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ŻYŁA W NAS TĘSKNOTA, F 

SZEPT DRGAJĄCYCH WARG: 

ŻEBY Z POLSKĄ... 

WSPÓLNY DUCH i CIAŁO 

WALCZYĆ WRĘCZ — TO SIŁ NIE WYSTARCZAŁO, 

WIĘC TU ADRES, TAM MEMORJAL... NOTA 

ROZBOLAŁA OD DAREMNYCH SKARG, 

ROZŚWIETLONA SZALONĄ NADZIEJĄ, 

ŻE SIĘ KOGOŚ MOCNEGO PRZEKONA, 

ŻE GDY POLSKA WOLNA, ODRODZONA, 

TO MY RAZEM!.. 

MYŚMY NIEŚLI 

.„„.MY WE KRWI I ŁZACH, 

POLSCE NASZE GŁOWY 

I TEN BIEDNY, i TEN NASZ JAŁOWY, 

PŁUGIEM ŚMIERCI PRZEORANY PIACH! 

WYZWOLENI, 

Ц 

ZMARTWYCHWSTALI, WIELKANOCNI, 

MYŚMY POLSCE DO PIERSI PRZYPADLI! 

WIELKA RADOŚĆ, NAJPRAWDZIWSZE ŚWIĘTA! 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
B8ARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ш. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

KLECK — Sklep „jedność". 
+1DA-— at 5uwalska 13 — $. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MGŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SUEŚSWIEŻ — uł Ratuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.RWIĘCIANY — Księgarnia F-wa „ach 
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SŁONIM — 

WOQŁOŻYN — 
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t Obchód Swięta Niepodległości 
Odsłonięcie pomnika poległych żołnierzy P.O. €. 

WARSZAWA. PAT. — W przeddzień 

Święta 15-lecia Niepodległości Państwa Poł- 
skiege stalica obchodziła podniosłą uroczy- 
stość odsłonięcia pomnika poległych żołnierzy 

j Organizacji Wojskowej. W dniu dzi 
siejszym przypada 15-ta rocznica  mobiliza- 
cji i wystąpienia zbrojnego P.O.W. przeciw 

ko armiom zaborców. Już o godzinie 18 na 

    

    

LONDYN. PAT. — Największa de- 
precjacja dolara od czasów wojny zazna 
czyła się w @п wczorajszym. Dolar 
spadł w stosunku do funta szterlingą da 
kursu 5,15, tracąc w ciągu jednego dnia 
20 centów. 

Dziś spodziewają się dalszej depre- 
cjacji dolara. Obecny spadek wywołany 
jest więcej ucieczką od dołara, anižeii 
skupem złota przez rząd amerykański. 

Wynikiem ucieczki od dolara bylo 
również obniżenie się amerykańskich ©- 
bligacyj państwowych. W kołach City 
iondyńskiej powątpiewają, czy prezyden- 
towi Rooseveltowi uda się opanować 
spadek dolara i zatrzymać go w odpo- 
wiedniej chwili. jednocześnie odbywa się 
ucieczka kapitałów z Paryża do Londy- 
mu. W ciągu ostatnich dwóch tygodni z 

banku francuskiego odpiynęło złota na su 
mę 13 miljonów funtów. 

Wczoraj kurs franka z 80,50 spadł 

  

Mowa kancierza Hitlera 
BERLIN PAT. — Manifestacja w zakładach 

Siemensa rozpoczęła się wczoraj o godzinie 
12,35 przemówieniem G0ebbeisa, który między 
innemi oświadczył, że Niemcy są dziś najszczęś- 
fiwszym Р › 
ją misję do spelnienia, wskazując Europie drogę 
do pokoju. 

W chwili zjawienia się kanclerza Hitlera o- 
dezwały się wszystkie syreny fabryczne. Wśród 
okrzyków: „Heil, Hitler!" kanclerz wchodzi na 
podwyższenie w hali maszyn. Ч я 

Rozpoczynając przemówienie, Hitler oświad- 
cza, że ma więcej praw od innych do przema- 
wiania do ludu, bo z niego pochodzi. Następ- 
nie, robiąc aluzję do roku 1918, stwierdza, że 
naród niemiecki raz już zawiódł, a on chciałby, 
aby zawód ter nie powtórzył się. On sam był 
równie mało odpowiedzialny za wojnę, jak każ- 
dy z robotników, słuchających go obecnie; był 
wówczas „małymi robakiem“. 

Po wojnie postawił sobie za zadanie wy- 
ciągnąć naród niemiecki z nieszczęścia, widząc, 
że nie można uratować narodu walką klasową. 
W dalszym ciągu w ostrych słowach kanclerz 
zaatakował traktat wersalski, zarzucajc mu, że 
podzieli: świat na zwycięzców i zwyciężonych. 
Zdaniem mówcy — naród niemiecki — wypeł- 
mi. wszystkie zobowiązania traktatowe. Dalej 
występuje Hitler przeciwko wewnętrznej wałce 
partyjnej, twierdząc, że tyłko mała klika między 
narodowa szczuje ludzi przeciwko sobie. 

Wśród słuchaczy odzywają się głosy: — 
„żydzi!* 

a znižka dolatū 
Oczekiwany dalszy soadek 

narodem, ponieważ zrozumiały, że ma- t 

placu Marszałka Piłsudskiego, ustawiły się NA PL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 

setki organizacyj, wypełniają szczelnie Cal — przed godziną 19 na skwerze placu Ma- 
piac. Na jezdni ulicy Mazowieckiej, frontem zacpowskiego zajęli miejsca po prawej stronie 
do pomnika, stanął bataljon kombinowany > członkowie rźądu z premjerem  Jędrzejewi- 
p.p. 30 p.p. i 36 p.p. pod dowództwem pik. czem па czele, marszałek Sejmu Świtalski, 
dypl. Ryszanka. Skwer otoczyły poczty SZAN marszałek Senatu Paczkiewciz, prezes NIK 
darowe P.O.W. z całego kraju. Obok stanę- „ep, Krzemieński, prezes Walery Sławek, wi- 
ły rodziny poległych peowiaków. cemarszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie i 

senatorowie, podsekretarze stanu. Po lewej 
stronie pomnika zgromadziła się generalicja z 
szefem Sztabu Głównego gen. Gąsiorowskim, 
gen. Kwaśniewskim, oraz gen. Kasprzyckim 
na czele. Frontem do pomnika ustawili się 
członkowie komitetu honorowego budowy: da 
wny komendant główny P.0.W. Bogusław Ed- 

` $ : ward Rńdz-Smigły, oraz członkowie dawnej 
na 81 i 1/16. Bank angielski Odrazi komendy naczelnej P.0.W. Bogusław Miedziń 
przyszedł bankowi francuskiemu Z poimo ski, Adam Koc, Henryk Józewski, Tadeusz 
cą i drogą interwencji z funduszu wy- Schaetzel, Marjan  Zyndram-Kościałkowski, 
rownawczego podniosi kirs franka do Stefan Bieniewski, Konrad Libicki, Na skwe- 
miniej więcej poprzedniego poziomu. rze poza „pomnikiem ustawiły się delegacje or- 
Przy tej okazji uwydatniła się šcisia oi is z o Plac Małachowskie- 

3 žolei au- £0 zostai pięknie iluminowany, 
Po AE angielskiego sb O godzinie 19.10 przybył Pan Prezydent 
kiem francuskim. Ž tk „ę Rzeczypospolitej, w otoczeniu członków do- 
‚ Вапк angielski czyni wszystko, co mų cywilnego i wojskwoego, powitany przez 
jest w jego mocy, aby udaremnić depre- prezesa Rady Ministrów i prezesa zarządu 
cjację franka w stosunku do funta, uŚwia głównego Związku Peowiaków ministra Hu- 
damiając sobie, że jedyną nadzieją po- bickiego. Pan Prezydent, po odebraniu rapor 
wrotu funta do złotego parytetu, do cze- tu, przeszedi przed frontem kompanji hono- 
go City londyńska dąży, jako do osta- rowej, przy dźwiękach hymnu narodowego, 

teczniego celu, jest utrzymanie franka ua witany gromkiemi okrzykami zebranych peo- 
jegó obecnym poziomie, jako miernika AŻ i NEPacE A pz 
złotej: wartościćt sterlinga. udał się przed pomnik, gdzie zajął przygoto- 

J unta wane miejsce. Obok Prezydenta zasiadła pa- 
DGLŁAR W WARSZAWIE ni marszałkowa Aleksandra Piłsudska. 

5.55 Po dokonaniu odsłonięcia pomnika przez 
WARSZAWA. Na przedgiełdzie noto- p. Prezydenta Rzeczypospolitej, wygłosił prze 

wano wczoraj dolary 5.55, dolary złote mówienie gen. dyw. Rydz-Śmigły, dawny ko- 
8.00, Ruble 4.71. mendant główny POW. gen. Rydz - Śmigły 

w pięknych słowach nawiązał czynty P.O. W. 
do czynów bojowników niepodległości w po- 
przednich pokoleniach. Nazwiska ich — za- 
znaczył mówca — często nieznane są nikoniu 
oprócz najbliższego otoczenia, ale dali swe ży 

Jednakże naród niemiecki jest związany z cie dła sprawy ojczystej. Oni wiązali dzi- 
ziemią i nie chce iść za tymi agitatorami. Zro- siejszą Polskę z Polską historyczną. Prze- 
zuwniał on, że trzeba stwOrzyć noyw ruch, w niówienie swe zakończył generał okrzykiem: 
kto uczucia nacjonalizmu połączone będą z „Komendant Józef Piłsudski niech  žyje!“ 
ak. sochizoa. Program wskazuje, że decydu- Okrzyk powtórzyli obecni z entuzjazmem. 
jące znaczenie ma tylko naród. Broniąc się od Następnie prezes zarządn głównego P.O. 

ZI kaca yna e W. min. Hubicki przekazał pomnik poległych 
ler iadcza: „Niet ZNISZCZ. aš i 5 i i 

stów, ale i inne stronnictwa mieszczańskie. — Ža Ša cła E 
Prosiłem 0 4 lata dla urzeczywistnienia mego Zz < 3 > * 
programu, gdyż nie można odrazu wszystkiego ganizacyj. 
wykonać, Mojem zadaniem jest praca wycho- NA DZIEDZIŃCU BELWEDERSKIM 

Po odjeździe p. Prezydenta oddziaży woj 
wawcza. Jeżeli nie dostanę dziś dac to 
ak a ao aaa лы skowe, poczty sztandarowe, delegacje Zwiąż 

zpaczyl, że program wykonać może tylko w spo ku Peowiaków, oraz organizacje społeczne 

koju i pokoju. Dalej podkreślił, że bez równo. przedefilowały przed gen. Rydz-Smislym, a 
uprawnienia nie można myśleć o naprawie go- następnie udały się pochodem do Belwederu. 
spodarczej w Niemczech. leżeli zagranica chce © godzinie 20.30 bataljon chorągwiany woj- 
Niemcom swą wolę dyktować, to może to uczy- ska, stanowiący czoło olbrzymiego pochodu 
nić, ale nie uzyskując podpisu kanclerza Rzeszy. przy dźwiękach „Pierwszej Brygady'* wkro- 

Piebiscyt 12 Fstopada ma na celu zadem0n- czy ya dziedziniec bełwederski. Za nim przy 
strować światu, że zagranica nie może liczyć na nyzy gelegacje POW oraz poczty sztandarowe. 
swoich sojuszników ж Niemczech. Kanclerz pod Gen. Rdyz-Smigły powitany marszem ge 
kreślił dalej, że dła niego istnieje tylko naród i ACz RODZA I ae с neralskim, odebrał raport od pik. Ryszanka, 
AE Do Taaa nii e poczem ze schodów pałacu belwederskiego 

in konierescjł międzynarodowej oraz pod WYSłosii następujące Praeina" „Žoinie: 
pisać każdą umowę międzynarodową, ae tylko rze, legioniści, peowiacy! Ww dzisiejszą uro- 
jako równi z równymi. Hitler zakończył apelem. czystą rocznicę, gdy z całej Polski myśli i 
wzywając robotników do zademonstrowania 12 serca kierują się do Beiwederu, zrozumiałą 
listopada przed zagranica, że nie pozwolą Oni jest rzeczą, że żołnierze, ci których komen- 
na naruszenie honoru niemieckiego. dant Pierwszy Marszałek Polski prowadził 

przeciw Śmierci, tu się zjawili, by złożyć bez- 
interesowny, głębokiego uczucia pełny, gorą- 
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NOWA ERA, W SŁOŃCU ROZPOCZĘTA. 

W NOWE ŻYCIE SZLIŚMY DZIWNIE MOCNI, 

TYLKO JESZCZE OD MĘKI WYBLADLI; 

cy hołd, by wznieść z głębi piersi okrzyk: 
„Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski 

niech żyje!''* Okrzyk ten pochwycili wszy-- 

Szczenóty zamordowania Nadir-Khana 
ZABITY W CHWILI OPUSZCZANIA HAREMU go panowania gnębił ludność w sposób nie- 

słychany i zgładził szereg Osobistości, riogą- 

JESZCZE LEDWO Z MROKÓW WYNURZENI, 

A JUŻ PEŁNI WEWNĘTRZNYCH PROMIENI; 

JESZCZE Z CIAŁEM PRZYSCHNIĘTEM DO KOŚCI, 

A JUŻ DUMNI I PEWNI PRZYSZŁOŚCI. 

"III 

SZYBKO PĘDZĄ MIJAJĄCE LATA. 

DZIEŃ POWSZEDNI ZWALIŁ SIĘ BRZEMIENIEM. 

PRZYSZŁY TROSKI I ZASNUŁY CIENIEM 

ŻYWY PŁOMIEŃ ROZGORZAŁYCH DUSZ. 

DZIEŃ POWSZEDNI. PRACA. ZYSK 

RYLE JESZCZE 

I STRATA. 

ODBUDOWAĆ TRZEBA... 

BRAKNIE WIARY, KIEDY BRAKNIE CHLEBA. 
WOBEC NĘDZY NUDNEJ I CODZIENNEJ, 
DŁUGIEJ, SZAREJ „NIBY MUR WIĘZIENNY 
I BOHATER KU LI SIĘ, JAK TCHÓRZ. 
NAM GORZAŁY KIEDYŚ ZŁOTE ZORZE 

ROMANTYCZNIE 1 PRZEŚLICZNIE... 

TAK!... 

"Z DNIEM POWSZEDNIM WEŹMIEM SIĘ ZA BARY! 

Z GRANATOWEJ PIORUNOWEJ CHMURY 

ZLECIAŁ KU NAM ORZEŁ SREBRNOPIÓRY, 

NASZ JEDYNY WYMARZONY PTAK! 

MUSI ULEDZ, UPAŚĆ NAM DO NóG! 

GDZIEŚ NA „WZGÓRZU ŚMIERCI I OFIARY* 
ODNAJDZIEMY NASZ ROMANTYZM STARY, 
PRZYWOŁAMY I WPRZĘGNIEMY W PŁUG! 

WANDA DOBACZEWSKA 

BOMBA] PAT. — Nadchodzą tu szczegóły 
zabójstwa króla Afganistanu Nadira Khana. — 

Krói Nadir zamordowany został w pałacu przez 
dworzan, którzy napadli na niego w chwili, kie- 

dy opuszczał harem. 

Byli to dworzanie, którzy dotychczas u- 

chodzili za wiernych krółowi. Napastnicy dali 

do króła 3 strzały rewoiwerowe, a następnie 

wiekli rannego króła przez dziedziniec pałacu, 

poczem króła zasztyletowali. 

WYWIAD Z AMANULLAHEM. 

RZYM PAT. — „Messagero* zamieszcza 
wywiad z byłym królem Afganistanu Amanul- 
lahem. 

Były król podkreślił, że Nadir w czasie swe 

  

Lawieszenie wykładów 

scy z entuzjazmem. W tym uroczystym mo- 
SP SKA JE .  mencie baterja 1 DAK'u dała honorowe strza 

Wszystkie te zbrodnie wytworzyły straszną ły armatnie, orkiestra zaś odegrała hymn na- 
sytuację, która też byłą przyczyną zamordowa- rodowy. 

nia Nadira, . — № zakończenie uroczystości orkiestra 
Zdaniem Amanuilaha, wydarzenia w Kabulu odegrała szereg pieśin legjonowych. Dalsza 

dowodzą, że idea niepodlegiości"narodowej i po. część pochodu przeszła obok Belwederu ulicą 
stępu, której był on reprezentantem w historji Bagatela do placu Unji Lubelskiej, gdzie po- 
Aiganistanu, nie umarła, lecz żyje i wyznawana chód rozwiązał się. 
jest przez całą młodzież. Na pytanie, czy byłby EE ZĘ 
skłonny objąć władzę w razie porzyślnych Oko- G & 
liczności Amanuliah odpowiedział, że nie wie, BNS PPP 
na jakich podstawach Oparte są prawa dziedzicz NĄL DO HAWANY 
ności synów Nadira. jest on zawsze gotów siu- NOWY YORK. PAT. — Znajdujący się 
żyć swej ojczyźnie i przyjąć wszelką odpowie- w Tampo na Florydzie amerykań: okręt 
dzialność, jeżeli naród powoła go. wojenny „Wyomiug'* odjechał do Hawany. 

A ma ueliach warszawski 

    

  

Burdy antyżydowskie — Możliwość zamknięcia Szkoły Gł. Gosp. Wiejsk. 
WARSZAWA (tel. wł.) W dniu wczo 

rajszym grupa młodzieży endeckiej w 
Wyższej Szkole Handlowej usiłowała wy 
wołać ekscesy antysemickie. Około: go- 
dziny 11-tej nastroje osiągnęły punkt kul 
minacyjny, zwłaszczą pod wpływem wia 
domości o awanturach w szkole im. Wa- 
welberga, gdzie pobito studentów — ży- 
dow linjami. Dzięki jednak rozumnemu 
i taktownemu stanowisku rektora W, S. 
H. proi. Miklaszewskiego do większych 
zamieszek nie doszło i wkrótce na uczel 
ni zapanował spokój. 

