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Po wyborach 
W dniu 5 marca, 8 miesięcy temu hi- 

ilerowcy razem z niem.-narodowcami 

mieli 20 milj., w niedzielę 12 listopada 0- 

trzymali 40 miljonów. 

Czy to lud zwierzchni zmienił tak da- 

lece przekonania, czy wybory zostały 

tak kompletnie sialszowane? 

Ani jedno, ani drugie, tylko zasada 

zwierzchnictwa ludu jest nonsensem. 

Propagandą działa się tak na tłumy, jak 

odpowiednim  zastrzykiem na chorego. 

Niema indywiduum ludzkiego, któreby 

się obroniło od działania zastrzyku 

morfiną, lub maską z chłoroformu. 

chnika wyborcza stała się czemś 

elementy masolwego chło 

Te- 

mają- 

cem w sobie i 

roformowania tłumów i 

cytowania tłumów. 

Zasada zwierzchnictwa ludu 

nonsensem. Wola polityczna, świadome 

swoich celów ceńtrum woli politycznej, 

zdolne do zdobycia siły w narodzie, — 

oto co decyduje. Wiek XX to szereg 
jaskrawych przykładów  potwierdzają- 

cych tearje wielkiego Makiawela. 

masowego eks- 

jest 

. * * 

W prasie polskiej 

odmienne zdanie reprezentują 

blicyści z jednego stronnictwa: 

Stroński i senator Kozicki. 
O wyborach niemieckich napisał prof. 

Stroński artykuł, w którym daje do zro- 

zumienia, że cały wynik tych wyborów, 

to skutek fałszów wyborczych. 

Taki pogląd wydaje się nam 

ktywnie miesłuszny, djalektycznie — 

symplicystyczny, politycznie — wypo- 

zawsze prawie 

dwaj pu- 

poseł 

obje- 

Wiedzenie jego do niczego nie prowadzi. 
Zupełnie inaczej ujął tę rzecz 

Kozicki, — ktery pisze: 

Stwierdzić bowiem wypada, że wynik ten 
nie został osiągnięty metodami wschodniemi 
w dziedzinie polityki wyborczej, lecz jest od- 
biciem nastrojów niemieckich i rzeczywiste- 
go stanu rzeczy w opinji narodu niemieckiego. 

a potem: 
Naród niemiecki jest jeden, zjednoczony 

dziś w swem dążeniu do obalenia- wyników 

zwycięstwa z r. 1928. 
Tyłko nie naród wytworzył tę akty- 

wnošč, a Hitler i jego organizacja. Siła, 

wola polityczna, która działa i oddzia- 

ływuje na materjał ludzki, kieruje mnó- 

stwem ludzkiem, tak jak inżynier wod- 

ny kieruje masy wody w pożądanym kie- 

runku i używa siłę tej wodnej masy. 

Energja Hitlera i głupota jego przeciw- 

prof. 

w Niemczech 
ników. Gdyby rok temu centrum po- 

parło Papena, zamiast go zwalczać, 

prawdopodobnie nie byłoby rewolucji 

hitlerowskiej. Centrum uratowałoby tę 

„Freiheit“ jednostki i tę „Wahrheit* 

katolicką, o którą walczyło. Ale cen- 

trum wolało położyć Papena, i paść na 

kolana przed nawpół pogańską dogima- 

tyką Hitlera. Wymowna 

niemieckiego wczoraj. 

jest ta historja 

Mainy dziś na 

wie ideologje. 

Ideołogja pacyfistyczna. O! nic zali- 

czałbym do niej tych ...jak ich tu nazwać, 

tych podjadków, którzy chcą wyłączyć 

ze szkół polskich „Ogniem i mieczem”. 

To są stworzenia niekulturalne i nic 

więcej. pacyfistyczna  sta- 

rych krajów, świadoma jest tej kultury 

heroizmu, którą naszemu šwiatowi dała 

Europę podzieloną 

  

Ideologja 
  

  

wojna. Ale ideologja pacyfistyczna, to 

refleksy znużenia starczego.  Trzeha 

odpocząć. Odpowiada ona  interesont 

narodów, które przeżyły wielki upust 

krwi. Tyłko ostrożnie czasami z tą 

ideologją. Oto najfirmowszy z pacyii- 

stów umiera i w agonji mówi trzy 

wyrazy: Calais, Verdun, Saloniki — trzy 

wyrazy agresji militarnej, trzy miejsca 

wypadowe z wielkiej wojny. 

Ideologja militarna. = Wypowiadają 

ją Niemcy i Włosi Zawsze przez 

wszystkie wieki, przechodzi granica kul-- 

tury kupieckiej i kultury żołnierskiej, 

wagi i złota z jednej strony, miecza ze 

strony drugiej. Nie znaczy to, aby Wło- 

sii Niemcy byli narodem żołnierskim, 

a Francuzi kupieckim. Znaczy to, że 

w życiu Europy oba czynniki są potrze- 

bne i są obecne, a tylko w różnych 

epokach, przez różne narody, z różnem 

nasiłeniem reprezentowane. Europejski 

kupiec zdobył dla nas inne kontynenty, 

ale za nim szedł europejski żołnierz. 

Czy dojdzie do katastrofy wałki po- 
między obozem  pacytistycznym, а о- 

bozem wojny. Nie, nie, nie. Ci, co myślą 

inaczej mylą się, tak jak myliła się pra- 

sa polska, kiedy po wystąpieniu Hitle- 

ra z konferencji rozbrojeniowej przewi- 

dywała bliski konflikt. Co oznacza zwy- 

cięstwo Hitlera w ostatnich wypadkach? 

— pytają się niektórzy publicyści. Ozna 

cza tylko, że będą z Hitlerem rokowali, 

że będą się z nim układali. Cat. 

  

Wilanów — rezydencją 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczorajszy „Kur- 

jer Czerwony* donosi, że obecny właściciel Wi- 
larowa Ksawery hr. Branicki zaciągnął w swo- 

im czasie większą pożyczkę w Banku Rolny +, 
Suma ta, zagwarantowana na dobrach wilanow- 

skich, sięga dziś wraz z Odsetkaini 11 miljonów 

złotych. Wobec tego, że właściciel Wilanowa 
pożyczki tej spłacić nie jest w stanie, dochodzi 
jak słychać do skutku tranzakcja, na mocy któ- 
rej pałac wiłanowski z przylegającemi terenami 

parcełacyjnemi przechodzi na własność Banku 
Roinego. W dalszym ciągu tej tranzakcji pałac 

P.Prezydenta Rzplitej 
Wilanowski stanie się rezydencją Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 

Jednocześnie jak słychać, Zamek Królewski 
w Grodnie, pochodzący z poiowy 16-tego stule- 
cia, ulubione miejsce pobytu króła Stefana Ba- 

torego, ma otrzymać urzędową nazwę rezyden- 
cji Prezydenta Rzeczypospolitej. W związku z 

zapowiedzianym przyjazdem Prezydenta Rzeczy 
pospolitej Mościckiego do Grodna w dniu 26g0 
bm. na uroczystości Batorowe, czynione są na 

Zamku przygotowania do zamieszkania Głowy 
Państwa w tej nowej rezydencji. 

  

Wyniki wyborów gromadzkich 
w województwie wiieńskiem I nowogrūdzkiem 

Dziś podsumowane zostały wyniki wybo- 
rów z dnia 18 b.m. w województwie wiloń- 

skiem z powiatów Mołodeczno, śŚwięciany, 
Wilno-Troki, Postawy, Oszmiana, Wilejka, 
Brasław. Brak wyników z powiatu dziśnień- 

skiego. 
Ogółen. akcja wykorcza obejmowała 225 

gromad, podzielonych na 519 okręgów. Man- 
datów przypadło 42.05, z czego BBWR uzy- 
skała 4140, opozycja 58. W poszczególnych 
powiatach wyniki były następujące: 

MOŁODECZNO -- 28 gromad i tyleż o- 
kręgów. BBWR. uzyskał 487 mandatów, opo- 

zycja 1 mandat. 
ŚWIĘCIANY. — Gromad 26, okręgów 

178. BBWR — 441 mandatów, występujący 
samod.ic!nie Litwini — 17 mandatów. 

WILNO-TROKI. — Gromad 78 i tyleż 
okręgów. BBWR --- 1389 mandatów, opozy- 

cja — 8. 
' POSTAWY. — Gromad 6, okręgów 34. 

BBWR — 115 niandztów, opozycja— 6 man- 

datów. 
OSZMIANA. — G:.mad 16 i tyleż okrę 

gów. Wyłącznie mandaty BBWR. 322. 
WILEJKA — Gromad 55, okręgów 73. 

EBWL — 1029, opozycja — 18. 
BRASŁAW. — Gromad 16 podzielonych 

na 111 okręgów. BBWR uzyskał mandatów 
360, opozycja 8. 

Przeciętna frekwencja na terenie powyż 
szych powiatów ponad 40 proc. Zaznaczyć 
należy, 1ż głosowania nie było w 488 okrę- 
gach, wobec zgloszenia tylko jednej listy BB 
WR, której kandydaci zdobyli tem samem 
wszystkie niandaty w tych okręgach. Głoso- 
wanie jawne odbyło się w 24 wypadkach, taj- 
ае — w 5 wypadkach. W jednym z okrę- 
gów pow. postawekiego głosowanie nie odby- 
ło się z powodu niestawiennictwa przewodni- 
czącego komisji z przyczyn  usprawiedliwio- 
nych. 

Akcja wyborcza przebiega wszędzie bar- 
dzo spokojnie. Ludność z ufnością grupuje 
się dokoła komitetów gminnych BBWR, z ra- 
mienia których była przeprowadzana akcja 
w terenie. Jaskrawych wystąpień opozycji 
nigdzie nie było. — Jak już wynika z poda- 
nych wyżej rezultatów, żądania głosowania 
jawnego, a tem bardziej tajnego, zaliczyć na- 
leży do wypadków sporadycznych. 

Z województwa nowogródzkiego donoszą, 
że w pow. nowogródzkim wybrano 93 rady 
gromadzkie. Prawie wszędzie zgłoszone by- 
ły tylko listy prorządowe. W pow. słonim- 

skim listy Bloku uzyskały olbrzymią  więk- 
szość. W pow. baranowickim złożono trzy 
skargi przez opozycję, jedną — przeż przed- 

stawicieli listy prorządowej. Listy Bloku 
przeszły druzgcczącą większościa. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ui Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — uL Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HO0RODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul »uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC -- Księgarnia KoŁ „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa —- Księgarnia Jjażwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy ua s'ronie Ż-ej 1 3-aj gr. 40. Za cekstem 15 gr. Komunikaty >: 

! nadeslane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miiimetr 60 gr. W numerach 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyitrowe i tabeiaryczne 0 50 proc. 

«o do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołsie. 
Za, 

wznowieniem wykładów 
na Uniwersytecie Warszawskim 

WARSZAWA (tel. wł.) Otwarcia Uniwer- 
sytetu Warszawskiego i wznowienia wykładów, 

jak słychać, nie należy się spodziewać. przed 
grudniem. Przed zapadnięciem w tej sprawie 

decyzji ma być załatwione jeszcze kilka spraw, 
a m. in. sprawa sądów dyscyplinarnych dla ob- 
winionych o udział w znanych zajściach oraz 
przeprowadzenie zmian w administracji uniwer- 
sytetu. 

Ze sprawą wznowienia wykładów związana 

jest również ściśle sprawa organizacyj akade- 
mickich na tej uczelni. Jak wiadomo według no- 
wej ustawy, organizacje akademickie muszą być 
do 1-go grudnia albo zalegalizowane, aibo zli- 

kwidowane. W tym kierunku załatwiane są spra 

wy na wszystkich wyższych uczelniach. Sprawa 
natomiast z organizacjami akademickiemi na u- 
niwersytecie przedstawia się inaczej, albowiem 

wobec zamknięcia, właściwie akadem. niema. 
Wtych warunkach zachodzi konieczność prze- 

dłużenia terminu prekluzyjnego dla reorganizacji 
stowarzyszeń akademickich na uniwersytecie 

warszawskim. 
W związku z ostatniemi awanturami na Po- 

litechnice i w W. S. G. W., władze kontynuują 
dochodzenie, mające na celu wyjaśnienie spraw- 
ców zajść. Nocy wczorajszej przeprowadzone 
zostały u szeregu akademików rewizje, w rezul- 

tacie których dwóch studentów Politechniki Ka- 
zimierz Gliński i Antoni Malatyński zostało a- 
resztowanych. Malatyński był podczas awantur 
na Politechnice aresztowany i zaledwie przed 
dwoma dniami został zwolniony. Ponowne jego 
aresztowanie nastąpiło naskutek ujawnienia dał. 

szej lego działalności oraz wykrycia kompromi- 
tującej korespondencji. 

„Kościuszko” wyratował załogę 
niemieckiego parowca 

„Horst Wessel“ uznany za bezpański. — Po 6 godz. zatonął 

WARSZAWA. (tel. wł.) Zarząd li- 
nji Gdynia — Ameryka otrzymał nastę- 
pującą depeszę radjową: 

14 listopada, w godzinach porannych 
statek „Kościuszko* pod dowództwem 
kpt. Borkowskiego, wyratował załogę 
tonącego parowca „Horst Wessel“. Cala 
załoga w liczbie 12 osób została uratowa 
nai znajduje się na pokładzie „Košciusz 
ki*, zmierzającego z New Yorku do Ko- 
penhagi i Gdyni. 

Położenie geograficzne statku „Ko- 
ściuszko*: północ 57* 53, wschód 
6 «o.  Katastrola statku rybackiego 
„Horst Wessel“ port macierzysty Emden 
wydarzyła się na wschód od północnych 
brzegów Szkocji. 

WARSZAWA PAT — Zarząd główny li- 
nji okrętowej Gdynia — Ameryka otrzymał га 

  

pośrednictwem radja w Goeteborgu telegram 
od kapitana statku „Kościuszko Borkowskiego, 3 2 

že statek „Horst Wessel“ zostai zbadany przez 
inżyniera okrętowego „Kościuszki*. Ekspertyza 
wykazała, że „Horst Wessel* nie tonął. Wobec 

tego kapitan statku „Kościuszko* podniósł na 

niemieckim okręcie polską banderę, przejmując 
ten statek jako bezpański na rzecz towarzystwa. 
„Kościuszko* hołuje statek „Hofst Wessel“ do 

portu kopenhaskiego. 
WARSZAWA PAT. — O godzinie 23 kpt. 

Borkowski nadesłał z pokładu okrętu „Kościusz- 
ko* do dyrekcji linji okrętowej Gdynia — Ате- 

ryka następujący telegram: 
Około godziny 22, wobec silnej fali, kpt. 

Borkowski ściągnął ze statku „Horst Wessel“ 
polską załogę (jeden oficer i 4 marynarze). — 
W kilka minut później statek „Horst Wessel* 
zatonął. „Kościuszko* hołował statek „Horst 
Wessel“ okolo 6 godzin. Okręt „Kościuszgo* 

zdąża do Kopenhagi, 
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ją kościół po konsekracji 

Silniki elektryczne dła Sowietów 
WARSZAWA (tel. wł.) W chwili obecnej 

komisja inżynierów sowieckich kończy odbiór 
czterech 1000-konnych siłników elektrycznych, 
wykonanych na zamówienie sowieckie w zakła- 
dach Spółki Akc. Rohm i Zieliński. Pozostające 
do wykonania z tej tranzakcji 6 silników znaj- 

duje się jeszcze w trakcie budowy. W związku 
z tem inż. Okoniewski, naczełny dyrcktor zakia- 

dów Rihm i Zieliński wyjeż (ża w bieżącym ty- 

godniu do Moskwy, w celu przepr.n adzenia r0z 

mów z miarodajnemi .czynnika:n, sowieckiemi 0 
zawarcie umowy ma dostawę dalszej partji sił- 
ników. 

   

  

PRÓŻNIA DOKOŁA KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ 
PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi z 

Genewy: Według opinji najbliższego otoczenia 

Hendersona, przewodniczący konferencji dopie- 
ro po stwierdzeniu, że pewne rządy stworzyły 
niejako próżnię dokoła konierencji rozbrojenio- 

wej, pozwolił wczoraj wiecz. na ogłoszenie in- 

formacji, zapowiadającej jego ustąpienie na wy- 
padek, gdyby sytuacja się ni2 polepscyła. Inter- 

wencja Hendersona uważana iest jednocześnie 
za ostrzeżenie pod adresem pewnych mocarstw 

oraz za próbę nacisku na pewne +: / dy. 

OPTYMIZM NORMANA DAVISA 

LONDYN PAT — Korespondent Reutera 
w Nowym Yorku donosi, że Norman Davis po- 

wrócił do Stanów Zjednoczonych nie zniechę- 
cony bynajmniej sytuacją, jaka się wytworzyła 

na konferencji rozbrojeniowej. Po przyjeździe 
Norman Davis oświadczył, iż zamierza powrócić 
do Genewy po odbyciu z prezydentem Roose- 

veltem i departamentem stanu konierencyj w pe 
wnych doniosłych kwestjach. Norman Davis za- 
znaczył również, że sytuacja polityczna w Eu- 
ropie Środkowej nie jest tak krytyczna, jak była 
przedtem. W oświadczeniu dla prasy Davis za- 
znaczył, iż rokowania doszły do fazy, w której 
konieczne jest powzięcie decyzyj po naradach 
odbytych przez poszczególne delegacje z czyn- 
nikami rządowemi. Aby zapewnić powodzenie 

konierencji, wszystkie narody muszą wykazać 
wielką wytrwałość i cierpliwość. 

OŚWIADCZENIE HENDERSONA. 

GENEWA PAT. — Przewodniczący konie- 

  

Min. Paul Boncour © wyborach niemieckich 
PARYŻ. PAT. — Na wtorkowem posie- 

dzeniu Izby Deputowanych, w czasie debaty 
nad zagraniczną polityką Francji, zabrał głos 

minister Paul-Boncour. W przemówieniu mi- 
nister poruszył  przedewszystkiem problem 
niemiecki. 

Sukces plebiscytu w Niemczech — pod- 
kreślił mówca — przyśpieszy rytm żądań 
Niemiec, które zawierają w sobie dynamikę, 
zmierzającą do wyładowania się nazewnątcz. 
Jakiekolwiek więc byłyby ponawiane w prze- 
mówieniach zapewnienia pokoju, jakakolwiek 
byłaby wola kierowników Rzeszy, — koncep- 

cja, na której opiera się ruch hitlerowski za- 
wiera już sama w sobie ryzyko, którego nie 
może uwzględnić polityka zagraniczna sąsia- 
dujących z Niemcami narodów. Po dłuższym 
okresie depresji naród niemiecki uważa, że 

znalazł w tej narodowej egzaltacji swój sens, 
rację bytu i nadzieję. Egzaltacja nacjona- 
listyczna — podkreśla dalej Paul-Boncour — 
zawiera zawsze ewentualność nieprzewidzia- 
nych wypadków. Koncepcja polityczna, 0- 

pierająca się na rasie, zawiera nieskończone 
możliwości i wykracza poza ramy państwa i 
jego granice takie, jakie nakreśliła historja i 
traktaty. Należy stwierdzić, że obecnie znaj 
dują się w niebezpieczeństwie ład i stabili- 
zacja stosunków w Europie. 

