENIA TEGO 
WIELKIEGO DNIA, PRZEZ WZIĘCIE UDZIAŁU W NABOŻEŃSTWACH, 
DEFILADZIE I ZĘBRANIACH PUBLICZNYCH, ORGANIZOWANYCH W 
ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI. ODBĘDĄ SIĘ ONE WE- 
DŁUG NASTĘPUJĄCEGO PROGRAMU: 

Dnia 11 listopada, godzina 10 rano — nabożeństwo w kościele św. Kazimierza, 

przyczem między godziną 10 a 12, nabożeństwa w świątyniach 

wyznań, 
godz. 11,30 rano — defilada wojsk garnizonu wileńskiego i 
ulicę Mickiewicza, 

innycn 

P. W. przez 

godz. 13 — Wielka Akademja w Sali Miejskiej przy ul. Ostrobramskiej 3, 
organizowana przez Federację 

(wstęp bezpłatny), 
Związków Polskich Obrońców Ojczyzny, 

godz. 20 (8 wieczór) Popularny Wieczór Artystyczny ku uczczeniu Świę- 

ta Niepodległości w Teatrze na Pohulance (wstęp za bezpłatnemi biletami). 
*"ONADTO ORGANIZOWANE SĄ 

NICACH MIASTA  MIĄNOWICIE: 
dla śródmieścia i 
o godzinie 17-tej; 
dla dzielnicy Nowy Świat w Ognisku Kołejowem, 
KPW. o godz. 19-tej; 

AKADEMJE WE WSZYSTKICH DZIEŁ- 

Zarzecza w sałi BBWR, przy ulicy Św. Anny Nr. 2--4 

w: Ba 

organizowana przez 

dla Zwierzyńca i Sołtaniszek w szkole powszechnej Nr. 2 przy ul. Inilarc- 

kiej, o godzinie 17-ej; 

dla dzielnicy Śnipiszki i Łosiówka, w szkole powszechnej Nr 13 przy ulicy 

Pióromont 10; o godzinie 17-ej; 

dia dzielnicy Antokol w Szkole Technicznej przy ul. Holendernia o godz. 17, 
Tegoż dnia organizuje akademię Żydowski Klub Myśli Państwowej we własnym 

lokału przy ulicy Niemieckiej 21, oraz dla swych pracowników Dyrekcja 
Spirytusowego. 

Monopolu 

Dnia 12listopada o godzinie 20,30 Akademja pocztowców w Małej Sali 
Miejskiej przy ulicy Końskiej; 

Dnia 13listopada dła dzielnicy Bołtupie i 
„ w Kalwarji o godz. 12-ej. 

Jerozolimka w sali parafjalnej 

KOMITET OBCHODU 14 ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI, WZYWA 

DO TŁUMNEGO UCZESTNICTWA W WYMIENIONYCH POWYŻEJ URO- 

CZYSTOŚCIACH | ZEBRANIACH WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WILNA. 
NIECH ŻYJE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI! 

NIECH ŻYJE NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA POLSKA! 

* * 

ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIEGO Z.O.R. 
wzywa swych członków do wzięcia udziału w 
obchodzie rocznicy Niepodległości. Program u- 
roczystości w dniu 11 listopadaa rb. 1) godz. 
9,30 — przegląd garnizonu wileńskiego i 
związków stederowanych na placu Łukiskim; 
2) godz. 10 — nabożeństwo; 3) godz. 11 — 
defilada oddziałów zwartych; 4) godz. 13 — 
akademja Federacji w Sali Miejskiej; 5) godz. 
20 — akademia >= na rohulance. 

« 

Wzorem lat ubiegłych zarząd i komenda 
garnizonu Związku Strzeleckiego m. Wilna, — 
biorąc czynny udział w ogólnej akcji uczczenia 
14 rocznicy Niepodległości eczypospolitej 
Polskiej organizuje: 

Dnia 1i listopada rb. w godz. 18 — 19 na 
placu E. Orzeszkowej — popularny koncert 
wiasnej dętej orkiestry strzeleckiej oraz tegoż 
dnia o godz. 19,15 w świetlicy Oddziału Zw. 
Strzeleckiego (śródmieście) przy ul. Dominikań 
skiej 13 — „Uroczysty wieczór wspomnień" 
historycznych wypadków dnia 11 listopada ro 

KOMITET 
* 

ku 1918, dla członków Zw. Strzeleckiego i 
ich rodzin. 

SKW 

W związku z 14 rocznicą NOA zaś 
Państwa Polskiego Zrzeszenie Młodzieży Rze- 
mieślniczej i Przemysłowej woj. wileńskiego 
w dniu 15 bm. o godz. 188 w lokalu Resursy 
Rzemieślniczej (ul. Bakszta 2) — organizuje 
uroczystą akademję, na której program złożą 
się: 

1) Słowo wstępne; 
2) Referat pt. „W 14 rocznicę niepodiegło- 

ści Państwa Polskiego*.; 
3) Dekłamacje solowe i zbiorowe.; 
4) Orkiestra strunna Oddz. im, Szymona Ko 

narskiego pod batutą kol. Andruszkiewicza о- 
Черса wiązankę legjonową. 

5) Orzeł Biały — (śpiewa chór oddz, im, 
St, Wyspiańskiego) ; 

6) Sekcja dramatyczna oddz, im, Szymona 
Konarskiego odegra dramat 4-aktowy pod ty- 
tułem „Za naszą i waszą wolność”': 

Obywatelskiego z całego terenu woj. wileńskie 
go. Obrady rozpoczną się w sobotę dnia 12 
b.m. o godzinie 9,30 rano w,Jokalu Sekreta- 
rjatu BBWR ul. Św. Anny Nr. 2. ; 

Po południu o godzinie 5 w lokalu Związ- 
ku (Jagiellońska Nr. 3/5 m. 3) dalszy ciąg kon 
ferencji i o godz. 7 wieczorem zebranie dysku 
syjne z herbatką towarzyską. 

— Tajemnica Z i życia psychiczne- 
go. Staraniem Komisji imprezowej „X-go Ty- 
godnia Akademika* w niedzielę dnia 13 listo- 
pada rb. o godz. 5 po poł. w Auli Kolumno- 
wej USB odbędzie się odczyt prof. dra Maksy 
miljana Rosego, dyrektora Kliniki Psychjatry- 
cznej USB i Polskiego Instytutu Badań Mózgu 

Dała 12 listopada r. b., 

MICHALINY z KONOPACKICH 
JULJANOWEJ KRZYŻANOWSKIEJ 

odbędzie się w kaplicy Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności o godzinie 7 rano Nabożeństwo żałobne, 
krewnych, przyjaciół i zuajomych 

  

    

  

   

    

    na które zspraszają 

Synowie 

  

       

  

POGRZEB 
Ś.p. Zafji Aleksandrowej Meysztewiczowej 

| -BODERZZOCZRAE-SZEWRDWG SZZTRZORO KITT TNA ES DTS DEI I TERE TK DOROZOCH 

Wczoraj w kościele św. Piotra i Pa 
wła na Antokolu odbyło się nabożeństwo 
za duszę ś.p. Zofji z hr. Kossakowskich 
Meysztowiczowej. Przy głównym ołtarzu 

Pt „Mózg a życie psychiczne”. Całkowity du-= odprawił Mszę św. x. Walerjan Meyszto- 
chód przeznaczony na cele 10-go Tygodnia A- 
kademika. Wejście 1 zł. akademickie 50 groszy 

— Odczyt J. N. Milera. Głośny literat, au- 
tor „Zarazy w Grenadzie" Jan Nepomucen 
Miller przybywa jutro w sobotę 12 b.m. do 
Wilna i w siedzibie Związku Literatów (Ostro 
bramska 9) wygłosi odczyt p.t. ,O tło społecz 
ne Dziadów*; po którym nastąpi dyskusja. 
Początek o godz. 20,30. Wstęp — 1 zł. 50 gr. 