Pozatem w czwartek wieczorem i w 
piatek, młodzież endecka  kolportowała 
ulotki antysemickie na Politechnice i w 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskie- ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
go. W ulotkach tych przypominano tra- przez Ministerstwo tak jak to miało miej 
gicznie zmarłych akademików š.p. Gro- 
tkowskiego i Wacławskiego i jedno- 
cześnie nawoływano do bojkotu kolegów 
żydów. 

Ulotki te szczególnie na pierwszym 
roku wywołały duże podniecenie. Ponie 
waż interwencja profesorów, oraz rekto- 
ra nie odniosła skutku, a przeciwnie, 
zwłaszcza w Szkole Głównej Gospodar- 
stwa Wiejskiego podniecenie przybrało 
znacznie ostrzejsze formy, rektor tej u- 
czelni prof. Górski zawiesił wykłady na 
czas nieograniczony. Jak słychać należy 
się liczyć z możliwością zamknięcia Szko 

sce z Uniwersytetem Warszawskim. 
Przed południem wobec nieustają- 

cych awantur na terenie Politechniki, re- 
ktor prof. Warchałowski, również zawie- 
sił wykłady na czas nieograniczony. 

KONFERENCJA REKTORA PIEŃKOW- 
SKIEGO 4 PREMJEREM JĘDRZEJEWI- 

CZEM 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj po 
południu premjer Jędrzejewicz przyjął re 
ktora U.W. prof. Pieńkowskiego i dzie 
kanów wszystkich wydziałów, z którymi 
odbył dłuższą konferencję. 

DRUJA — Kowkin, 
OGSŁMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— uł Wileńska 15 T. Gurwicz 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch” 

ul. Mickiewicza 10. Księgarnia j. Ryppa С 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. SR 
ST. ŚWIĘCIANY — mh, Lewiu — Bmro gazetowe ul. 3 Maje - 
SZARKOWSZCZYŻNA, M. Mindel, skład apte -zny, 

Liberman, Kiosk i gazetowy 
| WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

ch oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

  

dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. | za 

Odznaczenia frderem „Poloni= 

Restituta 

WARSZAWA PAT. — „Monitor Pol- 
ski z dnia 10 b.m. podaje listę osób, odzna- 

czonych Orderem „Polonia Restituta'' i Zie- 
temi Krzyżami Zasługi. 

WIELKA WSTĘGA ORDERU ODRODZE- 
NIA POLSKI 

Wacław Sieroszewski za wybitne zasłusi 

na polu literatury i życia narodowego, dr. 
Jakób Marjan Krzemieński, prezes N.LK., 

Bogdan Franciszek Serwacy Hutten-Czapski, 

doktór medycyny honoris causa Uniwersytetu 
Warszawskiego i ś.p. Władysław Zamoyski, 

KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ 

Stefan Starzyński, wiceprezes Bankn 
Gospodarstwa Krajowego, komisarz general- 
ny pożyczki narodowej. 

KRZYŻ KOMANDORSKI 

Wacław Berent za zasługi na polu fite- 
ratury, dr. Zygmunt Bronisław Czerny, prof. 
nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kazimierza 
za działalność naukowę, profesorską i spo- 
łeczną, Józef Pankiewicz, artysta malarz, 

prof. Akademji Sztuk Pięknych w Krakowie 

za twórczą pracę w dziedzinie malarstwa, Zyg 
munt Pietruszyński, prof. Uniwersytetu Po- 
znańskiego za zasługi na połu pracy społecz- 

nej, Leopold Staff za zasługi na polu lite- 

ratury, dr. Kamil Stefko, prof. Uniwersytetu 
we Lwowie za działałność naukową i obywa- 
telskąą dr Jan Szmurło, prof. 

Uniwersytetu Wiłeńskiego za działalność na 

połu pracy społecznej, naukowej i pedago- 
gicznej, Adam Czyżewski, profesor zwyczaj- 
ny Uniwersytetu Warszawskiego, dr. Kazi- 
mierz Papee, komisarz generalny Rzeczypo- 

spolitej w Gdańsku. generał bryg. Stanisław 

Skotnicki, Mieczysław  Ścieżyński, publicy- 
sta, naczelny dyrektor agencji „Iskra'*. 

KRZYŻE OFICERSKIE 

Tadeusz Breyer, artysta rzeźbiarz, prof. 
Akademji Sztuk Pięknych w Warszawie, Ka- 
rol Irzykowski, akademik literatury za zasłu- 
gi na polu krytyki literackiej i literatury, 
dr. Stanisław Niemczyński, prof. zwyczajny 
Akademji Medycyny i Weterynarji we Liwo- 
wie za zasługi położone dla rozwoju Akade- 
mji i opiekę nad młodzieżą akademicką, 
oraz pracę społeczną, Karol Hubert Roztwo- 
rowski, literat, za zasługi na polu literatury 
dramatycznej, Władysław Staszkowski, arty- 
sta dramatyczny za zasługi na scenie polskiej, 
dr. Kasper Weigel, prof. Politechniki Liwow- 
skiej na polu pracy wojskowo-geograficznej, 
inż Władysław Wielhorski, 
dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Eu- 
ropy Wschodniej w Wilnie, 

ERZYŻ KAWALERSKI ORDERU .ODRO- 
DZENIA POLSKI 

Zygmunt Arct, księgarz, zasłużony na 
polu rozwoju księgarstwa polskiego, dr. Alek 
sander Ozołowski, dyrektor Archiwum Miej- 
skiego we Lwowie za pracę społeczną, orąz 
pracę na polu krzewienia kultury i sztuki, 
Karol Maszkowski, dyrektor Państwowej 
Szkoły Sztuki Zdobniczej i Przemysłu Ar- 
tystycznego w Poznaniu za zasługi na polu 
szkolnictwa i przemysłu artystycznego. 

ZŁOTE KRZYŻE ZASŁUGI 

Za zasługi, położone na polu pracy peda- 
gogicznej, Józef Ludwik Jarzębski, artysta—- 
muzyk, Wacław Kochański, artysta — mu- 
zyk, za zasługi na polu pracy naukowej — 
dr. Aleksander Birkenmayer, bibljotekarz Bi- 
bljoteki Jagiellońskiej w Krakowie, dr. Chmie 
lowiec, docent _ Politechniki 
Dzikowski, bibljotekarz Uniwersyte- 
tu Stefana Batorego w Wilnie, za zasługi ra 
polu artystyczno-społecznem — Jer z y 
Hoppen, kierownik Zakładu Grafiki Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Ur- 
stein artysta — muzyk w Warszawie, za przy 
czynienie się do zorganizowania wystawy pa- 
miątek po Sobieskim na Wawelu — dr. Sta- 
nisław Świerz-Zaleski, kustosz Państwowych 
Zbiorów Sztuki w Krakowie, za zasługi w 
dziedzinie konserwacji ołtarza Wita Stwosza 
w kościele Marjackim w Krakowie — ks. in- 
fułat dr. Kulinowski, archipresbiter w Kra- 
kowie, dr. Szydłowski, profesor Uniwersyte- 
tn Jagiellońskiego w Krakowie. 

Za zasługi na polu pracy społecznej: To- 
bjasz Bunimowicz, Witold Kaszyc, Helena 
Sokołowska, Bolesław Stankiewicz, Karol 
Przegaliński, Adam Skwarczyński, Konrad 
Wrzos — dziennikarz, Irena Obarska, Kawec 
ki — literat. 

Lwowskiej, 

ILE WPŁYNĘŁO NA POCZET RATY 
POŻYCZKI NARODOWEJ 

WARSZAWA. PAT. — Wedle prowizo-- 
rycznych obliczeń, do dnia 10 listopada na 
poczet drugiej raty pożyczki narodowej wpły 

sięło około 25 miljonów złotych. 

Bardzo wielu subskrybentów z uigi roz- 
łożenia pożyczki na 10 rat nie skorzystało, 
wpłacając jedną piątą pozostałej należności. 
Wszystkie komitety obywatelskie zajęte są 
obecnie ustaleniem listy opieszałych subskry- 
bentów celem nakłonienia ich do wywiązania 
się z przyjętych na siebie obowiązków. Tę 
samą akcję rozpoczęły obecnie Izby Przemy- 
słowo-Handlowe, Rolnicze i  Rzemieślnicze, 
oraz wszystkie organizacje zawodowe. Ułat- 
wieniem tej akcji są wydane dyplomy, na któ 
rych odnotowuje się wpłacanie rat. Obecnie 
więe nie wystarczy się wykazać posiadaniea 
dyplomu, ale na każdym dyplomie znajdować 
się musi adnotacja placówki subskrypeyjnej 
o dokonaniu wpłaty drugiej raty. 

   



                    nym de wydania surowego zakazu.   

3ILYA RERUM 
ŻADNA PRACA NIE HAŃBI. 

Że praca nie hańbi, wiemy o tem wszyscy, 

ale że każda praca wymaga odpowiednich kwa_ 

fifikacyj, — zapominamy często, albo też nie 

liczymy się z tem wcale. Zdarzają się dwie 
krańcowości: albo człowiek, nie mający żad- 
nych kwalifikacyj, podejmuje się wykonywania 
pracy o wiele przerastającej jego siły, albo 

też ktoś, mający dobre kwalifikacje w jednej 

dziedzinie, chwyta się pracy, nie mającej nic 

wspólnego z jego specjalnością. 

Źle jest, gdy nieuk obejmuje stanowisko 

kierownicze, ale też niedobrze jest, gdy dok- 

tór praw jest dozorcą domu lub doktór medy- 

cyny praktykuje u.., kata! 

Zdarza się to jednak. Tak przynajmniej za- 

pewnia ABC (325). 

Kilka dni temu prasa codzienna podała 
wiadomość, że we Lwowie pewien doktór praw 

chciał przyjąć miejsce dozorcy domu, i możeby 

io miejsce zajął, gdyby nie energiczny opór 

związku dozorców. Związek ten nie chciał do- 
puścić, by „niewykwalilikowany* zajmował ta- 
ką posadę. 

Znam osobiście dwóch inżynierów, z któ_ 
rych jeden mechanik, jest robotnikiem u „Phi- 

lipsa“. Opowiadano mi o pewnym studencie 
4-go roku prawa, który uczy się w dzień, a 
w nocy jeździ z robotnikami asenizacyjnemi 2 
Zakładu Oczyszczania Miasta. Znam również 

pewnego pana, który zdobywszy stopień dok- 

tora medycyny odbył praktykę... u kata. 
Naturalnie, „żadna praca nie hańbi”, ale 

też, jak widać, nie każde studja uniwersytec- 

kie opłacają się. Dyplom magisterski czy dok- 
torski nie mogą dawać wyjątkowych  przywi- 

lejów, ale znowuż — dyplomy uniwersyteckie 

nie są konieczne przy pełnieniu skądinąd pożyte- 

cznych funkcyj asenizatora. 

Z zupełnie wiarogodnego źródła słyszałem 
o takim wypadku: przechodzień — tylko przez 
swoją nieuwagę wpadł pod taksówkę. Było 
to w pobliżu apteki. Szofer przy pomocy ko- 
goś z publiczności przeniósł rannego do apteki 
tam wylegitymował  się.. dyplomem doktor- 

skim, poczem udzielił rannemu pomocy, we- 
dług wszelkich wymaganych przez medycynę 
zasad, 

Stąd wniosek: że wiedza lekarska może się 
przydać szoferom-... Tak: to jest pomysł: niech- 

by każdy szofer był lekarzem, — 0 pacjentów 
byłoby im nietrudno: potrafiliby sobie dostar- 
czyć potrzebną ilość!.... ' 

I jeszcze jeden przykład. Uwagę moją 
zwrócił pewnego razu b. utalentowany skrzy- 
pek.. podwórzowy. Ponieważ powierzono mi 
zorganizowanie taniego i dobrego zespołu na 
pewną zabawę, więc odrazu zwróciłem się do 
tego skrzypka. Umówiwszy się co do warun- 
ków, wyciągnąłem go na rozmówkę, widząc, 
że to człowiek inteligentny. 

„Czy pan nie mógł znaleźć jakiejś możli- 
fiwszej posady”? 

„Owszem, pracowałem w jednej restaura- 
Cji na procencie. Ale z dnia na dzień ten pro- 
cent zmniejszał się, więc, musiałem poszukać 
zajęcia dodatkowego". 

„Więc pan pracuje w tej restauracji"? 
„Tak. Tam zarabiam około 60 zł. miesięcz- 

nie zat rzy godziny dziennie. 
„A na podwórzach*? 
„4 do 5 zł. dziennie. Mam na utrzymaniu 

siostrę i jej dwoje dzieci”. 
W dalszej rozmowie  wyelgitymował 

przedemną świadectwem 
muzycznego 

Tak się przedstawia dziś popyt i podaż 
pracy. 

. Takie są „przygody absolwentów wyż- 
szych _ uczelni!.... Pocieszmy się: żaden dy- 
plom, nawet doktorski, — nie hańbit... 

Lecto:, 

się 
— konserwatorjum 

Z 

SŁONIM WALCZĄCY 
Dn. 11 i 12 listopada b, r. Słonim u- 

roczyście obchodzi wielkie rocznice, 

przypadające w 'tym roku. Sporo jest tych 

pomnienie i uczczenie. 

400 lat już minęło od chwili uzyska- 

nia przez Słonim prawa magdeburskiego, 

  

Lew Sapieha. 

a więc od chwiili wejścia starego książę- 

cego grodu do rodziny miast samodziel- 

ide się rządzących i należycie zorganizo- 

wańtych. W dziejach Słonima jest to wiel 

ki i ważki moment. 

SŁOWO 

1533—1933 
wielkich zdarzeń, zasługujących na przy W dziejach jednostek, jak i społeczeństwa Objąwszy całość ojcżystych rubieży, 

Są ważne chwile, co niby nić złota, 
Nacechowana piętnem dostojeństwa, 

Snuje się w szarej tkamce ich żywota, 
Taką rocznicą, którą uczcić warto, 
Gdyż wpośród innych bezsprzecznie prym 

trzyma 
Wspaniałą w dziejach zajaśniawszy kartą, 
Jest dzień deisiejszy dla miasta Słonima. 

Słonim!.. to stary gród Gedyminowy, 
ziesięciu wieków jego przeszłość sięga, 

Początek jego ginie w mgle dziejowej 
Kiedy mongolska groziła potęga; 
Poiem, gdy Litwa złączyła się z Polską, 
I w tym też grodzie, nad brzegami Szczary 
Poparł Jagiełło pracę apostolską, 
Szerzącą światło Chrystusowej wiary. 

Odtąd pod świetnem berlem Jagiellonów 
Odetchnął Słonim po walk dawnych znoju 
I jął korzystać z dobroczynnych plonów 
Sprawiedliwego rządu i pokoju; 

Zwolna historja swój rąbek uchyla, 
Co niespodzuńkę niejedną zawiera, 
Aż i dla niego nadejdzie ta chwila. 
W której pamiętna rozpocznie się era. 

Na tronie polskim zasiadł Zygmunt Stary 
Jeden z ostatnich z Jagiellonów rodu, 
Co miał nie tylko rozległe obszary, 
Lecz ; ojcowskie serce dla narodu, 
Za jego rządów w dziejach tego miasta, 
Rok tysiąc pięcset trzydziesty ; trzeci 
Do przełomowej epoki urasta, 
Złotemi głoski lśniąc na tle stuleci, 

W=rok sędziwego Króla Jegomości, 

Ale zestawienie tych rocznic ma dla 
Słonima znaczenie specjalne. Od uzyska- 

  

   

Zda się przenikać tajniki przyszłości 
I widzi jasno, w czem ta przyszłość leży, 
Widzi, jak ważnym jest ten gród kresowy, 
Więc bez wahania dłoń jego łaskawa 
Aby w nim poprzeć rozwój przemysłowy, 
Nadaje miastu magdeburskie prawa, 

Odtąd ta mała nad Szczarą mieścina, 
Nie szczędząc pracy wytrwałej i znoju, 
Nowy w swych dziejach okres rozpoczyna 
Ciągłych postępów na drodze rozwoju; 
Wznoszą się piękne klasztory, kościoły, 
Handel i Przemysł stopniowo rozkwita, 
Szerzą oświatę nader liczne szkoły, 
4 stąd pożytek ma Rzeczpospolita, 

Rzecz to więc słuszna, że nad brzegiem 
Szczary 

Po czterech wiekach, w dzisiejszym 
Słonimie 

W wdzięcznej pamięci żyje Zygmunt Stary, 
I cześć synowską budzi jego imię: 
Doniiosłym przeto jest obchód rocznicy, 
Gdy temu miastu Król dał przywileje 
I stwierdził ważność tej Kresów strażriicy, 
Na nowe tory kierując jej dzieje, 

Dziś nawiązując złotą mić przeszłości, 
Z którą Słonima przyszłość jest załączona, 
Uczcijmy hołdem Serdecznej wdzięczności 
Króla, Sapiehów, Ogińskich imiona, 
4 żywiąc w piersiach pamięć niewygasią 
Tych, których zawsze czcić będą Polacy, 
Wcielajmy w życie nieśmiertelne hasło 
Tego, co „wyścig* nakazał nam „pracy”. 

S..M. S. 

b IS ESS 

znaczenie polityczne należycie doceniał. 
imię swoje Lew Sapicha na zawsze 300 lat minęło od śmierci najbardziej nia prawa magdeburskiego do lizyska- połączył ze Słonimem, gdy w r. 1591 król 

zasłużonego starosty słonimskiego, kan 

clerza i hetmana wielkiego litewskiego — 

Lwa Sapiehy. 

150 lat dzieli chwilę bieżącą od uru- 

chomienia Kanału Ogińskiego, który ot- 

worzył drogę od morza do morza. 

100 lat upłynęło od tragicznego mo- 

mentu stracenia w Grodnie emisarjusza, 

wzywającego naród do pondwnej walki, 

— Michała Wołłowicza, słonimianina. 

70 lat odsuwa od nas w przeszłość 

moment bohaterskiego rozpoczęcia pow- 

stania styczniowego. 