(o stanie się z przewagą, jaką mamy о- 
becnie nad Niemcami, jeśli Niemcy uzbroją 
się? — pyta min. Paul-Boncour. Rozpocznie 
się nowy wyścig zbrojeń, prowadzący nad 
brzegi przepaści. : 

Mówiąc o pakcie 4-ch, min. Paul-Boncour 
zanaczył, że pakt ten osiągnął swój cel, skoro 
doprowadził do zbliżenia Francji z Włochami. 
Pakt 4-ch dał możność osiągnięcia porozumie- 
nia w wielu różnych sprawach europejskich. 
Należy jasno podkreślić, że pakt 4-ch nie od- 
dalił od Francji jej sprzymierzeńców: Polski, 

i Małej Ententy. Wręcz przeciwnie — po- 
zwolił na zmniejszenie naprężenia, panujące- 
go w stosunkach między Włochami a Małą 
Ententą. 

Rokowania sowiecke-amerykańskie 
Zaniepokojenie w Moskwie 

MOSKWA PAT. — Przeciągające się roko- 

wania Litwinowa w Waszyngtonie wywołują 
zaniepokojenie w moskiewskich kołach politycz- 
nych. Dążenie Stanów Zjednoczonych do uzgod- 

nienia sprawy długów przed oficjalnym aktem 
uznania, wywołało w Moskwie nieprzychylne 
komentarze. 

Nowojorski Korespondent agencji TASS 
podkreśla, że w Ameryce nie zdają sobie spra- 
wy z tego, że stanowisko rządu sowieckiego w 
tej kwestji jest niewzruszone. Rząd sowiecki nie 
będzie omawiał sprawy długów przed nawiąza- 
niem normalnych stosunków dyplomatycznych. 
Ta santa depesza wyraża przypuszczenie, że pre 

zydent Roosevelt skrępowany jest zastrzeżenia- 
mi kół antysowieckich w Ameryce, które ostat- 
nio wznowiły swą działalność propagandową — 

Wielu członków partji republikańskiej wystąpiło 
ostatnio przeciwko uznaniu związku sowieckiego 

Koła zagraniczne w Moskwie przypisują 
nieoczekiwaną zwłokę w pertraktacjach waszyng 
tońskich wpływom politycznym Berlina a zwłasz 
cza niemieckich kół gospodarczych. 

Według otrzymanych ostatnio w Moskwie 
wiadomości, w ciągu wtorkowych rozmów pre- 

zydenta Roosevelta z Litwinowem, nastąpiło po. 
ważne odprężenie. 

  

Skład rządu 
BUKARESZT PAT. — Duca utworzył no- 

wy rząd w następującym składzie: 

Prezes rady ministrów — Duca, sprawy za- 
graniczne — Titulescu, finanse — Dino Bratia- 
nu, sprawiedliwość — Antonescu, oświata — 
dr. Anghelescu, komunikacja i roboty publiczne 

— Franaspvici, praca i zdrowie publiczne— Di- 
mitriu, handel i przemysł — Tatarescu, obrona 
narodowa — gen. Uica, sprawy wewnętrzne — 

Inculetz, rolnictwo — Cipainu, Ministrami bez 
teki zostali Lapedatu, Nistor i gen. Paweł Anghe 
lescu. 

rencji rozbrojeniowej Henderson sprecyzował 

wczoraj w wywiadzie swe stanowisxo * wyjnś- 
nil powody, dla których ewa 1ualnie zamierza 
podać się do dymisji. Henderson oświadczył, że 
musiał poważnie zastanowić się nad sytuacją 
na konferencji rozbrojeniowej. Posiedzenie piąt- 
kowe i sobotnie sprawiły mu dużą przykrość. — 
Wyczuwał on, iż nie otizyjauje poparcia, na ja- 
kie mógł liczyć. Gdy delega';j1 włoska dała do 
zrozumienia, że jej poz,cja bdzie pozycją 05- 
serwatora, Henderson byt tem wysoce rozczaro- 
wany. 

Co więcej — oświadczył Henderson — od 
chwili opuszczenia konień' icji przez Niemców, 
ujawnił się wyrażny brak chęci do wykonania 
takich decydujących kroków, któreoy jedynie 
mogły pozwolić na zawarcie konwencji i wy- 
pełnienie dawniejszych decyzyj konierencji. Nie 
może on pozostawać w Gei+wie bez końca w 
takich okolicznościach, jakie wytworzyły się 0- 
becnie, Jeśli nie ujawni się większa woła do do- 
konania postępu, nie pozosiaje mu nic innego, 
jak postawić się do dyspozycji Rady Ligi Naro- 
dów, przez którą został mianowany przewodni- 
czącym konierencji rozbrojeniowej. 

1130] BUS DNNTS IE KSI EN SARS 

Ciekawe obrady Międzynar. Zw, 
Kolejowego w Paryżu 

DOLAR PRZESTAJE BYĆ MIĘDZYNARO- 
DOWĄ WALUTĄ OBRACHUNKOWĄ 

W najbliższych dniach rozpoczyna się w 

Paryżu doroczne posiedzenie komitetu kiero- 
wniezego Międzynarodowego Związku Kolejo- 
wego, członkiem którego jest również Polska. 

Na posiedzeniach komitetu będą omawia- 
ne sprawozdania o gólnych zarządów ko- 

lejowych o wykonaniu uchwał, powziętych na 

zeszłorocznem posiedzeniu komitetu, jak rów- 

nież sprawy opracowane przez komisje, a 

przedłożone komitetowi do aprobaty. 

  

Z aktualniejszych spraw są na porządku 

obrad: przejazdy kolejowo-powietrzne, ujed- 

nostajnienie taryf międzynarodowych dla po- 

dróżujących w grupach, przyjmowanie  de- 

pesz prywatnych w pociągach, przesyłka ha- 

gażu pasażerów aeroplanem, przejazdy kole- 

jowo-samochodowe, uproszczenie hiletów bez- 

pośredniej międzynarodowej komunikacji, or- 

ganizacja pociągów popularnych i otrzyma- 

ne rezultaty ich uruchomienia, ulepszenie sta- 

tystyki kolejowej, wybór stałego pieniądza 

europejskiego, zamiast dolara, dla rozrachun 

ków międzynarodowych kolejowych, ujedno- 

stajnienie sygnalizacji pociągów, ogrzewanie 

elektryczne i parowe pociągów, syrnholisty- 

ka wagonów towarowych, hamulce w poeią- 

gach towarowych, wzmocnione sprzęgi, sprzę 

t.p. 

Ze strony Polski w obradach 

wezmą udział podsekretarz stanu w minister- 

stwie komunikacji inż. W. Czapski i naczeł 

nik wydziału inż. Wagner. 

——0007—————- 

gła automatyczne i 

paryskieh 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gaze! 
(OWSZCZYZNA, M. Mindeł, skład apte 

WOŁOŻYN — liberman, Kiosk 

świętecznych oraz z prowincji o 25 proc „dra 

DRUJA — Kowkin, 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Nancz. 

— ml. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska —. St. Bednarski 

POSTAWY — Księgaraia Polskiej Macierzy Szkożnej. 

STOLPCE — Hisiegarnia T-wa „Ruch“ 
ul. Mickiewicza 10. Księgarnia J. Ryppa L 

SMORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
towe ul. 3 Majz * 

zny. 

„kiosk "Księg. Kol: „Ruch. 

  

   Administracja nie przyjmuje zastr 
Ża dostarczenie n-iu dowodowego 20 wr @ 

TELEGRAMY 
PROTESTY WYBORCZE 

WARSZAWA. (tel. wł.) Sąd Najwyż- 
szy ustalił już wokandę protestów wyboz- 
czych, które będą rozpatrywane na posiedże- 
niach jawnych w grudniu r.b. i w styczniu 

1934 r. M. in. 11 grudnia rozpatrywany bę- 

dzie protest przeciwko wyborowi do Sejmu 

z listy państwowej posłów Witosa i Libex- 

mana, 

  

ZGŁOSZENIA DO CBALLENGE 1934 R. 

WARSZAWA. PAT. — W 

szym Aeroklub  Rzeczyp ite, otrzymał 

trzy z zenia udziału w c enge'u 1934 r. 
który jak wiadomo — odbędzie się w Warsza 

wie w roku przyszłym. Mianowicie udział 
zgłosiły aerokiuby czechosłowacki, nieftiecki 
i włoski. 

POŻAR W KINIE „COLOSSEUM'' 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj o godzinie 
7-mej rano wybuchł pożar w kinie Colosseum 
na Nowym Świecie. Gdy przybyła zaalarmowa- 

ma straż Ogniowa stwierdzono, że pożar pow- 
stał w lożach parterowych, prawdopodobnie 

dniu dzisiej- 
   

      
   

i wskutek zaprószenia ognia przez pozostawienie 
niedopałka papierosa. Ofiarą płomieni padły lo- 
że i podłoga. Po dwóch godzinach straż pożar 

/ zlikwidowała, 

LICZBA BEZROBOTNYCH W POLSCE , 

WARSZAWA PAT. Według danyel: sta 
tystycznych, liczba bezrobotnych, zarejestro- 
wanych w państwowych urzędach  pośredni- 
etwa pracy, wynosiła w dniu 11 listopada na 
terenie całego państwa 22.045 osób, co stano- 
wi wzrost w stosunku do tygodnia poprzed- 
niego o 6952 osoby. 

PRZEDSTAWICIELE SSSR W GDYNI 

GDYNIA. PAT. — Wc wtorek przybyki 
do Gdyni przedstawiciele sowieckiego han- 
dlu zagranicznego panowie Burchanow i Sza 
piro, celem zbadania możliwości kierowania 
transportów drogą morską z Sowietów do Pol 
ski, oraz z Polski do Sowietów przez porty: 
Leningrad i Gdynię. (Goście sowiecey odbyli 
konferencję z dyrektorem Urzędu Moiskiego, 
a następnie zwiedzali port, magazyny i urzą 
dzenia przeładunkowe. ь 

ZAMORDOWANIE  POSTERUNKOWEGO. 
BORYSŁAW. PAT. — W nocy z 13 m 

14 listopada na płacu przed dworcem kolejo- 
wym w Borysławiu został zamordowany po- 
sterunkowy policji państwowej Juljan Krze- 
szkowski dwoma strzałami z rewolweru przez 
dwóch sprawców, w czasie ich legitymowania. 
Dochodzenie w toku. 

ROZPACZLIWY CZYN ZWOLNIONEGO 
POSADY 

STANISŁAWÓW. PAT. — Zwolniony z 
posady monter szpitala powszechnego w Sta- 

awowie Nycz, strzelił dziś z rewolweru do 
dyrektora szpitala dr. Lachmunda. Kala prze 
biła płuca. Następnie N. skierował rewol- 
wer do siebie i ciężko się postrzelił Stan o- 
bu rannych jest groźny. 

WYSTĄPIENIE NIEMIECKIEGO 
GLUBU . 

BERLN. PAT. — Grupa niemieekich Pen- 
Cłubów zgłosiła swe wystąpienie ze świato- 
wego związku Pen-Clubów. Krok ten moty 
wów jest uchwałą -egzekatywy Pen-Ciubu, 
wypowiadającą się za przyjęciem pisarzy o 

przekonaniach komunistycznych de wspomnia 
nej organizacji. 

NIKT NIE OTRZYMAŁ NAGRODY POKO- 
JOWEJ NOBLA 

OSLO. PAT. — Komitet nagrody poko- 

jowej Nobla postanowił, że w roku bieżącym 

nagroda pokojowa Nobla nie będzie nikomu 
przyznana. 

NAJWĘKSZY NA ŚWIECIE SAMOLOT 

MOSKWA. PAT. — Charkowska fabry- 

ka samoiutów wypuściła największy w świe- 
» samolot „JK. 7'', konstrukeji inż. Kalini- 

Samolo+ ten poruszany jest przez 6 mo- 

torów; posiada 64 miejsca sypialne, lub 126 
siedzących. Pozatem znajduje się w samolo- 

    

  

   

PEN- 

  

  

   

  

  

    

    

      

  

  

  

cie salon, ora. pokład spacerowy  umieszczo- 

ny na skrzydłach. 
*y TU żw.jał mł r-Tawor 

6. P. U. aresztowało Socha- 
ckiego 

W NAGRODĘ ZA WIERNA SLUŽBĘ. 

WARSZAWA (tel wł.) Z Moskwy donoszą 
za pośrednictwem osób, które przybyły ostatnio 
ze stolicy Sowietów, że były poseł Sochacki, 
znany z komunistycznych wystąpień w Sejmie 
i na wiecach, który przed paru laty zbiegł do 
Sowietów, został na polecenie G. P. U. areszto- 

wany. Sochacki po ucieczce z Polski, jako do- 
brze zasłużony dla propagandy komunistycznej, 
otrzymał ciepłe miejsce w organizacjach spół- 
dzielczych, gdzie pracował do chwili obecnej. 

Sensacyjna kradzież „Rem- 
brandta“ 

STOKHOLM PAT. — Ubiegłej nocy miała 
miejsce w Stokholmie sensacyjna kradzież cen- 
nych dzieł sztuki, będących własnością znanego 
kolekcjonera szwedzkiego inż. Rascha. Między 

innemi skradziono obraz Rembrandta, oceniony 
na pół miljona koron szwedzkich. Pozatem past- 
wą złodziei padł bardzo cenny stary brewiarz. 

Złodzieje, którzy działali z całą Świadomością 

rzeczy, najprawdopodobniej należą do bandy 
międzynarodowych włamywaczy, którzy przed 
kilka dniami dokonali włamania do mieszkania 
i do zbiorów przywódcy stronnictwa konserwa- 
tywnego Tryggera. Władze szwedzkie zarządzi- 
ły ścisły nadzór nad ruchem podróżnych na sta- 
cjach granicznych, by uniemożliwić ucieczkę zło 

ezyńcom ze Szwecji.



ЗМА RERUM 
CO BĘDZIE JUTRO...? 

Kurjer Poranny (315) mówi o „dostawcach 
optymizmu”, jakimi są wróżbiarze, chiromanci 
i inni pocieszyciele strapionych biedaków... Co 
będzie jutro? Co nas czeka za dziesięć, dwadzie- 
ścia, sto lat?... | 

Ciekawość ludzka nie ma granic, zarówno 
jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, czy o przyszłość 
+iižszą, lub zupełnie, zupełnie daleką. 

Tem się tłumaczy zapewne frekwencja na 

odczytach p. t. „Czy żyjemy po Śmierci a jeśli 

tak, to w jaki sposób"? Tu również znajduje 
swe usprawiedliwienie popyt na wróżki, chiro- 
mantki i jasnowidzów. 

Nieprzenikliwą zasłoną okryty jest nasz 

adzień jutrzejszy. Zobaczyć go tylko można w 
szkianych, czarodziejskich kułach, w chybotli- 
wym płomieniu świecy i w brudnej, zatłuszczo- 
nej karcie. I ci, którym nie starcza cierpliwości, 

aby w niezmąconym spokoju ducha czekać na 

to, co im I0s, lub przeznaczenie zgotuje —łap- 
czywie chwytają się pomocy ludzi, obdarzonych 

specjalaemi* właściwościami. 

Sztuka wróżenia nie należy do łatwych i wy 

maga przedewszystkiem umiejętności błyskawicz 

nego orjentowania się w psychice klijenta i je- 
go słabostkach. Klijent właściwie sam powinien 

wygadać się. Tak, jak gapowaty jegomość sam 

musi podstawić kieszeń sprytnemu złodziejasz- 

kowi. Trzeba umieć oddziaływać na wyobraź- 
nię i wywoływać „nastrėj!!... 

Oto siedziba współczesnej „Pytji*, pewnej 
Gruzinki: 

Pokołk umeblowany jest bardzo skromnie. 
Duży tapczan, obdrapana komódka, na której 
stoją trzy niedopite buteleczki „czystej*, Oraz 

stofik, ze zwisającą nad nim łampą. Przy itvm 
stoliku odbywa się ceremonja odkrywania ta- 
jemnicy. 

Gruzinka siada, nerwowo zapala papierOsa, 

poprawia swą wielką, czarną, zmieczw”.; ią CZU 

prynę i wgłębia we mnie połyskujące wegliki 
oczu. Jest mała, drobna, o ciemno-żóltej skórze, 
jakby zbyt dokładnie obciągniętej na kościach. 

„_ Misterjum się zaczyna. Paroświecewa lamp- 

%a o mdłym blasku, cisza, nastrój. Gruzinka wyj 

anuje coś z woreczka, miętosi przez chwilę w rę- 

ku, zapala świecę i namiętnie szuka czegoś pod 

Nagle z nieznanych czeluści pokoju wysko- 

czył oswojony wróbelek. Drobnemi kroczkami 

przebył dzielącą nas przestrzeń i usiadł mi na 

ramieniu. Bohatersko trwałam w ciszy i bezru- 

chu, pocieszając się, że wróżka nie jest czarow- 

nicą, a wróbel sowa, do której czuję niewytłó- 

maczałny wstręt, 
Trans zacząt się na dobre i Gruzinka za- 

<zęła wyrzucać ze siebie bełkotliwe wyrazy — 

A więc była tam mowa o bruae acl, blondynach 

i szatynach (że też złośliwe p“ "zyjaciółki, zaw- 

sze wątpiące w moje powodzuaie, nie mogły 

usłyszeć o tych wszystkich „mężczyznach, któ- 

rzy stoją przy mnie!) 

Nie wiele się różni od tej wróżki „jasno- 

widz”: 
Zwykłe mieszczańskie mieszkanie. Maleńki 

pokoik-poczekalnia, jadainia i sypialnia. W sy- 
pialni właśnie przyjmuje mnie „on*, jasnowidz. 

Semicka twarz o przeiamanym bOkserskim 
nosie. Na głowie niewa zawciu i z przykrością 
stwierdzam, że wogółe ma bardzo mało wspól- 
nego z tym jegomościeu:, który prezentuje się 

na ulotce w fałdzis'ym, pokaźnym turbanie. 
© Podczas tego, gdy iasnowidz w szufladzie 
bieliźniarki wyszukuje potrzebne widać przed- 
mioty, rozglądam się po pokoju. Wzdluż ścian 

1ežą bele materjat1, Rozumiem już wszystka— 
«a manufakturę jest *e 12 zła konjunktura! 