— U peowiaków. — Dnia 13 listopada w 
niedzielę o godz. 18 w lokału Związku przy 
zaułku Bernardyńskim nr. 10 odbędzie się her- 
batka peowiacka z następującym programem: 

1) Ret historyczny wygłosi ob. St. Gie- 
cewicz. ; 

2) Postulaty ideowe ref. ob. T, Nagurski. 
3) Sprawa połączenia Związku Peowiaków 

e Związkiem Legjonistow —— ref. ob. Rusch 
ug. 
5 uwagi na zapowiedzianą obecność dele- 

gata zarządu głównego obecność wszystkich 
łonkó: żądana. członków pożądana. SZKO! NA 

— Farmaceutyczne kursy obrony przeciw 
gazowej pod protektoratem Wil. Wojew. Wy- 
działu Zdrowia Publicznego organizuje Wiler- 
ski Komitet LOPP dla farmaceutów w Wilnie. 
Wykłady będą się odbywały w goz. od 19 dv 
21-ej. 

Oaróe kursu nastąpi nia 15 bm. o godz. 
20 w Zakładzie Farmakognozji (Objazdowa 2) 

Zapisy na kurs przyjmują apteki: p. Jun- 
dziłła, p. Rodowicza i Kasy Chorych (Domi- 
ikańska 15). nikańska 15) RÓŻNE 

— Dziś urzędy nieczynne. — Z okazji rocz 
nicy Niepodległości urzędy państwowe, samo- 
rządowe i szkoły będą w dniu dzisiejszym nie 
czynne. 

2 W WIGILJĘ ŚWIĘTA NIEPOD- 
LEGŁOŚCI. — Wczoraj wieczorem, jako 
w przeddzień dzisiejszego Święta Niepod- 
ległości, orkiestry wojskowe odegrały na 
ulicach miasta capstrzyk. Z chwilą zapad- 
nięcia zmmoku, miasto było rzęsiście ilu- 
minowane. Na wszystkich domach wywie- 
szono flagi państwowe. 

—ŚWIĘTO POLICJI. — Wczoraj, ja- 
ko w dniu dorocznego Święta Policji, po 
mabożeństwie w ikościele św. Kazimienza, 
nia grobach poległych policjantów: ma «men 
tarzu Rossa złożone zostały wieńce. Doko- 
nali tego wojewoda wileński i komendant 
wojewódzki, w asyście kompaniji policyjnej 

— Z Resursy Rzemieślniczej. —  Resursa 
Rzemieślnicza w Wilnie zawiadamia, iż wprc- 
wadziła dla swych członków oraz rzemiešliu- 
ków wileńskich dział porad prawnych, których 
udziela radca prawny Resursy — adwokat w 
każdą środę od godz. 19—21. 

Pozatem uruchomiono bibljotekę i czyte:- 
nię, zaopatrzoną w pisma codzienne wileńskie 
i zamiejscowe, oraz tygodniki i czasopismia 
zawodowe — rzemieślnicze. Bibljoteka i czy 
telnia czynne są codziennie w godzinach od 
17—22. 

Zarząd Resursy Rzemieślniczej w Wifjie za 
prasza członków Resursy, ich rodziny oraz 
wprowadzonych gości na sobótkę taneczną u- 
rozmaiconą działem koncertowym, która odb? 
dzie się w dniu 12 listopada rb. o godz. 20 w 
nowym i znacznie obszerniejszym lokalu pizy 
ul Bakszta 2, 

— Karty dla komiwojażerów. — Izba Prze 

mysłowo - Handlowa w Wilnie została upo- 
ważniona do wystawiania legitymacyj komiwo 

jażerom polskim, pracującym zagranicą. 

ENY SOLI. — Władze administra- 

cyjne badając cenniki mw sklepach, zwrócą 
obce uwagę na ceny Soli. Stwierdzono, 

że sól w detalu sprzedawana jest powyżej 

cennika. 
— Z ŻYCIA TOWARZYSTWA OPIEKI 

NAD ZWIERZĘTAMI W! WILNIE. Za- 
rząd Towarzystwa podaje do wiadomości 
członków i sympatyków, że Sekretarjat To 
warzystwa Opieki mad zwierzętami w Wil- 
nie został przeńiesiony na ul. Żeligowskie- 
go 4 (wejście z bramy za Starostwem -- 
fromtowa oficyna, pierwsze drzwi od pra- 
wego rogu na dole), gdzie urzędowanie od- 
bywa się codziennie (za wyjątkiem świąt) 
od godz. 6—7 wieczór. Zebramia Komitetu 
Pań odbywają się co wtorki, a. Opiekunów 
Rejonowych eo środy. — Ambulatorjum 
T-wa pod kierunkiem lekarza weterynarii 
dra Dowgiałły przy ul. Pióromont 11 m. 3 
czymne jest codziennie od godz. 4—5 po 
poł., a w dnie świąteczne od 10—11 ramo. 

— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. — 
W ubieglym tygodniu zanotowano w Wil- 
nie 74 wypadki zachorowań zakaźnych, w 
tej liczbie 7 na tyfus. 

BALE I ZABAWY 
— Sobótka Rewja w Ognisku Kolejowem. 

Zespół Teatralny Ogniska Kolejowego znany 
już ze swych występów w Wilnie i na pra- 
wincji pragnąc nawiązać serdeczny stosunek 
ze stałymi bywalcami sympatykami i publi- 
cznością Ogniska wprowadza Sobótki tane- 
czne. 

Na pierwszą uroczystą sobótkę złoży się 
pełna humoru Rewja p.t. „Tego jeszcze nie 
było”.. z udziałem znanego humorysty p. Ko- 
stańskiego i całego zespołu dramatycznego do 
tańców zaś przygrywać będzie orkiestra Jazzo- 
wa, składająca się z 12 osób. 

W niedzielę 13-go listopada o godz. 20-ej 
po raz osteśni powtórzoną zostanie Rewja po 
cenach zniżonych. 

Dochód przeznacza się na X Tydzień Axa 
demika. 

k J M A AU OL UA Pi i 

Е JUŽ JUTRO wszystkich oišni, wzruszy, 
Е oczaruje GIGANTYCZNY PRZEBÓJ 
Е króla reżyserów 

    

CECILLA DE MILLE'A 
A A i k A O A i A O 

Ne]głośnielsi 

Bezbożne dziewczę 
artyści. Tysiące statystów. 

w 

Kto tego filmu nie widział — 
ten nic nie widział. 

kine „„HELIOS“ 
   

wicz przy ołtarzach bocznych x.x. 0, su- 
perior Rzymełka, x. Kucharski, T. j., x. 
Hlebowicz, x. prof. Puciata, x. Mościcki. 
Na nabożeństwie byli: JE. x. Arcybi- 
skup Jałbrzykowski i ].E. x. Biskup Mi- 
chalkiewicz. 

Kościół św. Piotra i Pawła był szczel 
nie wypełniony tłumem publiczności. Li- 
cznie stawiło się ziemiaństwo, szereg 
spokrewnionych rodzin, p. Kaz. Wyszyń- 
ski, prezes apelacji wileńskiej, p. Jau- 
kowski, wice-wojewoda wileński, wielu 

profesorów uniwersytetu, przedstawicieli 
sądownictwa, adwokatury i instytucyj 
społecznych. 

Sodalicja Marjańska Pań wzięła u- 
dział w smutnej uroczystości ze swym 
sztandarem. 

Na cmentarzu Antokolskim nad o- 
twartym grobem wygłosili podniosłe 
przemówienia ks. Kucharski T. J. spo- 
wiednik Zmarłej, oraz x. prof. Puciata. 

Jednocześnie proszeni jesteśmy o za- 
mieszczenie poniższego przemówienia, 
które nie było wygłoszone ze względów 
kanonicznych, a miało być'wypowiedzia- 
ne przez bar. Weyssenhoffa w imieniu 
żeńskich i męskich sodalicyj marjań- 
skich m. Wilna. 