15 lat temu do nowego życia, do no 

wych czynów odrodziło się nasze pań- 

stwo. ‚ 

Rocznice te nie są rocznicami tylko to 

kalnemi, — nie mogą być takiemi, gdyż 

Słonim był miastem wyjątkowo czujnem 

na przeżycia Ojczyzny, — był zawsze 

moono związany z największemi ośrodka 

mi życia połityczego i kulturalnego, — 

brał czynny udział we wszystkich poczy- 

naniach, wysiłkach ii wałkach, zmierza- 

jących do wzmocnienia i rozkwitu pań- 

stwa. 

  

Manifestacje jugosłowiańsko-polskie w Wilnie 
Do rzędu miast, w których są już stowarzy- 

- szenia polsko-jugosłowiańskie (Warszawa, Po- 
znań, Katowice, Lwów, Gdynia) — przybyło 
w dniu 8 bm. Wilno. Oto w dniu tym odbyło się 
zaaranżowane przez tutejszy Klub Społeczny 
zebranie przy „Czarnej Kawie" w lokalu Sekre- 
tarjatu Wojewódzkiego BBWR. Przewodniczył 
prezydent Maleszewski. Przybyło sporo osób, 
wśród nich posłowie sejmowi jan Walewski z 
Warszawy, Stanisiaw Dobosz i dr. Brokowski, 
dalej attache prasowy poselstwa jugosłowiań- 
skiego z Warszawy inż. Vlastimir Maresz, wi- 
tany ze szczególną serdecznością jako delegat 
posła jugosłowiańskiego Branki Lazarevica i 
przedstawiciel Jugosławii, ilczni reprezentanci 
prasy, śwata naukowego itd. 

Atrakcją zebrania była prelekcja posła re- 
daktora Walewskiego, który jeździł do „Jugosła- 
wji z okazji wycieczki parlamentarzystów pol- 
skich, i opisał w barwny sposób swe wrażenia. 

Więc m. in. opowiadał, jak w Kotorze sta- 
ruszek ksiądz błogosławił posłów polskich tym 
samym krzyżem, którym ongiś duchowieństwo 
błogosławiło króla Sobieskiego, gdy jechał na 
wyprawę wiedeńską. Ksiądz ze wzruszenia za- 
płakał. Kolejno opisywał prelegent przyjęcie wy 
a= polskiej w Białogrodzie, Zagrzebiu, Lu- 

lanie. 

WRZETIWSZYCEKZZE RTECS PEZWESIZĘ. 

Nagrody Nobia 
W DZIALE FIZYKI ZA ROK 1932 i 1935. 

 STOCKHOLM PAT. — W dniu wczo- 
rajszym przyznane zostały dwie nagrody No- 
bla z dziedziny fizyki „mianowicie za rok u- 
biegły i za rok bieżący, 

Według decyzji akademii nauk nagrodę 
za rok 1932 otrzymał prof. Werner-Heisen- 

berg z Lipska za jego teorję „mechaniki kwan 
tów**, która doprowadziła do odkrycia wiela- 
postaciowości wodoru. 

Nagroda za rok 1938 podzielona została 
między prof. Erwina Schroedingera z Austrji, 
estatnio wykładającego w Oxfordzie, oraz pa- 
między prof. Biraca (Anglik) z uniwersyteta 
-w Cambridge га odkrycia z dziedziny nowej 
tsorji budowy atomów. 

Oczy europejskie zakazane 
w Japonii 

W Japonji opublikowano dekret rządowy, 
zakazujący operacji oczu, która usuwała cha 
rakterystyczną mongolską skośność, nadając 
oczom wygląd europejski. 

Operację tę wprowadził przed czterema 
laty profesor tokijski Ushida. „Oczy europej- 
skie'* weszły w modę do tego stopnia, że każ 
da piękna kobieta uważała za swój obowią- 
zek poddać się operacji. Powszechny pęd do 
europeizacji rasowych twarzy japońskich 
zwrócił uwagę rządu, który ujrzał się zmuszo 

EL. 

W Cetynji bratano się z górałami jedynego 
słowiańskiego narodu, który nigdy nie był w 
niewoli. Marszałka Pilsudskiego uważają Czar- 

nogórcy za swego marszałka, nie tylko polskie- 
go. Szczególnie w małych miasteczkach dzieci 

jugosłowiańskie witały naszych posłów śpiewa- 

nym po polsku hymnem Boże coś Poiskę, jesz- 

cze Polska i I-szą Brygadą. Zasypywano Pola- 
ków kwiatami. 

Na każdym kroku entuzjazm dla Polski, 

wielka serdeczność. W Jugosławii Polska posia- 
da bezcenny kapitał uczuć i bułoby zbrodnią, 

gdyby Połska ten kapitał zmarnowała. Co się 
na to składa, że Jugosławja żywi taki żywioło- 

wy, podświadomy entuzjazm dla Polski? Oto 
uderzająca wspólność łosów i dziejów obu na- 

rodów, wspólność charakterów również bijąca 

w oczy. |ugosłowianie, naród rycerski, cenią w 

Polakach męstwo i rycerskość, dlatego Marsza- 
łek P.tsudski jest naprawdę kochanym i szano- 

wanym w Jugosławii. Dalej łączy nas wspól-- 
ność temperamentu, wreszcie wiedzą Jugosło- 

wianie, że nasza przyjaźń dla nich jest bezinte- 
resowna. Niestety ols zrządził, że Polska nie ma 

z Jugosławią wspólnej granicy, mamy za to 
inną granicę wspólną, jest nią morze. Jak Pol- 
ska tak samo Jugosławia jest ostoją prawo- 
rządności, ładu i jest siedzibą wielkiej rodzimej 
kultury. Jest w interesie nietylko obu państw, 
ale całego Świata, pokoju powszechnego, umi- 

łowanego przez Jugosławję i Polskę, aby oby- 

dwa narody zbliżyły się, poznały jak najwięcei 

i były gwarantami praworządności, prawa i kul. 
tury. Konieczne jest wzajemne odwiedzanie się 
zapomocą wycieczek, krajoznawczych,  turys- 
tycznych, przemysłowych i handlowych. Za po- 
znaniem się przyjdzie zbliżenie gospodarcze, 
kulturalne, poiltyczne. W Jugosławii znają lite- 
raturę polską w niezrównanie wyższej mierze, 
aniżeli w Polsce jugosłowiańską. Musi być za- 
prowadzona stała komunikacja między Gdynią 
a portami jugosłowiańskiemi, muszą być wy- 
zyskane wszelkie możliwości eksportowe i han- 
dlowe. 

Prelekcję red. Walewskiego nagrodzono 
hucznemi oklaskami. Prezydent  Maleszewski 
wzniósł okrzyk wa cześć narodu jugosłowiańskie 
go, powtórzony z zapałem przez zebranych. — 
Przemawiali: poseł Brokowski, p. Aleksander 
Budrys Budrewicz, red. Bolesław Wit Święcicki, 
w końcu witany entuzjastycznie Jugosłowianin, 
attache prasowy poselstwa, inż. Maresz odczy- 
tał serdeczny list posła nadzwyczajnego i mi- 
nistra pełnomocnego Branko Lazarevica (ogło- 

szony już w „Słowie” dnia 9 bm.) 

W rezultacie zebranie ukonstytuowało się 
Towarzystwo Polsko - Jugosłowiańskie w Wil- 
nie. Wysłano depesze do Białogrodu do tamtej- 
szego analogicznego towarzystwa, z zawiado- 
mieniem o tym fakcie i z serdecznem pozdro- 
wieniem. 

nia z całem państwem niepodległości, — 
oto droga rozwijania się i wyzwalania, 
— oto dwa niewspółmierne, coprawda, 
ale niezmiernie charakterystyczne mo- 
menty stwierdzenia samodzielności ii 
zdolności do czynów twórczych. 

Od Lwa Sapiehy do księcia Michała 
Kazimierza Ogińskiego — oto droga wiel 
kiego wysiłku kształtowania nowej rzeczy 
wistości, której zadaniem jest otwieranie 
drogi w przyszłość. 

Wiek ostatni — to (wiek zapasów 
zbrojnych z wrogiem o wiele, wiełe sil- 
niejszym... 

Ogarniając myślą obecne rocznice, o 

gamnia się jednocześnie całą przeszłość 

Ziemi słonimskiej, - i na tem właśnie po- 
lega osobliwość dzisiejszych słonimskich 
uroczystości. : 

Słonim ma dzieje i barwne i piękne. 

Leżąc na wielkiej drodze wojennej i han 

dlowej, był on świiadkiem lub przedmio- 
tem wielkich, uporczywych walk, — od 
wialk orężych do walk duchowych. Ma 

więc Słonim w swej przeszłości wspania 
łe zwycięstwa, jakich nie zna wiele in- 

nych miast ii ziem, —— ma też w pamięci 

i klęski, — straszne, tragiczne, zdawało- 

by się, ostateczne... 

Walka jest istotą dziejów Słonima. 
Symbolami zaš tej walki są trzy wiel- 

kie postacie ludzi tak do siebie nie podob 

nych, a tak mocno ze Słonimem związa- 
nych i wobec niego niezmiernie zasłużo- 
ych. 

Lew Sapieha. Michał Kazimierz Ogiń 

ski. Tadeusz Kościuszko. 
Organizator życia społecznego, 

tycznego, religijnego. 
kulturalnego i artystycznego. Wódz. 

poli 

„Czyli herb najbardziej 

Organizator życia 

Zygmunt Ill nadał miastu odrębny herb, 
wyobrażający iwa (aluzja do imienia sta- 
rcsty) ze strzałą z podwójnym krzyżem 
w żapie (herb Sapiehów). 

Nadanie herbu Stonimowi, miało wici: 
kie znaczenie, gdyż wyróżniała miasto, 
które przedtem miało herb wspólny z po- 
wiatem słobi. skim. Herbem tym była Pa 
gon na czerwonem połu. Sztandar ziemi 
słonimskiej, wówczas miał kształt wydłu- 
żonego trójkąta. Po uzyskaniu herbu 
przez miasto powiat zachował swój daw 
ny herb, czyli Pogoń, — starostowie sło 
mimscy na pieczęciach dodawali własne 
herby. Obecnie powiat słonimski słusz- 
nie się stara o zatwierdzenie herbu, wy- 
obrażającego na czerwonem polu u góry 
Pogoń, u dołu — strzałę sapierzyńską, 

zasłużonego sło- 
niimskiego starosty. 

Lew Sapieha podniósł Słonim wysoko 
i stworzył z niego miasto, z którem nie 
można było nie liczyć się. Ruch unijny i 
wzrastające wspaniałe Żyrowice tem bar 
dziej twamociły stanowisko Słonima, któ- 
ry całą swoją przeszłością stwierdził, iż 
imie być twierdzą, skutecznie się bronią- 
cą przed atakami zbrojnego wroga, — 
teraz zaś rozpoczynał walkę w dziedzinie 
ducha. 

Uroczystości 
W dniu dzisiejszym z okazji 15-lecia Odzy- 

skania Niepodległości oraz  Obchodu Rocznie 
słonimskich, odbędzie się: 

O godzinie 7 rano pobudka orkiestr woj- 
skowych; 

o godz. 10 nabożeństwo w kościele para. 
fjałtym na Zamościu oraz w świątyniach róż- 
nych wyznań; 

o godz. 11,30 delilada oddziałów wojsko- 
wych, huiców szkolnych, organizacyj PW i Stra 

Lew Sapieha, kanclerz, wojewoda wi- ży Ogaiowej; 
leński, 

ły szereg starostw, ale szczególną opie- 

ką otaczał starostwo słonimskie, którego 

SŁONIM — widok ogólny. 

  

później — wielki hetman, miał ca 

  

© godz. 13-tej uroczyste posiedzesie Rady 
Miejskiej z okazji 400-lecia nadania Stonimowi 
Praw Magdeburskich w sali Domu Ludowego 
(wejście za zaproszeniami) ; 

   

Ta walka trwała bardzo długo, -— 

trwa do dziś dmia, wskazując na wielkie 

zadania Ziemi słonimskiej. Jednym z jej 

przejawów była działalność innego sta- 

rosty słonimskiego, hetmana M. K. Ogiń- 

skiego. 

Niepospolity ten człowiek, gorliwy me 

cenas sztuki, na gruzach rozpadającej się 

państwowości polskiej budował w cichym 

Słonimie niezwykłą oazę kultury polskiej. 

Dziś trudno nam nawet wyobrazić sobie, 

jak wyglądał wówczas Słonim i jakie 

kolosalne znaczenie miał ten fakt. Słonim 

Ogińskiego, Grodno Tyzenhauza, Wilno 

czasów ks. Czartoryskiego —- te trzy 

wspaniałe ogniska wykazujące potęgę i 

żywotność polskiej kultury, były nietylko 

wymownym protestem przeciwko gwał- 

tom wroga, ale i zwycięskiem przeciw- 

stawieniem się przemocy fizycznej. 

Rola ks. Ogińskiego jw naszych dzie- 

jach jest bardzo znaczna, — na gruncie 

zaś słonimskim wyjątkowo wielka. Nie 

jest jednak Ogiński należycie poznany i 

oceniony. Coprawda, jeszcze za życia 

doczekał się on uchwały sejmowej, na- 

kazującej wystawienie mu pomnika na 

dziedzińcu Dolnego Zamku w Wilnie, ja- 

ko dowód Iwdzięczności narodu za nie- 

zwykłą ofiarność przy wykonaniu Kana- 

łu, — ale nie zobaczył ani on, ani poto- 

mni tego pommika, — gorzej jeszcze: 

spotykał się on z rozmaitemi zarzutami, 

nieraz wyjątkowo krzywdzącemi. 
   

Wypominano mu nieudolne prowa- 

dzenie walk z Rosjanami, — i rzeczywi 

ście był on hetmanem tylko z przypadku, 

— wytykano też — całkiem już niesłusz- 

nie i potwornie krzywdząco — trwonie- 

nie publicznych pieniędzy. 

Na sejmie z r. 1788 takie 

się słowa z ust Hetmana: 

„Królu Najjaśniejszy! Skonfederowa- 
ne stany! Wy znacie najlepiej cenę i wa- 

lor swoich obywatelów! Mogłem za oj- 

czyznę 1noją nieskutecznie stawać. Mo- 

głem jej szczęściu ofiarą życia i mająt- 

ku nie dopomóc. Lecz zdradzać Onej, 

ani zysków lub pożytków na Niej szukać, 

ani mogłem, ani chciałem! 

Ten niefortunny kandydat ma króla 

przypomimał swego szczęśliwego rywa- 

la: nie był stworzony na wodza narodu, 

lecz był wybitnym organizatorem życia 

artystycznego i kulturalnego, — umiał 

zapalać artystów do twórczej ofenzywy, 

Wodza prawdziwego, wodza na wiel- 

ką skalę wydała ziemia słonimska w os0- 

bie Naczelnika Tadeusza Kościuszki. 

Lew Sapieha, Michał Ogiński, Ta- 

deusz Kościuszko, — jakże są wymowne 

te trzy postacie!... 

Jak dokładnie ujmują istotę Słonima 

— miasta walczącego!... 

W. Charkiewicz 

iwyrwały 

w Słonim'e 
o godz. 15-tej Koncert orkiestr wojskowych 
W tymże dniu odbędzie się na ulicach mia- 

sta ztiórka uliczna na Fundusz Budowy Szkół 
Powszechnych. 

Dała 12 bm. o godz. 16,30 Akademja dia 
Miodziežy szkołnej (szkół średnich w sali Do. 
mu Ludowego). 

Wczoraj odbył się capstrzyk orkiestr woj- 
skowych przez masto, zaš o godzinie 19-tej w 
sałach Domu Ludowego uroczysta Akademja. 

Do opisu uroczystości powrócimy. 

Z okazji uroczystości miejskich, zarząd mia 
sta wydaje raut w dniu 11 listopada o godzinie 
21i-szej. Wstęp za zaproszeniami. 

  

SŁONIM —- Kanal. 
wszystkich członków Komitetu na wymienio- SIS I TI STS Be zebranie. 

WYBORY DO RAD GROMADZKICH 
W piątek dnia 10 bm. rozpoczęły się na 

terenie Województwa wileńskiego w powiatach 

wileńsko-trockim,  potsawskim,  šwiecianskim, 

brasławskim, oszmiańskim i dziśnieńskim wybo- 

ry do rad gromadzkch. 

Na 882 gromady województwa w powyż- 

szych sześciu powiatach, akcja wyborcza w dniu 

wczorajszym objęła 168 gromad, z tego w pow. 

wileńsko-trockim 83, postawskim 14, święciań- 

skim 21, brasławskim 9, Oszmiańskim 20, dziś- 

nieńskim 21. Zainteresowanie wyborami naogół 

znaczne. W większości wypadków głosowanie 

okazało się zbędne wobec złożenia jednolitych 

list kandydatów BBWR, które są tak skonstru- 

owane, że obejmują kandydatów, reprezentu- 

jących całokształt interesów ludności. 

W powiecie oszmiańskim akcja 

wyborcza obejmowała 20 gromad, głosowanie 
nie odbyło się ze względu na złożenie wszędzie 

tylko jednej listy kandydatów z ramienia BBWR 

wybrano 454 radnych gromadzkich i tyluž za- 

stępców. W poiwecie wileńsko-trockim na 83 

gromady w 69 nie odbyło się głosowanie, gdyż 

zgłoszona była tylko jedna lista BBWR, w dwu 

gromadach z listy opozycyjnej weszło po dwu 

radnych, reszta wszyscy z BBWR. Z: -. gromad 

narazie brak wiadomości, jedynie w Mejszagole 
naskutek żądania wyborców odbyło sięgłoso- 
wanie tajne, również przeszli kandydaci BBWR. 

W powiecie święciańsk i m akcja 
wyborcza dotyczyła 21 gromad, szczegółowych 
obliczeń brak, głosowania prawie nigdzie nie 
było wobec zgłoszenia jednej listy wyborczej 
BBWR. 