Wreszcie poszukiwania jego są zaksńczo- 
ne. Kładzie przede mną stos zapisanych ickiu- 
rek. Wtedy ja uprzedzam: 

— Tylko niech mi pan nie niów: o Śmier- 

ciach i katastrofach życiowychł 

Kiwa porozumiewawczo głową. 

Bo i któżby mówił o katastrofach i śmierci? 
Chyba tylko poto, aby jednocześnie wskazać 
niezawodny sposób uniknięcia klęski za niewiel- 

ką dodatkową opłatą. 

Za złotówkę lub parę złotych, w eleganc- 
kich pokojach, czy w nędznych izdebkach, wróż 
%i i wróżbiarze wlewają w serca ludzi dozę wia- 
ty i nadziei. 

Są rozdawcami optymizmu, tego „towaru”, 
który, będąc dzisiaj poszukiwanym, jest jednak 
dła wielu niedostępny. 

Za wszelką cenę (no... dajmy na to nie za 
wszelką, lecz tak do pięciu złotych!) — prag- 

niemy dowiedzieć się, co nas czeka w przysz- 

łości. 

Ale gdyby jakiś czarodziej naprawdę mógł 

W SŁO 
" Co się dzieje w Słonimie? Takie pytanie 

- plagjat nasuwa dość srautne refleksje, bo 
skierowuje myśl do naszego radja.. Co dwa 
tygodnie dowiaduje się cała Polska o tem, — 
„co się dzieje w Wilnie'', ale czy choć raz na 
dwa lata mówi nasze radjo o tem co się dzie- 
je na prowincji, w większych ośrodkach, któ- 
re przecież żyją, pracują, rozwijają się ?. Šero 

Narzekania na radjo nie doprowadza do 
żadnego celu: Olimp radjowy tem się bynaj- 
mniej nie przejmuje. I czy słyszy nawet głosy 
zwykłych śmiertelników? Można wątpić. Je- 
żeli najmniejszy z wileńskich radjowych dyg- 
nitarzy nawet interesantów przyjmować raczy 
tylko dwa razy tygodniowo, po jednej godzi- 
nee, to cóż mówić o największych dygnita- 
zzach warszawskich ?... Życie wogóle, a już tem 
bardziej życie naszej prowincji nie tak łatwo 
zdobędzie głos w eterze!... Regjonalizmu ko- 
myś się zacheiewa? A. od czego jest Ciotka 
Albinowa, kilka skrzynek i skrzyneczek, a i 

Smorgonja wreszcie?... O czem i o kim mówi 
kochana Ciotka, wiedzą dobrze jej słuchacze, 
J kto przemawia ze skrzynek, czy w skrzyn- 

kach (jak to się mówi?), też wiadomo, a co 
się transmituje 2 kabaretu  smorgońskiego, 
mógł dowiedzieć się świat cały przed dwoma 
tygodniami. Wówczas to Sokrates - mędrzec 
niełada, a i spryciarz też, rozmawiając ze 
swym uczniem (będzie z niego pociecha!), nag 
łe się spytał, — „A kto tam stoi? O ten pan, 
tent“... Na eo pojętny uczeń dobitnie wyre- 

cytował: „Jest to pan dyrektor radjostacji wi 

leńskiej taki a. taki...'* 

Radjostacja — tu, — radjostacja tam... 
Jak w operetce... Nie też dziwnego, że każdy 

  

  

Rewj: na polu 

SŁOWO 

Mokotowskiem 

  

Defilada komipanji czołgów podczas rewji na placu Mokotowskim w dniu święta 15-lecia 
Niepodległości 

  

LENS LKS 
  

Armja bolszewicka 
Niedawno w Rosji obchodzono uroczyś- 

cie XVI rocznicę istnienia Z. 8. 5. R. Jednyra 

z punktów programu uroczystości była wielka 
rewja wojskowa na Krasnoj Płoszczadi w któ- 

rej wzięły udziaż liczne oddziały garnizonu 
moskiewskiego. Czerwona armja roku 1988 
niczem nie przypomina tych band, które szes- 

naście lat temu stanowiły siłę zbrojną bolsze- 
wików, a od każdej armji państwa „kapitalis- 

tycznego'* różni się chyba  pięcioramiennemi 
gwiazdami na czapkach żołnierzy i krasnych 

komandirow. 
'W Rosji bolszewickiej obowiązuje po- 

wszechny obowiązek służby wojskowej. Słu- 
żba w armji regularnej trwa dwa lata. Oprócz 

armji regula. istnieje jeszcze tak zwana 
„armja terytorjalna , a raczej „oddziały te- 

rytorjalne' ', zorganizowane na wzór milicji 
szwajcarskiej. Część corocznego kontyngentu 

   

    

  

Proces 0 podpalenie Reichstagu 
BERLIN PAT. — W 38-mym dniu procesu 

© podpalenie Reichstagu, przesunął się przez 

salę sądową szereg świadków, m. in. Rosner, 
dziennikarz z Pragi, Lisiczewowa, pochodząca z 
Rosji, pewien b. poseł komunistyczny, sprowa- 
dzony z Obozu koncentracyjnego itd. 

Przedmiotem ożywionych rozmów i dysku- 
sji zarówno w prasie jak wśród publiczności, 

Matka komunisty Żym:trowa 
w Paryżu 

Jak się okazuje matka Dyimitrowa, buł- 
garskiego komunisty, oskarżonego o podpale- 

nie Reichstagu, zamieszkuje w Paryżu. Fakt 
ten wyszedł przypadkowo na jaw podczas wie 

cu komunistycznego, który odbył się onegdaj 
w sali Buliex. 

W toku rozmaitych przemówień, znany 
komunista Marcel Villard wprowadził niespo- 

dziewanie na trybunę Starą kobietę, ubraną 
w ludowy strój bułgarski, z oznajmieniem, 

że jest to matka „zasłużonego dla proletarja- 
tu towarzysza““. 

Staruszka wygłosiła po bulgarsku krėt- 
ką mowę, którą przetłumaczono na język fran 

cuski. W mowie swej apelowała do „synów 
komuny'', by z całą energją pośpieszyli na 
ratunek jej syna, który trzydzieści pięć !at 

swego życia poświęcił służbie dla  proleta- 
zjatu. 

— wWydrzyjcie go ze szponów faszyzmu! 

— brzmiały ostatnie słowa staruszki, zagłu- 
szone burzliwemi oklaskami zebranych. EL 

Tyrloczycy domagają się zwłok 

tesarza Karola 
Tyrolski „Kaiserjagerbund,, na ostatniem 

zebraniu swoich członków postanowił zwrócić 
się do rządu austrjackiego z żądaniem spro- 
wadzenia zwłok cesarza Karola z Madery do 
Wiednia i pogrzebania ich w krypcie Habs- 
burgów i Kapucynów. 

Strzełcy Tyrolscy w petycji swej podkre 

$lają, że pozostawianie śmiertelnych  szcząt- 

ków ostatniego cesarza Austrji, uchyla god- 
ności narodowej Austrjaków i sławnej prze- 

szłości ich kraju. EL. 

Popyt na obrazy Malisza 
Pusta, goniąca za sensacją Warszawka, 

ma teraz nową modę: obrazy Malisza, zabój- 
cy krakowskiego listonosza. Jak donoszą 
dzienniki, w tych dniach sprowadzono z Kra- 
kowa kilkanaście obrazów Malisza, które znaj 

dują chętnych nabywców i kupowane są Ww 
cenie od 500 do 1000 złotych. 

Nabywcy obrazów Malisza twierdzą, że 
aczkolwiek Malisz nie ukończył żadnej szko- 
ły sztuk pięknych — to jednak w obrazach 
jego ujawnia się duży talent. 

O popycie na nie, świadczy fakt, że z 
Wrszawy wyjechało już do Krakowa dwóch 
antykwarjuszy celem nabycia obrazów dla 

reflektantów warszawskich. 
Zainteresowanie się obrazami Malisza, 

jest objawem niezdrowej sensacji, którą wzbu 

dziło stracenie zabójcy krakowskiego listono- 

sza, 
EETT ID RT ERTTS ET KT S 

nam pokazać całe życie — dzień za dniem — 
szare, pełne klęsk i nieziszczonych nadziei i pra- 

gnień — czy zechciałoby się wówczas odbywać 
tę drogę?... Nie! Już lepiej nie wiedzieć za du- 

żo!.. Najwyżej to: - blondynka czy brunetka, 

gdzie, kiedy, jak na długo?... Lector. 

NIMIE 
radjosłuchacz doskonale się orjentuje w perso 
naljach każdego pracownika radjostacji i 
nie miał sposobności posłyszeć chociażby tyl- 
ko nazwy wielu naszych miast powiatowych !.. 

Kiedyś Związek Literatów myślał o „kul 
turalnej ofenzywie** na prowincję, —nie uda- 

ło się. 
Rada Zrzeszeń Artystycznych, nim spo- 

częła na gobelinowych laurach, coś przebąki- 
wała o prowincji, — dziś milezy. 

   

Był czas, kiedy o prowincji mówili też 

organizatorzy uniwersyteckich wykładów po- 
wszechnych, —: dziś już i w Wilnie o tych wy 
kładach nie słychać!... 

Niedobrze jest. Stołeczne aspiracje Wilna 
sprowadzają się do stołecznych metod rekla- 
mowania pewnych jednostek. Wilno staje się 
gadatliwe, jak nigdy, — blaguje aż miło. W 

powodzi słów giną czyny, — nawet projekty 
czynów... 

Jeszcze raz: jest niedobrze. Nasza prowi 
neja nie znajduje w Wilnie należytego opa- 
reia, — Wilno zaś, nie znając życia naszych 
ziem, usuwa sobie grunt pod nogami i zaczyna 
nabierać cech powiatowego miasta wojewódz- 
twa warszawskiego... 

A nasza prowineja tymczasem robi swo- 
je, — żyje, pracuje... Ma swoje troski, o któ- 
rych tu w Wilnie mało kto wie, — ma swoje 
zwycięstwa, z których w „stołecznem* Wilnie 
nikt się nie cieszy... 

Taki Słonim... — Ze wszystkich naszych 
miast powiatowych Słonim ma najwięcej po- 
dobieństwa do Wilna i chociażby tylko z te- 
go względu zasługuje na szczególną uwagę 
każdego wilnianina. W tej minjaturze Wilna 

był wczoraj van der Luebbe, który względnie 

świeżo wygląda i z żywem stosunkowo zainte- 
resowaniem przysłuchuje się przebiegowi roz- 

prawy, i tak jak wczoraj zaniechał chronicznej 

dotychczasowej małomówności. 

Zeznawał świadek Kaempier, komunista, u 
którego mieszkał w roku 1932 osk. Popow. Ww 
czasie konirontacji świadek poznaje Popowa i 

Tanewa. Świadek był również członkiem t, zw. 
czerwonej formacji. 

Adwokat Teichert zapytuje świadka, czy w 
mieszkaniu jego drukowano utotki komunistycz- 
ne. Świadek odpowiada twierdząco i daje bliż- 
sze co do tego wyjaśnienia. Świadek był kilka- 
krotnie karany za kradzież i oszustwo. 

Zeznania świadka Kaempiera obciążają о- 
skarżonych Bułgarów i Torglera. Wzięty w krzy 
żowe pytania przez oskarżonych i obronę, Kaem 
pier plącze się w zeznaniach. 

Ożywienie zapanowuje na sali, gdy zwraca 

się do świadka z szeregiem pytań osk. Dymit- 
row. Czy świadek istotnie był członkiem раг 
komunistycznej, czy też członkiem t. zw. czer- 
wonej pomocy? Świadek: należałem do niemiec- 
kiej partji komunistycznej. Dymitrow: Takich e- 
lementów komunizm nigdy nie tolerował w 
swych szeregach. .Tę uwagę Dymitrowa przery- 

wa prokurator, mówiąc: wszak Dymitrow był 

kilkakrotnie karany. Dymitrow zrywa się z 0- 

burzeniem: Tak, ale karany za polityczne prze- 
stępstwa. . 

Na tle drastycznych pytań Dymitrowa do- 

chodzi do ostrego starcia z przewodniczącym, 
który nie dopuszcza Dymitrowa do głosu. 

Dymitrow: Czy świadkowi wiadomo, że 
„Czerwona Pomoc* zajmowała się stosowaniem 

teroru wobec faszyzmu? Równocześnie Dymit- 
row czyni ruch, jakgdyby mierzył z karabinu, 
co wywołuje ogólną wesołość. 

Świadek przeczy i wyjaśnia, że celem Czer- 
wonej Pomocy była akcja humanitarna na rzecz 
proletarjatu, 

* Dalsze pytania Dymitrowa wywołują duże 
napięcie na sali. Dymitrow, nawiązując do zez- 

nań ministra Goeringa w sprawie Czerwonej 
Pomocy pragnie złożyć dłuższe oświadczenie, 
do czego przewodniczący nie dopuszcza, 7 

Powstaje wrzawa, zakończona odebraniem 
głosu Dymitrowowi. W dalszym ciągu rozprawy 
staje przed sądem żona świadka Kaempfera, 
która wybucha nerwowym płaczem. Wskutek 
tego przewodniczący przerywa rozprawę. 

W dalszym ciągu procesu po przerwie ze- 

znawałą świadek Kaempierowa. 
W czasie popołudniowej rozprawy pow- 

szechną uwagę zwracała zmiana 'w zachowaniu 
się van der Luebbego. Luebbe chwiejnym kro- 

kiem zbliżył się do swego miejsca. Jest blady 
i znów tępym wzrokiem wodzi po sali. 

Następnie kilka pytań postawił oskarżony 
Dymitrow, prosząc o wyjaśnienie, dlaczego świa 
dek Kaempier (mąż Kaempierowej) na dwa dni 

przed wezwaniem na rozprawę był przesłuchi- 

wany przez policję. Świadek Kaempier wyjaś- 
nia, że powodem tego był artykuł w prasie, któ- 
ry wymieniał jego nazwisko. To właśnie spo- 

wodowało, że zdecydował się wyznać. prawdę, 
czego przedtem nie chciał uczynić. | 

Nadprokurator Werner wyjaśnia, że pewien 
komisarz policji zameldował mu, że Kaempier 
złożył oświadczenie. Ta właśnie okoliczność 

wpłynęła na zarządzenie przez nadprokuratora 
przeprowadzenia przesłuchania policyjnego Św. 
Kaempiera, W tejże chwili obrońcy stwierdzają, 

że wobec karalności świadka Kaempfera i wobec 
sprzeczności w jego poprzednich i obecnych ze- 
znaniach nie może być mowy o zaprzysiężeniu 

świądka, który jeszcze we wrześniu br. usiłował 
uciec do Francji. 

Następnie wprowadzono na salę pod esko:- 

tą byłego posła komunistycznego Kaspara, któ- 
ry został przyprowadzony z obozu koncentracyj- 

nego. Kaspar, powołując się na przeczytane 
przez przewodniczącego zeznania świadka Kun- 

schaka zaznacza, że do zeznań tego świadka 

nie przywiązuje żadnej wagi, gdyż są one ste- 
kiem kłamstw. Kunschaka nie zna ani z widze- 
nia, ani z nazwiska i nigdy z nim nie rozmawiał. 

Na pytanie adw. Sacka, czy świadek był 
w dniu 27 lutego br. w Reichstagu ,Kaspar od- 
powiada przecząco. Zeznaje dalej, że otrzymał 
zawiadomienie, iż na dzień 28 lutego, a więc 
ną dizeń po pożarze, miała się odbyć w Reichs- 
tagu konierencja w sprawie wspólnego frontu 
komunistów z socjal-demokratami. Na konic- 
rencji tej miał być również Torgler. Zeznania 
Kaspara, dotyczące osoby oskarżonego Toryle- 
ra i jego roli politycznej, są dła oskarżonego ko- 
rzystne. W zakończeniu zeznań Kaspar stwier- 
dza, że żadnego z oskarżonych Bułgarów tie 
zna, 

Na zeznaniach tego świad«a wtorkową roz 
prawę zamknięto, odraczając dalszy ciąg do 
środy. 

  

Samochód runął w przepaść 
MODENA. PAT. — Na skutek obsunię- 

cia się terenu, wywołanego gwałtownemi de- 
szezami, w pobliżu Marano samochód, w któ 

rym jechało 8 osób, stoczył się w przepaść 
głębokości 150 metrów. Dwie osoby poniosty 
śmierć na miejscu, zaś 4 są ciężko ranne, 

Najpoważniejszą spółdzieiczą instytucją bankową w Poisce 
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jak w małem lusterku, można się przejrzeć i 

dokładnie poznać wszystko, co szpeci oblicze 

Wilna. 

Ale nie o Wilno chodzi, — nie o bicie się 
w piersi, — lecz o sam Słonim... 

Słonim ujmuje rzetelnością i spokojną, 
konsekwentną pracą z myślą o dalekiej przy- 
szłości przy stałem, głębokiem i mądrem 1 

względnianiu dorobku minionych wieków. 
Pod tym względem Słonim stanowi wspa- 

niały wyjątek: trudno gdziekolwiek znaleźć 
większą konsekwencję i głębsze ujmowanie 

zjawisk, niż właśnie w skromnym Słonimie, 
który, co prawda znajduje się też w sytuacji 

wyjątkowej. Na żadnym bodaj terenie nie zaz 
naczyła się tak jaskrawo niszczycielska gospo 

darka Rosji, jak właśnie nh Słonimszezyźnie, 
nad którą wróg pastwił się bezlitośnie. Stąd 
też i przeszłość słonimska ma etapy o grani- 

cach, zaznaczonych w sposób jaskrawy. 
Czasy niewoli rosyjskiej dla Słonima i zie 

mi słonimskiej były okresem spadania w ot- 
chłań. Sto kilkadziesiąt lat niewoli nie pozo- 
stawiły w żadnej dziedzinie najmniejszego po- 
zytywnego dorobku — natomiast wywołały 
zniszczenia wprost katastrofalne. Dlatego też 
Słonim, jeżeli chce cofnąć się myślą wstecz, 
musi odrazu sięgnąć czasów dawnej Rzeczy- 
pospolitej. Inne miasta niewolę rosyjską prze 
żywały jako ciężką chorobę, lub jako letarg, 
— dla Słonima to była śmierć. I jeżeli w sto- 
sunku do innych miast należy używać określe 
nia „odrodzenie'', to Słonim może mówić o 
„zmartwychwstaniu” *. 

To powstawanie z grobu połączone jest z 
wielkim wysiłkiem. Wiemy o tem, — wiemy, 
że nieraz odbudowywanie czegoś jest trudniej 
sze od zbudowania nanowo. Wiemy też, iż w 
ostatnich czasach zaznacza się pasja ekspery 
mentowania, budowania rzeczy nowych i cał 
kiem obcych, — lekceważenia doświadczeń 

wieków i najrzetelniejszych zdobyczy poprze 
dnich pokoleń. Słonim ma. przed sobą wielkie 
zadania. Niemałe trudności do przezwycięże- 

nia. 