Głos nad trumną Ś. p. Zofj! z hr. Kossakowskich 
Aleksandrowej Meysztowiczowej 

Jako prefektowi Męskiej Sodalicji Marjań- 
skiej w Wilnie poruczonem mi zostało zabrać 
głos nad trumną š.p. Zofji z hr. Kossakowskich 
Aleksandrowej  Meysztowiczowej, wieloletniej 
prezeski Sodalicji Pań, — ażeby imieniem ry- 
cerzy i dzieci Maryi — pożegnać świetlaną 
postać tej Pani i wyrazić słowa głębokiej czci 
dla Tej, którą zawezwał Pan „aby odpoczęła 
od prac swoich” i poszła odebrać zapłatę w 
Niebie za życie pełne zasługi i poświęcenia 
— na wiernej służbie pod sżtandarem i pod 
błękitnym płaszczem Niepokalanej. 

Nietylko jako sodalis, ale również jako 
stary znajomy rodziny hrabiów Kossakowskich 
i Meysztowiczów, — miałem sposobność i 
szczęście patrzeć przez blisko pół wieku ha tę 
postać, wykutą jakby ze stali, tak niezmieniią 
zawsze w swym prostolinijnym kierunku, tak 
jednolitą przez wszystkie fazy swego ziemskie- 
go istnienia. 

„Ongiś jeszcze, podziwiać ją mogłem we 
wdzięku polskiego dziewczęcia, które Świecilo 
wzorem doskonałego wychowania i wstydii- 
wości dziewiczej, — tego kwiatka, co wyrósł 
na tradycji starodawnego polskiego dworu. 
ziemiańsko — pańskiego, gdzie stary obyczaj, 
oparty przedewszystkiem na _ bezwględnem 
przestrzeganiu zasad moralności i na czci dła 
cnoty chrześcijańskiej, za najpierwszy poczy- 
tywał się obowiązek. 

Jakżeż odbiega ów typ błogosławiony ad 
dzisiejszych okazów panien nowoczesnych, — 
wyzwolonych i wyemancypowanych z wię- 
zów moralnych — w zachowaniu, mowie i 
strojach — a tak odmiennych od iście pol- 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohułance. Dziś w pią 
tek 11 b.m. o godzinie 8 wieczorem uroczy- 
sty obchód Święta Niepodległości, na który 
dany będzie „wieczór artystyczny“ z udzia- 
łem znakomitych sił,; pp. Hanki  Biernackiej, 
Z. Hajdamowicz, p.p: Morawskich, Jadwigi 
Hryniewieckiej, Heleny Dal i p. Sołomonów- 
ny. Ponadto bierze udział orkiestra 6 pp: Leg 
pod babutą kpt. Reszke, kapitan Górecki oraz 
Z. Wajnberg. Bilety rozdano darmo organiza- 
cjom. 

— Jan Bonecki w „Szczęściu od  jutra* 
wystąpi ostatnie dwa razy w sobotę 12 i nie- 
dzielę 13 bm. o godz. 8-ej w' Teatrze na Po- 
hulance. 

— Jeszcze jeden poranek niedzielny „N'-- 
bieskiego ptaka“ — odbędzie się 13-Xl o go- 
dzinie B w poł. i A В 

opoludni ” ego  ptaka* 
dana będzie w niedzielę 13-XI o godz. 4 po 
poł. — Uwaga dzieci! — Proście rodziców o 
bilety na to wspaniałe widowisko. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś w pią 
tek 11 b.m. dwa przedstawienia. O godzinie 4 
po południu, specjalnie dla wojska, efektowna 
operetka Abrahama „Wiktorja i jej huzar”. 
Wszystkie bilety sprzedane. Wieczorem o go- 
dzinie 8 m. 15 czarować będzie słuchaczy zna 
komita artystka Elna Gistedt w nadwyraz me- 
lodyjnej operetce Jarno „Krysia lešniczanka“. 

— Księżniczka czardasza* jako popołud- 
niówka. W nadchodzącą niedzielę o godz. 4 
po poł. ukaże się po raz 14-ty — ciesząca się 
wielkiem powodzeniem operetka  Kalmana 
„Księżniczka szardasza* z E. Gistedt w roli ty- 
tułowej. Obsada premjerowa. Ceny zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH» 
CASINO— Quick. 
PAN— Tommy Boy. 
HELIOS—Gehenna kobiety. 

HOLLYWOOD: Romanse cygańskie. 
STYLOWY—Dama w szkarłacie 
ŚWIATOWID: X—27. 
LUX: Sterowiec L. A. 3. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Złodziej w przedpokoju. — Zdanowicz 

Stanisław (Kasztanowa 2) zameldował, że nie 
znani sprawcy zapomocą dobranego klucza 
lub wytrycha dostali się do przedpokoju, skąd 
na jego szkodę skradli futro damskie — da- 
chę, wartości 800 zł. х 

— ZATRUCIE. — Krasnosielski Arkadjusz 
b. pracownik magistratu lat 45 zam. przy ul. 
Bakszta 3, w celu pozbawienia się AIC wy- 
pił weronalu Lekarz pogotowia uć Krasno 
sielskiemu pomocy i odwiózł desperata do 
szpitala żydowskiego w sianie ciężkim. Przy- 
czyna nieznana. 

5 KAMIEŃ SPADŁ NA GŁOWĘ ROBOT- 
NIKA. — Na ul. Zarzecze przy robotach kana 
Lzacyjnych, w czasie wyciągania z kanału du 
żego kamienia zerwała się linka. Spadającym 
kamieniem został uderzony robotnik Bogdano 
wicz Bolesław (Zacisze 20) doznając obrażeń 
ciała. Pogotowie odwiozło Bogdanowicza do 
jego mieszkania. 

Z POGRANICZA 
— ROZMOWY Z BOLSZEWIKAMI. — Na 

odcinku Dzisna w rejonie wsi Kłodniki odbyła 
się polsko - sowiecka konierencja niczna, 

Boo ryb poświęcona sprawie uregulowania 
na wodach Dźwiny. 

— PODPALACZ. — W Loždziejach aresz 
towano niejakiego Piotra Ańdruszkiewicza 0- 

= skarżonego o usiłowanie podpałenia szkoły pol 
kiej im. A. Mickiewicza. Andruszkiewicza za- 
trzymano w trakcie  obłewania naftą ścian 
szkoły. 

    

skiego i  chrześcijańskiego 
dawnych czasów! 

Z takiego wzoru polskiego dziewczęcia, 
— kiedy stanęła na šlubnym kobiercu, — ja- 
kiż mógł okazać się typ żony, jak nie ten, któ- 
ry podziwiać wszyscyśmy mieli sposobność. 
R Szczęście i radość wprowadza w dom mę 
ża dostojna i bogobojna żona, co staje się to- 
warzyszką i powierniczką w trudach codzien- 
nego i publicznego życia, a w blaskach miło- 
Ści i oddania, — nietylko staje się jasnym pro- 

„dobrego tonu" 

mieniem co umaja życie, ale zarazem — po- 
krzepieniem М przeciwnościach, otuchą w zwątpieniach, a przytem, w wielu razach, 
radą skuteczną i podnietą do wzlotu na wy- żyny. 
„Przez lat czterdzieści małżeńskiego poży- cia, ś.p. Zofja Meysztowiczowa, — jak ya przedtem wzorem dziewic — tak stała się wzo rem żony i matki, kapłanką domowego ogni- 

ska, — i sześciorga dorodnych dzieci — ra- 
dością, błogosławieństwem i koroną. 

‚ А jednocześnie była to obywatelka, która 
pojmuje szczytną rołę pani w rozległych wio- 
ściach swego męża. Z polskiego dworu — do chaty wieśniaczej płynąć poczęły zdroje о- 
światy i kultury, macierzyńska opieka dla ma- 
luczkich tego Świata, — serdeczna i skutecz- 
na pomoc dla wszelkiej ludzkiej niedoli. Uprzej 
ma i łagodna dla wszystkich, a w szczegól- 
ności dla tych, co niżej postawieni w hierat- 

chji społecznej, umiała pociągać, przez urok swej dobroci i wdzięku — szerokie warstwy 
do współpracy nad  umoralnieniem i podnie- 
sieniem dobrobytu okolicy. — A jeżeli te wy- Siłki na gruncie litewskim nie zostały uwien- 
czone pomyślnym skutkiem, — jeżeli wróg 
potrafił zaszczepić nienawiść chaty do dworu, 
pomimo okazywanego ludności wiejskiej — 
dobrego 1 szczerego serca — nie ją o to wi- 
nić potrzeba. 