Ludność litewska, mając swych 

kandydatów na listach BBWR, masowo wzięła 

udział w akcie wyborczym. 

(W WIPZE STOLICY 
JAK LITWINI ZNISZCZYLI SZCZĘŚCIE 

POLSKIEJ RODZINY 

  

To był wzór rodziny! Arcywizór! Ideal! 

w monopolu tytoniowym — 2.80 zł.; matka 

Ojciec — ex ziemianin skromny urzędnik 

cały dzień w kuchni, wydawała dziesiątek do- 
mowych iobiadów, cerowała skarpetki i gacie; 
syn — absolwent S$. G. G. W. na odpowiedział- 
nej posadzie za 130 zł. miesięcznie; córka — 
dyplomowany doktór połonistyki šcierata ku- 
rze w bibljotece Narodowej — 95 zł. 

Jak się kochali, jak: całowali, dbali wzajemnie 
o siebie! Gdy jedno mówiło — reszta słuchała 
z podziwem, zawsze zgodnego zdania, nawet w 
poglądach na filmy się nie różnili. 

Przed wojną mieli majątek 

Ano przepadł. Przez tyle lat 
nim,  przestałi myśleć. 

przychodzą pieniądze.... 

Rząd kowieński ujął się nagle honorem, za- 
brany majątek oceniono na 76.000 zł. na Ро- 
datki, zaległości, koszta таНсгопо — 51.000, 
wspaniałomyślnie przysłano resztę — równo 
25.000 zł. 

Dzika radość, izy serdeczne, narada familij- 
na, co robić z pieniędzmi? Tata zabrał głos: 

— Wynajmiemy lokal, założymy sklep ty- 
toniowy, bo daje doskonałe zyski, ryzyko żad- 
UCZ 4 

Mama skorygowała: 

— Owszem trzeba wynająć lokal, ale dła 
restauracji. Tyłko na jedzeniu można dziś 
robić. 

Syn — rolnik żachnął się zaraz: 
— Weźmiemy dzierżawę, będziemy miesz- 

kać na wsi, umiejętnie prowadzona gospodar- 
ka nie może zawieść. я 

Córka — doktór pisnęła: 
— Założyć, odkupić szkołę — jedyna rzecz! 

Małoż to ludzi dorobiło się na oświacie: 
Prysł zgodny nastrój, leciały słowa ciężkie 

jak kłonice, — prawdy nieodparte: 
— Wszystkie sklepy bankrutują. 
— Tylu ziemian idzie z torbami, a ten to- 

bół majaczy o zarobku na dzierżawie. 
— Trzeba być kretynką by bzdurzyć o 

szkole, te oo są, z tradycją, uczniami — plaj- 
tują. 

— Ма każdym rogu bar, lepiej odrazu uto- 
pić gotówkę w Wiśle niż w garkuchni. 

— Moje dzieci jesteście bałwany! 
— Tata zaczyna ramoleć... 
— Mama nic nie rozumie... 
— Ty mydłku, skotpasie. 
— Klucho książkowa. 

Dyskusje nie dawały wyników. Długie mii- 
czenia ciąžyly okropnie, żadna koncepcja nie 
mogła otrzymać więcej jak-1/4 głosów. Przy- 
jaciele radzili: 

— Pożyadzka Narodowa! 
| Ha, że o miesiąc za późno przyszły pie- 

niądze, za żadne pieniądze dziś od nikogo nie 
odkupisz. Teraz już nie będzie spokoju i zgody 
w rodzinie... Karol 

D-r D. ZELDOWICZ 
Choroby skórne, wene'y:;ne, moczepłciowe 

D-r Z. ZŁLDOWICZOWA 
choroby kobiece, wer try:2De i Orćg moczow, PÓZEPAORACZ SĘ R GZM 3 godziny przyjęć £—2 i 4—8 ieletcn 277 

koło Kowna. 

zapomnieli o 
I oto parę dni temu 
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Powstanie Komitetu Wojew. 
„Tygodnia Książki Polskiej" 
„Dnia 9 listopada odbyło się w Wielkiej Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego- go posiedzenie organizacyjne Komitetu Tygod wia Książki. Polskiej. * 
W imieniu p. wojewody zebranie zagaił naczelnik M. Pawlikowski, który powitał ze-- 

branych i imieniem P. wojewody zapewnił o 
A władz dla tej doniosłej akcji kultu- ralnej, 

Na przewodniczącego zebrania powołany 
został przez aklamację dyrektor Adam Łysa kowski Program Tygodnia Książki Polskiej 
według instrukcji Warszawskiego Komitetu 
zreferowała p. Wanda Dobaczewska. 

, Po dyskusji nad planem działania wyło- 
niony został Komitet Wykonawczy Tygodnia 
Książki Polskiej. Do Komitetu weszli: prze- 
wodniczący: Rektor Witold Staniewicz, 
stępey przewodniezącego: kurator Kazimierz Szelągowski, prezydent Wiktor Maleszewski, 
p. Kazimierz Rutski, p. Witold Hulewicz, se- 
kre : p. Wanda Dobaczewska i p. Bole- 
sław Zynda, skarbnik p. Adam Zawadzki. 

Do Komitetu Wykonawczego zostali po- 
nadto wybrani: p.p. Stanisław Lorentz, ma- 
jor Adam Kozłowski, Marjan Szydłowski, 
Stanisław Kodź, Tadeusz Turkowski, Ludwik 

  

      

Chomiński, Wiktor Piotrowicz, Jerzy Hoppen, 
"Tadeusz Szeligowski, starosta Kowalski, Lu- 
domir Šlendziūski, Helena Romer-Ochenkow- 
ska, Walerjan Charkiewiez, Adam Lysakow 

u, Michat Brensztein, Mikołaj 
tk. Eugenjusz Dobaczewski, sędzia dy 

Góra, Janina Rostkowska, Janina Burhard- 
towa, poseł Stanisław Dobosz, Helena Drege, 
Marjan Morelowski, inspektor Starościa 
spektor szkolny, oraz przedstawiciele: 
rzy Szkolnej, Chrześcijańskiego Uniwersyte- 

Robotniczego, T-wa Uniwersytetów Roboi 
h, Związku Młodzieży Wiejskiej i Sto 

nia Młodzieży Polskiej. 
Sekretarjat Komitetu Wykonawczego 

mieści się przy ul. Dominikańskiej Nr. 4 w 
Księgarni Św. Wojciecha. 

Komitet Wykonawczy podaje do wiado- 
mości członków, że najbliższe zebranie Komi 
tetu odbędzie się w poniedziałek dnia 13 lisio 
pada o godz. 7-mej wieczorem w Małej Sali 
Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 

Prezydjum Komitetu zaprasza nini 
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Dziesięciozłotówki z podobizną 
Traugutta 

WARSZAWA PAT. — W eelu upamięt 
nienia 70-ej roczniey powstania styezniowe- 
go minister skarbu zarządził, aby w miesią- 
cach listopadzie i grudniu r.b. 10-złotowe 
monety srebrne były bite według nowego 
wzoru, a mianowicie z podobizną Romuaida 
Traugutta. Odnośne rozporządzenie zostało 
ogłoszone w „Dziennika Ustaw'** Nr. 89 z dn. 
10 listopada r.b. nowe monety będą miały 
obieg narówni z dotychczasowemi 10-złotowe- 
mi monetami srebrmemi, 

—-0-—
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"Pietnasta Rocznica Niepodlegtošci KRONIK 
OBYWATELE! 

Piętnaście lat mija od chwili, w któ- 
rej Rzeczpospolita nasza wróciła do nie- 
podległego bytu. W łunach pożogi wo- 
jennej, wśród zmiszczenia, niedostatku i 
nędzy, oglądaliśmy słońce Wolności. Wy 
wałczona przez najlepszych synów Na- 
rodu Niepodległość, powołała mas do 
wielkich zadań obrony i budowy nasze- 
go państwa. 

‚ Mając za przewodnika Zbawcę, o 
 / którym šnili wieszcze, genjusza wojny i 

pokoju,: Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
sprostaliśmy obowiązkom, włożonym na 
nasze pokolenie przez zbieg zdarzeń. 

Ciężkie lata gospodarczego kryzysu, 
którego fale podmywają świat cały, po- 
wodując zachwianie starych i ugrunto- 
wantych potęg, nie powaliły nas. W tru- 

_ dzie i znoju, ale ii poczuciu naszych sił 
i wartości stawiamy czoło przeciwno- 
ściom z wolą zwycięstwa i z wiiarą w 
zwycięstwo. a 

Możemy ze spokojem spojrzeć na 
przežytych 15 lat i dokonaną pracę. Mo- 
żemy z nich czerpać otuchę do dalszych 
wysiłków, w których uczestniczą już pier 

' wsze szeregi młodego pokolenia, wycho- 
wanego w atmosferze wolności. Biorą w 
tej pracy udział majszersze rzesze spo- 
łeczeństwa, obywatele wszystkich wy- 
znań i narodowości naszego Państwa. 

Możemy XV-tą rocznicę Niepodległo 
__ ści święcić w radosnym nastroju i dzień 
o U listopada zamienić "w powszechne 
_ święto i chwilę iwfytchnienia między 

pracą dni wczorajszych a jutrem. 

> stopada, Komitet Wykonawczy Obchodu 
__ ustalił następujący program: 

SOBOTA, 11 LISTOPADA: 

Godzina 10 — Msza połowa na placu Łu- 
kiskim. Oddziały zbierają się o godzinie 9, — 
przegląd wojsk o godzinie 9,40. 8 

Gjodzina 10—11: Nabożeństwa w świąty- 
niach wszystkich wyznań. 

Godzina 11: Defilada. 
Godzina 13: Akademja Zw. Legjonistów w 

Teatrze „Rozmaitości”. 
: Godzina 13—19: Teatr na Pohulance: Trzy 
"_ przedstawienia bezpłatne dla bezrobotnych. 
ь Godzina 14—16: Kina wszystkie: Bezpłat- 

ne przedstawienia dla żołnierzy. 

$ 

  

i P. Wojewoda Wileński Jaszczołt dokonał 
| wczoraj w imieniu p. Prezydenta Rzeczypospo- 

litej aktu dekoracji szeregu osób odznaczeniami. 
| Uroczystość odbyła się w gmachu Urzędu Wo- 
__ jówódzkiego, w gabinecie Wojewody. 

Do zebranych przemówił p. Wojewoda pod 

| krešiajac na wstępie, iż akt dzisiejszy zbiega się 
_ 2 15-tą rocznicą odzyskanie Niepodległości Oj- 

czyzny, więc przypada na mOment szczególnie 

Panowie — rzekł p. Wojewoda — swą pra- 
cą na różnych odcinkach pracy jużto społecz- 
nej, jużto ściśle urzędowej, państwowej, czy też 

_ przysparzając państwu nowych inwestycyj, oraz 
wysiłkiem swym dła Ochrony dobra państwo- 
wego, lub w usprawnianiu obywateli państwa 
do obrony na wypadek potrzeby kraju, na każ 
dym kroku wykazaliście swą wielką dbałość o 
interes państwowy, wielkie umiłowanie Rzezyc- 

__ pospolitej, Państwo, Głowa Państwa, p. Prezy- 
_ dent uznał za właściwe, doceniając zasługi po- 

|pgożone przez Panów dla państwa, nadać Panom 
wysokie odznaczenia, krzyże Polonia Restituta, 
krzyże zasługi. Spełniam zaszczytny obowiązek, 
ażeby w imieniu p. Prezydenta temi wysokiemi 
Qdznaczeniami Panów udekorować. Gratuluję 
Panom tej chwili, która jest podkreśleniem za- 
sług Panó wi życzę, ażeby te odznaczenia wy- 
sokie były przez Panów uważane jako nagrodę 
za ich wysiłki i ażeby się stały zachętą do wy- 

EIK ASN S js DR TRAOIAAS BSNESTREKOEOITAS 

Obchód żałobny ku pamięci 
poległych policjantów 

Społeczeństwo wileńskie, jak co roku, liez- 
hym udziałem w nabożeństwie żałobnem w 
kościele św. Kazimierza uczciło pamięć sze- 
tegowych Polieji Państwowej, którzy na te- 

| tenie wojewódzwta wileńs iego zginęli w o- 
bronie swych współobywateli. Naz a 42 
poległych policjantów przypomniały nam 
klepsydry żałobne rozlepione na murach mia 
sta, Na terenie za 

| życie z górą pół ty 
by bezpieczeństwa. 
się w całym kraju. 

Kościół św. Kazimierza udekorowany 
był zielenią i rzęsiście oświctłony. Szezegół 
Lie piękna była dekoracja głównego ołt 
1 wysokiego katafalku, ustawionego w głów 
dej nawie wśród krzewów i świeczników. 
Przy katafalku pełnili wartę honorową żoł- 

_ lierze policyjni w pełnym rynsztunku, w heł- 
Е . Po obu stro- 
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ałego państwa położyło 
ąca funkcjonarjuszy służ 
Obchody żałobne odbyły 

   

     
   

  

nach, z najeżonemi bagneta + T į Tach ustawily się poczty sztandarowe organi- 
Zacyj P.W. 

Na nabożeństwo przybył p. wojewoda 
Wileński Władysław Jaszczołt. 

Dalej zajęli miejsca przedstawiciele władz, 
Wojska i społeczeństwa: prezes Sądu Apela- 

    

     
    

  

    

    

     cyjnego Wyszyński, prezes Okręgowej Izby 
ontroli Państwowej Mikulski, prokurator 
ądu Apelacyjnego Przyłuski i inni przed- 

stawieiele sądownietwa i“ prokuratury, pre- 
zydent miast dr., Maleszewski, naczelnik Wy* 
działa Urzędu Wojewódzkiego  Zmigrodzki, 
starosta grodzki Kowalski, komendant Woje- 
wódzkiej Polieji Państwowej insp. Buczowski 

wiele in. osobistości. 

Władze wojskowe reprezentowali: pułk. 
Krzyżanowski z ramienia Inspektoratu armji, 
Pułk. Biestek, » ramienia dowódcy dywizji p. 
komendant miasta płk. Błocki i szereg in- 
Rych wyższych oficerów. 

Nabożeństwo żałobne celebrował ks. An- 

toni Wielusz T. J., który przemówił z ambo- 
ty w podniosłych słowach. 

Na chórach grała orkiestra 1 p.p. 1e2., 

бга na zakończenie ceremonji żałobnej wy- 
onała marsz żałobny Chopina. 

Po nabożeństwie odbyło się na cmentarzu 
złożenie wieńeów na mogiłach  pole- 

Słych policjantów. Pierwszy wieniee złożył 
he P. wojewoda Jaszezołt następnie p. prezydent 
_ Miastą i wojewódzki komendant P.P. 

Tak pojmując charakter święta 11 li- 

Godzina 15—19: Teatr „Rozmaitości”': 

Dwa bezpłatne przedstawienia dla bezrobotn. 

Godzina 16: Teatr „Lutnia": - Bezpłatne 
przedstawienie dla dzieci „O sierotce Dorotce" 
W. Stanisławskiej. 

Godzina 16—20: Akademje we wszystkich 
Kołach Dzielnicowych BBWR. 

Godzina 17,45: Akademja urządzona przez 

Tow. Popierania Budowy Pubi. Szkół Powsz. 
w sali im. Czartoryskiego, Furatorjium Okręgu 

Szkolnego Wil., Wolana 10. 

Godzina 20: Akademja w Żydowskim Klu- 
bie Myśli Państwowej, Niemiecka 21. 

Godzina 21: Wieczór Literacko-Artystyczn; 

w Teatrze na Pohulance. Ws*:> za zaproszenia- 

mi. 
Grodzina 24: Przemówienie Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej przez radjo. 

Bilety wstępu. na bezpłatne przedstawienia 

dla bezrobotnych wydaje kancelarja Rady Gr. 

BBWR (ul. św. Anny 2 m. 4) oraz Państwowy 

Urząd Pośrednictwa Pracy. 

OBYWATELE! 

Weźcie masowo udział we wszystkich tych 
uroczystościach. Niech się v'szyscy zespołą w 

nastroju powagi, której śriałem jest Świado- 

mošč, že wszystko co czynimy, wszelkie nasze 

prace, wysiłki i ofiary płyną ala dobra państva. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA NIECH ŻYJE! 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ] PROFL. 
SOR IGNACY MOŚCICKI NIECH ŻYJE! 
ODNOWICIEL 1 BUDOWNICZY PAŃSTW" 
I-szy MARSZAŁEK POLSKI JóZEF PIŁSUDSKI 
NIECH ŻYJE! 

Prezydent Dr. Maleszewski Wiktor, Przewodni- 
czący Komitetu Wykonawczego. 

Członkowie Komitetu Wykonawczego: Pik. 
Błocki Stefan, dr. Brokowski Stefan, nacz. Czys- 
towski Józef, płk. dr. Dobaczewski Eugenjusz, 

Filonik Adam, Giecewicz Stanisław, dr. Góra 
Edward, dr. Hirschberg Adolf, dyr. Hulewicz 
Witold, Jutkiewicz Eljasz, inż. Kawenoki Abram; 

kpt. Kónig Henryk, starosta Kowalski Wacław, 
mjr. Kozłowski Eugenjusz, Krasowski Witold, 
Krupieńczyk Edmund, Mach Stanisław, wiz. 
Matuszkiewicz Mieczysław, dr. Niżyński Kazi- 
mierz, Pełczyńska Wanda, dyr. Pikiel Roman, 
Przegaliński Karol, Puchalski Michał, Romer - 

Ochenkowska Helena, dr. Rostkowska Janina, 
rektor prof. Staniewicz Witold, Szczerbicki Teo- 

dozjusz, dyr. Szpakiewicz Mieczysław, dyr. 
Śmiałowski Zbigniew, dr. Wroński Stanisław, 

dr. Wygodzki Jakób, nacz. Żmigrodzki Tytus. 

   

  

Dekoracja zasłużenych 
trwania w pracy, do wzmożenia wysiłków dła 
dobra Rzeczpospolitej. 