Na przykładzie Słonima można się prze- 

konać o wyjątkowej «wprost roli naszej admi- 

nistracji, — ściślej o decydującem znaczeniu 

kierowników. Nie chodzi już o zdolność czy 
nieudolność starostów w administrowaniu po- 
wiaten, — wpływ jednostki zaznacza się w 
wytwarzaniu ogólnej atmosfery. Jeszcze wzglę 
dnie tak niedawno odczuwało się w Słonimie 
jakieś zdenerwowanie, dawała się we znaki 

nieufność i pesymizm, których źródła wypły- 

wały z pięknych murów po - bernardyńskich. 
Dziś, pomimo cięższe warunki materjalne 

w Słonimie się oddycha o wiele łatwiej!.. Za- 
ufanie, jakiem obdarzają słonimianie swego 
Starostę, tak — na szczęście — nie podobnego 

do swego poprzednika! — jest całkiem uza- 
sadnione, a w skutkach swych twórcze. Pan 
Edmund Koślacz, jako gospodarz powiatu, tą 

czy w sobie doskonałą znajomość administra- 

cji i zdolność do rządzenia z głębokiem i tra- 
inem pojmowaniem roli dziejów w kształto- 

waniu rzeczywistości oraz szezerem umiłowa- 
niem ziemi. To nie urzędnk, dążący do zvobe 
nia karjery i przeniesienia się na bardziej 'n- 
tratne stanowisko, — nie dygnitarz, olśniony 
własną wiełkością, — jest to właśnie gospo- 
darz — czujny, miłujący, ale mający też rękę 
twardą i zdecydowaną. 

Słonim idzie naprzód, — tworzy nowe 
formy życia, dotrzymuje kroku innym mia- 
stom Rzeczypospolitej, —- ale jednocześnie 
wciąż pamięta o tem, co było kiedyś i co żyło, 

przytłoczone lub zniekształcone w ciągu wie- 
kowej niewoli. 

Ta umiejętność łączenia przeszłości z 
przyszłością zaznaczyła się podezas ostatnich 
uroczystości, zorganizowanych przez Słonim w 

   

  

rekruta, która nie znajduje pomieszczenia w 

armji regularnej, t. zw. kadrowej, wcielaaa 

jest do oddziałów regjonalnych, gdzie obowią 
zuje przeciętnie 8-miomiesięczna służba, roz- 
łożona na pięć lat. Jest to rodzaj armji rezer- 
wowej. 

W razie mobilizacji Rosja bolszewicka 
mogłaby już obechie wystawić łatwo siedmio- 
miljonową armję. Temsamem należy uważać 

Rosję za największą potęgę militarną w świe 

cie. 
Oprócz armji regularnej i oddziałów te- 

rytorjalnych, Rosja posiada rozgałęzioną orga 

nizację przysposobienia wojskowego, której za 

ianiem jest przygotowanie wszystkich męż- 
czyzn do służby wojskowej na wypadek woj- 
ny. Organizacja ta posiada świetnie urządzo- 
ne i wyposażone obozy ćwiczebne dla wszy- 

stkich rodzajów broni i służby wojskowej, a 
w szczególności dla przysposobienia lotniczego 
i przeciwgazowego. 

* * 
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W ramach piatiletki pilną uwagę ppoś- 
więcono rozbudowie przemysłu wojennego i 
w licznych gałęziach tego przemysłu doprowa- 

dzono już do kompletnej samowystarczalności. 
uunosi się to przedewszystkiem do przemy- 
słu lotniczego. Od roku 1928 powstało w Rosji 

17 wielkich fabryk samołotów i sprzętu lotni 
czego. Buduje sią własne modele samolotów, 
wzorowane na najlepszych modelach, używa- 

nych zagranicą. vgółem Rosja posiada 45 za- 
kładów przemysłu lotniczego. Buduje się wszy 

stkie możliwe typy samołotów, poczynając od 
pięciomotorowych kolosów, zaolnych dźwigać a> S 
ładunek siedmiu tonn lub pomieścić załogę 34 
ludzi, aż do najszybszych maszyn pościgowych 

jednoosobowych. Tabor lotniczy Rosji szaco 
wany jest na okrągło 2500 maszyn zdatnych 

do użytku wojskowego i wojennego. 
Do celów obrony przeciwlotniczej cały ob 

szar państwa podzielony jest na trzy strefy. 

Strefa pierwsza, pograniczna, jako najbax- 
dziej narażona na ataki powietrzne, zaopatry 
wana jest systematycznie w broń przeciwłotni 
ezą i w urządzenia do obrony przeciwgazowej 

© strefie trzeciej, zupełnie bezpiecznej przed 
atakami powietrznemi, ulokowane są najważ-- 

niejsze zakłady przemysłu wojennego. 

Warunki geograficzne Rosji, olbrzymia 
rozległość jej obszaru, stawiają ją wobec nie- 

bezpieczeństwa wojny powietrznej w sytuacji 
bez porównania lepszej niż ma ją każde inne 
państwo na kontynencie europejskim. Do 

centrum obszaru państwa rosyjskiego t. j. do 
rejonu uralskiego, gdzie ulokowano najważ- 
niejsze przemysły, nie dotrze przy dzisiejszym 
stanie techniki lotniczej żadna eskadra nie- 

przyjacielska, chociażby nawet miała swoją 
bazę już w granicach państwa rosyjskiego. 
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Słabą stroną armji rosyjskiej jest, zda- 
niem europejskich rzeczoznawców wojskowych 

niedostateczne wykształcenie militarne wyż- 
szych dowódców. Wprawdzie istnieją w Rosji 
szkoły sztabu generalnego o wysokim pozio- 
mie naukowym, ale cały korpus oficerski jest 
jeszcze bardzo młody. Oficerów byłej armji 
carskiej jest w korpusie oficerskim armji czer 

wonej stosunkowo bardzo mało, a już zupełnie 
rzadko spotkać można oficerów służby czynnej 

dawnej armji, którzy przeszli wykształcenie 
normalne. 

Nawet sowieccy krytycy wojskowi stwier- 
dzają bez ogródek, że sprawność i doświadcze 
nie wyższych dowódców wojskowych armji 
czerwonej pozostawia wiele do życzenia. Uzu 
pełnia się te braki w miarę możności Przy 
rcniocy często odbywanych manewrów i ćwi- 
czeń , jednak Rosja nie prędko doczeka si? 
vej chwili, gdy na wyższych stanowiskach do 
wódców znajdą się oficerowie, którzy pc na- 
leżytem wykształcenia teore*ycznem w szlro- 
łach wojskowych i po wiełcletniej praziyce 

w coraz to wyższych stopniach oficer.kich dys 
ponować będą sprawnością i doświadczeniem 
jakiego wymaga się na stanowiskach dowód- 

ców większych ieduusick, 

Trzeba jedank suwierdzić, że rosyjskie sfe 
ry wojskowe odsuuszają się nadzwyczajną 

trzeźwością w pojmowaniu swoich zadań i 
obowiązków i że zupełnie nie budzą się, by 
hasłami rewolucyjnemi można było zawojować 

świat. A. natomiast dokładnie zuają sobie spra 
wę z tego, że taki cei osiągnąć można tylko 
przy pomocy siły militarnej. I tę siłę Rosja 
tworzy. Budżet wojskowy Rosji wynost na 
rok 1938 okrągło 1600 miljonów rubli w złocie. 

EBD BBE AC DGP TRZ ZEE CD OKO CUD CID 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

    

"BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 

ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

celu upamiętnienia wielkich rocznice historycz 

nych. Pierwotny plan zorganizowania obeho- 

du w czerwcu nie udał się z różnych przyczyn 

z których nie najmniejszą była fatalna pogo- 
da, niweeząca projekt urządzenia spływu ka 
jakowego „szlakiem Sapiehy i Ogińskiego'*. 
To tež uroczystości zostały przeniesione na 
jesień i zorganizowane 11 i 12 listopada. 

I oto przeszłość dawna spotkała się z 
przeszłością z przed piętnastu lat, a razem 
stworzyła dzień dzisiejszy, pracujący uad bu- 
dowaniem przyszłości. 

Unikając szablonowych form obchodu,zor 
ganizowano w Słonimie uroczyste posiedzenie 
Rady Miejskiej, na którem zapadły uchwały, 
dotyczące wydania zbiorowej monografji Zie- 
mi Słonimskiej oraz upamiętnienia rocznie za 
pomocą przemianowania placu Kościelnego na 

plac Lwa Sapiehy i nadania nazw szkołom 
powszechnym: Nr. 1 — szkoły im. Króla Zyg 
munta Augusta, szk. Nr. 2 — im. M. K. ks, 
Ogińskiego. 

Uchwały te poprzedziło przemówienie Bur 
mistrza miasta inż. Kazimierza Michalskiego, 

który jest godnym reprezentantem miasta, 
świadomym drogi dziejowej, będącej udziałem 

ziemi Słonimskiej, Bardzo ciekawe przemó- 
wienie - nieporozumienie wygłosił przedstawi 

ciel województwa, który nie mógł ani nadążyć 

do twórczej myśli Słonima, ani nawet zrozu- 

mieć jej. 
To uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej 

w obecności przedstawicieli władz państwo- 

wych, wojska i społeczeństwa, było punktem 
centralnym uroczystości. Pozatem był raut, by 
ła akademja, zorganizowana przez Koła Kra- 
joznawcze młodzieży szkolnej szkół słonim- 
skich i żyrowicekich, zainicjowana zaś przez 
Oddział Słonimski Polskego Towarzystwa Kra 
joznawezego. 

Ta akademja, pomimo usterki organiza- 

  

  

JEDYNY NIEPOFÓWRAKRY ROŚLINNY 

PUDER ABARID 
zapewnia Paniom pięsną, świeżą cerę 

i czarujący wzgląd młedoś.i. 

PUDER ABARID 
W WIRZE STOLICY 

KUSOCIŃSKI DO WIEDNIA. 

      
  

Wiadomo jak to było ongiś z Freyerem 
W przeddzień maratonu bolał go brzuch, po- 

szedł do doktora, ten go zbadał dokładnie: 

— żołądek głupstwo, orzekł, ale serce ma pan 
do luftu. Niech pan leży, chodzi powolutku 

bo umrze pan na atak lada chwila. 
Nazajutrz RZ wygrał maraton w re- 

kordowym cz 

Dziś lek: 
towiec ględz. 

  

      

        

Ze, że przy, 

nieodmiennie 
ruchu... V 

prz 

jdzie do mich spor 

  

  

łku.. niech 
nie grać w pi 

pan 

      

    

To też nie dziwnego, że Kusociński zmar 

nował cały rok. Boli kolano — mądrzy 
eskulapi 3 mówią to, owo, próbują takiej, in- 

nej kur: — nie się nie zmienia. 
Kossoka zabolało kolano — Craeovia wy 

słała go do Wiednia, już jest zdrów. 

ale Kusocińskiego klub nie ma ochoty wysy- 

łać do Wiednia, Kosztuje te 2000 zł. 
Zbiórka na ten cel idzie dziwnie ospale. 

Czy to że sportowcy są bez pieniędzy, czy że 

Kusociński jednak jest mało lubiany... Zna- 
ny tak — lubiany nie. 

Kusociński jest bezwątpienia najzasła- 
żeńszym polskim sportowcem, można mu da- 

rować różne błędy — poza bieżnią, trzeba 
dać tę złotówkę na jego kurację. Przecie w 

Berlinie, to jedyna nasza męska. szansa. 

Ciekawe, że prowineja obficiej uczestni- 
czy w zbióree niż stolica. — Może dlatego, 

że Kusociński jest tam znany tylko z boiska. 
Karol. 

GEREECEERAH TUSKA ST TTK 

„Mokry dzień” W U. S. А. 
Stany Zjednoczone przygotowują się %0- 

rączkowo do pierwszego, ogólno-stanowego 
„mokrego''* dnia, który ma nastąpić 5 grud- 
nia. 

Przygotowania polegają na zakupach al- 

koholu przez różne firmy, nocne lokale i rt- 
stauracje. Jedna z wielkich firm Nowego 

Yorku zamówiła zagranicą spirytualjów za 5 

miljonów dolarów. Destylatorzy kanadyjscy 
przygotowali dla U.S.A. 180. miljonów litrów 

whisky. Francuscy fabrykanci szampana 
poczynili ogromne zapasy tego wina na wy- 
spie Martynice. Również producenci z Argen- 

tyny i z Chile gromadzą wielkie transporty 
win. Cały świat zarobi na Ameryce. EL. 

    

      

    

     
  

  

  

    

Gandhi obrzucony zgniłemi 
1a jami 

Podczas wielkiego zgromadzenia w Nag- 

pur, obrzucono Gandhiego zgniłemi jajami. 

Musiał on opuścić trybunę. 

Wypadek powyższy zdarzył się po raz 

pierwszy w życiu Gandhiego i świadczy o 

rozpoczynającej się niepopułarności czczone- 

go niedawno jeszcze przez całe Indje Mahat- 

my. EL. 

Przedhistoryczny wybuch 
p!anetarny 

Dwaj kalifornijscy astronomowie: dr. 
Adams i dr. Joy oglądali zapomocą olbrzy- 
mich teleskopów w obserwatorjum Mount 

Wilson niezwykłe zjawisko kosmiczne, miano 
wicie straszliwy wybuch gazów na planecie 
„Nova Ophiuchi'', 

Wobec tego, że promienie światła biegną 

Zz tej planety na ziemię, trzy tysiące lat, 
astronomowie byli świadkami wydarzenia, 

które dokonało się przed 30 wiekami! Wraże- 
nie musiało być istotnie wstrząsające EL. 

cyjne, była i ciekawa i ujnrująca. Uderzało 

przedewszystkiem wyrobienie młodzieży, no i 

wzorowa nieraz, a poprawna zawsze polszczy- 

zna. = 
Pod tym względem olbrzymie postępy zro 

biła” młodzież żydowska, szczególnie dziew- 
czynki. Przemówienie uczeniey II klasy ginu. 
żyd., która w imieniu swych koleżanek i ko 
legów ofiarowała Tow. Krajoznawczemu al- 
bum prac, pod względem treści, formy oraz 
wykonania było doskonałe. 

'więc cóż się dzieje w Słonimie? 
Ano — nie i dużo!!!,. 

Nie, — jeżeli szukać takich „ewenemen- 
tow““, jak zabójstwa, rabunki, defraudacje i 
sensacyjne procesy sądowe !.... 

Dużo — i to bardzo dużo, — jeżeli wni- 
kliwie spojrzymy na cichy i pozornie płytki 
nurt życia słonimskiego, pełnego, jak wszę- 
dzie, trosk, kłopotów, narzekań... 

Tworzy się nowe życie, coraz mocniejsze, 
coraz jaśniejsze... Zacierają się ślady kosz- 
marnej niewoli, z popiołów i zgliszez, jak fe- 
niks, powstaje przeszłość, zdawałoby się zapo 
maniana na wieki... 

Staje się to jakgdyby niezależnie od lu- 
dzi... Ot — poprostu coś się powoli zmienia.. 
Zmienia się niewątpliwie na lepsze... 

Mocna, — jakże mocna jest prastara Zie 
mia. Słonimska |... 

  

W. Charkiewicz, 

P. $. Swoją drogą starostom słonimskim 
(tym dawnym) powodzi się lepiej, niż wojewo 
dom wileńskim. Starostowie słonimscy Lew 
Sapieha i ks. M. K. Ogiński zostali uczezeni. 
Wojewodowie wileńscy Lew Sapieha i ks. M. 
K. Ogiński nie doczekali się jeszcze w Wilnie 
zasłużonych uroczystości.....



Brak funduszów przewieka 
robaty w Bazylicy 

„Wiadoómości  Archidjecezjalne  Wileń-- 

skie'' donoszą: 2 
Prace przy remoncie Bazyliki w dal- 

szym ciągu posuwają się bez przerwy. „Naj- 

większe niebezpieczeństwo, zagrażające świą- 
tyni, zostało zażegnane. Sytuacja jednak w 
dalszym ciągu pozostaje ciężka. Ukończenie 

najniezbędniejszych prac ratowniczych prze- 

widzieć się nie daje, brak bowiem potrzeh- 
nych funduszów przewiec je może na czas nie 

vkreślony, a tem samem i otwarcie Bazyliki, 

zapowiadane na przyszłe lato, może się od- 

wlec na kilka lat. 
Zapowiadane oddawna prace nad mauzo- 

Nieum królewskiem, których się podjął Rząd 

Rzeczypospolitej, nie przekroczyły jeszcze Sta 

djum projektów, pomimo, że koszta tych prac 

nie przewyższają paru dziesiątków tysięcy 

złotych. 

  

2. ONUFRY STUPNICKI 
archimandryta — b. przeor klasztoru żŻyro- 

wickiego — odznaczony Złotym Krzyżem Za- 

sługi. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

tem z dnia 10 listopada 1933 r. nadał O. 

Onufremu Stupnickiemu, archimandrycie, b. 

przeorowi kłasztoru żyrowickiego złoty Krzyż 

Zasługi za zasługi położone na polu pracy 

kulturalno-oświatowej i społecznej. 

Jxk-wiadormo, O. Stupnicki, Polak Z p0- 

chodzenia, został usunięty 2 zajmowanego 

stanowiska przez szykanujące go lokalne wła 

dze dnehowne Cerkwi prawosławnej, o czem 

donosiliśmy w artykule p.t. Poczajów — Ży- 

rowice. : 

Dzisiaj skrzywdzony przez swoich bez- 

pośrednich przełożonych — 0. Stupnicki о- 

trzymai zastužone odznaczenie za ofiarną 

pracę na niwie kulturalno-oświatowej i spo- 

łecznej. 

UDE RST TENS 

Z SĄDÓW 
WSTRZEMIĘŹLIWY OBŻARTUCH. 