W życiu zaś towarzyskiem swej własnej 
sfery, ta dusza iście chrześcijańska wywierać 
umiała wpływ, nadawać ton, wyciskać piętno 
umoralniające na zebraniach w Salonie i przez 
zasoby swego subtelnego intelektu, oraz zale- 
ty wrodzonego dowcipu i pełnego wesołości 
ożywienia, — potrafiła zawsze opanować roz- 
mowę ogólną, tronować wprost bez narzuca- 

nia się nikomu wprowadzać atmosferę prostc- 
ty i swobody, nie przekraczającą jednak ш- 
gdy granic dobrego smaku i przyzwoitości. 
I dziwna rzecz, — wszelkie objawy złośliwości, 
obmowy, szkalowania bliżnich, które zazwy- 
czaj tak dominujące miejsce zajmują w towa- 

rzyskich „nawykach salonów, — wobec tej pa- 
ni, promieniejącej zawsze chrześcijańską miło- 
ścią bliźniego, — ucichały odrazu i zamierały, 
— jak duchy ciemności, co nie mogą znieść 
blasku promieni słońca. $ 

Po wojnie światowej, kiedy ukończone już 
zostało wychowanie dzieci, ś.p. Zofja Meyszte- 
wiczowa oddaje się z całym zapałem pracy 
społecznej na niwie dobroczynnej i religijnej. 
— Długoletnia prezeska Konferencji Pań Mi- 
łosierdzia, długoletnia przewodnicząca Sodalicji 
Matek Chrześcijańskich, — nadewszystko ukc- 
chała swój sztandar  sodalicyjny i póki sił 
starczyło — wkładała w tę pracę całą dusze, 
— cały zasób swej wzniosłej i bogatej natury. 
— A natura ta była zbudowana z hartu stali 
— obok wdzięku _niepospolitego prawdziwie 
kobiecego usposobienia. Mężna jak rycerz bez 
skazy i trwogi, a zarazem cierpliwa jak anioł 
wcielony, — łagodna i miła dla wszystkich 
bez wyjątku, — sercem kochającem ogarmiaia 
szerokie kręgi, pragnąc jaknajwięcej dusz po- 
ciągnąć do Chrystusa i Maryi, których stała 
się najwierniejszą služebniczką i  najtkliwszą 
z córek. 

A Pan Bóg w łasce swej raczył szczegól- 
nie doświadczać tę obłubienicę. Cierpienie sta 
ło się udziałem tej co żyła zawsze dla innych, 
a nigdy dla siebie. Złożona w ostatnich cza- 
sach bardzo ciężką i przewlekłą chorobą, już 
parę dni tylko przed Śmiercią, prosiła otacza- 
jących: „módlcie się za mnie abym zachowa- 
la cierpliwość do końca!" — I wyrzeżbił osta- 
tecznie Przedwieczny Artysta tę duszę wybra 
ną, — aż stała się gotowa do wiecznej chwa- 
ły, —i „pozwolił jej ozdobić swe czoło djade- 
mem cnót niepospolitych, a wyraz słodyczy 1 
poddania woli Bożej, tych cnót których osią- 
gnęła szczyty, zastygł na jej obliczu przy о- 
statniem tchnieniu. Z uśmiechem na ustach sta 
nęła u progu wieczności! 

Dziwnym spokojem tchnie postać tych, 
co zasypiają w Panu. Jakaś aureola radosna 
unosi się nad nimi i nie przygnębienie, ale 
tylko tęsknota ogarnia rzesze tych, co odpro- 
wadzają wybrańców pańskich do grobu. —Te- 
sknota ta jednak pełna nadziei, — pełna spo- 
koju i jakiegoś nieprzepartego poczucia tri- 
umfu. Ale tęsknota ogarniająca serca najbliż- 
szej rodziny — to ból niezmierny, — nie do 
wytrzymania o ile nie opromienia go silna, mę 
ska wiara i strumień ożywczej nadziei. 

Czcigodny Panie Aleksandrze, — czcigod- 
ni synowie i córki drogiej Zmarłej! podnieś- 
cie wspólnie z nami serca w górę! Niech wzór 
wielkich cnót Świetlanej postaci tej co odeszła, 
— ale żyje — i patrzy na Was z góry, — 
będzie Wam puklerzem męstwa. Lat kilka, kil- 
kanaście, lub nawet kilkadziesiąt — to momenz, 
chwilka zaledwie wobec wieków i  nieskoń- 
czoności. — Naturalnym porządkiem rzeczy 
wszyscy musimy przekroczyć progi doczesno- 
ści. Niechaj wszyscy się tam spotkamy w chwa 
le Zmartwychwstania! 

Waldemar Weyssenhoff. Sod. Mar, 
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grodźięhyka 
— Z DZIAŁALNOŚCI ZW. LEGJ. Za- 

rząd oddziału grodzieńskiego Związku Le- 

gjonistów Polskich, zwołuje Nadzwyczaj- 

me Walne Zebranie członków Ziwiązku na 

dzień 13 listopada 1932 r. o godz. 11-tej. 
W razie przybycia niedostatecznej ilo- 

ści członków, zebranie odbędzie się w dru- 

gim terminie o godz. 12-tej w tymże dniu 

13 listopada, bez względu na ilość obec- 

nych. — Zebranie odbędzie się w sali o- 

ficerskiego Kasyna Garmizonow. „Royal“. 

* * * 

Ze względu mia. ważność spraw, zanząd 

Z. L. prosi swych członków o jaknajlicz- 

miejsze przybycie. 

LiL AŽ 
Racijonainie Ulokowana 

Gotówka 
w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDKOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

  

        
        

        

      
             

    
   

   

   

    

    

   
   

   

  

    
   

    
      

KINA P. T. K. TEL. 214 
T] 
Początzi sesrsów: 18,15, 20.15 i 22.15 

pźwiękowiet 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Dziś! Potężny dramat na tle życia cyr- 
kowców p. t. 

ARENA 
NAMIĘTNOŚCI 

W rolach gł, znakomita gwiazda Liana 
Haid i słynny pog'om:a lwów Qskar 
Marion ze współudziałem trupy skro- 
batów napowietrznych wszechświsto- 
wej sławy „5 ARTONIS'*— Popvlarna 

piosenka: „Ty moje kobieciątko* 

wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiac 

Kino „ĄPOL LO" 
Bominik. 26. 

Korzystajcie z okazji cena wstępu tylko 
49 gr. na ten film p t, 

Dzis.ęciu z Pawiaka 
Bohatersks epopeja z Działalności Na- 
rodu 1906 r. pułk Jana - Jura Gorze- 

chowskiego 
W rojach głównych: Adzm Brodzisz, 
Zofja Batyck s, oce Lubieńska 

nni. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Dziś! Dramat na tle stosnuków spo» 
łesznych w dobie inflacyjnej 

SE 

„DAMA ° 
POD 

MASKĄ" 
W rolach głównych: Dita Parlo, 
Ariette  Marchal, Włodzimierz 

Gajdarow I Henryk George 

WSTĘP OD 49 GR. 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATGWID" 

Początek seansów 
o g. 6.75, — 8. — 10, 

Plaga wilków w powiecie Słonimskim 
SŁONIM — Pomimo szeregu obław występują wilki na terenie gmin czemer 

organizowanych w powiecie słonimskim, 
ilość w .ków stale wzrasta. Ostatnio za- 
notowano cały szereg wypadków pory - 
wania pizez wilki owiec, świń itp. z po- 
szczegółnych majątków i wsi. Naibar- 
dziej agresywnie i w największej ilości 

ESA E 

nowodkódzka 
— POWRÓT P. WOJEWODY ŚWI- 

DERSKIEGO Z WARSZAWY. W dniu 
wczorajzym powrócił z Warszawy p. wo- 

jewoda Świderski i objął urzędowanie. 
— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY.— 

WI dniu wczorajszym p. wojewoda Świder- 
ski przyjął: p. Anielę Godlewską, Przewo- 
dniczącą Wojew. Zw. Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w sprawie bursy onaz pp. Pawlu- 

ciową i Wolmikową, przedstawicielki Ko- 
mitetu Rodzicielskiego szkoły SS. NazaTre- 

tanek w Nowogródku. 

— NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA 
DUSZE POLEGŁYCH POLICJANTÓW. — 
W czwantek. dnia 10 bm., jako w pierwszy 
dzień uroczystości związanych z rocznicą 
Święta Niepodległości, odbyło się w koś- 
ciele panafjalnym unoczyste mabożeństwo 
za spokój dusz policjantów, poległych w 
służbie bezpieczeństwa. (W nabożeństwie 
wzięli udział przedstawiciele władz į orga- 
nizacyj społecznych. W czasie nabożeń- 
stwa przygrywała orkiestna policyjna, któ 
na między innemi odegrała bardzo pięknie 
mansza žatobnego Chopima. 

— OFIARY NA SZYBOWIEC IM. 
ZWIRKI - WIGURY, budowany przez 3-cią 
družynę harcerzy 'im. Marszałka Piłsud- 
skiego. — Prezes Koła LOPP. w Nowojel- 
ni za cztery sprzedane samolociki (ofiaro- 
wane przez p. Ludwika Humpolę), złożył 
ma eel powyższy zł. 4— Inwalidzi wojen- 
ni, zebrani w dniu 6-go listopada br. w Wi 
szniewie, po wysłuchamiu przemówienia p. 
Ludwika Humpoli o czynach lotników śp. 
Žwirki i Wigury, dla uczczenia ich pamię- 
ci, na wniosek prezesa Grupy inwalidów 
wojennych Wiszniewa, p. Cwiertniewskie- 
go, jednomyślnie uchwalili opodatkować 
się po 50 groszy od osoby jednorazowo, 
z przezmaczeniem zebranej sumy na budo- 
wę szybowca 3-ciej drużyny harcerzy im, 
Marszałka Piłsudskiego mw Nowogrėdku— 
Obecnych na sali było 100 osób. 

— ZEBRANIE SEKCJI OŚWIATO- 
WEJ BBZIPARTYJNEGO BLOKU. W po- 
miedziałek, dnia 14 bm. odbędzie się w. lo- 
kalu Sekr. Wojew. BBWR. o godz. 16-tej, 
zebranie sekcji kulturalno - oświatowej 
Bezpartiyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem. Na porządku dzieninym są przewidzia 
me następujące sprawy: odczytanie pnoto- 
kułu z poprzedniego zebrania, sprawa Zja- 
zdu Kulturalno - Oświatowego u terenu 
całego województwa, sprawa akcji odczy- 
towej i teatralnej, oraz 'wolne wnioski. 

— PRZYJAZD [POSŁA POŹNIAKA 
DO NOWOGRÓDKA. — W poniedziałek 
dmia 14 bm. przyjeżdża do Nowogródka p. 
poseł Stanisław Poźniak, który weźmie u- 
dział w zebraniu Sekcji. Kulturalno-Oświa- 
towej. 

— NOWOGRÓDZKIE T-WO MIŁOŚ- 
NIKÓW  RADJA  WZNOWIŁO SWĄ 
DZIAŁALNOŚĆ. — Nowogródzkie T-wo 
Miłośników Radja, które w okresie letnim 
było siłą rzeczy mieczynne, wxznowiło swą 

wstęp od 75 gr. 

     

  

  

  

    
   

   

  

Największy i najpotężniejszy dżwiękowiec Mustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne a jednrk prawdziwedramaty z czasów wojny 
światowej genjalnego ERNESTA LUBITSCA | 

GRODNO, Brygidzia 2. | CZŁOWIEK KTOREGO ZABIŁEM 
Lionei Barrymore, Philips Holmes i Nancy Сагго! 
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WACŁAWA WALICKA 

Na pog 
I istotnie przežyta. Dziwnie się tylko 

zmieniła — nic nie pozostało z dawnej 
Matriony, zmysłowej piękności wiej- 
skiej. Wysoka, chuda kobieta bez okre 
ślonego wieku, oczy duże i czarne zmar 

twiały jakoś, zostały tylko z dawnej uro 
dy dwa ciężkie warkocze, których nie 
kryła pod chustką, a na sposób miejski 
upinała ztyłu głowy. Nie robiła przy- 
krego wrażenia — czysta była i porząd 
nie, chociaż ciemno, ubrana. Chatę też 

czysto utrzymywała, mieszkała razem z 

ojcem, jak za dawnych czasów, bo mąż 

cały materjał na nowy dom  żydowi 

sprzedał w czasie długiej choroby żony 

i gdzieś się ulotnił — powiadają, że 

poszedł na roboty do Niemiec, bo Ame- 

ryka już ludzi do siebie nie przyjmowała. 

Matriona pracowała pilnie, ale bez za- 

pału. Powiadali, że w cerkwi przesiadu 

je, ale nie widziano nigdy, by przystę- 

powała do stołu Pańskiego — z tego 

wnioskowały baby, że w grzechu żyje. 
"rak często mówiły baby, spoglądając 

Wydawca Stanistaw Mackiewicz. 
i 

  

SKLEP RADJOWY „„ŁIKNREKĘ** 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

— POLECA — 

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

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

NA 19 MiEsIĘCY Po 10 Zr. 

na raty 

Za
 
g
o
t
ó
w
k
ę
 

15
 

pr
oc

. 
ra
ba
tu
 

    

  

  

12) 

raniczu 
na nią ukradkiem. Milcząca była i stro- 
niła od wszystkich. 

Na tle smutnego, cichego obejścia 
Matriony, kontrastowo rozkwitało gospo 
darstwo Mikoły. Wysokie malwy kwi- 
tły tak obficie, że zakrywały prawie 
okienka, które wbrew ogólnemu zwycza- 
jowi wsi, były często otwarte i powie- 
wały białemi firankami wśród bujnie 
kwitnących pelargonij, różyczek miesię- 
cznych i mirtów zielonych. W ogródku 
pod rozłożystą jabłonią często siadywa- 
ła Marusia z synem, który smacznie 
spał w koszyczku wiklinowym. Gdy Ma- 
rusia była zajęta, pilnowała dziecka bab- 
ka, opędzając muchy gałązką. Postarza- 
ła bardzo, trzęsły się jej ręce tak, że nic 
robić nie mogła. Często widywano nato- 
miast w ręku jej różaniec z katolickim 
krzyżykiem, modliła się, doglądając pra 
wnuka. Milcząca była tak, że gdy 1az 
przyszła młoda pani z Wiazynia i chcia 
ła wypytać ją o czary, które kiedyś u- 
prawiała, zasępiła się bardzo i grzecz- 

  

skiej, żyrowickiej i kostrowickiej. Wi- 
tziano tam całe stada wilków, które a- 
takują nawet ludzi. W związku z powyż- 
szem w najbliższą niedzielę ma się od. 
być ponownie wielka obława. 

— е 

działalność i rozpoczyna 'w majbliższych 
dniach kurs radjowy dla amatorów. Zapi- 
sy przyjmuje się w lokalu Sekr. Wojew. 
BBWR. w Nowogródku, codziennie od g. 
10 rano do 15-tej, i od: godz. 18 do 19-tej. 
Udział w kursie bezpłatny, opłaca się tylko 

50 groszy ma wydatki kancelaryjne. 

Aonibkrka 
— Z działalności Związku Pracy Obywa- 

telskiej Kobiet w Słonimie. Najbardziej inten- 
sywną działalność wśród nielicznych, a czyn- 
nych organizacyj społecznych w Słonimie pize 
jawia Z.P.O.K., który, jak nas informują, po- 
za kontynuowaniem prac w poszczególnych ga 
łęziach życia filantropijno-społecznego. Obejmu 
je coraz to nowe dziedziny życia społecznego. 
Ostatnio powstała tam myśl utworzenia sekcji 
chóralnej, której brak tak dotkliwie dał się 
odczuć nietylko tej organizacji, lecz i całemu 
polskiemu Słonimowi. Dlatego też inicjatorom 
tej myśli gratulujemy i sądzimy, że apel do 
społeczeństwa o wpisywanie się do sekcji ZPOK 
nie pozostanie bez oddźwięku. 