Następnie Pan Wojewoda Wileński udeko- 
rował: 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI: 

Inż. Aleksandra Zubelewicza, dyrektora Ro- 
bót Publicznych (Naczelnika Wydziału Komuni- 

kacyjno-Budowłanego w Urzędzie Wojewódz- 
kim w Wilnie) za zasługi w służbie państwowej 
oraz na połu pracy społecznej, oraz inż. Włodzi- 

uierza Budkiewicza, Naczelnika Wydziału Dro- 
gowego Dyr. Okr. P.K.P. w Wilnie za gorliwą 
i nieskazitelną służbę w kolejnictwie i prace spo. 
łeczno-państwową. 

ZŁOTYMI KRZYŻAMI ZASŁUGI: 

Inż. Czesława Bogdańskiego, Naczelnika 
Wydziała Dyrekcji O. K. P. w Wilnie, inż. Eu- 
genjusza Kubiickiego - Piottucha, inż. Tadeusza 

Węgrzeckiego i inż. Stefana Kulę. 

Ostatni czterej inżynierowie odznaczeni z0- 
stali Złotemi Krzyżami za zasługi położone przy 
budowie kolei Woropajewo - Druja. 

Srebrnym krzyżem zasługi udekorowany zo 
stat! Teodor Myśliński, st. asesor Dyr. Kolei w 
Wilnie za zasługi przy ochronie mienia kolejo- 
wego. 

Wreszcie Bronzowymi Krzyżami Zasługi u- 
dekorowani zostali: Romuald Tomaszewski, st. 

nt Dyr. Kolei w Wilnie za zasługi na połu 
pożarnictwa i obrony przeciwgazowej oraz BO- 
iesiaw Pawiukiewicz, szofer Dyr. O. K. P. za 
zasługi w służbie kolejowej. 

P. Wejewoda wręczał każdemu z osobna 

Order i dyplom nadania, Przy akcie dekoracji 
obecny byi dyrektor Kolei Państw. inż. Falkow- 
ski, szefowie władz, naczelnicy wydziałów Urzę 
du Wojewódzkiego, przedstawiciele prasy i sze- 
reg inuych osób. 
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Odznaczony Krzyżem Komandorskim Odro- 

dzenia Polski, p. prezes Generalnej Prokuratorji 

Jan lilaszewicz, z powodu przewlekłego niedo- 
magania, nie mógi przybyć. Wobec tego do 

mieszkania p. prezesa udał się naczełnik Wydz. 
Urzędu Wojewódzkiego p. Wiodz. Hryhorowicz 

iw zastępstwie p. WOjewosiy wręczył prezeso- 
wi lilaszewiczowi insygnia Komandocji oraz dy- 
piom. 

Komitet Obywate!ski uczczenia 
15-ej rocznicy Niepodległości 
niniejszem pozwala sobie odwołać rozesłane 
w dniu dzisiejszym bilety teatralne na 
UROCZYSTY WIECZÓR LITERACKO-AR- 
 TVSTYCZNY w teatrze Miejskim na Pohu- 
lance, ze względu na pewne  niedolładności, 
które zaszły w związku z ich podziałem. 

Jednocześnie Komitet uprzejmie komuni 

kuje, że na wspomnianą uroczystość bile- 
tów, z ustalonemi miejscami na widowni, nie 
będzie (z wyjatkiem rozesłanych lóż). 

- Pozostają w mocy jedynie rozesłane za- 
proszenia. 

KOMITET WYKONAWCZY 

SISTEMA EA EISS 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA 

Wystęy Marji KAUPE 
Dziś 

„LAT Malta“ 
operetka w 3 aktach O. STRAUSSA 

Początek o godz, 8 15 w. 

          

      

W przeddzień uroczystości 
Wczoraj koło gmachu Sądów zgromadziły się 

liczne oddziały PIW i organizacyj społecznych, 

oraz kilkanaście orkiestr. O godzinie 8 wieczór 

przeszedł ulicami miasta capstrzyk orkiestr po- 

przedzany oddziałami wojska i PW. Wszystkie 

domy w mieście zostały już w dzień udekoro- 

wane flagami. 

Wszystkie urzędy były rzęsiście iluminowa- 
ne, jak również i Góra Zamkowa, na której zo- 
stał umieszczony świetlny transparent, na któ- 

rym widnieją cyfry 1918—1933. 

— Nabożeństwo w Kenesie. 
stopada o godz. 11-ej odbędzie się z okazji 
15-lecia Odrodzenia Polski Niepodległej uro- 
czyste nabożeństwo w Kenesie Karaimskiej na 
Zwierzyńcu (Grodzka Nr. 6). 

— AKADEMJA LEGJONOWA w 15-tą 
rocznicę Odzyskania Niepodległości. W sobotę 
dnia 11 tistopada br. o godz. 13-tej w sali Ki- 
noteatru „Rozmaitošci“ przy ul. Ostrobramskiej 
Nr. 5 — staraniem Związku Legjonistów w Wił- 
nie odbędzie się popularna Akademia Legjono- 
wa. — Na program złożą się: 

1) Słowo wstępne wypow'e ob. Gryglewski 
2) Recytacje artystów pp.: Kaupe Marji art. op., 
Halmirskiej Jadwigi art. op., Górskiej Janiny 
art. dram., Ściborowej Haliny art. dram., Janow 
skiego Stanisława art. dram., Borskiego Bronisła_ 
wa art. dram. 3) Chór pocztowy pod kier. p. 
Szczepańskiego. 4) Orkiestra pocztowego PW. 
pod bat. p. Stachacza. Wstęp wolny. 

— Akademja w Ognisku KPW. Wczoraj 
10 listopada w sali Ogniska KPW w Wilnie, z 
racji 15-tej rocznicy niepodległości, odbyła się 
uroczysta akademja, na którą przybyły tłumnie 
rzesze kołejarzy. Akademję zagaił prezes okrę- 
gu KPW Puchalski. Następnie przemawiał dr. 
Makomaski. Na zakończenie odbyły się produk- 
cje muzyczno-wokalne z udziałem p. Jagminó- 
wny i orkiestry symfonicznej pod batutą p. Czer 
niawskiego. Wieczorek odbył się capstrzyk. 

— Akademja w Klubie żydowskim. W dniu 
11 bm. o godz. 20 w. odbędzie się w iokalu Ży- 
dowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie, 
przy ul. Niemieckiej 21 m. 21 uroczysta akade- 
mju ku uczczeniu 15-lecia Niepodległości (Polski. 
Na akademię złożą się: referat okolicznościowy 
dra Adolfa Hirschberga, śpiew solowy p. Poli 
Kacówny, śpiew chėralny Szkoły Powszechnej 
Nr. 38, deklamacje p. mag. Szaniiy oraz produk 
cis orkiestry 3 Baonu Saperów. Wstęp na aka- 
demję bezpłatny. 

— Obchód 15-tej rocznicy Niepodległości u 
Skarbowców. Staraniem zarządu Wil. Koła SUS 
odbędzie się uroczysta akademja z powodu rocz 
nicy Niepodległości w lokalu Stowarzyszenia, 
Przy uł, Mickiewicza 22a m. 4 II p, w sobotę 
dnia 11 bm. o godzinie 18-tej. 

Na program złoży się zagajenie przez pre- 
zesa E. Ratyńskiego, przemówienie kol. K. Wój- 
cickiego, Hymn i produkcje muzyczne odegra 
orkiestra 6 pp. Leg. — Recytacje i deklamacje 
wygłoszą Artyści Teatrów Wileńskich pp.: Ja- 
nina Górska, Marja Ściborowa i Wacław Ścibor- 
Rylski. Pieśni w wykonaniu Artystów Opero- 
wych pp.: Wandy Hendrych i prof. Adama Lud. 
wiga. Wstęp bezpłatny. 

— # Uniwersytetu Robotniczego. Dziś, 
w sobotę 11 listopada, w dniu Świta Nieępodleg 
łości, straniem Sekcji Teatralnej  Chrześcijań - 
skiego Uniwersytetu Robotniczego odbędzie się 
przedstawienie amatorskie pt. „Skazaniec“ — 
sztuka dramatyczna w jednej odsłonie pióra N. 
N., oraz „Kugelman i S-ka“ — komedja w jed- 
nej odsłonie pióra Włodzimierza Kazimierskiego 

Przedstawienie odbędzie się w sali teatral- 
nej Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotnicze- 
go — Metropoltialna Nr. 1. Początek predsta- 
wienia godz. 19-ta (7 w.) 

— Organizacją Młodzieży Pracującej. Z o- 
kazji 15-tej rocznicy odzyskania Niepodległości 
Państwa Polskiego, Ogniska Organizacji Młodz. 
Pracującej chcąc uczcić tak doniosłą rocznicę, 
organizują na terenie m. Wilna uroczyste ob- 
chody, w których poza członkami weźmie udział 
starsze społeczeństwo. 

AKADEMJE DZIELNICOWE BBWR. 
Zgodnie z programem Obywatelskiego Ko- 

mitetu Obchodu 15-lecia Niepodległości Polskiej 
Rada Grodzka BBWR zorganizowała za pośred- 
nictwem swych kół dzielnicowych Akademje w 
następujących dzielnicach miasta: 

PONARY. Sala Monopolu Spirytusowego 
przy ul. Ponarskiej 63; w programie przemó- 
wienie okolicznościowe p. Kazimierza Wójcic- 
kiego, jednoaktowa sztuka, deklamacja, śpiew, 
na zakończenie zabawa taneczna. Współorgani- 

za Akademii jest Ill-ci oddział Zw. Strze- 
leckiego. Początek o godz. 19,30. 

ZWIERZYNIEC. Ww Domu Ludowym przy 
kościele na Sołtaniszkach. Początek o' godz. 
17,30; w programie odczyt prof. Antoniego Nar- 
woysza, śpiew, deklamacja. 

SNIPISZKI. W. szkole powszechnej Nr. 9 
przy ul. Krakowskiej, początek o godz. 17-tej; 
w programie występ chóru organizacji młodzie- 
ży pracującei, przemówienie okolicznościowe, 
deklamacja i sztuka l-aktowa w wykonaniu ze- 
społu amatorskiego O. M. P. 

ANTFOKOL. W Szkole Technicznej przy ul. 
Holendernia 12; początek o godz. 18-tej; w pro 
gramie przemówienie prof. Fiedorowicza, dekla- 
macja zbiorowa „Fanfary” Mączki, chór z or- 
kiestrą smyczkową uczni Szkoły Technicznej. 

DZIELNICA NOWY ŚWIAT Ognisko O. 
M. P. im. „Fiłaretów* ul. Bazyljańska 2: — Na 
program wieczoru ogniskowego złożą się: prze: 
mówienie, gawęda, referat, występ chóru, or- 
kiestry, deklamacje i śpiewy solowe. Początek 
o godzinie 20-tej. 

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE Ognisko O. M. 
P. im. „Romualda Traugutta" ul. Jezuicka 6.: 
W. programie przemówienie, referat, występy 
orkiestry, chór, deklamacje, śpiew. Początek o 
godzinie 18-tej. 

DZIELNICA SNIPISZKI Ognisko O. M. P. 
im. „Szymona Konarskiego* przy współudziale 
Koła Dzielnicowego BBWR organizuje akade- 
mję przy ul. Krakowskiej (szkoła powszechna). 
W programie przewidziane są poza przemówie- 
niami i referatem, inscenizacje, przedstawienie, 
dekłamacje i występy orkiestry. Pocz. o g. 17. 

DZIELNICA ZWIERZYNIEC Ognisko im. 
Prezydenta Gabrjela Narutowicza przy ul. Wi- 

toldowej 49; w programie wieczoru: referat, 
gawęda, deklamacje i orkiestra. Pocz. o g. 19. 

DZIELNICA ZARZECZE Ognisko O. M. P. 
im „Józefa Montwiłła" ul. Zarzeczna 42-— Na 
program złoży się: referat, występ chóru, dekla- 
macje i orkiestra. Początek o godz. 19-tej, 
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SOBOTA 

о: 11 Wschód słeńca g. 6,41 

> Zachód złeńca g. 3,24 

Opieki MB. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 10 Hstopada 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: +1. 

Temperatura najwyższa: 3. 

Temperatura najniższa: 0 

Opad w mm.: — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 
Uwagi: pochmurno, wieczorem pogodnie. 

  

MIEJSKA. 

— wodociąg na ul. Artyleryjskiej. Wczoraj 
„magistrat przystąpił do układania przewodów 

wodociągowych na uł. Artyleryjskiej. Jest te 

dalszy ciąg robót prowadzonych w dzielnicy 

Kalwaryjskiej. 
— Zmiana trasy autobusowej Nr. 2. W dniu 

12 bm. od godz. 10,30 do godz. 14-tej autobusy 

linji Nr. 2 będą kursowały zamiast do koszar— 

do placu sportowego im. Marszałka Pilsudskie- 

go na zawody sportowe, róg Szańcowej i Wer- 
kowskiej oraz dodatkowo od ul. Wileńskiej, róg 
Mickiewicza. 
[2244444,444444444441:441441544444444152422 

RĘCE ZANIEDBANE 
zniszczone doprowadza do należytego stanu. 

Zapobiega odmrożeniom. 

KREM PRZŁATÓW — P:RFECTION 

AAAA Akk AA AAAA DA AAAA CK AAAA 

— Znikome kredyty dla miasta. Pisaliśmy 
o staraniach, jakie wszczął magistrat u władz 
centralnych w sprawie przyznania Wiłlnu więk- 

szych kredytów z Funduszu Pracy na roboty 
inwestycyjne. Opracowany memorjał wyszcze- 

gółniał najbardziej palące potrzeby miasta w 

dziedzinie inwestycyjnej, na które potrzebna 
jest suma kilku miljonów złotych. Według о- 

trzymanych obecnie w drodze nieoficjalnej in- 
formacyj, kredyty zostaną Wilnu przyznane w 
normach stosunkowo bardzo nieznacznych, bo- 

wiem na sumę około pół miljona złotych. 

— (Ciągle sprawa szpitala żydowskiego. Jak 
już donosiliśmy, wczoraj wojewódzka rada szpi- 

talna powzięła uchwałę większością 11 głosów 
przeciw 3, o centralizacji szpitalnictwa w Wilnie. 
Według projektu ławnika i szefa sekcji zdrowia 
dr. Safarewicza, w Wilnie pozostaną tylko trzy 
miejskie szpitale: Sawicz (weneryczny? i psy- 
chjatryczny), szpital na Zwierzyńcu (choroby 
zakaźne), oraz szpital św. Jakóba -(wewnętrzny 
i chirurgiczny). Szpitał natomiast żydowski ma 
być zupełnie zlikwidowany. Na centralizacji tej 
zarząd miasta oszczędzi 90.000 zł rocznie. 

W związku z niepowodzeniem dotychczaso- 

wej akcji żydów w kierunku skasowania uchwa_ 
ły o zamknięciu Żydowskiego Szpitała, grono 
żydowskich działaczy społecznych postanowiło 

interwenjować w tej sprawie w ministerstwie 
zdrowia. Do akcji tej ma być również wciąg- 
nięte koło żydowskie w Sejmie, tak że nie jest 
wykluczonem, że sprawa Szpitała żydowskiego 
w Wilnie znajdzie się na forum sejmowem. (K.) 

— Remont starego Ratusza. Magistrat pro- 
jektuje z końcem bież. miesiąca przystąpić do 

remontu gmachu b. Ratusza przy ulicy Wielkiej, 

gdzie ma być przeniesiona część biur i urzę- 

dów miejskich. Jeżeli Fundusz Pracy zgodzi się 
na wyasygnowanie odpowiednich kredytów, ro- 

boty mogą być szybko ukończone. 

— Translokata biura meldunkowego. Wo- 
bec tego, że lokal przy ul. Końskiej, gdzie obec- 
nie mieści się biuro ewidencji ludności, jest zbyt 
niewygodny, magistrat projektuje przenieść to 
biuro do innego lokalu. Wyboru jeszcze nie do- 
konano. 

— Przyrządy dła straży ogniowej. W celu 
dalszego usprawnienia straży ogniowej magis- 
trat postanowił zakupić szereg dodatkowych 
przytządów na sumę kilku tysięcy złotych. 

— Ruch w handlu i komunikacji. W ciągu 
ubiegłego miesiąca na terenie miasta zlikwido- 
wało się 19 przedsiębiorstw handlowych. Były 
to drobne sklepiki z owocami i napojami chlo- 
dzącemi. 

W tym samym czasie powstało nowych 9 
przedsiębiorstw, w tem kilka nowych zakładów 
rzemieślniczych, 

O ile sytuacja w handlu we wrześniu wy- 
kazała pewne nawet ożywienie, to w paździer- 
niku kupcy uskarżają się na stagnację i gwał- 
towny spadek obrotów. 

Podobną sytuację notuje Towarzystwo au- 
tobusowe. We wrześniu frekwencja jeżdżących 
zwiększyła się bardzo znacznie, ale już w paż- 
dzierniku nastąpił gwałtowny spadek. 

— Ogrodzenie terenu Parku Sportowego 
im. gen. Żeligowskiego. W związku z urządze- 
niem ślizgawki na terenach Parku Sportowego 
im. gen. Żeligowskiego, został ustawiony par- 
kan od ul. Syrokomli na okres tylko trwania se- 
zonu łyżwiarskiego. 

— Ceny nabiału i jaj w Wilnie w dniu 10 
bm. Masło i sery za 1 kg. w złotych: Masło 
wyborowe hurt 3,50 detal 3,90; masło stołowe 
3,30 3,70; masło solone 3,30 3,60; masło rynko- 
we: niesolone 3,40, solone 3,15. Sery: nowo- 
gródzki 2,10 2,40; litewski 1,80 2,10; lechicki 
1,60 1,80. Jaja za kopę w zł.: Nr. 1 6,00, Nr. 2 
5,40, Nr. 3 4,80; jaja za sztukę w groszach: 
Nr. 1 11, Nr. 2 10, Nr. 3 9. 