Jan Sienkiewicz, fotograf z ulicy Piłsudskie- 

so wraz ze swym nieodłącznym „towarzyszem 

Adamem Kasperowiczem,  zaprosiwszy jeszcze 

do towarzystwa przygodnie poznaną damę, spę- 

dzali wieczór w renomowanej restauracji Paw- 

łowskiego przy ul. Kalwaryjskiej. - 

Okazją do iibacji była owa dama, o wzglę- 

dy której obaj panowie usilnie zabiegali. - 

k Zainstalowawszy się w zacisznym gabine- 

cie, towarzystwo obstalowało dwie butelki wód- 

ki, kilka półmisków zakąsek, a na deser — 

piwko. : 

E Rozrzutni w jedzeniu i piciu gošcie okazali 

jednak duże umiarkowanie, gdy przyszło do re- 

gulowania rachunku. ‹ э 

Dość powiedzieć, że usiłowałi opuścić lo- 

kal po „angielsku*, sądząc, że manewr ten nie 

zostanie zauważony. Ё 

Stało się jednak inaczej, bowiem w czasie 

pościgu p. Sienkiewicza ujęto, jakoże był naj- 

więcej pijany. Gdy go wwindowano spowrotem 

do gabinetu, ułożył się jak mógł najwygodniej 

na kozetce i nie chcącnic słyszeć o rachunku, 

odwrócił się wdzięcznie do: ściany. : : 
„Dopiero gdy wyprowadzony z równowagi 

restatirator zagrożił wezwaniem policji, p. Sien- 

kiewicz próbował zawrzeć dość oryginalny u- 

kład: ` 

-— Zapłacę w dwóch ratach — mówił ku- 

sząco — pierwszą ratę wpłacę jak będę miał, 

drugą zaś — jak będę chciał. 
Restaurator nie zgodził się na tą propo- 

zycję ; zatarg oparł się o komisarjat, przyczem 

okazało się, że p. S$. już niejednokrotnie pozwa- 

lał sobie na tego rodzaju żarty. 
Sąd Grodzki skazał go na 2 T are- 

dekre- 

    

^ sztu. 

NOCHIM Z „BUNDU; 
W deszczowy wieczór marcowy przemyka 

się ulicą Niemiecką dwóch wyrostków. 
W pewnym momencie jeden z nich zwraca 

się nagie do swego towarzysza: Nochim macht 

a krzyk 
I Nochim krzyknął, raz i drugi. 

Pytanie co on krzyknął? Policja twierdzi, 

że wychwalał ustrój sowiecki, p. Nochim nato- 
- miast odpierał ten komplement stereotypowem: 

nie pamiętam. 
Bo gdzie to jest powiedziane, że wszystko, 

to człowiek mówi, musi pamiętać? Tembardziej 

na ulicy w obliczu tak ważnego zdarzenia jak 

strajk generalny, który miał wybuchnąć w 
dniu 16 marca 32 r. 

Wobec dość znacznej różnicy zdań pomię 

dzy policją a wspomnianym 18-letnim Nochi- 
mem Wiszniewskim co do przebiegu owego 

marcowego zajścia wyjaśnieniem tej kwestji za. 

jał się Sąd. 
Na rozprawie sądowej. powołani przez os- 

karżonego świadkowie zgodnie zeznali, że to 
brylant nie komunista. 

Skąd takie posądzenie? — dziwił się ea 
radny Aronowicz — to bardzo porządny  chlo- 

piec i z dobrej familji, ojciec jego gęśmi han- 

dluje. 

To ważny bundowiec, cukumftysta — utrzy- 

muje długonosa, wyfokowana p. Anna Rozen- 

tal, jeszcze przedwojenna działaczka partyjna” 
— Skąd u oskarżonego — zwraca się Sąd 

do Wiszniewskiego — znałazł się w notesie 
wiersz komunistyczny. 

Oskarżony na chwilę przerwał 
nosie i odpowiada: 

— To fiteraturna namiętność, kazała mnie 

zbierać różne utwory w języku żydowskim w 

celu przekazania ich następnie Instytutowi Nau- 

kowemu 
— Czy to aż tak dalece było wartościowe? 
— Myślałem że tak, lecz Instytut nie przy- 

dłubanie w 

jai. 
” Lekcji poglądowej jak naležy wykręcać się 

przysłuchiwała się uważnie zapełniona po brze- 
£i niekoniecznie „bundowcami” sala. 

Szczególnie komiczny był moment kiedy 
prokurator spytał św. Rozentałową, ową przed- 
wojenną działaczkę i członkinię miejscowego 

komitetu w jaki sposób Bund chce zmienić 
ustrój społeczny. 

P. Rozentalowa staje w płomieniach  ni- 
czem czerwony sztandar i wali prosto z mostu: 
€wolucyjnie i rewolucyjnie. 

P. Rozentalowa nie miała śmiałości z 

uwagi na audytorjum odpowiedzieć inaczej 
bowiem staruszek Bund podobnie jak PPS ze 
względu na komunistów, gdzie tylko mogą ra- 
tują swą reputację: rewolucyjność tą nasza za- 
sada. 

Wracając jednak do oskarżonego Wisz- 
niewskiego należy dodać, że został on uniewin- 
niony wobec braku dostatecznych dowo. 
dów. ) 2 
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Jutro 
Edmanda 

ZECEOZECZSEOWSZNI 
KOMUNIKAT STACH METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
z dnia 14 listopada 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 759. 
Temperatura Średnia: J-1. 

"Temperatura najwyższa: - 

Temperatura najniższa: 

Opad w mm.: 1,9. 
Wiatr: północno-wschodni 

Tendencja: spadek. 
Uwagi: pochmurno, wieczorem śnieg. 

  

leńvka 
Waci   4 sieūca g. 6,50 

Zachóś słeńca g 3,19 

    

URZĘDOWA 
— Zniesienie urzędu celnego w Dziśnie— 

„Monitor Polski* ogłasza rozporządzenie Mini- 

stra Skarbu z dnia 31 października 1933, w po- 

rozumieniu z Min. Przem. i Handlu oraz Min. 

Spraw Wewit., w.sprawie zwinięcia Urzędu Ceł. 

nego w Dziśnie: 

„Na podstawie art. 4 ustawy < dnia 31 lip- 

ca 1924 r. w przedmiocie uregułowania stosun- 

ków celnych zarządzam: W okręgu administra- 

cyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie zwija się U- 

rząd Celny w Dziśnie. Likwidację urzędu celne- 

go w Dziśnie porucza się Urzędowi Celnemu w 

Druji. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży- 

'cie z dniem ogłoszenia”. Za ministra skarbu, A- 

dam Koc, podsekretarz stanu. 

  

  

MIEJSKA. 
— Obniżona stawka za prąd miejski. Biu- 

ro Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców 

Chrześcijan w Wilnie podaje do wiadomości 

wszycstkim członkom, że na skutek prośby 

naszego Stowarzyszenia Zarząd Miasta na po- 
siedzeniu w dniu 7 b. m. obniżył kupcom cene 

prądu, ziżytego do oświetlania witryn sklepo- 

wych. prawie o 50 proc. Obecna taryfa za 

prąd zużyty do oświetlania wystaw  skle- 

powych będzie wynosić 45 groszy. Informacyj 

bliższych w tej sprawie udziela Biuro Stow. 
(Bakszta 11, tel. 10-30). 

— Nowa sala Rady Miejskiej. Magistrat 
projektuje po zlikwidowaniu szpitala żydowskie- 
go, przenieść do gmachu przy ul. Zawałnej kilka 

biur miejskich, w pierwszym zaś rzędzie biuro 

meldunkowe i ewidencji ludności. Pozatem po- 

wstała myśl urządzenia w gmachu tym sali po- 

siedzeń Rady Miejskiej. 
Nowa ustawa samorządowa przewiduje dla 

Wilna zwiększenie ilości radnych do 60, a po- 
nadto jeszcze 10 ławników. W tych warunkach 

obecna sala Rady Miejskiej w magistracie okaże 
się zbyt szczupłą. 

— Gładkie jezdnie. Jeśli finanse miejskie 
pozwolą i dojdzie do porozumienia z tow. au- 

tobusowem, magistrat z wiosną roku przyszłe- 

go przystąpi do realizacji pięcioletniego planu 

zmiany jezdni w mieście. W pierwszym rzędzie 

będzie wykonany odcinek klinkierowy do ulicy 

Ostrobramskiej, oraz ułożona. .zostanie „nowa 

jezdnia w rejonie dworca. Ponadto dzielnica han 
dlowa, tj. Niemiecka i Zawalna otrzymają kost- 
kę kamienną. Uporządkowanie ulicy Mickiewi- 
cza uzależnione będzie od prac przy budowie 
pomnika Mickiewicza. 

— Nowa taryfa w taksówkach. Na jedno 
z najbliższych posiedzeń magistratu skierowana 
zostanie sprawa ustalenia terminu wprowadze- 
nia w życie nowej taryfy za przejazd taksówka- 

mi. Jak już przed niedawnym czasem donosiliś- 

my, władze miejskie postanowiły dotychczaso- 

wą taryfę obniżyć przez zniesienie wygórowanej 
taryfy nocnej, a dzienną ustalając na 80 groszy 

za pierwszy kilometr i 50 groszy za każdy na- 
stępny. Ponieważ zachodzą trudności z przero- 

bieniem liczników, magistrat początkowo zamie 
rzał nową taryfę wprowadzić dopiero z dniem 

l kwietnia 1934, obecnie jednak projekt ten 

zmienił, na rzecz wcześniejszego terminu, a mia. 
nowicie skłonny jest zastosować nową taryfę 
poczynając już od dnia 1 stycznia 1934. 

Wobec słabej obecnie frekwencji jeżdża- 

cych dorożkami samochodowemi, wlašciciele 
taksówek inicjatywę magistratu powitali podo- 
bno z uznaniem, spodziewając się przez obniże- 
nie cennika przyciągnąć klijentelę. 

— Plac rynkowy na Zwierzyńcu. Urządze- 
nie targowiska na Zwierzyńcu zostało odroczo- 
ne do wiosny. 

Rynek dla tej rozległej dzielnicy jest nie- 
zbędny, o co czynione były długie starania. 

— Chłodnia eksportowa. Opracowany przez 
inż. Rutkowskiego projekt budowy w Wilnie 
chłodni eksportowej został przez magistrat przy 
chylnie potraktowany. 

Po szczegółowem omówieniu sprawa chło- 
dni wpłynię na Radę Miejską. 

— Śnieg w mieście. Wczoraj spadł w Wil- 
nie obfity Śnieg, który dość szybko topniał. 

— Taryia węgłowa. W najbliższych dniach 
wejdzie w życie nowa taryfa, obniżająca koszty 
przewozu węgla koleją. Nowa taryfa, jeżeli cho- 
dzi o Wilno, przewiduje zniżkę opłat o 3 zł. 
80 groszy na tonnie. Należy liczyć, że w związ- 
ku ztem ceńy węgla ulegną źniżce. 

POCZTOWA 
— Przyjazd ministra Poczt i Telegrafów. — 

Dzisiaj rano, pociągiem warszawskim przybył 

do Wilna p. minister Poczt i Telegrafów, Kaliń- 

ski. Pan minister przeprowadzi inspekcję tutej- 

szej Dyrekcji Poczt i Telegrafów oraz podleg- 

łych jej urzędów na terenie miasta. 

— Doręczanie depesz. Władze pocztowe 
wydały nowerozporządzenie normujące obsługę 

telegraficzną. Ustanowiona została jednolita ta- 

ryfa opłat za wszelkiego rodzaju telegramy. 

Z uwagi na to, że w niektórych oddalonych miej 

scowościach depesze nadchodziły z opóźnieniem 

z powodu nieścisłego oznacze na miejsca za- 

mieszkania adresatów przez nalawców, urzędy 

telegraficzne otrzymały połeceni. przyjmowania 

blankietów z depeszami tylko o sciśie określe- 
nych adresach. 

    

   

UNIWERSYTECKA 
— Promocje. Dziś dnia 15 bm. o godzinie 

13-tej w Auli Kolumnowej Senatu odbędzie się 

promocja na doktorów prawa mgr. praw Jana 

Rutskiego i mgr. praw Andrzeja Dmitrjewa. — 
Wstęp wolny 

  

AKADEMICKA 
— Z Koła Prawników Studentów USB w 

Walnie. W sobotę dnia 18 bm. odbędzie się w 
Cukierni „Czerwonego Sztralla" Dancing Praw- 

niczy, organizowany przez Koło Prawników Stu 

dentów USB. Dochód z danciagu przeznaczony 
jest na Sekcję Samopomocową Koła. 

Początek dancingu o godz. 23-ciej. Wstęp 

1,50 zł, dla akademików 1 zł. Bufet obficie zao- 
patrzony. Orkiestra doborowa. 

— Zarząd Koła Rolników Stud. U. S. B. — 
podaje do wiadomości członków, iż w niedzielę 
dnia 19 b. m. w sali Zakład. Anat. Porówn. 
o godz. 15-30 w pierwszym terminie o godz. 
16-tej w drugim — odbędzie się Zwyczajne 

Walne Zebranie członków 0 charakterze spra- 
wozdawczo — wyborczem. 

— Akademicka Drużyna Harcerska w Wil- 
nie podaje do wiadomości, że w dniu 17 bm. 
o godz. 20-tej odbędzie się zbiórka Gromady 
Męskiej we własnej izbie przy ul. Zamkowej 
24—22. Obecność nowowstępujących i starych 
członków drużyny konieczna ze względu na 
ważność spraw, które będą poddane dyskusji 

— Akademickie Koło Muzyczne. Podaje się 
do wiadomości członków Koła, że dzisiaj t. j. 
we środę dnia 15 bm. o godz. 20-tej (8 wiecz.) 
w Ognisku Akademickiem odbędzie się próba 
sękcji mandolinistów. 

Jutro dnia 16 bm. (we czwar':k, o tej sa- 

mej godzinie (8 w.) w Ognisku Akademickiem 
odbędzie się próba sekcji smyczkowej. Przy- 
chodźcie skrzypki, trąbki i puzony, bo występ 
nasz się zbliża, a „Skałmierzanki” domegają się 
gruntownego opracowania. 

  

  

— Będą Ci zazdrościć. Przyjaciółki Twoje 
pozazdroszczą Ci, gdy dowiedzą się, że uży- 
wasz wspaniałego pudru 5 Fleurs-Forvil, który 
tak doskonale podkreśla Twój wdzięk. 
  

Podziękowanie 
Tą drogą składam serdeczne podziękowa- 

nie P. P Doktorom Janowi Janowiczowi, 
Leonowi Achmatowiczowi i personelowi 
Lecznicy Litewskiej za szczęśliwie dokonaną 
operację żonie mojej. W szczególności zaś P. 
Doktorowi Witoldowi Legiejce za okazaną 
treskliwą opiekę podczas choroby 

Stefan Grabewski 

  

" SZKOLNA 
— 11 listopada w gimnazjum rosyjskiem. 

W szeregu uroczystości, w jakie obfitował 
dzień 11 listopada na terenie poszczególnych 
organizacyj i stowarzyszeń, bezsprzeczne zna 
czenie z punktu wychowania obywatelskiego 
miał obchód zorganizowany przez Rosyjskie 
Gimnazjum Społeczne im. A. Puszkina a poła- 
czony z pięknem świętem sadzenia drzew na 
górze Trzykrzyskiej. Po nabożeństwie w klasz 
torze św. Ducha młodzież, w otoczeniu grona 
nauczycielskiego i przedstawicieli Twa Rosyj 
skiego udała się na Górę, gdzie przemówił do 
zebranych Dyrektor Gimnazjum p. Dzigil, pod 
kreślając czyn pracy obywatelskiej pozornie 
nikłej, a jednak mającej olbrzymie znaczenie 
wychowawcze. Wykonanie tej pracy w roczni- 
cę wskrzeszenia Ojczyzny jest urzeczywistnie- 
niem wskazań Wodza Narodu i symbolem 
„Wyścigu pracy'*, ń 

Po kilkakrotnych okrzykach na cześć P, 
Prezydenta I. Mościckiego oraz Marszałka J. 
Piłsudskiego, młodzież przystąpiła do zasadze 
nia drzewek na wskazanych miejscach. 

Po dokonaniu tego, prof. W. Bohdanowicz 
jako wychowawea kl. VIII w krótkiem prze- 
mowieniu wskazał na doniosłość dokonanego 
czynu z punktu ogólno-kulturalnego, poczem 
młodzież po odśpiewaniu hymnu „Boże, coś Pol 
skę'* udała się do Gimnazjum, gdzie o godz. 
17 odbyła się Akademja okolicznościowa z 
referatami: „Dzieje Wilna od roku 19146 — 
„Życiorys Marszałka Piłsudskiego'', „Morze 
Polskie'* i „Popierajcie / budownictwo szkół 
powszechnych'*, oraz działem koncertowym. 
Na uwagę zasługuje czyn obywatelski uczniów 
kl. VIII, którzy będąć iniejatorami tego wo- 
dzaju obchodu zebrali pewną sumę na zakup 
drzew, a wobee zaofiarowania tychże przez 
Magistrat, zebraną sumę w wysokości 15 zł. 
złożyli na „Two popierania budowy szkół pow 
szechnych'*. W podniosłym nastroju opusz- 
czała młodzież szkołę, wynosząc z niej poczu- 
cie jedności i wspólności cełów i zadań współ 
życia obywatelskiego na przyszłość. H. Ł. 

   

Trup w ogrodzie Bernardyńskim 
—- Zwłoki kobiety wyłowiono z Wilenki 

WILNO, Wczoraj w południe w pobliżu te- kienkę w białe kropki i sznurowane buciki na 
atru letniego wydobyto z Wilenki zwłoki star- 
szej kobiety, w wieku lat około 50 

Żadnych dokumentów przy niej nie znale- 
ziono, więc tożsamości nie można ustalić. 

Nieznajoma jest szatynką o róż wej cerze, 

nogach. Obuwie jest koloru ciemno_bronzowege 
Trupa, do czasu rozpoznania, oddano do 

kostnicy przy szpitalu św. Jakóba. 
Oględziny zwłok nie stwierdziły śladów 0- 

brażeń, — najprawdopodobniej zaszło tu samo. 
ubrana biednie. Ma na sobie granatową su- bójstwo. 

Zagadka Ponarskiego lasu | 
WILNO. Ostatnio zostało zakończo- 

ne dochodzenie w sprawie kilku zagi- 
nięć kobiet, datujących się z lata roku 
bieżącego, kiedy to w lesie Ponarskim 
znaleziono w okrutny sposób zamordo- 
waną kobietę. 

Nietylko, że nie ustalono sprawców 

mordu, lecz nie zdołano nawet ustalić 
tożsamości tragicznie zmarłej. 

Dochodzenie, 0 którem zaznaczone 
jest na wstępie, usiłowało ustalić, czy 
która z tych zaginionych nie została za- 
mordowana w Ponarach. 

Wyniki okazały się negatywne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— środa Literacka Leona Schiliera., czoło. 

rozpocznie _ się 
dziś o godz. 8. z. Znakomity realizator 

sceniczny wielu potężnych dzieł. przygotowu- 

jący obecnie u nas premjerę „Dziadów'*, mówić 

będzie o „Teatrze monumentalnym", poczem roz 

pocznie się dyskusja, zapowiadająca się nad 

wyraz ciekawie. Przyjazd L. Schillera jest w 

wileńskiem życiu artystycznem wydarzeniem 

wielkiej wagi. 