Zapisy przyjmuje p. maj. Falkiewiczowa 
— Kościelna 16, oraz p. dr. Janina Malinow- 
ska w każdy poniedziałek i sobotę od godz. 
15 — 17. 

— „TYDZIEŃ STRZELCA. Zarząd 
Powiatowy Związku Strzeleckiego w Sło- 

mimie zainiejował zorgamizowanie Komi- 
tetu Obywatelskiego Tygodmia, nad któ- 
rym objęli łaskawe patronat: p. stamosta 
Koślacz, płk. Kohutnicki, płk. Turkowski, 
oraz p. burmistrz inż. Michalski. Na ze- 
braniu organizacyjnem. odbytem dniia 5 
bm. wyłoniomo poszczególne sekcje: I pro- 
pagandową z p. Białasem, II Akademji z 
p. insp. Sarmeckim, III Organizacyjną z p. 
kpt. Bachem na czele. Tydzień stnzelecki 
mozpocznie się dnia 12 a zakończy 26 bm. 

Projektuje się młastępujący program 

Tygodnia: 12 bm. godz. 19 capstrzyk; 13 
bm. godz. 7 pobudka, 10 mabożeństwo, 12 
defilada, 13 loterja fantowa, 14 zawody 

strzeleckie i samochód propagandowy, 20 
zabawa ludowa. 

W dmiach 14, 15, 16 i 17 bm. odbywać 
się będzie werbunek azłonków: wspierają- 
cych do Stnzelca. 18 bm. o godz. 15 dalszy 
ciąg zawodów strzeleckich. 19 bm. godz. 
20 przedstawienie pt: „Serce Komendanta" 
iw reżyserji p. Szpakowskiego, dla: wojska 
i młodzieży. 20 bm. godz. 13 Akademja, na 
którą złożą się: 1) zagajenie, 2) Hymn 
Strzelecki, 3) Deklamacje, 4) Odczyt, 5) 
Chór strzelecki, 6) Orkiestna: wojskowa, 
7) Żywy obraz. Wieczorem zaś o godz. 21 
po waz wtóry przedstawienie teatralne i 
zalkończenie. Należy podkreślić, że na ze- 
bmamie organizacyjne Tygodnia przybyło 
około 50 osób z miejscowej inteligencji, któ 
ra chętnie przystąpiła do współpracy ze 
Strzelcem. (Wyniki Tygodnia podamy po 
zakończeniu. 

  

— ZJAZD ZW. PODOF. REZ. W dniu 
6 listopada w sali konferencyjnej Staro- 
stwa: odbył się walny zjazd Związku Pod- 
oficerów Rezerwy. Zjazd zagaił prezes о- 
kręgu p. Baniewicz proponując wybór 
przewodniczącego. 

Jedniogłośnie został wybrany p. Banie- 
wicz, poczem nastąpiły powitania pokrew- 

mych organizacyj i sprawozdania: poszcze- 
gólnych kół okręgu. Najlepiej rozwija się 
koło Baranowicze, od czasu zmiamy zarzą- 
du i usunięcia tarć w łonie Związku. 

Po przyjęciu sprawozdań do wiadomo- 
ści, przystąpiono do wyborów zarządu i Ko 
misji Rewizyjnej. Do zarządu zostali wy- 
brami: Baniewicz Mieczysław prezes, Ja- 
worski Karol sekretarz, i członkowie: pp.: 
Zgut Józef, Alenko Józef, Amtczak Bole- 

sław, Stefanowicz Józef, Pankiewicz Kazi- 
mierz, Kińskii Władysław i Sannenberg Zy- 
gmumit:; do komisji: rewizyjnej: pp. Kapski 
Eugenjusz, Bunaczyński Konstanty, Sta- 
iiński Roman, Knzykało Florjan i Szumski 
Konstanty. 

—- ТО SPRYCIARZ. - W nocy z 5 na 
6 bra. z pociągu zbiorowego Nr. 152 odelio 

dząceg» z Baranowicz o godz, 0,63, pomię- 

dzy Baramowiczami a Połonką podczas bie 
gu pociągu jakiś spryciarz dokonał kra- 
dzieży tytoniu fajkowego 1 papierosów na 
sumę 2000 zł. 

šcijanką jest a nie żadną czarownica -— 
nie chciała też przyjąć paru złotych, któ- 
re pani ofiarowywała jej za zioła od róż- 
nych chorób. 

„l tak pani dam wszelkiego ziela, 
tylko czy pani potrafi leczyć, bo trzeba 
wiedzieć, jakie na co pomaga i propor- 
cję też”. Pani wzięła zioła, przyniesione 
przez bakę z chaty, zapisała sobie, co 
na co pomaga i ile czego trzeba zapa- 
rzać, a któremi ziołami tylko kadzić, i 
tak zostało. Jeszcze raz pani chciała za- 
płacić bace, ale jak raz Marusia nade- 
szła i w rękę panią pocałowała, pro- 
sząc, by im krzywdy zapłatą nie robiła, 
bo przecież nieraz różne prezenty ze 
dworu dostaje, więc niech pani choć te 
zioła od babki przyjmie wzamian. Bab- 
ka wszystkim teraz rozdaje zioła i nic 
nigdy za nie nie bierze, tylko zbierać już 
ziół niema sił, ałe sąsiadka ich Matrio- 
na zna się na ziołach, przez babkę od 
dziecka nauczona, więc często chodzi 
na zbieranie ziół, nazbiera, nazbiera i 
babce przynosi. Pani zapytała, czy Ma- 
triona też zna się na leczeniu. 

„Nie wiem, proszę pani“, — grzecz- 
nie, z miejska odpowiedziała Marusia, 

„chyba nie, bo sama nigdy nikogo nie 
leczy, tylko przyniesie całą płachtę ziół 

  

Dziś premjera. Rewelacja obecnego SezOnu 

Dźwiękowe kino 

„PAŃ” 
Wielka 42, tel. 5 28 

Cały świat pełen jest zachwytu dla tego fenomenalnego filmu. — Akcja tuczy się 
na tle przepysznej przyrody. Malowni ze =idoki Emocjenujące wyścigi konue. — 

Nad program: Wspsniała komedja dźwięs. w 2 skt. Niech żyje poiicjz! oraz sktn- 

Tommy Boy 
W roli głównej ulabieniec publiczności Clark Gable 

i urocza s wiazda PAADGE EVASS., 

Fascynująca treść 

  

аНа dźwiękowe Początsk seansów 4, 6. 8 i 1015, w dnie świąteczne o Zej 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Dziś ostatni dzień Nie:wykły film rewelacyjny głośnego sowieckiego reżysera M. Gerynga 

GEMRENNA KOBIETY 
Bohaterką tego niezwykłego arcydzieła jest premjowana gwiazd: największej wytwórni Paramount šiivia Sidney 
Film porywzjący siłą treści i głęboką g ą. Symtonja przežyč, uczuč, wražen im't Ści Nad p cgram: Aliskije dźwięcow 

Na 1-szy seans ceny 2012008 — Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.20 

DZWIĘKOWE KINO 

CGJINE 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś ulubienica publiczności, bohaterka tilmów „Precz z miłeścią*, „Z rozkasu księż niczki*, „Drega de 
jaja”, „Kongres tańczy”, „Liljanka chce się rozwieść* 

LIEJARA MARVE 
Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe, Paczątek 

w najnowszym U 5 € 
przeboju p. t. 

seansów O g 4, 6, 8 1 10.15, w dnie świąteczne 
o godz 2-ej — Ceny od 25 groszy. 