SZKOLNA 
— 3-letnie Kursy Mechaniczno - Kolejowe 

dla osób z 6-klasowem wykształceniem  uru- 
chomiło Towarzystwo Kursów Technicznych w 
Wilnie. Na pozostałe wolne miejsca podania 
przyjmuje i informacji udziela kancelarja Kur- 
sów w godz, 17 — 19 (Wilno, Holendernia 12). 

AKADEMICKA 

— Z Koła Poionistów. — Dziś w lokalu 

Koła odbędzie się zebranie Sekcji Literatury 
współczesnej. Na porządku dziennym: program 
pracy sekcji i reportaż: Szemplińska „Narodzi- 
ny człowieka”, Iwaszkiewicz „Panny z Wilna”, 
Uniłowski „Człowiek w oknie”. Początek o g. 
11, obecność członków konieczna, goście mile 
widziani. 

— Zebranie Akademików Białostoczan. W 
niedzielę dn. 12 bm. w lokalu Ogniska akad. o 
godz. 16 odbędzie się Walne Zebranie Akademic 

kiego Koła Białostoczan. Ze względu na ważne 
sprawy obecność konieczna. 

— S. K. M. A. „Odrodzenie“ Komunikuje. 
że dnia 12. — XI b. r o godz. 10 rano od- 

będzie się zebranie dyskusyjne z referatem 

kol. A. Święcickiego p. t. „Doświadczenia we- 
wnętrzne* w lokalu Koła Prawników (Zam- 
kowa 11). 

Wstęp wolny. Goście mile widzaiani. 

— Zarząd S. M. A - czek U. S. B. w Wil- 
nie zawiadamia, że dn. 11 bm. o godz. 20 m. 15 
odbędzie się w Domu Sodał. konferencja mie- 
sięczna. Obecność wszystkich sodalisek obowiąz 
kowa. 

ARTYSTYCZNA 

— Dziś w Radzie Wileńskich Zrzeszeń Ar- 
tystycznych, ul. Ostrobramska 9 m. 4, dr. Ta- 
deusz Szeligowski powie w dalszym swoim cy- 
klu odczytów muzycznych o koncercie instru- 

mentalnym 19-go wieku. Początek o godz. 18. 

„ Bilety w cenie po 50 i 30 gr., Фа uczniów gru- 

pami po 10 osób znaczne ulgi. . 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— jutrzejszy wieczór Sienkiewiczowski w 
Związku Literatów (Ostrobramska 9) o godz. 
8 wiecz., zapowiada się doskonale, dzięki u- 
działowi Kazimiery Rychterówny i odczytowi 
Zygmunta Falkowskego. Szczegóły w afiszach. 
Dochód na Pol. Macierz Szkolną. 

—Z działalności Koła Dzielnicowego BBWR 
na Nowym Świecie, Zarząd koła dzielnicowego 
BBWR zainaugurował swą akcję odczytową od 
czytem p. Kazimierza Wójcickiego, urządzonym 
w sali Ogniska KPW w dniu 8 bm. W odczycie 
tym p. Wójcicki omówił zagadnienia aktualne 
bieżącej doby, poświęcając sporo uwagi charak. 
terystyce dziejów naszego bytu niepodległego 
i szeregu doniosłych zmian, zaistniałych po prze 
wrocie majowym 1926 r. Е 

Sala Ogniska szczelnie wypełniona była pu- 
blicznością, która obdarzyła prelegenta zasłużo- 
nemi oklaskami. Powodzenie tego odczytu 
świadczy, iż wszczęta akcja przez energiczny 
zarząd koła, zyska zastępy stałych zwolenni- 
ków. — (W najbliższym czasie projektowany 
jest w tejże sali Ogniska Kolejowego KPW od- 
czyt p. Franciszka Umiastowskiego. 

— Koło Turkołogów Słuchaczy Szkoły Na- 
uk Politycznych w Wilnie zawiadamia, że inau- 
guracja prac Koła, mająca się odbyć dnia 29 
paźdz. br., odbędzie się dnia 12 listopada, tj. 
w niedzielę o godz. 19-tej w lokalu Szkoły Nauk 
Politycznych, Arsenalska 8, o następującym po- 
rządku dziennym: > 

1) Zagajenie, sprawozdanie z prac w ubie- 
głym roku akad. i wytyczne. 2) Referat p. Wła- 
dysława Zimnickiego pt. „Dzieje ruchu młodo- 
tureckiego" z przeźroczami. Goście mile wi- 
dziani. Wstęp wolny. 

— Zebranie Sekcji Zagadnień życia Wew- 
nętrznego odbędzie się dnia 12 bm. o godz. 11 
w lokalu „Ogniska* (Uniwersytecka 9—9),— 
Obecność członków obowiązkowa. 

— Walne zebranie członków Chrześcijań- 
skiego Związku Zawodowego Szewców  (sek- 
cji chałupników) odbędzie się w poniedziałek 
13 b. m. o godz. 19-tej w lokalu przy ul. 
Metropolitalnej Nr. 1  (Punktualne przybycie 
wszystkich członków obowiązkowe. 

RÓŻNE 
— Broń dła listonoszów. Listonosze rozno- 

Szący gotówkę, otrzymają krótką broń palną. 
— Stowarzyszenie Pań _ Miłosierdzia św. 

Wincentego 4 Paulo w Wilnie, zrzeszone w 
24 oddziałach paraijalnych urządza 12 listo- 
pada w niedzielę wielką kwestę uliczną na 
rzecz biednych dzieci i młodzieży. Pokaźną li- 
czbę, bo aż 1280 chłopców i dziewcząt przy 
487 rodzinach bezrobotnych, mają obecnie Pa- 
nie pod swoją opieką. Nadto w trzech o - 
chronach i dwóch zakładach wychowawczych 
Tow. Pań Miłosierdzia mieści się 217 bied- 
nej dziatwy. 

Wszystkie zebrane ofiary pójdą wyłącz- 
nie na odzież i obuwie dla biednych dzieci, 
by je ża wszelką cenę doprowadzić do szkół 
i wyrwać z atmosfery rozgoryczenia, jakie 
ogarnia nasze rodziny bezrobotnych wobec 
nadchodzącej zimy i braków wszelkiego rodza. 
ju. Ofiarą naszą ulżymy w pracy naszemu na- 
„uczycielstwu, które z ubolewaniem stwierdza 
wielkie braki w ciepłej odzieży i obuwiu u na- 
szej dziatwy szkolnej. Choć wszyscy Odczu- 
wamy kryzys gospodarczy i ogółny niedosta- 
tek, to ofiarność na rzecz biednej młodzieży, 
której zaczyna dolegać głód i chłód, uważamy 
za naszą powinność najistotniejszą i najgłębszy 
obowiązek moralny i społeczny. 

Niech nikt, komu jest drogą nasza przysz- 
łość — nasze dzieci — nie mija obojętnie o- 
fiarnych kwestarek Stow. Pań Miłosierdzia. 
Choć mało — groszami, ale dajmy wszyscy! 
Pozatem wszelkie ofiary w naturze: w obu- 
wiu, odzieży, bieliźnie, środkach spożywczych, 
czy opałowych, można deklarować lub składać 
u p. prezeski Stowarzyszenia Zofji Kościałkow- 
skiej przy uł, Bakszta 10, gdzie z wielką wdzię- 
cznością przyjęte będą. 

— Zachorowania zakaźne. Według ostat- 
nich danych, uzyskanych przez władze sanitar- 
ne, w ciągu tygodnia od 29 ub. m. do 4-bm. na 
Wileńszczyźnie zanotowano 6 wypadków duru 
brzusznego, 12 duru plamistego, 40 płonicy, 10 
błonicy (jeden śmiertelny), 41 jaglicy, 13 gruž- 
licy otwartej (w tem 8 zakończonych Śmiercią), 

18 odry, 2 ospy wietrznej, 2 grypy, 1 krztuśca, 
7 róży (jeden śmiertelny) i jeden śmiertelny wy 
padek nagm. zapalenia opon. mózgowos-rdze- 

niowych. ‹ 

— Sukces... Sukces... Jest to poprostu za- 

dziwiające, jaki sukces osiąga woda toaletowa 

5 Fleurs - Forvil u tych wszystkich, którzy dbają 
o swą higjenę. Naturalna, delikatna, balsami- 
czna, subtelnie perfumowana stwarza po na- 
tarciu się doskonałe samopoczucie. 

(Dalszy ciag kroniki wil, na str. 4eż) 

ofiary. 
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TEATR „LUTRiA” 
„Czar walca ‘ 

OPERETKA W 3-ch AKTACH OSKARA 
STRAUSA 

Jeszeze żyjący kompozytor wiedeński, au- 
tor świeżo u nas wznowionej operetki, którę- 
go nazwisko, zakończone pojedyńczą literą 
„S'', wcale nie należy do słynnej dynastji 
kompozytorów wiedeńskich, piszących swe na 
zwisko 4 podwójnem „ss'* na końcu), z któ- 
rej wyszedł znakomity „król walea““ Jan 
Strauss — syn, a którego bratanek (syn Ed- 
warda) Jan jest. obecnie jedynym przedsta 
wieielem tak popularnej rodziny. Sławny 
współczesny kompozytor wielu oper i dzieł 
symfonicznych Ryszard Strauss także pocho 
dzi z całkiem innej rodziny. Podobieństwo 
nizwisk spowodowało bardzo rozpowszechnio 
ny błąd, zaliczanie ich do jednej rodziny, 
którego sprostowanie — choćby tyłko pośród 
łaskawych czytelników moich — uważałem 
za swój obowiązek. 

Operetka „Czar walea'', która przed dwu 
dziestu kilku laty zwycięsko wkroczyła ua 
wszystkie sceny operetkowe (nawet w Pary- 

rekordową ilość 
przedstawień i od tego czasu niejednokroi- 
nie z powodzeniem wznaniana w różnych tea- 
trach, jako dzieło prawdziwego talentu i wy 
bornie skomponowane, nic ze swej wartości 
nie utraciła pod wpływem czasu. Zawsze 
jeszcze słuchacza, wrażliwego na piękno mu- 
zyczne, pociąga i oczarowuje  melodyjnemi, 
prawdziwie wiedeńskiemi walcami i  jędrną 
rytmiką swej muzyki, którą warto było przy- 
pomnieć. dawnym wielbicielom, zdobywające 
ieh nowe zastępy. : 

W związku z wykonaniem, które było — 
jak zwykle — bardzo starannie przygotowa- 
ne i w całości zostawiło nader pochlebne 
wrażenie, niema potrzeby mówić o panach 
IK. Wyrwiez-Wichrowskim i M. Tatrzańskim, 
bo to się samo rozumie, że byli wyborni, ani 
o p. K. Dembowskim, który rolę Nikiego ma 
prawo zaliczać do najlepszych w swoim  re- 
pertuarze. Natomiast, należy zaznaczyć, że 
zrobiliśmy bardzo przyjemną znajomość z p. 
Marją Kaupe, która się najzupełniej korzyst- 
nie przedstawiła, w roli Frizi, wykazując mi- 
ły głos i bardzo sympatyczną, naturalnie 0- 
žywioną grę sceniczną. Jeżeli — jak mówio- 
no -— były to pierwsze kroki na scenie mło- 
dej artystki, wtedy trzeba uznać wybitne u- 
udolnienie w tym kierunku. Tak swobodnie 
poruszającą się na scenie debiutantkę rzadko 
się widuje; już — po pierwszej scenie zdo- 
była sobie przychylność widowni. 

Mało wdzięczną rolę księżniezki odegra- 
łu poprawnie p. E. Łasowska, zbierając za- 
służone oklaski za wykonanie partji wokal- 
nej. Bardzo dobrze się wywiązała p. W. Bi- 
szewska z charakterystyczno-komicznej roli 
damy dworu. Niemniej chwalebnie wykonała 
p. D. Lubowska rolę zabawnej i pretensjo- 
nalnej Fifi, grającej na wielkim bębnie. 

Bardzo dobrze i nadal obiecująco przed- 
stawił się p. Z. Rewkowski, w roli poruczni- 
ka. 

W rolach mniejszych wystąpili p.p. J. 
Korczyński i L. Detkowski. 

Taniee groteskowy, wykonany przez p.p. 
M. Martównę i J. Ciesielskiego, był bisowa- 
ny, na usilne życzenie widzów. 

Kierownictwo muzyczne p. M. Kochanow 
skiego stało na znanej już dostatecznie wy- 
sokości artystycznej, bardzo się  przyczynia- 
jąc do ogólnego powodzenia. 

Kiedy przed rokiem — po kiłku latach 
nieobecności u nas teatru muzycznego — po- 
wstał teatr operetkowy, bardzo pożądany, ze 
względu na różnojęzyczność mieszkańców, pu- 
bliczność zaczęła tłumnie odwiedzać przedsta 
wienia. W tym sezonie, choć teatr nie obni- 
żył swej wartości, a ceny są bardzo niskie, 
udział publiczności -— naogół — osłabł. Cze- 
mu to przypisać?.. Byłaby szkoda niepowe- 
towana, gdyby — skutkiem jakiegoś niezrozu 
miałego zobojętnienia publiczności — teatr 
nie otrzymujący z nikąd zapomogi i skaza- 
ny na najzupełniejszą  samowystarczalność, 
nie mógł się utrzymać i był zmuszony do 
zaprzestania swej działalności. Trzeba przy 
puszczać, że wielu miłośników teatru muzycz 
nego nie zdaje sobie sprawy ze straty, jaką 
mielibyśmy z likwidacji jego. Pewien wysiłek 
ze strony teatromanów, w celu utrzymania 
jego cęzysteneji, jest niezbędny. Inaczej mo- 
żemy być — znów na całe lata — pozbuwie- 
ni teatru muzycznego. 

    

   

  

Michał Józefowicz 

I M e? 

apo rzumaficzac 
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Zako dC 

Balsam Bengalski 
karpińskiego 

wezwanie do posiadaczy P0$. 
Wzywam wszystkich posiadaczy Państwo 

wej Oznaki Sportowej poza osobami wojsko 
wemi, Panie i Panów, do wzięcia udziału w 
defiladzie w dniu 11 listopada r.b. z tytułu 
obchodu XV-lecia Niepodległości Polskiej. 
Miejsce zbiórki — ogród Bernardyński, aleja 
główna, poczynając od bramy wejściowej w 
sobotę dnia 11 b.m. o godz. 8 m. 30. Ustawiać 
się należy wzdłuż alei według starszeństwa 
wieku i klas odznaki. 

Jako prezes Miejskiego Komitetu W. F. 
zobowiązuję moralnie - wszystkich posiadaczy 
POS, poza osobami wojskowemi, do stawien- 
nictwa w podanym czasie i miejscu, oraz pro 
szę, wszystkich zainteresowanych, aby ta de- 
mionstracja tężyzny fizycznej w dniu Wiel- 
kiego Święta XV-lecia Niepodległości wypa- 
dłe najokazalej. 

Przewodniczący Miejsk. Kom. W.F. 
Dr. W. Maleszewski 

Prezydent miasta Wilna. 

   

  

Czy może się odbywać 
przymusowe 

Urzędnik magistratu p. S. Z. oskarżony zo- 
stał przez swą byłą przyjaciółkę o płacenie ali- 
mentów rzekomo dla jego dziecka. Władze są- 
dowe prowadząc dochodzenie w tej sprawie, 
zażądały od Z. by poddał się badaniu krwi 

na ojcostwo. Chodzi w tym wypadku о ро- 

równanie grup krwi według specjalnych metod 
badania, : 

Ponieważ p. Z. odmówił poddania się temu 

badanie krwi? 
badaniu, władze sądowo - śledcze stoją wo- 
bec zagadnienia, czy można p. Z. zmusić do 
tego. Dotychczas jednak nie znaleziono odpo- 
wiedniego artykułu kodeksu, czy postępowania | 
karnego, na zasadzie których możnaby prowa- 
dzić badanie krwi przymusowo, Zagadnienie to 
jest obecnie przedmiotem obszernych dysku. 
syj w kołach prawników. 

  

 



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

BALE I ZABAWY 

— Herbatka taneczna w Szkole Nauk Połi- 
tycznych. W dniu 11 bm. staraniem słuchaczy 

I-go roku Szkoły Nauk Polit. przy ul. Arsenal- 

skiej 8, odbędzie się w lokalu Szkoły herbatka 

wprowadzająca z tańcami. Strój dowolny. Ce- 

na 1,50 zł. Początek o godzinie 21. 

— Odwoianie Danciagu. Wobec tego, że 

Polski Biały Krzyż na zakończenie tygodnia u- 

rządza czarną kawę — dancing u „Czerwonego 

Sztralla" w dniu 11 bm. Zarząd Garnizonu Zw. 
Strzeleckiego odwołuje czarną kawę-dancing u 

„Zielonego”, Sztralla, która miała się odbyć te- 

goż dnia. 

z 

TEATR I MUZYKA 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA". Wy- 
stępy Marji Kaupe. „Czar wałca". Dziś w dal- 

szym ciągu przezabawna o najpiękniejszych me 

lodjach operetka O. Straussa „Czar walca”, z 

Tatrzańskim, Wyrwicz - Wichrowskim, z wystę- 

pem świetnej śpiewaczki Marji Kaupe, oraz K. 

Dembowskim na czele. Komiczny taniec wyko- 

nają: Ciesielski i Martówna. Zniżki ważne. 

Niedzielna popołudniówka w „Lutni*, W nie 
dzielę o g. 4 pop. po cenach zniżonych grana 

będzie ostatni raz w s ue barwna operetka 

„Jasnowłosy cygan”. Zniżki ważne. 

Poranek dla dzieci w „Lutni*. W niedzielę 
o godz. 12,30 grana będzie bajka W. Stanisław- 

skiej „O sierotce Dorotce", urozmaicona tańca- 
mi i kupletami Karola Wyrwicz - Wichrowskie- 

go. Na premjerze bajka ta była przyjmowana z 

entuzjazmem. 

— TEATR MIEJSKI POHUŁANKA. Dzis. 
w sobotę 11 bm. o g. 9-tej w. Akademia. 

Jutro w niedzielę 12 bm. o g. S-mej w. 