Wstęp mają członkowie, sympatycy i wpro- 

wadzeni goście. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 17 bm. 

w lokału przy ul Przejazd 12 odbędzie się 134 

zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 

19,30. Na porządku dziennym referat p. mec. 

Wacława Łypacewicza, znawcy spraw między- 
narodowych pt. „Zmiany traktatów politycz- 

nych”. Informacyj w sprawie zaproszeń udzie- 

la p. St. Hermanowicz codziennie w godz. od 

18—20 tel. 99. Wstęp dla członków Klubu, kan- 

dydatów oraz członków Klubu Włóczęgów Sen- 

jorów bezpłatny, dla gości 50 gr, dla gości- 
akademików 20 gr. 

— Posiedzenie Wil. Twa Ginekołogicznego. 
Dnia 16 bm. o g. 20-tej w lokalu Kliniki przy 

ul. Bogusławskiego 3 odbędzie się posiedzenie 

kiego Twa Ginekologicznego z następu- 
jącym porządkiem dziennym: | 

1) Dr. Łopatko: Przypadek raka sromu le- 
czonego promieniami Roentgena. 2) Dr. Abra- 

mowicz: Demonstracja ze Szpitala Żydowskie- 
go. 3) Dr. Sedlis: Demonstracja preparatu. 4) 

Pokazy chorych i preparatów z Kliniki Położn.- 
Ginek. USB. 

— Z Polskiego T-wa Chemicznego: W 
czwartek 16-go b. m. o godz. 19-tej odbędzie 

się w sali wykładowej Instytutu im. Jędrzeja 

Śniadeckiego (Nowogródzka 22) zebranie na- 

uk T-wa z następującym porządkiem dzien_ 
n 

       

  

Wile 

  

     

  

1) Referat p. Mgr: 5. Blochówny p. t. „O 
przewodnictwie elektrycznem kwasów  chlo- 

rowcowodorowych w bezwodnym kwasie pro- 
pienowym* 

2) Referat p. Mgra. St. Kijowskiego p. t.: 
„O utlenianiu soli manganowych przez nad- 
siarczan w obecności jonów srebra”, 

3) Dyskusja. i 4) Wolne wnioski. 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan. Biuro Stowarzyszenia 
Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Wil- 
nie, przypomina, że dzisiaj 15 listopada odbę- 
dzie się o godz. 20-tej (8 wiecz.) wykład na 
temat: Podatek przemysłowy i dochodowy na 
podstawie ksiąg buchalteryjnych. Wykład od- 
będzie się w Sali Stowarzyszenia ul. Bakszta 
11. 

Wstęp dla członków i wprowadzonych 
gości bezpłatnie. Jednocześnie powiadamiamy, 
że będzie to ostatni wykład przed świętami. 
Zapowiedziany wykład na 22 listopada został 
połączony z wykładami na 15 listopada. 

Biuro n/Stowarzyszenia projektuje  zor- 
ganizowanie cyklu wykładó ww styczniu i lu- 
tym w związku z mającemi wejść w życie ko- 
deksami: handlowym i zobowiązań. . Zgłosze- 
nia reflektantów przyjmuje Biuro Stowarzy- 
szenia w godzinach urzędowych. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 0- 
bywatelskiej Kobiet, na którem p. Wanda Peł- 
czyńska wygłosi odczyt pt. „Marrokesz“, odbę- 
dzie się dnia 16 bm. (czwartek) o godz. 7-mej 
wieczorem w lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 
3-5 m. 3). Wstęp dla gości 30 gr. Członkinie 
związku wstęp bezpłatny. 

Dnia 16 bm. o godz. 6-tej wieczorem w lo- 
kalu Związku (Jagiellońska Nr. 3) odbędzie się 
zebranie Koła Samokształceniowego Polityki Za 
granicznej pod przewodnictwem p. dr. Janiny 
Rostkowskiej, oraz Koła Zagadnień Wychowaw- 
czych pod przewodnictwem p. inspektorki Do- 
minikiewiczówny. 

Ė RÓŻNE 

Odznaczenie Krzyżem Niepodległości.— 
W dniu 11 listopada udekorowana została Krzy- 
żem Niepodległości panna Jadwiga Chodkiewi- 
czówna, kierowniczka szkoły powszechnej w 
Trybuchach, w powiecie brasławskim. 

W roku 1918 panna Chodkiewiczówna, wy- 
gnana szalejącą rewolucją, schroniła się wraz 
z matką staruszką do pobliskiego Berdyczowa, 
gdzie stary klasztor Karmelitański pod ochroną 
cudownego obrazu Matki Boskiej Berdyczow- 
skiej otworzył swe gościnne bramy wygnankom. 
Nie chcąc być biernym Świadkiem wypadków, 
panna. Chodkiewiczówna została wówczas jed- 
nym z najczynniejszych członków POW. W or- 
ganizacji tej pracowała aż do traktatu ryskiego. 
Nie było dła niejłniebezpieczeństwa nie istniał trud 
W chłopskiem przebraniu przeriykała się mię- 
dzy wojskiem Budiennego, przynosiła z głębi 
Ukrainy potrzebne wiadomości i papiery, przy- 
prowadzała ludzi, którym groziła czerezwyczaj- 
ka. Dziś odznaczenie Krzyżem Niepodłegłości 
zastaje pannę Chodkiewiczównę znowu na trud- 
nej placówce. Jako nauczycielka ludowa w Try- 
buchach nad Dźwiną pracuje już lat trzynaście. 

— Ze Związku Legjonistów. W dniu 19 l:- 
stopada br. odbędzie się uroczys:2 poświęcenie 
pomnika i cmentarza Legjoni:tów Polskich, po- 
ległych w 1914 r. w walkach pod Laskami i A- 
nielinem. Komitet budowy tego pommka za- 
prasza wszystkich cztenków Żwiązku | egjonis- 
tów Polskich do jaknajiiczui 
działu w tej uroczy d 
zyskania 70-proc. zniżki kolejowej w obydwie 
strony otrzymać można w Związku Legjon s- 
tów Polskich w Wilnie, ul. Dominikańska 8 m 1 
codziennie. 

— Zarząd Związku Legjonistów w Wilnie 
składa serdeczne podziękowanie za współudział 
i przyczynienie się do uświetnienia urządzonej 
w dniu 11 listopada 1933 r. „Akademii Leg- 
jonowej” — ku uczczeniu 15-lecia Odzyska- 
nia Niepodległości, a w szczególności: pp. 
D-rowi W. Maleszewskiemu : — Prezydentowi 
Miasta Wilna, Dyrektorowi Szpakiewiczowi, ar- 
tystom Teatrów Z. А. $. P. w Wilnie pp. Marji 
Kaupe, Halinie Sciborowej, Janinie Górskiej, Ja_ 
dwidze Halmirskiej, Janowskiemu Stanisławowi 
i Borskiemu Bronisławowi: Zespołowi chóral- 
nemu P. W. Poczt. i jego dyr. p. W. Szcze- 
pańskiemu: Orkiestrze P. W. Pocztowego i jej 
Kapelmistrzowi p. Feliksowi Stachaczowi. 

— Ze Stow. Podoficerów w st. spoczynku. 
Wojewódzkie Stowarzyszenie Podoficerów, prze 
niesionych w stan spoczynku komunikuje nam: 
Z powodu złożenia mandatu przez kol. Kostec- 
kiego Ludwika, który objąt posadę, nie pozwa- 
lającą mu pracować dalej w zarządzie, zarząd 
Wojew. Stow. Podoficerów przeniesionych w 
stan spoczynku powołał na stanowisko prezesa 
kol. Łysakowskiego Edwarda, który objął już 
swe funkcje; poza zmianą na stanowisku preze- 
sa skład zarządu pozostał niezmieniony. Byłe- 
mu prezesowi kol. Kosteckiemu Ludwikowi za- 
rząd Stowarzyszenia składa tą drogą serdeczne 
podziękowanie za usilną pracę dła dobra Sto- 

warzyszenia. 
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z KISIELÓW 

JADWIGA HOUWALTOWA 
długoletnia nauczycielka Sz: ół Zgr madzenia S.óstr N: jów, Podziny 
z Nazaretu, niezmordowa: a prarowniczka ne niw etzjnej oświaty, 

kierowniczka licznych rzesz młodzieży 
Po długich i ciężkich cie pieniach cpatrzona Św. Sskram:niami za- 

snęła w Paan dnia 13 listop+da / 933 r 
Ecsoort cia zwłok z dvmu żałoby zanł. D broczynny 3 do kościoła 

Św. Do В: (зо Domin kańskieg ) ve 
Nabożeństso i pogzeb we czwar ek 

Środę dnis 15 b. m. « g dz. 6 wiecz. 
16 b. m o godz. 9ej rano. 

Q tych smatnych obrzędsch zawiadamia 

GRONO NAUCZYCIELSKIE SZKÓŁ SS NAZARETANEK 

   
Czy szpital żydowski 

WILNO. Wczoraj magistrat omawiał 
sprawę likwidacji szpitala żydowskiego. Ob- 

егпу referat wygłosił szef sekcji zdrowia 
dr. Safarewicz, wypowiadając się stanowczo 

za likwidacją szpitała. W myśl projektu dr. 

Safarewicza, miasto obsługiwałyby trzy szpi- 
tale: zakaźny, w którym utworzony został 

również oddział dla umysłowo chorych, szpi 

   

   
   

  

zostarie zl kwidewany 
tal św. Jakóba, oraz szpital Sawicz. 

Decyzja magistratu w tej sprawie zosta- 
ła odroczona do jednego z najbliższych po- 
siedzeń, w międzyczasie zaś postanowiono wy 
drukować i rozesłać pomiędzy ławnikami 

referat d-ra Safarewicza dla bliższego zapo- 
znania się z nim. 

Sierociniec im. Marszałka Piłsudskiego 
WILNO. Komisja, w skład której wcho- 

dziłi m. in. przedstawiciele Urzędu Wojewódz 

iego i Zarządu miasta dokonała przyjęcia 
nowowybudowanego na Antokoln sierocińca 

im. Marszałka Piłsudskiego. 3 
Olbyzymi gmach obliczony jest na pomie- 

szczenie 140 sierot i ubogich dzieci, : 

Uroczyste otwarcie sierocińca nastąpi w 

dniu 29 b.m. W najbliższym czasie z ramie- 
nia Komitetu Budowy wyjeżdża do Warsza 
wy delgacja z prezesem tego Komitetu posłem 
Wędziagolskim na czele. Delegacja osobiście 
zaprosi p. Marszałka Piłsudskiego, premjera 
Jędrzejewicza i członków Rządu o przybycie 

wzięcie udziału w uroczysto- do Wilna i 
ściach otwarcia i 

  

wileński Wojewódzki Praco- 
wniczy Komitet Pożycz. Narod. 

podaje do ogólnej wiadomości, że rozloso- 

wanie 20 obrazów ofiarowanych na Pożyczkę 

Narodową przez Towarzystwo Niezależnych Ar 

tystów Sztuk Plastycznych, odbędzie się dnia 

19-go listopada 1933 r. ogodz. 12-tej w sali 

Sekretarjatu [BBWR przy ul. św. Anny Nr. 2. 
Jednocześnie Wil Woj. Pracow. Komitet Po- 

życzki Narodowej, uprzejmie prosi wszystkie 

urzędy i instytucje o nadesłanie uzyskanej ra- 

leżności ze sprzedaży biletów loteryjnych do 

dnia 16 bm, do Komitetu przy ul. Adama Mic- 
kiewicza Nr. 32 (lokal Giełdy Zbożowo-Towa- 

rowej i Lniarskiej). Kounitet. 

TEATR I MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. 2 о5- 
tatnie przedstawienia „Fraułein Doktor* po ce- 
nach zniżonych. Dziś, środa 15 bm. o godz. 8 
w. przedostatnie widowisko wielce interesującej 
sztuki Jerzego Tepy „Fraulein Doktor" z niezró- 
wnaną w swej kreacji szpiega niemieckiego, H. 

Skrzydłowską w roli głównej. Jutro, czwartek 
16 bm. o godz. 8 w. po'raz ostatni „Frźiulein 
Doktor“. 

„Dziady“. Juž tylko kilka dni dzień Wilno 
od wielkiej premiery „Dziadów* w inscenizacji 
Leona Schillera, stwarzającego nową wizję sce- 
niczną arcydzieła Mickiewiczowskiego. „Dzia: 
dy”, ujęte w formę monumentalnego misterjum 
w dekoracjach Andrzeja Pronaszki i ze specjal- 
ną ilustracją muzyczną, staną się dła Wilna nie- 

wątpliwie wzniosłem niezapomnianem przeży- 

ciem. 
— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. „Czar 

wałca" po cenach zniżonych. Żadna dotychczas 
operetka nie wywołała tylu zachwytów i tak en- 

tuzjastycznego przyjęcia, co „Czar walca" O. 

Straussa. Rolę Frazi kreuje Marja Kaupe w o- 

toczeniu: Łasowskiej, Dembowskiego, Tatrzań- 
skiego, Wyrwicz-Wichrowskiego i innych. Ceny 
miejsc zniżone. 

„Pod białym koniem”. Najnowszy ten u- 
twór muzyczny. Benatzkiego, będzie najbliższą 
premjerą Teatru „Lutnia”. Oryginalne to wido- 
wisko cieszyło się wielkiem powodzeniem na 
scenach zagranicznych. W przedstawieniu bie- 

rze udział cały zespół artystyczny Teatru „Lut- 
nia”, oraz zwiększone zespoły chóralne i bale- 
towe. Opracowanie reżyserskie jM. Tatrzań- 
skiego. 

Bajka w „Lutni*, „O sierotce Dorotce"... 
bajka W. Stanisławskiej, która nam ukazuje 
niewyczerpane skarby serduszka biednej sierot- 
ki, grana będzie po cenach zniżonych specjalnie 
w najbliższą sobotę o g. 4-tej pop. 

CO GRAJĄ W KINACHY 
PAN — Pożegnanie z bronią 

HELIOS — Sekret kobiety. 
CASINO — Kajdany namiętności. 
ROXY Pocałunek przed lustrem 
LUX — Człowiek - małpa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Oiiara „pajeczarzy“. Na szkodę Załkin- 

da Efroima (Sadowa 12) nieznani sprawcy skra- 
dli bieliznę ze strychu, ogólnej wartości 445 zł. 

— Złodziej pieniędzy. Policja zatrzymała 
Gierszanowa Pejsacha (Bakszta 9) na gorącym 
uczynku usiłowania kradzieży 130 zł. w go- 
tówce na szkodę nieznanej kobiety. Gierszanow 
uciekając pozostawił skradzione pieniądze, które 
poszkodowana zabrała. 

— Przemytnik. W dniu wczorajszym na 
moście Zielonym zatrzymała policja Lancmana 

Lejbę (Zygmuntowska 14), przy którym znale- 
ziono 6 kg. tytoniu litewskiego, pochodzącego 
z przemytu. Tytoń zakwestjonowano. 

— Wypadki grypy. W związku ze zmienne- 
mi warunkami atmosferycznemi w ostatnim ty- 
godniu daje się zauważyć ponowne nasilenie za- 
padnięć na grypę przy nieznacznym odsetku 
śmiertelności. 

— STRZAŁ DO POCIĄGU. Wczoraj rano 
w pobliżu Grodna oddano strzał do pociągu 
wileńskiego. Kuła przebiła szybę w przedziale 
1-szej klasy ; utkwiła w siedzeniu. 

W tym czasie w przedziale były dwie o- 
soby. Nikt szwanku nie odniósł, 

WILEJKA 
«rr POŻARY. W fiotwarku Ustroń, gminy 

wiazyńskiej wybuchł pożar, skutkiem którego 
spaliła się' stodoła ze zbiorami, należąca do Sa- 
wicza Piotra. Straty wynoszą 4300 zł. Przyczyny 
pożaru nie ustalono. 

D-r D. ZELDOWICZ 
Choroby skórne, weneryczne, moczopłciowe 

D-r Z. ZELDOWICZOWA 
choroby kobiece, weneryczne i drógmoczow, 

PRZEPROWADZILI SIĘ na ol. Wieństą 26 m. 3 
godziny przyjęć 9—2 i 4—8 telefcn 2 77 

  

    
    

— Czwartek literacki. Ostatni czwartek li- 
teracki urządzony wspólnem straniem przez 
Związek Dziennikarzy i Literatów Wojewódz- 
twa Nowogródzkiego, oraz Zarząd Ogniska, 
należy do jednego z najlepszych czwartków li- 
terackich. 

Po zagajeniu zebrania przez prezesa Zw. 
Dz. i Lit. p. R. Kawalca, objął przewodnictwo 
p. wicewojewoda Franciszek Godlewski, który 
udzielił głosu p. Dużyńskiej. Ta doskonała re- 
cytatorka, odczytała z uczuciem szereg utwo- 
rów poetyckich nadesłanych na konkurs Ty- 
godnia Książki z całej Polski. Następnie p. 
Nowicka omówiła utwory konkttrsowe, które 
nadesłane zostały wraz z tekstem muzycznym. 

Zarządzona przez przewodniczącego dysku- 
sja nad wartością utworów miała przebieg nie- 
zmiernie ciekawy.  Zabierało głos kilkunastu 
obecnych. Ścierały się dwa poglądy. Jeden 
wyrażający się w tem, aby za najlepszy ut- 
wór uważać ten wiersz, który ma formę przy- 
stępną i zupełnie wyraźną tendencję propagan- 
dową. drugi zaś, aby pierwszeństwo dać ut- 
worowi o wartościach artystycznych, 

Do pierwszego typu należał wiersz „Pieśń 
o ksiąžce“, do drugiego tłwa wiersze o bar- 
dzo wysokim poziomie literackim: „Forminga“ 
i „Ksiąžeczko, pociecho ty moja”. Większość 
obecnych wypowiedziała się za tem drugiem 
stanowiskiem, W głosowaniu zakwalifikowano 
utwory w następujący sposób:  l-sze miejsce 
(nagroda wojewody Świderskiego zł. 100). — 
otrzymał wiersz „Magja Książki” (pseudonim 
autora — Książeczko, pociecho ty moja), II-gie 
miejsce (nagroda Woj. Kom. Tyg. Książki zł. 
50.— (wiersz: Forminga pseudonim ten sam) 
Iil-cia nagroda Zw. Dz. i Lit. 25 zł. — (wiersz: 
„Pieśń o książce”  IV-te miejsce (nagroda Zw. 
Naucz. Szk. Pow. Nowogr.) wiersz „Hołd książ. 
ce” pseudonim „Ostoja”. 