  

Dźwięsowe kino 

  

  

+ 
Dziś! Najpotężniejsze  arcydiielo © E CY a 

HOLLYWOOD muzyczne wszystkich czasów E || q 

Mickiewicza „22 W rol. gł. Brigida Helm i Józef Schildkraut orz Światowej sławy orkiestra cygańska ROdEGO 
tel. 15-28. Uwsga! Niektóre romanse będą wykonene w języku rosyjskim 

Nod program: atrskcje dźwiękowe. Ceny miejsc; Parter od 49 groszy 

Dziś! Najnowsza 100 proc. dźwiękowa wschodnia sensacja! Po raz pierwszy w Wilnie 
Kino-Teatr › Lg +» Potężny wschodni dramat. Walka z arabskim Szeikiem о najpiękniejszą 

26 P. t. M Į D t kobietę. W rol. gł. OLIVE BORDEN : NOAH BEERRY. 
„STYLOWY l 0sC W US m Nad program: Monumentalny przebój wszystkich czasów 

Wielka 36 Potężny dramat ilustrujący ostatnie Jata panowania caratu i na:c- „. DAMA W SZKARŁACIE dzenia bolszewizmu. W rol gł. Lya de Putti i Don Aivarado. 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11   

Radje wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 11 LISTOPADA 1932 R. 

13,00: Transmisja z placu Unji Lubelskiej w 
Warsz. uroczystości odsłonięcia pomnika ku 
czci poległych lotników. 14,55: Program dzien 
ny. 15,00: Muzyka operetkowa (płyty) 15.40: 
Komunikaty, 15.50: „Mała skrzyneczka” —- ii- 
sty dzieci omówi Ciocia Hala. 16,15: Lekcja 
A RR 16,30: Kom. Tow. Org: i 

Rolniczych. 16,40: „11 listopada" wygłosi z 
Warszawy gen. Rydz Śmigły. 17.00: Recital 
śpiewaczy j. Popławskiego. 17,15: Transm. z 
sali Rady Miejskiej w Warszawie, akademia 
ku czci poległych lotników. 17,45: D. c. reci- 
talu śpiewaczego. 18,00: Program na dzień na- 
stępny. 18,05: Muzyka lekka. 18,50: Rozmaito- 
ści. 19,00: Polakom na Kowieńszczyźnie! 19,2 
„Przegląd prasy rolniczej krajowej i zagra- 
nicznej”. 19.30: „Pokojowość Rzplitej Królew- 
skiej" — feljeton. 19,45: Prasowy dziennik ra- 
djowy. 20.00: Pogad. muzyczna, 20,15: Kon- 
cert symfoniczny z Filharmonji Warszawskiej. 
22,40: Wiadomości sportowe, dodatek do pra 
sowego dziennika radj. komun. meteor. 22,00: 
Muzyka taneczna. 

Ofiary 
Na Konierencje Pań św. Wincentego a 

Paulo (IV) ku uczczeniu ś.p. Zofji Aleksandro- 
wej Meysztowiczowej zamiast kwiatka z Ia- 
nuszyszek zł. 10. 

Związek Zawodowy Literatów w Wilnie 
składa na życzenie J. E. Hachana Seraja Bei 
Szapszała oddany do Jego dyspozycji dochód 
ze Środy Karaimskiej — na rzecz Wojewódz- 
kiego Komitetu do spraw bezrobocia w Wil- 
nie — zł. 50.00. 

14 UM M AU A r k? 

OGŁOSZENIE 
O LICYTACJI 

Dnia 14 grudnia 1932 r. o godz. 10-ej ra- 
no odbędzie się na naszej bocznicy przy ul. 
Słowackiego 27, publiczna sprzedaż  nastęju- 
jacych towarów: 

1) Szprychy i klepki dębowe; 
2) 2 skrzynie części drukarskich; 
3) 1 podwozie żelazne; 
4) 1 silnik; 
5) 1 kocioł żelazny i części składowe (ge- 

nerator).; 
6) 20 miejsc pędni żelaznych; 
1) 3 skrzynie i 78 sztuk części transmisyj- 

nych; 
8) 118 worków gipsu „Alabaster“; 
9) 2 wagony cegły ogniotrwałej; 

10) 1 wagon wapna nawozowego; 
11) 24 worków mąki; 
Warunki licytacyjńe i 

od dnia 7 grudnia rb. - 
Polski Lloyd S. A. 
Oddz. w Wilnie. 

0 A) 

OGŁOSZENIE 
PRZETARG NA WYDZIERžAWIENIE 

BUFETÓW W KINIE MIEJSKIEM 
Poszukuje się dzierżawcy na prowadzenie 

2-ch bufetów w Kinie Miejskim, , na przeciąx 
3-ch lat. ; 

Oferty z podaniem зиту  dzieržawneį Za 
rok zgóry, proszę składać w Dyrekcji Teatrów 
Miejskich ZASP w Wilnie, przy ul. W. Pohu- 
lanka Nr. 11 na ręce p. Janowskiego. 

Oferty będą przyjmowane do dnia 15 li- 
stopada włącznie 1932 r. Dyrekcja ZASP-u za- 
strzega sobie prawo wyboru dzierżawcy. 

oglądanie towaru 

2-CH 

dzie i zabierze, a potem przebiera cały 
dzień i suszy za piecem na sznurach 
— tak ładnie od tych ziół w izbie pa- 
chnie*. Pani nie wytrzymała i zapyta- 
ła: 

„Cóż Matriona uspokoiła się trochę 
— nie tęskni po dziecku? — „nie wism 
proszę pani, — nigdy z nikim nie roz- 
mawia, jakby pokutę na siebie nałożyła, 
nawet gdy kto pozdrowi, nie odpowiada. 
Musi niedobrze ma w głowie od wszy- 
stkich tych nieszczęść, które na nią zwa 
Шу się“. 

Pani obejrzała się na babkę, która 
cały czas uparcie milczała, teraz zaś ci- 
cho wstała i odeszła do chaty. Pani też 
prędko się pożegnała, wsiadła na wó-- 
zek, który cały czas stał przed bramą i 
pojechała. 
Jakoś niedługo potem babka rapiem 
zachorowała i niewiadomo z czego: 
trząść ją zaczęło, przestała jeść zupełnie, 
tylko blada taka, jakby woskowa, pod 
pierzyną na łóżku leżała. Nad rankiem 
któregoś dnia, gdy bardzo  jęczała, 
chciał Mikoła babkę na piec z kożuchem 
i pierzyną zanieść i po doktora jechać, 
ale nie pozwoliła i powiedziała, że nic 
jej teraz nie pomoże. 

„Umierać będę. Przywieź mi, Miko- 
nie, ale stanowczo odpowiedziała: chrze- ną plecach, do okna postuka, babka wyjła, księdza z Panem Bogiem — ciężko 

   PIZZY EWA Kr NÓŻ ж 

  

    

    

kasai lia ŻE 

Drukarnia wydawnictwa „SLO 

Kółek | 

Dziś największa rewelacja produkcji filmoweji Najwspanialszy ilm świata, o kiorym prasa wszechświatowa orzekła 
jeduogłośnie, że „takiego fllmu jeszcze nie była" 

STEROWIEC L. A. 3 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o g, 4-ej ost. o g 10.15 w dn. świąt. o g. 1 et. 

  

Niniejsziem podaję do wiadomości, że z dniem 1-go paź- | 
| dziernika 1932 roku został przezemnie zwolnicny z zajmo- 

wanej u mnie posady zarządzającego mojemi nierachomościami 
w Wilnie pr y ulicach: Wielkiej 3, 

| odwołana, 

  

ŽĄBAICIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

row. A. PAKA.    
  

Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Micklewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
zobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, @- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszeżu- 
piałący (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 
dej eery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P.   
  

SRG ZORKRONOIAZNWA Kupno 

PS DOM 
Й В. Reuybklenkiaoka „„„MUROWANY nowy w Wilnie w uro 

Choroby skórne, lecze- czej” miejscowosci —- 
nie włosów, kosmetyka (osobniak) wolny od- 
lekarska i operacje ko podatków na lat 15 — 
smetyczne. dochodowy, 500 sążni* 
Przyjm. 1l — 12; 5 — własnej ziemi z ogro- 
6 Wileńska 33 m. 1.— dem owocowo wa- 

Z powodu wyjazdu na rzywnym do sprzeda- 
stałe do Warszawy w nia. 

  

grudniu przerwie przy- |nivrmacje: Wilno — 
jęcia. Wielka 14 m. 7— tel. 
= -- 12-34. 