„Friiułein Doktor". 
Popołudniówka niedzielna. Jutro, w niedzie 

1 12 bm. o godz. 4 pop. nadzwyczaj interesu- 

jąca i ciekawa sztuka .Jerzego Tepy ,.Fraulein 

Doktor“. 
„Dziady”*. W końcu przyszłego tygodnia 

Teatr na Pohułance daje premierę arcydzieła 

mickiewiczowskiego „Dziady* w nowej insce- 

nizacji Leona Schillera, który w tym celu przy- 
był do Wilna i rozpoczął już próby. Ujęcie re- 

żyserskie „Dziadów* przez Schillera zrywa z 

szablonem inscenizacji, w której dotychczas te- 

atry podawały dzieło Wieszcza. 

— Występ zespołu Łaszkiewiczowej. Dziś 
wielki wieczór poematów tanecznych Heleny 

Łaszkiewiczowej i jej zespołu w sali Konser- 

watorjum. Wszechświatowej siawy zespół ta- 

neczny z udziałem Heleny Łaszkiewiczowej po 

powrocie z tournee po Turcji, Grecji, Egipcie, 

Palestynie, Rumunji, Włoszech, Węgrzech oraz 
Francji i Niemczech, wy w sobotę 11 bm. 

o godz. 8 w. w sali 

nadmienić, że zespół ten zaliczany į 

obecnej do rzędu najlepszych zespołów tanecz- 

nych w świecie. 
Bilety sprzedaje Kasa Konserwatorjum od 

godziny 11-tej. z 

Co GRAJĄ W KINACH? 

PAN — Człowiek, który ukradł serce 
HELJO$ — Wyspa zatraconych dusz. 
CASINO — Syn mimowoli 
ROXY — Pocałunek przed lustrem. 
LUX — Kain i Artem 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Pod wpływem szału. Syn dozorcy do- 
mu przy ul. Metropolitalnej 5, Józef Orłowski 
pod wpływem nagłego ataku szału zdemolował 

urządzenie mieszkania i usiłował pobić ojca. — 

Z trudem udało się go uspokoić i przewieżć do 
szpitala. 

— Ex-narzeczony. Marja Malinowska (Ce- 
drowa 9), gdy wracała do domu, została na- 
padnięta przez swego byłego narzeczonego, któ 
ry wyrwał jej z rąk torebkę z 25 zł, 

— Z zemsty za eksmisję, Małżonkowie 
Sadowscy mszcząc się za usunięcie ich z miesz- 

kania, usiłowali rozebrać fundamenty -w domu 
Nauma Nachmana (Tartaki 23), lecz zostali za- 
uważeni i zatrzymani. 

— WYPADEK PODCZAS PRACY. Dwaj 
robotnicy kanalizacyjni, zatrudnieni przy moście 
Zielonym, wskutek złamania się deski wpadli 

de 3-metrowego dołu, ułegując dotkliwym о- 

    

  

  

    

  

   

brażeniom. — Opatrzyło ich Pogotowie Raiun- | 
kowe. 

—- ARESZTOWANIE  STRĘCZYCIELKI 
DO NIERZĄDU. Zatrzymana została Sonia Kan- 
torowa, właścicielka domu schaczek przy ulicy 
Sofjannej, posziakcwana o stręczenie do nie- 
rządu. 

WILNO—TROKI. 
— SPŁONĘŁA STODOŁA. Na szkodę Koz- 

łewicza Józefa, mieszkańca wsi Kierele, gminy 
gierwiackiej spalita się stodoła wraz z szopą 
i inweatarzem rolnym oraz tegOrocznemi zbio- 
rami. Poszkodowany oblicza straty na 2500 zł. 
Przyczyną pożaru byłe nieostrożne obchodzenie 
się z Ogniem. 

BRASŁAW. 
— UGRYZŁ POLICJANTA W PAŁEC. — 

Sawieljew Michał mieszkaniec wsi Maciesze, 
gm. jodzkiej, będąc w stanie nietrzeźwym, sta. 
wił czynny opór posterunkowemu PP. Barto- 
szewiczowi, który doprywadzał go do posterun- 
ku, przyczem uderzył go w twarz i ugryzł w 
palec prawej ręki. Sawieljewa zatrzymano. 

DZISNA. 
— POŻAR. We wsi Zalesie na szkodę Po- 

toroczyna Stefana, spaliły się zabudowania gos- 
podarcze i dom mieszkalny. Wartość spalonych 
budynków wynosi 1500 zł. © podpalenie poszko 
dowany podejrzewa Jerofiejewa-Iwanową Ma- 
rję, mieszkankę tejże wsi, którz prawdopodob- 
nie dokonała tego czynu z zemsty za doniesie- 
nie do policji o handlu sacharyną, który upra- 
włała. Jerofiejewą policja zatrzymała. 
  

Giełda warszawska 
Z dnia 10 listopada 1938 r. 

Belgja 124,30 — 124,46 — 123,84 
Gdańsk 173,80 — 173,78 — 172,87. 

- Holandja 359,25 — 360.15 — 
Kopenhaga 127,20 — 127,80 —- 126.60. 
Londyn 28,44 — 28,58, 28,30 
Nowy York czek 5,45 — 5,57 — 5,51 
Nowy York kabel 5,55 — 5,58 — 5.52. 
Oslo 143,15 — 143.85 — 142.45 
Paryż 34,86 — 3495 — 3477 
Pragą 26.3 — 26,49 — 26.37, 
Stockholm 146,85 — 147,55 — 146,15. 
Szwajearja 172.56 — 172,89 — 172,13 
Włochy 46,83 — 46,95 — 46.71. Berlin w 
Berlin w obr. prywatnych 212,25 
Dolar w obr. pryw. 5.55 
Rubel złoty 4,71 kz $ 
Pożyczki polskie w N. Yorku: Dolaro- 

ча 59 3/8. Dilłonowska 69 i pół, stabiliz. 
80, warszawska 48,25, śląska 84 7/8. i 
= 

Wyduwuz Słamłaław kiachiowicz, 
    

Tragiczny skok z 2-go piętra 
WILNO. Wczoraj wieczorem pozbawił 

się życia 28-letni Michał Weysenhoff (Zjg- 
muntowska 4), który wyskoczył z okna II pię 

tra na bruk podwórka. Podczas upadku do- 

znał on nadłamania podstawy czaszki i wstrzą 

su mózgu. Po przewiezienin do szpitala św. 
Jakóba nieszczęśliwy wkrótce zmarł. 

Jak się okazuje, ś.p. M. Weysenhoff od 
dłuższego czasu cierpiał na rozstrój nerwo- 
wy. 

  

Ruch na linji woropajewe —Druja 
W związku z ukazaniem się w niektórych 

miejscowych pismach codziennych wiadomości 

o słabym ruchutowarowym i o deficytowości 
linji kol ej Woropajewo — Druja oraz o rze- 

kmem kursowaniu na tej ilnii pociągów osobo- 

wych 2—3 razy w tygodniu bez pasażerów, Dy- 

rekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

stwierdza, że wiadomość ta ni» odpowiada rze- 

czywistości. 
Na linji Woropajewo — Druja nie było jesz- 

cze wypadku, aby kursujący na tej linji codzien- 

ź SĄDÓW 
OBRAŻONY P. KISIEL. 

W roku ubiegtym Bratnia Pomoc Studentów 

USB opublikowała w prasie ostrzeżenie przed 

b. studentem Kisielem, który miał rozsyłać do 
różnych osób i instytucyj druki bratniackie, wy- 
łudzając w ten sposób datki. 

Treścią tego ostrzeżenia uczuł się Kisie! 
dotknięty i zaskarżył ówczesnego prezesa Br. 

Pomocy p. Ochockiego do sądu. 
Właśnie wczoraj sprawa ta wpłynęła na 

wokandę, lecz na skutek prośby obu stron zo- 
stała odroczona. 

P. Ochocki wnosił o dołączenie do sprawy 
akt dochodzenia, wszczętego przez prokuratora 

przeciwko temuż Kisielowi w związku z rozsy- 

łaniem owych druków, które okazały się ni 

mniej ni. więcej — jak tylko sprawozdaniami 
zarządu B. P., ze swej działalności, przeznaczo- 
nemi wyłącznie dla studentów. 

Kisiel motywując prośbę о odroczenie wska 
zywał na nieobecność kolegi, który: ma stwier- 
dzić, że nie działał on w imieniu B. P. lecz wła- 
snem. Otrzymane datki zużywał na swoje po- 
trzeby, bo był w ciężkiej sytuacji, Wobec оба- 
wy nieodnalezienia owego kolegi, Kisiel zgodził 
się zadowolić się zeznaniami b. prezesa Br. P. 
p. Dembińskiego, na okoliczność rozpowszech- 
niania druków wśród starszego społeczeństwa. 
Wobec tego, że Kisiel wzywa Dembińskiego, 

    

   

  

  

  

- Ochocki zgłosił swego świadka Drozdowskiego 
w celu Ściągnięcia od niego zeznań również na 
tą samą okoliczność, jak również że to on pisał - 
to ostrzeżenie. Ł. 

  

ROZTARGNIONY LISTONOSZ 
: Przed Sądem Okręgowym stawał wczo- 

raj listonosz I urzędu pocztowego Antoni 
Stankie V. o przywłaszczenie 3    

  

    

      

g : 

SL umę pobrał on u niejakiej p. Gra- 
bowsk zo należność za radjo, lecz do 
kasy pocztowej ją mie wniósł. 

` ” p. Grabowska otrzymawszy upom- 
nienie złożyła reklamację, Stankiewicza pod- 
dano indagacji i z uwagi, że podobny wy- 
padek przytrafił mu się już po raz drugi, 
sprawę skierowano na drogę sądową. 

Oskarżony zasadniczo nie negował pobra 
nia opłaty natomiast niewystawienie formal- 
nego pokwitowania, tłumaczył roztargnieni 

— Mam duży rejon, — mówi oskarżony 
— w którym jak na złość rozlokowała się са- 
ła kompania radjo... radj jakże ich tam... 

   

   

  

  

  — Radjoamatorów — podpowiada ktoś 
ze strony. 

        

radjoamatorów — z ulgą 
iewiez, wyraźnie zadowo- 

— Obehodzę swój rejon w dzień, kiedy w 
mieszkaniach są przeważnie kobiety. Kobie- 

kle kobiety, zawsze coś nie ro- 
Wyjaśniasz, tłnmaczysz, znowu wy- 

czas leci. 

  ty, jak to zwy. 
zumiej m 

   

zostawiłem p. Graho j 
nia, kartę powiadamiającą. 

Sąd uniewinnił Stankiewicza. Czerwony 
jakgdyby tylko co wyszedł z łaźni, uskarżał 
się Stankiewicz na korytarzu: choroba z te- 
mi babami, zakręcą głowę na czysto. Pytają, 
więc człowiek musi odpowiadać. Wiadomo 

7 władza u- 
każe, tak ja i spełniał ściśle- 

instrukcję. A z tego ot co wyszło. 
Czy znacie tę piosenkę o listonoszu: 
Choć jk brzydki, choć ja czarny 
Ale chłopak grzeczny, 
Nie dbam wcale o wdzięk marny 
Dość, żem pożyteczny. 
P. Stankiewicz nie jest ani brzydki, ani 

czarny, był natomiast grzeczny. & 

     

  

   

    

  

DUDER O SUBTELNYM 
TRWAŁYM ZAPACHU 

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

ginalnego pudru 5 Fleurs Forvil Paris. 
Oryginalny puder 5 Fleurs Forvil Paris posiada 

napis ną denku; 

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

: inne zapachy, 

i i Uk i 

PAMIĘTAJ] OBYWATEŁU, 2E W WIiEKŁ 
GW 15 DO UB LAT, CG TRZECI CZŁOWIEA 
UMIERA „Z. GRUŹLICY! . WYOBRAŹ SGO: 
3URUYM TE] KLĘSKI | POPIERAJ] WALKĘ 
ž as NALEPKI PRZECIW! 
ZŁĄCZE? POPIERAJCIE BUDOWĘ 

TORIUM POD WILNEM, 
SARA 

(OWO RZ A ZZTC ARCO 

nie, według stałego rozkładu, pociąg mieszany 
osobowo — towarcwy — nie przex-0zil pasaże- 

rów. Statystyka wykazuje stav wzrost frek 
wencji pasażerów. Przeciętnie dz'esmie z pocią- 

gu tego korzysta przeszło 60 podróżnych. Co 

się zaś tyczy ruchu towa*rwego, to ostatnio, 

wokresie 3 tygodni, przew'eziono tą linją 256 

wagonów, stanowiących 7 wagonów ładownych 
podkładami, kierowanych jako tranzyt pzez 

Łotwę do Anglji drogą rzeczną i mosską. 

 EOARDYDUE 

Rocznica śmierci Wacławskiego 
WILNO. Wczoraj, jako w drugą rocznicę 

śmierci $.p. Wacławskiego o godzinie 9 rano 

ks. prof. Świrski odprawił w kościele św. Ja- 
na nabożeństwo żałobne. Na nabożeństwie by 

ła okecna dość liczna grupa młodzieży akatle- 
mickiej. 

Po nabożeństwie na cmentarzu św. Piotra 
i Pawła nastąpiło poświęcenie nagrobka ua 
mogile š.p. Waclawskiego. 

* 

  

x * 

W związku z tragiczna rocznicą pamięt 

nych zajść listopadowych agitatorzy pod 

znaku obwiepolu czynili tak przedwczoraj, 
jak i wczoraj próby zakłócenia spokoju na 

USB. 
Wczoraj do studentów na pierwszymm ro 

ku prawa przybył jeden z agitatorów endec- 

kich Drozdowski i w momencie gdy mło- 

dzież uczciła przez powstanie & Wacław- 

skiego, usiłował sprowokować żyda- 

mi, lecz bezskutecznie. mi, 

z 

    

    

    

— Wyj p. wojewody do Baranowicz.— 

W. dniu a p. wojewoda Świderski w 
towarzystwie p. naczelnika M. Jasińskiego udaje 

się do Baranowicz, na uroczystości związane ze 
świętem Niepodległości. 

— Program obchodu Święta Niepodiegłości 

w Nowogródku. W dniu 11 listopada, w progra- 
mie Komitetu Obchodu Święta Niepodległości 
w Nowogródku, przewidziane są następujące u- 

roczystości: 
1) Pobudka w godzinach rannych, 2) o g. 

10-tej uroczyste nabożeństwa w świątyniach 

wszystkich wyznań, 3) o godzinie 19-tej uro- 
czysta akademja w teatrze miejskim, 4) zabawa 

ludowa w sali teatru miejskiego. 
Miasto będzie udekorowane flagami, przy- 

brane zielenią i rzęsiście iluminowane. 

— Wieczór towarzyski w Ognisku. Z, okazji 
Święta Narodowego w dniu -11 listopada, zarząd 

Ogniska organizuje wielki wieczór towarzyski, 

urozmaicony występami artystów scen warszaw 

skich: Kseni Grey, Kaz. Chrzanowskiego, oraz 
słynnej tancerki Z. Grottówny. Wstęp dła człon- 

ka klubu I zł. od osoby, dla nieczłonków 1,50. 

„ Akta Nr. 1/33 Km, 
— Funkcjonowanie poczty w dniu 11 listo- 

pada. W związku z obchodem Święta Niepodleg 
ległości urzędy pocztowe będą czynne podobnie 

jak w niedziele, tj. od godziny 9-tej do 11-tej. 
Przesyłki pocztowe, z wyjątkiem paczek i lis- 
tów wartościowych, doręczone zostaną w go- 

dzinach popołudniowych. 

— Wieczór humoru Leona Wyrwicza. — 
'W dniu 9 października w sali teatru mieskiego 

staraniem Stowarzyszenia Rodzina Policyjna, 

odbył się w Nówogródku wieczór humoru zna- 
o artysty Leona Wyrwicza. Sala była szczel- 

iono się świetnie opowia-     

    

   

    

    
ODEZWA 

Obywatele! W dniu 11-go listopada 0b- 

chodzmy piętnastą rocznicę wiekopomnych wy- 
darzeń dziejowych. Jest to uroczystość po- 

święcona nietylko pamięci bohaterskich _wo- 

dzów, walczących o niepodległy byt Oj- 

czyzny, lecz również tych szarych, niezna- 

nych żołnierzy, których krew hojnie prze- 

łana użyźniła niwy ojczyste, a kurhany po- 

elgłych wytknęły jej gr 

Tę wielką rocznicę Świętujemy radośnie, 

pomnąc równocześnie, że odzyskaną takim 

krwawym znojem wolność utrzymać możemy 

jedynie wyścigiem wytrwałej pracy, w myśl 

przykazań ukochanego Wodza Narodu, czujnie 
stojąc na straży mocarstwowej potęgi Państwa, 
gotowi zawsze na Jego skinienie. 

— Za niedozwolone zabiegi chirurgiczne 
przytrzymana została m-ka Druskienik Wit- 
czakowa Józefa (Mickiewicza 1). 

Stan jej „pacjentki'* Tezikówny Heleny 
jest ciężki. Dochodzenie prowadzą władze po- 
lieyjne. 

— Dotkliwie pobity. M-cy maj. Brzosto- 
wiea Wielka Krakowiak Władysław i Leon- 
czyk Maksym dotkliwie pobili Moraczkow- 
kowskiego Aleksandra. Moraczkowski doznał 
ciężkich obrażeń cielesnych. 

    

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego. W 
dniu 7 b. m. pod przewodnictwem starosty p. 