Sąd konkursowy, który odbył zaraz po- 
tem naradę przyznał: nagrodę p. wojewody 
Świderskiego autorowi „Magji książki” — p. 
Tadeusz Jacek Rolicki, nagrodę Woj. Kom. 
Tyg. Książki autorowi „Pieśni o książce” — 
p. Stefanowi Chmielińskiemu z Łucka, nagrod: 
Zw. Dz. i Lit. Woj. Now. Dr mais bie; lickiemu za wiersz: „Forminga” i wreszcie nagro 
dę Związku Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych pow. nowogródzkiego p. Marji Czeskiej 
Mączyńskiej z Żywca (Małopolska). 

Przyznanie pierwszej i trzeciej nagrody zna- nemu tu i cenionemu poecie T. Rolickiemu 
przyjęli zebrani długotrwałemi oklaskami. Na 
zakończenie p. Kawalec podziękował „w imie- niu Związku p. wicewojewodzie Godlewskiemu za jego łaskawe przewodnictwo. 

Konkurs na utwór muzyczny © książce. 
Wojewódzki Komitet Tygodnia Książki w Nowogredku ogłasza konkurs na utwór muzy- czny do podanego niżej tekstu wiersza, nagro- dzonego poprzednio na konkursie literackim: 

Gdzieś w szafie we wnęce spi Bez kwiatów, ozdób i pora a 
Świat cały: szaleństwa, korony, 
Podróże, spelunki, salony, 
Krzyki i śmiechy i lęk! 

Koronki zaklęte w czar słowa, Myśli cieniutkie jak dym, | 
Krwi rzeki i burza gromowa, 
Jutrznia, złocista jak rym. 
Huczą nad światem i nowa 

Tu język, jak ostry Świst klingi 
Dźwięczący jak srebrny grot, : Tam džwieki normandzkiej formingi Nad grobem samotnym Wikinga 
Wśród burz śniegowych i słot. 

Kiwają się chińskie posążki 
I psyche tak tęskni z za krat 
Fruwają gdzieś łowickie wstążki, 

A wszystko to razem jest książki Przedziwny, kochany Sai 
Е Tadeusz Jacek - Rolicki 

‚ „ Mompozycją winna być isana i pieśni solowej (Ee okola z olesia niem fortepjanu, meloedklamacji 7 fortepianem, lub na chėr mieszany. Prace należy nadsyłać do 21 listopada b. r. pod adresem: Wojew. Komi. tet Tygodnia Książki, Nowogródek,  Pilsud- skiego 36, 1-sza nagroda w wysokości zł 50, druga w wysokości zł 25 : „T Šnieg. W dniu 14 bm. w No 5 ku i najbliższej okolicy spadł w za popołudniowych obfity śnieg. Przed kilku dniami spadł również śnieg, lecz szybko stop- niał. Obeenie zanosi się na prawdziwą zimę. : Jak słychać, nasze kluby narciarskie w Nowogródku — czynią już przygotownia do treningu. O ileby śnieg dopisał, wkrótce mie- libysśmy w Nowogródku atrakcje narciarskie.



  

Areszt-wanie bandy zł dziejskiej 
WILNO. Sprawców kilku Ostatnich, więk- 

szych kradzieży aresztowano wczoraj. Są to: J. 

Nienartowicz znany włamywacz-recydywista 0- 
raz A. Nowik, J. Siwiński i O. Waszkiel, zamiesz 
kali razem przy ul. Piłsudskiego 54. 

Banda okradia ostatnio mieszkanie p. J. 

Sadzewicza (Sadowa 13), rabując rzeczy warto- 
ści 1300 złotych, Oraz jatkę Mikłaszańskiego (Po 

REZRKACOORERA CZE TR EEE BRDBA 

ga £ k 

RU OMINO 
— Założenie spółdzielni. W dniu 11 bm. 

po uroczystościach związan XV-i i 

podległości, odbyło 

skie zebranie spółdzi: 

nie przybyło #; 
łeczeństwa. Wile 
ku Spółdzielni 

   

głośnie postanowili 
nia spółdzielni. Uehwa 
dając jej nazw. 

wego ustalono na zł. 1 i udzia a 

borów Rady Nad 
e akej rani 

jo 

  

Podkreślić należy wysoki poziem obrad i 

pełnię zrozumienia  podejmowanego wysiłku 

społecznego zebramych z p. wójtem Chociano- 

wiezem na czele. 
Przyszłej placówce — 

  

ść Boże. 

Lot. 

grodfięhda 
— Skrytobójcze morderstwo. W dniu 10 

b. m. między godz. 21 a 22 wystrzałem z re- 

wolweru lub karabinu pozbawiony został życia 

mieszkaniec wsi Grzywki gm. hornickiej Antoni 

Jurgiel. Do Jurgiela — nieznany sprawca strzelił 

przez okno z podwórza. Kula przebiła prawą те- 

kę i utkwiła w piersiach kładąc go trupem na 

miejscu. Tło zabójstwa nie jest znane. 

— Kradzież koni. L ła noe obfitowa- 

  

   ej wartości 

Koniokradów poszukuje policja. 

— Niewybredni złodzieje. Ub. nocy do 

mieszkania Panasiuków zam. we kol. Czechow 

czyzna gm. jej, dostał „się nieznany 

esobnik, który na ę Anny Panasiuk 

dokonał kradzieży „rozmaitości'*, rzeczy 1 

inwentarza żywego. A 

Łupem „niewybrednego'* złodzieja padło: 

1 płaszez, 3 kapy, 1 chodnik, 8 ręczników, 2 

prześcieradła, 1 powłoka, 1 sweter, 1 nawlecz 

ka, 1 serweta, 5 kur, kilka snopków lnu, 54 

kg. ey, 50 kg. fasol.. : 

dostał się za pomocą złamania 

      

      

    

   

      
Ząodziej 

kłódki. SAR 

-- Nieproszeni goście wymusili pienią- 

dze. Do n kania Luby  Dobrowolskiej 

(Legjonowa 5) w porze nocnej zjawili się nie 

proszeni goście w osobach jej znajomego Mie- 

czysława Nowiekiego i jego pwzyjaciela „Ta 

densza*', którzy po uprzedniem zrewidywna- 

niu zabrali jej 4 zł. 60 gr. ю : 

— Zabójstwo dziecka. We wsi Doroszewi- 

cze gm. łaszańskiej dokonano zabójstwa 10-ty- 

godniowego dziecka Gojda. Dziecko poniosło 

śmierć prawdopodobnie wskutek uderzenia | 

twardym narzędziem, gdyż na głowie stwier- 

dzono siniec i wgłębienie kości ciemieniowej. 

Pod zarzutem morderstwa zatrzymano miesz- 

kankę tejże wsi Gojdę Teofilę. 

Za 

@ Ka 
— Uroczystości Słonimskie. W dniach 10, 

11 i 12 listopada r. b. obchodził Słonim nie- 

zwykle doniosłe rocznice uroczystości nie 

tylko o charakterze lokalnym, lecz o skali szer- 

szej — ogóno polskiego znaczenia. Е 

Program obchodu święta Niepodległości 

rozpoczął się jeszcze w dniu 10 b. m. uroczy- 

stym capstrzykiem orkiestr wojskowych garni- 

zonu słonimskiego, : 

Z pośród licznych pomysłowych dekoracyj 

świetlnych. wyróżniały się swą prostotą i orygi- 

nalnością dekoracja zewnętrzna lokalu Legjonu 

Młodych oraz Urzędu Pocztowo - Telegraficzne- 

go w Słonimie. 
O godzinie 19-tej w obszernej sali Domu 

Ludowego rozpoczęła się Akademia, poprzedzo- 
na Hymnem Narodowym w wykonaniu orkiestry 

80 pp. Przemówienie p. Sykulskiego, polonisty 
seminarjum państwowego nie zawierało cho- 
ciażby najskromniejszych danych o postaci Sa- 
piehy, o znaczeniu jakie dla nas Słonimian w 
szczególności, a dla całej Polski wogóle ma ka- 
nał Ogińskiego, którego 150-letnią rocznicę ob- 
chodzimy. = < 

Nastąpił skolei chór seminarjum męskiego, 

który odśpiewał kilka popularnych piosenek, a 

następnie najbardziej udatny numer programu 

akademji, to przepiękna gra orkiestry wojsko- 

wej 80 pp., pod batutą p. por. Kleszyńskiego. 

Orkiestra wykonała następujące utwory: „Pa- 
tria", Mazur z Halki i Marsz ł-szej Brygady, 
które były gromko oklaskiwane przez zgroma- 
dzoną publiczność. 

Jednocześnie w dniu tym odbywały się we 
wszystkich zakładach naukowych Słonima u- 
roczyste akademje ku czci 15-tej rocznicy Od- 
zyskania Niepodległości. : н 

Po nabożeństwie o godzinie 12,30 w sali 
Domu Ludowego, udekorowanej portretami kró- 
la Zygmunta Augusta, hetmana Sapiehy i Mi- 
chała Kazimierza Ogińskiego oraz flagami naro- 
dowemi, godłami państwowemi i herbami mia- 
sta odbywa się uroczyste posiedzenie Rady Miej 
skiej, zwołane z okazji obchodu 400-lecia nada- 
nia Słonimowi praw magdeburskich i innych 
wspomnianych rocznic. Na posiedzenie to przy- 
bywają przedstawiciele władz państwowych z 
p. starostą na czele, liczne delegacje garnizonu 
słonimskiego z pp. płk. Kohutnickim i Trapszą, 
duchowieństwo oraz zaproszeni goście.  Bur- 

mistrz miasta, inż. K. Michalski w dłuższym re- 
feracie w pięknej formie kreśli dzieje miasta od 
zarania jego do dni ostatnich. Skolei przema- 
wiał delegat wojewody p. naczelnik Galasiewicz 
Następnie radny Weiss wnosi o upamiętnienie 
wielkich rocznic słonimskich przez wydanie spe- 
cjalnej monografji, poświęconej ziemi słonim- 
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OBWIES ZCZENMWEIE 
narska 45). Część mięsa skradzionego u Mika. Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli i innych osók 

zainteresowanych: 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Jagiellońskiej Nr. 14 w Wilnie, w 
obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza 29 grudnia 1933 roku, a jeśli pierwsza 
nie dojdzie do skutku, druga 15 stycznia 1934 roku. Licytacje rozpoczną się o godz. 12-ej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa licytacja się rozpocznie od sumy nieume- 

szewskiego odnaleziono. 
* * + 

Podczas onegdajszej obiawy ujęto niebez- 
piecznego włamywacza z Brześcia, Antoniego 
Raciejewskiego, który ukrywał się przed pości- 
g'em iamt. policji. Ma on na stuinieniu kilka po- 

ważriych przestępstw. 

skiej i powiatu, proponując przeznaczenie na 
ten cel kwoty 3000 zi. Radczyni p. Falkiewiczo- 
wa proponuje nadanie nazwy szkole powszech- 

, mej Nr. I imienia króla Zygmunta Augusta, szko 
łe powszechnej Nr. 2 imienia hetmana Lwa Sa- 
piehy i szkole powszechnej Nr. 3 imienia ks. Mi 

3 chała Ogińskiego. Radny Starostecki proponuje 
przemianowanie placu przy ul. Kościelnej (przy 
kościele parafjalnym) na plac im. hetmana Sa- 

- piehy. Wszystkie wnioski zostały przyjęte przez 
- aklamację. Skolei p. burmistrz proponuje wy- 

słanie depesz hołdowniczych do Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej i Pana Marszałka Józefa 
Piisudskiego, co zebrani gromko oklaskują. — 
Orkiestra zaś straży pożarnej gra Hymn Naro- 
dowy. Następnie uchwalono wysłanie depeszy 
do pana wojewody Stefana Świderskiego. Na 
tem posiedzenie Rady Miejskiej zostało zam- 

“ kniete. 
Wieczorem tegoż dnia o godz. 21,30 w sali 

Domu Ludowego odbył się raut, wydany przez 
zarząd miejski w Słonimie. Wzięli w nim udział 
liczni przedstawiciele miejscowego społeczeńst- 
wą z reprezentantami władz państwowych i woj 

ska ną częle. 
12 listopada 1933. — Ž inicjatywy słonim- 

skiego oddziału Polskiego Twa Krajoznawczego 
w sali Domu Ludowego o godz. 16,30 zorga- 
nizowana została akademja dia młodzieży szkol- 
nej wszystkich średnich zakładów naukowych w 
Słonimie i Żyrowicach, o następującym progra- 
mie: przemówienie okolicznościowe z okazji 15- 
lecia odzyskania Niepodległości Państwa — u- 
czeń ki. 7-mej gimn. państw. Zygmunt Urbań- 
ski, 2) Hymn Narodowy — orkiestra wojsko- 
wa, 3) przemówienie z okazji obchodu rocznic 
słonimskich: 400-lecia nadania m. Słonimowi 
praw magdeburskich, 300-lecia śmierci Lwa Sa- 
piehy, 150-lecia otwarcia kanału Ogińskiego— 
wygłosił uczeń Państw . Średniej Szkoły Rolni- 
czej w Żyrowicach, 4) deklamacja „O Wodzu“ 
J. Bohdanowiczówna, ucz. gimn. państw., 5) 
„Dia Polski' inscenizacja ucz. szkoły powsz. Nr. 
1, 6) „Fanfary I pp. Leg.“ gimn. koeduk. żyd., 
7) gimnastyka rytmiczna w wykonaniu Koła Mt. 
Krajozn. Semin. Naucz. Żeńsk. („Na falach ka- 
nału Ogińskiego"), 8) „W Imię Krzyża” dekla- 

„ macja chóralna 4-go kursu Semin. Żeńsk., 9) 
„ Žywy obraz „Kulig“ Słowackiego w wykonaniu 

uczni gimn. państw., 10) wręczenie księgi pa- 
„ miatkowej m. Słonima zarządowi PTK przez de- 

legację młodzieży gimn. koeduk. żyd. i 11) u- 
twó szyczny pt. „Cud nad Wisłą* w wyko- 
nai orkiestry wojskowej. 

podniosłym nastroju rozchodziła się mło- 
dzież, odnosząc jaknajlepsze wrażenie z pierw- 
szej w tym roku szkolnym większej imprezy. 

Tak upłynęły rocznice w Słonimie, rocznice 
o których każdy słonimianin wiedzieć powinien, 
lecz czy wie — na to pytanie wypadnie nam 
dać odpowiedź nóżniej. а 

— Obchėd 15-lecia wskrzeszenia Niepod- 
łegłości w Słonimie. Rozpoczął się dekoracią mia 
sta i capstrzykiem orkiestr wojskowych. W sali 

Domu Ludowego odbyła się w przeddzień ob- 
chodu uroczysta akademja. Zaklady naukowe 

urządzity okolicznościowe obchody. W sam 
dzień uroczystości, 11 bm. orkiesiry odegrały 

pobudkę o godzinie 7 rano. O gedzinie 10,30 

odbyły się nabożeństwa w swiątyniach wszyst- 

kich wyznań. Na nabożeństwie w kościele para- 
fjalnym obecny był delegat wojewody naczelnik 
wydziału samorządowego Galas.ewicz, starosta 
Koślacz, delegacje stowarzy-zeń ze sztandara- 
mi, kompanja honorowa 79 pp. ze sztandarem 

i orkiestrą. Po nabożeństwie odbyła się na uli- 
cy Mickiewicza defilada, w ktorej uczestniczyły 

pułki 79 i 80, hufce szkolne, PW, inwalidzi, or- 

ganizacje, straż pożarna itd. 
O godzinie 13-tej odbyło się nadzwyczajne 

uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej z okazji 

400-lecia nadania miastu Słonimowi prawa mag- 
deburskiego. 300-lecia Śmierci Lwa Sapiehy i 

150-tej rocznicy otwarcia kanału Ogińskiego — 
Salę pięknie udekorowano, zawieszono w niej 

portrety króla Zygmunta Augusta, Lwa Sapie- 
hy i księcia Ogińskiego. Uchwalono szkole pow. 

szechnej Nr. 1 nadać miano króla Zygmunta 

Augusta, szkole Nr. 2 miano Lwa Sapiehy, szko 

le Nr. 3 miano Michała Kazimierza Oginskiego. 

Uchwalono wysłać depesze hołdownicze do Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej i Pana Mar- 
szałka Piłsudskiego, jakoteż okolicznościową de 

peszę do pana wojewody Świderskiego. 

— Odebrała sobie życie. W dniu 12 b.m. 
1933 r. w godzinach rannych rybacy słoniw- 
scy, powracający z połowu ryb na rzece Szcza 
rze odnaleźli w rzece, naprzeciw  tartaxu 
Vljaszewa przy ul. Wileńskiej Nr. 11 w Słoni 
mie, zwłoki kobiety, w których następnie roz- 

poznano mieszkankę m. Słonima Chanę Gran- 
kowską, córkę Morducha i Hindy, lat 17, 
pannę, zamieszkałą w Słonimie przy ul. Wi- 

leńs . 14. Wymieniona w dniu 20 ub. 
miesiąca wydaliła się z donm, przyczen: ze 
względu na brak okoliczności, „wsl jących 

na zbrodnię, zachodzi przypuszczenie, że po- 
pełniła samobójstwo przez utopienie się, któ- 
rego powodem jest zły stan materjalny. Zwło 
ki wydano rodzinie na pochowanie. 

— Kradzież. W nocy z dnia 9 na 10 b.m. 
mweznani sprawcy za pomocą prześwidrowania 
dziury w ścianie i otworzenia okna, dostali 
się do sklepu wódek Kordy Konstantego przy 
ul. 3-g0 Maja Nr. 59 w Słonimie, skąd doko- 

nali kradzieży różnego rodzaju wódek, win i 
wyrobów tytoniowych — na ogólną sumę oko 
ie 700 zł. Dochodzenie w toku. 

Tejże nocy nieznani sprawcy dostali się 
za pomocą włamania do zamkniętej piwiarni 
przy ul. Piłsudskiego Nr. 46 w Słonimie, skąd 

na szkodę właściciela Jagowdzika Andrzeja 
dokonali kradzieży wagi stołowej, wędlin i 
papierosów — na ogólną swnę 68 zł. 50 zr. 
Dochodzenie wszezęto. 

   

   

    

      

   
  

  

  

— Obehėd 15-lecia Niepodległości.  Ob- 
chód 15-lecia Niepodległości obchodzono nad- 
zwyczaj uroczyście. Obchód był połączony z 

25-cio leciem Walki Czynnej. 
Już 10 XI w godzinach popołudniowych na 

mieście panuje ożywiony ruch, dekorują się 

gmachy państwowe, domy prywatne, balkony, 

i okna. Około Pomnika Nieznanego Żołnierza 

zakańczają się trybuny, gdzie ma się odbyć 

11. XI rewja wojsk i strzelca. 
Wieczorem całe miasto zapłonęło tysiącem 

żarówek, wszędzie w oknach portrety Pana 

Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego. 