DOKTOR AST 
Futrą 

Zeldowicz 
chor.skórne, wenerycz - 
ne, narządów moczo- 
wych, od 9 do 1, 5 — 

mięskie (płaszcz pod- 
różay) i damskie na po* 
pielicach okazyjnie do 
sprzedania. Widzieć od 

: g dz. 14. Zsierzyniec 
BETOR ul. Miła 11 m, 4 ; 

ZELDOWICZOWA aaa Dani P 
kobiece, weneryczne, +4*A4A4i444A4hah ns 
narządów . moczowych POPIERAJCIE 
od 12 — 2i od 4—6 

uł. Mickiewicza 22 L o e p 
tel. 277, ew" ® 

  

mi, ciežko“.. 
Zapłakał Mikoła i prędko poszedł 

konia zakładać. Ranek był wczesny, /Aa- 
rusia nawet jeszcze piecu nie rozpaliia, 
ale Mikoła bez śniadania po księdza ca 
tchu pojechał, Babka jakoś  spokojniej- 
szą się wydawata/i Marusię do siebie 
zawołała: 

„Maruśka, wiesz, może niezaraz umrę 
— kto wie? Nie daj Boże, żeby tak bez 
księdza i nawet nie będzie komu za 
mnie Pana Boga przyjąć, jak ja umrę, 
nie doczekawszy sie — wy przecie nie 
polskiej wiary. Niedobrze tak!* 

„Nie bój się babko, ja tej samej wia- 
ry, co wy, chodziła ja do waszego księ- 
dza i wiarę waszą przyjęła. Dawno so- 
bie tak  projektowałam — pamietacie, 
że matka moja też była katoliczka. 
Przed słabością na miesiąc przyjęłam 
waszą wiarę i Mikołę też namawiam. 
Niedawno do spowiedzi chodziłam — 
nie bójcie się — wszystko będzie, jak 
chcecie. Dajcie teraz obrządzę trochę 
was“. 

I predko: przestata razem z Matrioną, 
która niewiadomo kiedy do izby weszła. 
Babka jakoś dziwnie na Matrionę spoj- 
rzała, ale nic jej nie powiedziała. Ma- 
triona, jak tylko wszystko było gotowe, 
cichutko z izby się wysunęła. Leżała 

Niemieckiej 4 i Ludwisar 
skiej 1 pan JAN PANKIEWIiCZ, oraz że pleripotencja wydana 

| mu przezemnie w dniu 16 luteg> 1929 roku, oblstowana przed 
Notarjaszem Janen Bajko w Wilnis Nr. 733 została przezemnie 

WIERA KONONCOWA 
! obecnie KWASZNIN - SAMARINOWA 

  

Dramat nadludzkiego bohaterstwa i wielkiej 
miłości W rol.gł bohaterski Jack Halt, urocza 
Fay Wray i porywsjący Ral;h Grawes 

  

    PANIENKA 
oszukuje pesady do 
zieci. Młynowa 2 m. 

»
 
S
B
E
 

Wychowawczyni 
znająca frebiow, metodę 
poszukuje posady, umie 
szyć, może się zająć 
domem, Skromnych wy 
msgań, chętnie wyje. 
dzie. Poważne Świz- 
dectwa i referencje. Ui 
Baks:ta 11 m. 32 (od 
12 do 5 w, 
WAADAADAADANAWA diet 

Lokale 
FEYYVYYYYYTYTYGTWNG0 

Pianina = 
„I. BETTING“ 
"Zi K. i A. FIBIGER * 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — nia do- Admiaistescji 
Kijowska 4, H. Abelow Słowa dla K L. 

KAYA - 
ŁADNE 

Posady 2 lub trzy pokoje na 
Эее ее parterze do wynajęcia 
POTRZEB NAz używalnością kuchni. 
służąca do wszystkie - Makowa 9 — 1. Ogią- 
go, młoda, dobra ku- dać od godz. 3 — 5 
charka. — Dowiedzieć' po poł. 
sie od 12 g. do 2 pp. == — — —- 
W. Pohulanka 39 m 3 MIESZKANITIA 

--3, 4 i 1 - pokojowe 
POTRZEB N Aze wszelkiemi wygoda- 
młoda bona — freblan mi do wynajęcia. Dąt- 
ka, przychodząca ——' rowskiego 10 m. t. 
zgłaszać się z poważ- Tamże 2 pokoje umie- 
nemi rekomendacjami . blowane. 
między 12 — 2. Filipa == — ——— 
4 — 1. POKÓJ 

umóstazaaakadńkacee, Umeblowany, lub bez 

POSZUKUJĄ pana GER © 
Wszystke wygody 

vvvvvvvevevvvvevyyę UI. W. rohulanka 22 
„m. 3, Opładać od g 

HISTORYCZKA „12 do 4 rp. 
pełne  kwalifikacje — 
(wykształcenie uni -* A: 
wersyteckie), kilka lat“ 

  

Potrzebny 
pokój umeblowecy w 
Śródmieścia cliętaie z 
utrzymaniem Zgłusze 

  

    

Mieszkanie 
pracy pedagogicznej — 2 pokoje z kuchnia da 
w gimnaźjim ui wynajęcia. Dowi dri € 

szuka pracy pedagogi- Sie B'ałostocka 6 — i 

cznej w szkole śred - "Odzirunie od 5 pep.! 
niej w Wilnie jo na do 430 
prowincji teraz: lub 04 —— ————.-- 
półrocza. Poczta Kró- MIESZKANIE 
lewszczyzna. Skrytka : 3 pokriowe z ogród 
N 59. kiem. Chorimska 48 — 

-- Dowiedzi:ć się: Zaut k 
Portowy 4 — 1 

  

inteligentna 
starsza osoba poszuku - 

ю BEEBERORESAM STRAZ 
je pracy, przyjmie po- 
sadę gospodyni domu Różne 
lub niani — Może wY- - WONINUNEWZN GONE 
jechać — ml, Bszylisń: -- 
ska nr. 4 m 26 A. Gia DZIERŻAWY 
tyłłowa majątku średniej wiel- 
== — — — — — — — -- kości poszukuję z m- 

OSOBA wentarzem lub bez. O- 
w średnim wieku po-ter*v proszę adresewać 
szukuje posady kuchar— S. Chalecki ta. Cee- 
ki lub do wszystkiego. kliszki — p. Święciany 
Ma świadectwa. Ofiar- Wil. 
na 24 m. 7. -- 

zy zn E K A LSI i REZ OT TIA K OSI RZE ZORRO ROZOWE WORECZKA RZOONRO 

babka teraz cicha i szeptała pacierze. 
Maruśka piec rozpaliła, garnki przy- 

Stawiła, ale sama nic z jedzenia nie 
tknęła, tylko dziecko płaczące jęła kar- 
mič na progu izby. Drzwi były otwarte, 
ukośne, promienie wczesnego ranka o- 
świetlały świątecznie wnętrze izby, koło 
drzwi w milczeniu stała gromada bab, 
które widocznie Matriona powiadomiła. 
Dał się słyszeć turkot, Marusia cichutko 
położyła uśpione dziecko do kołyski, 
zapaliła świece na biało zasłanym sto- 
le i uklękła koło drzwi ze świecą pło- 
nącą w ręku, poklękały wszystkie inne 
kobiety. Dał się słyszeć dzwonek i 
"ksiądz staruszek wszedł z Panem "a- 
giem. Babka cicho się modliła, poiem 
z trudnością usiadła, zresztą bez poma- 
cy Marusi, która, widząc to, podbie- 

gła do łóżka i uklękła, podtrzymując 
babkę. Nie mogła jednak chora usie- 
dzieć i spowiedź odbyła oparta © wy- 
soko stojące poduszki. Izba opustoszała, 
nawet Marusia z dzieckiem wyszła. Błu- 
go się spowiadała babka, i dziwili się 
wszyscy, jak jej sił wystarcza, taka sła- 
ba przecie. Gdy znowu izba napełnita 
się klęczącemi kobietami, babka była 
tak wyczerpana, że ksiądz kazał ją po- 
łożyć i leżącej udzielił Sakramentów. 

(D. GN 

Redaktor w.-z. Witold Katarzyūslė. 

 