Koślacza odbyło się posiedzenie Wydziału Po- 
wiatowego w Słonimie na którem rozpatrzono 
szereg spraw bieżących. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Onegdaj od- 
było się tu pod przewodnictwem p. inż. K. Mi- 
chalskiego, burmistrza miasta posiedzenie rady 

miejskiej na którem omawiano sprawę uroczy- 
stości 400-lecia nadania Słonimowi Praw Mag- 
deburskich, 300-lecia śmierci Lwa Sapiehy oraz 
150-lecia otwarcia kanału Ogisńkiego. Ponadto 

rozpatrzono szereg spraw mniejszego  znacze- 
ma. i 

      

  

ZWIERZĘTA, LUDZIE i B0sQ 

SZALONA NOC 
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Dzaś POCZĄTEK © GODZ. 2ej ppl A cyseasacyjny niesamowity film, o śtórym mówi wły świst 

„WYSPA ZATRACORYCH DUSZ” 
esna'y na tle pw. H Wallisa, T:jemni e śmier i i życia R*wele yjns obs da: Kobista-Panfers KATHELEN BURKE 
słynny Neron z filmu „W cienim krzyża* CH RLES L5 UGTHON, RICHARD ARLEN oraz znakomity BELA LUSOSI 

Najn wsz: a! sxcie, Seanse: 4, 6, 8 i 10 20. 

  

„ОНО 
  

= ANAABELLS E PREJEAN 

„SYN MIMOWOLI“ 
pupile Rene Clsirs zachwyczją 

w ro:brajs ącej komecji 

z okazji święta narodowego wyświetlamy 
dod FCXA poświę:ony urotzystościom kra- 
kowskim p t. „Kawal:ria Krakowska”. 
Mistrzowskie zdjęc a. Ilu:tr=cie muzyczna” 

  

  „PAN“ 35 
CZ 

Dz:š! Film, ktėry przewyžsza „Crempa“ 

KOGO 
ŁOWIEK 

o'śni genjslna gra dwóch wielk ch gw 

KTÓRY 
UKRADŁ 

mie wz'uszy dremat, rozgryw. się w duszy prokuratora 

SERCE 

POCZĄTEK od 2-ej. 

TEGO 
Uwaga młodziażył 

Także i dla was dozw lsny. 
Nad progr: Dodatki dźwięk. 

iszdorów w film e 

  

Dźwiękowe kino 

„RÓXT” 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 
w sobotę i niedzielę © godz 2e. W daie 

PANOW:E! Nie całojc e dxm przed lustr=ml Każdej chw li mcże paść strzałl Pamiętajcie, że 

POCAĄŁUREK PRZED LUSTĘEĄ 
jest niebezpieczny o czem możecie się przekonać dziś. Jest to wielki dramat w g głośnej sztnki Fodora. Czy wolno 
zabić wiarołomną żonę? Odwieczny orobiem zdrady małżeńskiej! Piekło zycia poniżonego mę al T»j iki dnszy nie» 
wieściej. W rol. gł: Nancy Csroil, Gl-r]a Stuart i Paul Lukas. Nad progrsm; Dodatai dźwiękowe. Początek Seans, 

powszednie o 4 ej. 

  

Neśmiertema OPERA MONIUSZKI „HALKA” 
„KIEPU 

  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„CZŁOWIEK, KTÓRY UKRADŁ SEROE'' „PAN““ 

Prawdziwa plaga z temi tytułami. Jak na 
złość w ciągu ostatniego tygodnia były same 
„luksusowe''. Teraz znów liryczno-dramatycz 
ky: „Człowiek, który ukradł seree*'!!! Od 
siedmiu boleści. — Film jak film. Nie jest 
zły. Młody prokurator kocha  sympat; 
pannę Helenę, ale nie może przyzwyczaić się 
do dwóch małych brzdąców, których jego u- 
kochana wychowuje. Gdy jednak sprytni 
chłopcy ratują prokuratorowi życie — spra- 
wa wychodzi na równą drogę. Zgoda zapano- 
wuje tak dalece, że prokurator własnoręcznie 
zmosi dla dzieci całe stada kotów i į 
jako że to było przedtem jedną z kości nie- 
zgody między nimi. 

Niewymuszona prostota fabuły pozwala 

  

    

   

    

bez wytężenia Śledzić bieg akeji. Niema tu 
gwałtownych przeskoków, niespodzianek i 
trieków. Jest natomiast dużo pogody, może 
dlatego, że główne role odtwarzają dzieci. See 
ny zbiorowe są pełne życia i ruchu. 

Film jest odpowiedni dla młodzieży. 
Dodatki dobre. Tygodnik dźwiękowy Fo- 

xa i ciekawy film o fabrykacji tutek z mia- 
łu tytoniowego. Obok reklamowej krótkome- 
trażówki „Polskiego Fiata'' jest to drugi, do- 
brze zrobiony film reklamowy. 

Tad. C. 

saśie wiieńskia 
Sobota, dnia 11 listopada 1933 r. 

‚ — 7,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 
poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 

— 8,00 Zegar i pobudka. 
— 11,00 Msza polowa. 
— 11,30 Przegląd prasy. Wiad. o eksporcie. 
— 11,50 Przemówienie Dowódcy Okręgu 

Wil. Zw. Strzel. ppłk. dr. E. Dobaczewskiego. 
— 11,57 Czas. ” 

12, 05 Pieśni legjonowe. 
12.30 Dziennik poł. Kom. meteor. 
12.38 d. c. muzyki. 
15.25 Program dzienny. 
15.30 Giełda rolnicza. 
15.40 Muzyka żydowska (płyty) 
16.00 Aud. dla chorych. 
16.30 Pogadanka z ok. Święta Policji. 

—16.40 Francuski. 
16.55 Koncert („„Łegiony w muzyce”) 
17.50 Przegląd prasy roln,, kraji zagran. 
18.00 Akademia z Sali Kuratosjium Wil. 
19.00 Progr. na niedzielę. 
19.05 Tygodnik litewski. 
19.20 Rozmaitości. 
19 .25 Kwadrans akademicki. 
19.40 Sport. 
19.45 Rozmait. 
19.47 Dziennik wiecz. 

— 20.00 Skrzynka techn. 
— 20.15 Uroczysty koncert. 
— 22.45 Komun. meteor. 
— 22.50 Muzyka. 
— 23.00 Audycja okolicznościowa. 
— 24.00 Przemówienie Pana, Prezydenta 

Rzeczypospolitej. Transmisja z Zamku Królew. 
skiego w Warszawie na wszystkie stacje pol- 
skie i 60 rozgłośni Stanów Zjednoczonych Ame- 
tyki Północnej. 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 10 listopada 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto I stand. 

Żyto II stand. 

Pszenica zbierana 
Owies zadeszczony 

16,15 
15,10 
21,50 

12,37—12,79 
Mąka pszenna 0000 A Iuks. 35.— Nieruchomość ta została oszacowana w 5и- 
Mąka żytnia do 55 proc. 24,75-—25,25 mie dwadzieścia tysięcy (20.000) złotych. 
Mąka żytnia do 65 proc. 20,25 _ Licytacja rozpocznie się od sumy wywo- 
Mąka razowa szatrowana 18,50 łania piętnaście tysięcy (15.000 złotych). | 
Kasza owsiana 447 . „Osoby a przyjąć PO Jicy- 

P & acji winne* złożyć IKomornikowi działające- 
EE Mae OIS ee mi dowody: nacja ach obywatelstwa polskie- 

CENY ORJENTACYJNE: : go, oraz rękojmię w wysokości 1/10. części su- 
Jęczmień na kaszę zbier. 16—16,50 my oszacowania, w gotowiźnie albo w takich 
Owies stand. niezadeszczony 15.— papierach wartościowych lub  książeczkach 
Mąka żytnia sitkowa 17.— wkładowych instytucyj, w których wolno u- 
Maka razowa 17,50—18.— mieszczać i fundusze małoletnich, i że papiery 
Otręby żytnie Ž 10.50 wartościowe przyjęte będą w wartości 3/4 czę- 

ienki 10—1050 50 ceny giełdowej. 
Otręby PRE GIERKĘ > a. + Przy licytacji bedą zachowane ustawowe 
Otręby jęczmienne = warunki licytacyjne, o ile dodatkowem obwiesz- 
Kasza gryczana 1-1 pałona 45— czeniem publicznem nie będa podane do wiado- 
Kasza gryczana 1-2 palona 42— mości publicznej warunki odmienne; 'że prawa 
Kasza gryczana 1-1 biała 40.— osób trzecich nie będa przeszkodą do licytacji 

Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 31,50 i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez 
Gryka zbierana 18,50—19.— zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
Ziemniaki jadalne 5.50—6.— przetargu nie złożą „dowodu, že wniosły po- 
Siano 6.50 wództwo o zwolnienie nieruchomości lub _ je 
Słoma й 5. Części Od egzekucji i że uzyskały postanowienie : 

LEN: za 1000 kg. franco st. załadowania: 
Len trzepany Wołożyn 1169,10—1201,57 
Dna = 995,90—1028,37 
Traby „ 1212,40—1244,87 
Kądziel horodziejska i targaniec bez zmian. 

RĄ uż w tych dniach n 

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru Xl-go,zam . w Wilnie, przy ulicy Zygmun- 
towskiej Nr. 12/6, na zasadzie art. 676 par 1 
i 679 K. P. C., obwieszcza, že w dniu 11 grud- 
nia 1933 roku, od godziny 12-tej, w Sali Posie- 
dzeń Sądu Grodzkiego w Wilnie Nr. 1, przy u- 
licy 3-go Maja Nr. 4, odbędzie się w drodze li- 
cytacji publicznej sprzedaż nieruchomości, na- 
leżącej do Anny Wojewódzkiej, położonej w 
Wilnie na przedmieściu Rossa, przy zaułku War- 
szawskim pod Nr. 11, składającej się z placu 
ziemi obszaru 2045 sąż. kw., czyli 9309,0445 
mtr. kw., z zabudowaniami, szczegółowo opi- 
sanemi w protokule zajęcia z dnia 6 IV 1933 r. 

Powyższa nieruchomość posiada księgę hi- 
poteczną, przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, w 
Wydziale Hipotecznym, opatrzoną Nr. hip. 2827, 
w której w dziale IV-tym są ujawnione ostrze- 
żenia, kaucje i pożyczki na rzecz różnych wie- 
rzycieli hipotecznych w sumie łącznej 5712 dol. 
11 cent., pozatem ciążą inne Ścieśnienia i ogra- 
niczenia, wymienione w dziale Hl-cim tejże księ- 
gi hipotecznej. 

Nieruchomość ta we wspólnem posiadaniu 
z innemi osobami nie znajduje się, w zastawie, 
jak również w dzierżawie nie jest i podlega 
sprzedaży w całości, na zaspokojenie pretensji 
Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna. 

Nieruchomość ta została ośłacowana w Su- 
mie czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześć- 
dziesiąt osiem (47.468) złotych. 

Licytacja rozpocznie się od sumy wywo- 
łania trzydzieści pięć tysięcy sześćset jeden 
(35.601) złotych. 

Osoby zamierzające przyjąć udział w licy- 
tacji winne są złożyć Komornikowi działające- 
mu, dowody posiadania obywatelstwa polskie- 
go, oraz rękojmię w wysokości 1/10 części su- 
my oszacowania, w gotowiżnie albo w takich 
papierach wartościowych bądź ksiąžeczkach 
wkładowych instytucyj, w których wolno u- 
mieszczać i fundusze małoletnich, i że papiery 
wartościowe przyjęte będą w wartości 3/4 czę- 
ści ceny giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowem obwiesz- 
czeniem publicznem nie będą podane do wiado- 
mości publicznej warunki odmienne; że prawa 
osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji 
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez 
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły po- 
wództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej 
części od egzekucji i że uzyskały postanowienie 
właściwego Sądu, nakazujące zawieszenia egze- 
kucji; że w ciągu ostatnich dwuch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dnie 
powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś 
postępowania egzekucyjnego można przeglądać 
w Sądzie. а 
НЕ _ Komornik Sądowy (—) R. Zan. 

OBWSEŻZZCZEKIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

  

  

wiru XI-go,zam . w Wilnie, przy ulicy Zygmun- 4 
towskiej Nr. 12/6, na zasadzie art. 676 par 1 
OIS PG obwieszcza, że w dniu 11 grud- 
nia 1933 roku, od godziny 10-tej rano, w Sali © 
Posiedzeń Sądu Grodzkiego w Wilnie Nr. I, 
przy ulicy 3-g0 Maja Nr. 4, odbędzie się w dro- 
dze licytacji publicznej 
należącej do Józefa Kopcia, położonej w Wilnie, 
przy uilcy Litewskiej Nr. 14, składającej się z 
2-ch placów ziemi, stanowiących jedną całość, 
łącznego obszaru 175,49 sąż, kw., czyli 798,86 
mtr. kw. z zabudowaniami, szczegółowo opisa- 
nemi w protokule zajęcia z dnia 18 IX 1933 ;. 

Powyższa nieruchomość posiada księgę hi- 
poteczną, przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, w 
Wydziale Hipotecznym, opatrzoną Nr. 4344, w 
której w dziale.IV-tym są ujawnione pożyczki, 
kaucje i ostrzeżenia na rzecz różnych wierzy- 
cieli hipotecznych w sumie łącznej 7238 zł. 80 
gr. i 3700 dol. 

  

Nieruchomość ta we wspólnem posiadaniu -- 
z innemi osobami nie znajduje się, w zastawie, 
jak również w dzierżawie nie jest i podlega 
sprzedaży w całości, na zaspokojenie pretensji 
Józefa Poklewskiego-Koziełł i innych wierzycieli. 

właściwego Sądu, nakazujące zawieszenia egze- © 
kucji; że w ciągu ostatnich dwuch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dnie 
powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś 
postępowania egzekucyjnego można przeglądać 
w Sądzie. Komornik Sądowy .(—) R. Zan. 

przedaż nieruchomości, M I E 8 Z 

jei ; 
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PŁYTY GRAMOFONGWE 

„ODEGA* 
stoją na najwyższym poziomie technicznym 
i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 
aznanie. — STALE NOWOSCI na płytach 
»„Gi:EON“' 2 dziedziny mnzyki lekkiej i po- 
ważuej do.nabyci: w największym wyborze 
s frmie „UNIWERSAL' ui wielka 9. !   

  

  

EEA EET. R 2 

LER Na Kursy Kroju 
Ma k i szycia przyjmę u- 
=———————2— czenice za dostępną ©- 

Dr. Janina  Królwska 5—ii © 
PIOTROWICZ - 
3URCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawiez 

Choroby skórne, „A RACY A 

weneryczne, kobiece 
WILEŃSKA 34. 

Od 5 — 7 wiecz. 

Dr Sinstere 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopiciowe. 
Wiieńska 3, od 8 — I 

i 4 — 8. Tel. 567. 

Starsza osoba 
posznkuje mieszksnie z 
utrzymaniem, Wzzmisw 
za konwersacje fraze 
<uskie, Msże rówutet 
zająć się gospodzist 
wem  miejskism 15 
wie,skiem, prowedze. 
niem iaternstn. Żgłe- 
szeniz do sim, „Slawa“ 
ūla p L.       

m 

RAZA 

ROTH Konaresówiania ® : ongresowisnka 
i BPRZEDAŻ м uci wiekn, po- 

  

MLEKA 
posznknje w więk» 
szych ileścisch mle 
cisrnia „MERE- 
CZANKA“ nlica 
Wileńsks 8 

| szuknje pracy do. z£- 
rządu domem — kuch= 
ni za atrzymanie (Ofer- 
Ę dla Inteligentuej) — 

ilso, Adm. „Słowa* 
Zamkowa 2 

  

  

      

  

przesyła listy szybko i 
sumiensie Bitro £. Taic 
Ryga, Skr. poczt. 511. 
Pizy zapytaniach dołą- 
cz; ć znaczek pocziewy 
na odpowiedź za 60 gr. 

Modystka 
przyjmaje wszelką re- 
botę w zakses kapela- 
sznictwa wchodzącą — 
wykonnie tania i sie- 
gancko, Wielsa 3 m 16 

T MONIKA SAGA ы ЁЁЁЁЁЁ 00 LITWY 
POPOSETWNWY 

OSOBA 
solidna poszukuje jed- 
nego dużego jasnego 
lab dwóch mniejszych 
pokoi w centrze mia- 
sta. Cdpowiedź do Re- 
dakcji dia W. J. 

POSZUKUJĘ 
pokoju z niezrępsjącem 
wejściem w centrum 

asta z prawem uży- 
mości łazienki, 
ety pod K. do Ad. 

„tłracji „Słowa* 

    

     
     
   

    

  

   
   

  

    

      

      

  

MIESZKANIE 
(cieduie) jasne, ŚWIE” 

udramontawane, ! 
w dogodnym punzcie, L 
triechpsiojawe zku- 7 UeiBiem d 

dza osizteczna, й = ost i 
de obdsrci Łaskawe ofiary 

frontowe. Ludzisar. V Diūdukiach i sbre- 
skali uia przyjmnje Admini- 

strasja „Siowa“ dia J. A. 

T-wo św. Winzetego 
woła o pomoc dla 67 
letniego starca mające- 
go raka. Syn młody 
gruzlik przy mim z 
czworga msłemi dzieć- 
mi najmłodsze reczne, 

W Niemenczynie 
są do wynajęcia czy- 
sie, jasue pokoje z 
dabrem utrzymaniem 
na bardzo dz:godnych 
warnukach. Adres; Nie” 
meuczyn n W'lją ulica 
Orl+s NM 2 — Rozalja jaż grnzliczne — nę: Verynszow: O dia krzycząca, Brk — _— — —— — — ubrsń, chleba, miesz- 

kanie fatalne. O na$- 
drobniejsze ofiary pro- 
szę skł:dać pod literą 
N. do Redskcji „Słowa 

MŁODA 
NAUCZYCIELKA 

wychowswczyni wyje 
ėzie do dzieci od lat 
?—10. Z przygotawa- 
niem da lej klasy. — 
Śmiadectwai referencje 
poważne — UJ, e: 

  

Miłosierdziu 
czyteln ków poleca się 
ebłożnie i nienłeczalnie 
chore, nie mająca żad- 
nych środków da życia 
Zofj+ Ukrynówne zam 
Berazrdyński zsułsk 4 

27—838 Od 12—2 m. 1 0 

LĄDBAJCIE 
wa wszystkich apiekach 

skladach astecznych zuane 

średka ać edcisków 

Prow. A. PAKA. 
i g 

SE 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński, 
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