   

  

  

rzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, 
obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, dłużnika, kosztów egzekucji, skarbowych i kemunalnych, o których informacje 

rachunek 
licytacii. 

na 
dniem 

wszystkich wydatkow uskutecznionych 
będą otrzymane przed 

przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą należnemj od niej odsetkami za zwiokę oraz rozterminowaną zgodnie z 
planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata: 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, 
stwa (Wilno Jagiellońska 14), w godz. urzędowych (od 9-tej do 2-ej pp.) lub w odnośnych księgach hip. 
nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu 

mogą przeglądać w biurze Towarzy- 
o ile nieruchomość posiada uregułowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu 

złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz 
rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926, i 1927), zaległych podatkóweoraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na ficytacji 
za potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za łata: 1925, 1926 i 1927 a 
również opłaty aljenacyjnej winne być uiszczone w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji: w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wymienionych należności, nabywca traci złożone przy 
licytacji wadjum,które będzie użyte na opłatę zaleglości podatkowych, kosztów egzekucji wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawio- 
nych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

  

    

  

  
    

  

  

    

E ——————— с i - = aa 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

467 966 | Ass Mowsza Zamkowa Nr. 16 364.— 895 81 551,44 10893,17 720,— 
59 7740 | Bialowicki Owsiej Chełmska Nr. 5 731 25 3811.32 307,58 9100,— — 

129/571 5373 | Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 226 50 1602,59 282,82 7524,97 108,— 
235/607 8760 | Gurwicz Szloma Antokolska 149-a, obecnie Nr. 169 6852,— 3057 79 578,35 | 14370 70 158, — 

167 15349 Kagan Stera Popławska Nr. 27 1275,— 815.40 245,55 4784,62 318,— 
nienreg 

572 11363 | Kamiński Antoni Topolowa grunt Nr. 158 i 159 3687.18 877 50 74,36 2200,— — 
574 10250 | Kozubska Marja Wiłkomierska Nr. 139, obecnie Nr. 165 9728.75 3886 72 334,62 9900,— > 
522 5714 | Matwiejewowa Marja, Szylcowa Barbara i Rut- 

kiewiczowa Elżbieta Witoldowa Nr. 55-b . 811.90 1913 68 371.80 11000,— 
610 39 Remz Hirsz Ostrobramska Nr. 22 z S 16156.20 2808,78 83100,— — 

419. 
wiecz czyn 

1583.40 

613 12515 Rudź Michał - Obozowa Nr. 80, 78 943.— 631.70 131,82 3900,— — 
557 355 | Sokołowska Aniela Kopanica Nr. 6 */Ę 1 6015.14 743,60 22000,— — 

159 7! 
w/g plan. 

5489 12 
555 10753 Wajnesowa Chaja Rakowa Nr. 3 1636.50 10082.08 1135,68 33£00,— = 
529 9015 | Wiażewicz vel Jażewicz Józef Majowa Nr. 22 1950.— 2830 11 196.04 5800,— = 
406 2692 | Zmaczyńska Marja. Jasna i Fabryczna Nr. 51. 1116 34 712 80 146,38 1699,%6 144,—             
  

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. 
zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, 

domu, 5) Obszar w metr. kwadr., 6) Suma 
poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość, Suma ta z doliczeniem do-nief 

mających pierwszeństwo, przed pożyczką Towarzystwa, zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydat- 
ków które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum, przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami za zwłokę od niej, 8) Nieumorzona pozostałość 

pożyczki na dzień licytacji. 9) Rozterminowa-na część rat za lata 1925, 1926 i 1927. 

UWAGI: 
chomości. Kwoty, wskazane w rubrykach 6, 

O godz. 18 zaciągnięto wartę honorową 

przy grobie Nieznanego żołnierza. 

Na ulicach miasta 5 orkiestr gra capstrzyk 

obwieszczając miastu o wielkiem święcie. 

W dniu 11 listopada o godz. 6-tej pobudka 

i hejnał z wieży strażackiej. 

O godz. 9-tej odbyły się nabożeństwa we 

wszystkich świątyniach. : 

O godz. 10-tej w kościele garnizonowym 

odbyła się uroczysta msza św., którą odpra- 

wił ks. Aleksandrowicz, wygłaszając podniosłe 

kazanie. 

Po mszy oddziały wojskowe i strzelca od- 

maszerowały pod pomnik Nieznanego Żołnierza, 

a jeden Szwadron 26 p. uł. o kompanii strzel- 

ca pod Dowództwem Brygady, gdzie nastąpiło 

odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej ku 

czci Legjonów Polskich z powodu tego, że dom 

ten w r. 1916 był zajęty przez Dowództwo Leg- 

jonów. 

Odsłonięcia tablicy dokonał pan wojewoda 

Świderski, wygłaszając krótkie przemówienie — 

podziękował w imieniu wojska gen. Krok - Pa- 

szkowski. 
Następnie odbyło się uroczyste posiedzenie 

Rady Miejskiej, na którem wysłano depesze 

hołdownicze do Pana Prezydenta R. P. i Mar- 

szałka Piłsudskiego. 

Po posiedzeniu pan wojewoda Świderski i p. 

gen. Krok - Paszkowski złożyli wieniec na 
Grobie Nieznanego Żołnierza, poczem nastąpiła 
rewja wojsk i Związku Strzeleckiego. 

Przed władzami przedefilowały kolejno 

piechota, artylerja, kawalerja i 3 bataljony Zw. 

Strzeleckiego, .których postawa budziła ogólny 

zachwyt. 
Po delifadzie odbyła się uroczysta akademia 

Chór Echo odśpiewał hymn: Gaude — Mater 
Polonia, poczem pan starosta Neugebauer wy- 

głosił okolicznościowe przemówienie,  podkre- 

ślając znaczenie Legjonów i dorobek Państwa w 

ciągu 15 lat. 

Po przemówieniu pana starosty chór cer- 

kiewny odśpiewał Manifest Ludu i Hejnał, p. 

Płachecka wygłosiła melodeklamacje „List z po- 

la bitwy”, A. Szroedera,  poczem nastąpiły 
inne numery akademji, a na zakończenie wy- 

konano żywy obraz Apoteozę: „Idą czasy”... na 

tle muzyki „Bałtyk* Nowowiejskiego. 

O godz. 15 w lokału kasyna 78 pp. odbył 
się wspólny obiad. 

Wieczorem całe miasto oświetlono rakietami. 

— Znalezienie trupa. W dniu 12 listopada o 
godz. 11-teį przy szosie Brześć — Sieniawka 

na 365 klm. w pobliżu os. Smolnica gm. Do- 
bromyśl znaleziono trupa płci męskiej lat około 

30. Trup ubrany był po wiejsku, boso, nie 
znaleziono przy nim żadnych dokumentów. 

Śladów gwałtownej śmierci na ciele de- 
nata nie stwierdzono. , Zmarły jest znany okoli- 

cznej ludności jako niedorozwinięty umysłowo. 

zachodzi przypuszczenie, że zmarł wskutek 'wy- 
cieńczenia. 

— Nieszczczęśliwy wypadek. W dniu 10 
b. m. Załman  Handelsman zameldował, że 
przed 2 tygodniami robotnica jego Ilwanowska 

Katarzyna, podczas pracy w suszarni jabłek 

ziamała nogę. Poszkodowana znajduje się na 
kuracji w domu. 

— Pożar siana. W dniu 10 b. m. na łące 
w uroczysku Osowo spaliły się 2 stogi siana, na- 
leżące do Konstantego Chwieśko. Wartość spa- 
lonego*siana wynosi 70 zł. 

— Pożar stodoły. W dniu 13 listopada 
we wsi Skorynki gm. Dobromyśl w zabudo 
niach Lucji Dolwodzkiej wybuchł pożar» wsku 
tek czego spłonęła stodoła, oraz siano i wóz. 
btraty wynoszą około 700 zł. 

  

— Kradzież «rowy. W nocy 13 listopada sk 
we wsi Miłowidy gm. Dobromyśl 
kniętej obory Nadziei 
krowę wartości 100 zł. 

— Zamykać komory. W nocy na 10 listo 
pada mieszkańców wsi Haciszeze, gm. sto- 
łowiekiej Piotrowi Kadrycy — 7 niezamkniętej 
komory skradziono 40 klg. słoniny, dwa ko- 

chy, buty wojłokowe, pończochy i rękawicz 
ej wartości 172 zł. 50 gr. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

бгейка оё odcisków 

Prow. A. PAKA. © 
IZBA WOREWZZZOFCEBÓCSK 0200 OSS 

z niezam- 

    

zg 
  

    

Chutryk, skradziono 

7, 8 i 9 podane są w złotych. 

  

Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Naležnošci objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprzedawanej nieru- 

  

  Dzśł rrzygody Nowoczesnego Fausta. 

RICARDO 
CORTEZ 
w podw. roli p. t. „NP 

Wzruszający potężny dramat 
® a e eš Niebywały przepych 

njdony Namiętności” „77 9 Cuda eliksiru miłościł 

2 akty z opery „Faust* w wyk. słynnej Metropci tain Opera House. Nad progr.: Najn.Flejscherówka. 

  

[m 
Pm   

reni ВОМЕ 
Znakomity nadprogram: „BUSTER NAWARZYŁ PIWA'', tryskająca humorem komedja z jalnym 

komikiem BUSTEREM KEATONEM. Wzruszenie, emocja... i śmiech! p 

Nadzwyczajny atrakcyjny program! Niezapomniana „KOBIETA Z BOCZNEJ ULIGY'* — 

== SEKRET KÓBIETY 
Początek seansów: 4, 6, 8, i 10.15. 

Dziś, F.lm, ktory pem.ęta się całe Życie. 

Pozegnanie z broniq 
Wiekepemna kreacja genjalnego GARY COOPERA. Udział przyjmują czarująca Helen Hayes 
i wytworny Adoiphe Menjou. Nad program: wyjątkowo śliczne 'dodatki dźwiękowe. Blety hono- 

$ rowe bezwzględnie nieważne. Początek seansów punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15. 
REECE CEA OOWZÓCCROW, WRRDÓONE TAKE RZEW GÓR ski 

SPORT 
W KILKU WIERSZACH 

Przed kilku dniami ukonstytuował się no 
wy zarząd Wil. Okr. Związ. Hokejowego. Pre 
zesem został płk. Z. Wenda, I wiceprezesem 
red. Nieciecki, II wiecpr. mgr. Coch, s 

tavzem A. Okułowiez, skarbnikiem Downaro- 
icz, kapitanem sportowym F. 

członkami zarządu: And 

Hołownia. Komisję rewizyjną st 

Wiro-Kiro, Rabinowicz, lx 

’ 

  

     

  

Wasilewski,      

  

  

  

   tatni mecz o mistrzostwo świata pomię 
dzy Carnerą a Paolino przyn ak donoszą 
olbrzymią sumę 1.300.000 lirów dochodu. 

Jest to największy dochód, jaki osiągnię 
to na meczu bokserskim na kontynencie. Car- 

nera uda, ię w najb n czasie do Amery 
ki, gdzie wystąpi w Hollywood w filmie „Bok 

ser i Lady“'. Na ringu wystąpi dopiero w le: 
cie następnego roku. 

Radje wileńskie 
ŚRODA, DNIA 15 LISTOPADA 1933 R. 

7.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka, 
dziennik poranny, muzyka, chwilka gosp. 

domowego. 11..30 przegląd prasy, wiadomo- 
ści o eksporcie. 11,45: Muzyka z płyt. 12.05: 
Czas, muzyka, dziennik południowy, komun. 
meteor., muzyka. 15.25: Program  dzicnny. 
15.380: Giełda rolnicza. 15.40: Koncert kame- 
ralny. 16.10: Audycja dla dzieci, 16.40: „Li- 
teraci wileńscy uwtecznieni““ — feljeton wy 
głosi Jerzy Wyszomirski. 16.55: Wizyta mi- 
krofonu w wileńskiej Straży Ogniowej. 17.20 
Recital fortepianowy. 17. Codzienny odci- 

18.00: „O nmiędzynarodo- 
› — odezyt, 18.20: Koncert z 

płyt. 18.45: „Sylwety Akad. Literatury'* -— 
VI. „Karol Iiubert Rostworowski'*. 19.00: 

Program na czwartek. 1905: Przegląd litew- 
ski. 19.20: Rozmaitości. 19.2 
poezja” — feljeton. 19.40: Ё 
Rozmaitości. 19.47: Dziennik wieczorny. 20.00 
„Skarb i finanse''. 20.15: Muzyka lekka. 
21 „Królowie polscy w pieśni  bałkań- 

— feljeton. 21.36 Recital skrzypecwy. 

Muzyka taneczna. 23.00: Koman. rae 

r. 23.05 Muzyka tan. 

PŁ.T: GRAMOFONUWE 

„ODEON“ 
stoją na najwyžsz;m poziomie technicznym 
i ertystycznym, Dzięki iemu zdobyły ogólne 
aznanie. — STALE NOWOSCI na głytach 
„ÓDEON'' z dziedziny mszzki lekkiej i po- 
ważnej do nsbycis w największym wyborze 
w firmie „UNIWERSAL* ui. Wielka 9. 

LM 

     

  

  

     

  

  

   

   

      

     

; JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAÓ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

Drukarnia „Słowa Wilac Zamkowa 2. 

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
1 LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 14 listopada 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

  

PUTRZEBNA JEST 

Lokomobila 
  
  

  

Mąka żytnia 55 proc. 25,50 

Mąka żytnia 65 proc. 20,50—21,50 

as 180g | do tartaku o mocy 30 — 35 KM. 
/ Kane 30, : > 

CENY ORJENTACYJNE: Oferty wiaze Pa Powia- 

Żyto I stand. 15,50—16— owego w brasławiu. . 

zyto l stane 14,50—15— немининщинтеня ннхакеко | URK 
Pszenica zbierana 20,50—21.— ji я 
Jęczmień na kaszę 16—16,50 LEKAFŹ Lekc e 

Owies stand. iL— ————— —— — — > = 

Owies zadeszczony 12,50—13.—      

    

„Na Kursy Kroja 
i szycia przyjmję m- Dr Ginsherg Mąka pszenna 0000 A luks, 

      
   

  

     

Mąka żytnia sitkowa Choroby skórne, wene- „zenice za dost. w 
Mąka żytnia razowa szatrow. IN owe płatą. Nauka ibm. 
Siemię Iniane 90 prac. PE wa i 4 — 8. Tel. 567. 

Królewska 5 —11. 

Ceny poz ZOWRSZERZEĘ: 

niaki, siano, sion 

  

DS LITWY 
przesyła listy szybko @ 
sumienuie Biuro L. Taie 

OKAZY ] NI E Ryga, Skr. poczt, SI1. 
DO SPRZEDANIA Przy rspytaniach defę- 

garniinr menii salono- cz Ć znaczek pocztawy 
wych, obsszk, wyży- na odpowiedź ze t0 gr 

  

CENY NABIAŁU I JAJ W WIŁNi= 
w dniu 14 listopada 1933. 

MASŁO za 1 kg zł: 

Wyborowe hurt 3,60, deial 4,00. 

  

  

Stołowe hurt 3,40, detal 3,80 maczka, lampy tte. Ja- — == — — == — — 

Solone hurt 3,00, detal 3,30 gieilońsks 7 m. 6 wej- 

SERY za I k 2 ; Ście z dziedzińca cd g , Modystka 

  

przyjmuje wszelsę re- 
Nowogródzki hurt 2,10, deta! 2,40 >> _ boię w zakies kapeła- 

  

   
  

Litewski hurt 1,60, detal 1,80 Sr L "w o ad > 
Lechnicki hurt 1,80, detal 2,10 AARARNARARAAOWRIA? RAN MA 

JAJA za kopę (60 sztuk) zł: Lakaie žauckos gie = 
Nr. 1 6,60 — Nr. 2 6,00 — Nr. 3 5,40 REETYCYSYSTCYTEZNNY Litości 

JAJA sa sztukę groszy: й = .. naszych czytelników 
Nr. 1 12 gr., Nr. 2 11 gr., Nr. 3 10 groszy polecamy wdową pe 

= К Potrzebne urzędniku megistrackine 
MIESZKA NIB z trojgiem dzieci, Nę- 
2 pokojowe z wygodz- dza oststeczna, bosi i 
mi Liskawe oferty do obdarci Łaskawe ofiscy 
administracji dis W. Ł. w prodaktach | ebrs- 
-- -- ię e Urmio 
——— ———————— strasja „Slowa“ dis I, A. 

DO WYNAJĘCIA — — — — — — 
dsży słoneczny pokój, T-wo św. Wincetego 
lub dwa mniejsze, (nie: woła o pomoc dla 67 
daleko centrum missta) letniego stsrca mające- 

Gietūs warszawska 
Z dnia 14 listopada 1933 r. 

Belgja 124,25 — 124,56 — 123,94 
Londyn 28.60 — 28.62 — 28,75 28.47 
Nowy York czek 5,52 — 5,55 — 5.49 
Nowy York kabel 5,53 — 5.56 — 5.50 
Paryż. 34,86 i pół 34,95 — 34,78 

  

  

Praga 26.44 — 26,50 — 26,38. z wygodami  Konsr- go raka. Syn miody 

Sotekholm 147,75 — 148,45 — 147,05 škiego 13—7. gruzlik przy o Ё 
= a — 172.02 — — czworga małemi drie 

kesto a Ra — 4675 „DO WYNAJĘCIA mi najmłodsze recrne, 
„ 3' 3` © rs ż grozliczne — 

Berlin w obr. pryw. ZI9,50 Tend. nieje. M LE BZKANIB aż Eee nel 
E Sześciopokojowe dza Krzycząca,  Brsk 

dnolita. Žž areale oki ubrań, chleba, miesz- 
Dolar w obr. pryw. 5,57 ul Dąbrowskiegs 7 kanie fatalne O nej- 
Ruebl złoty 4,72 — 47/4. — — — — — — — drobniejsze ofiary pre- 

szę skłrdać pod literę 
N. do Redzkcji „Słowa” 

3-1etnie fnrsy Mechaniczno-Kolejowe | 7 - 
dla osób z 6-klasowem wykształceniem uruchomiło 

T-WO KURSÓW TECHNICZNYCH 
w WILNIE 

№ pozostałe wolne miejsca podania przyjmnje i info: macjk 
mdzisła kancelaria Knrsów w godz. 17—19- 

(Wilno, Holende'nia 12). 

  

  

  

Miłosierdziu 
czyteln ków pelecz się 
obłożnie i nienieczelnie 
chora, nie mająca żać- 
nych środków óa życie 
Zofje Ukrynówne zam. 
Beruardyński zanlek 4 
m. 1 ©   

| PRESZOZEGE FZ OOZOTOZ ZZ EROZZOOOOOOECZ PTO SORO 1) TWO OWEDS LZ WZOZZCYOGORCRZBAR AZP ACNOSEONRZZNNOAWEZZEO) >| 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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