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Według wczorajszych pogłosek
politycznych sianowisko p. prem-
jera Frystora ulegio podobno pe-
wnemu zachwiamiu. Ч
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JARa XL.© Ę Ę Ś.P. Ponadto, jak nas zapewniają z
: innych zreszią powodow przewi-

Ziemianin powiatuS przy Sądzie uywana jest dymisja p. Komisarza

Po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramen- xządu na m. st. Warszawę Jaro

tami, zmarł w wieku lat 57 w majątku Miorach pow. Bra- szewicza; ma leż rzekomo nastą-

sławskiego dnla 24 października r. b. pic zredukowanie roli p. pos. 5,
= Rodia na(is koje parafjalnym w Miorach odbędzie się Ё miieazinskiego w kierownictwie o”
nia 27 października bozu „sanacyjnego””

O tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych i znajomych e 3 =

pogrąženi t uke ! 3 ? Notarjusz przy Wydzlale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Wilnie, Wice-Pre- t
P. Medard Downarowicz, jeden

z najbnzszycn przyjacioi p. Mora*
tczewskiego, otrzymai podobno
trzymiesięczne wymówienie Z zaj”
mowanego dotychczas stanowiska
komisarza okręgowego Związku

zes Oddziału Zrzeszenia Notarjuszów i Pisarzy Hipotecznych.
Po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzony $w. Sakramentami, zmarł w ma-

jątku Miorach pow. Brasławskiego dnia 24 października r. b. |
O dniu nabożeństwa żałobnego będą osobne zawiadomienia.
O tej bolesnej stracie zawiadamia

Żona, Córka, Slostry, Zięć, Wnuki I Rodzina.   ODEZWA J. EM. K5. KARDYNAŁA PRYMASA Zrzeszenie Notarjuszów ! Pisarzy

"W SPRAWIE «SWIĘTA MŁODZIEŻY”.
(KAP) J. Em. Ks. Kardynał

Prymas August Hlond w związku
ze zbliżającem się w Polsce Świę-
tem Młodzieży wydał odezwę na-
stępującej treści:

O duszę młodzieży ubiegają
się i walczą na szerokim świecie
kierunki ideowe, które chcą uni-
knąć zagłady w  chaotycznem
tworzeniu się nowych czasów.
Młodzież biorą w swą służbę gru-
py polityczne, nie chcące się zrzec
udziału w kształtowaniu przyszł.
stosunków publicznych. Za przy”
kładem sowietów dąży do zmono-
polizowania dła siebie całej mło”

dzieży niejedna frakcja polityczna,
będąca u władzy. Wiadomo, ile w
tej dziedzinie zachodzi błędów,
grzechów i zbrodni, chociaż przy”
znać trzeba, że nie brak również
przykładów szlachetnie i umie-

jętnie pojmowanego przyspasabia-
nia młodzieży do olbrzymich za”
dań zagadkowego jutra.

Któż z katolików nie otoczy w
takiej chwili czułą troskliwością
tych młodych szeregów, które w
życiu Narodu i Państwa polskiego
praśną realizować myśl Bożą,
służąc prawdzie objawionej, wiecz
nemu prawu moralnemu, polskiej
tężyźnie i potędze? Jako taką
służbę Bożą pojmuje swe posłan-
nictwo Stowarzyszenia Młodzieży
Polskiej. Stojąc poza sporami par-
tyjnemi, z nikim nie walcząc a

wszystkich kochając, służą bezpo”

średnio Narodowi i Państwu, pra”

cując z Kościołem nad odbudową
ich duchowej i moralnej siły. Nie
chcą materjalnych zysków, nie
pragną przywilejów, nie sprzeda”

wają się na targowiskach politycz

nych. Nie znają konspiracyj. Jasny
i przejrzysty jest ich program. E-

tyczny jest ich sposób pracy. Ni-
gdy nie staną się bojówką. Nigdy
nie ubliżą władzy, Normą ich sto-
sunku do Państwa jest prawo Bo”
że. Toteż zarówno w ogólnych za-
tożeniach działalności Kościoła w
kraju, jak w programach diecezjal-
nych i szczegółowym rozwoju ży:
cia refigijnego w parafjach Stowa-
rzyszenia Młedzieży Polskiej są
ostoją i zabezpieczeniem zdrowe”
go ducha ojczystego jak „przednia
straż Akcji katolickiej”.
W świetle tych zadań niech

Stowarzyszenia Młodzieży Pol-
skiej godnie przeżyją uroczyste
nastroje i obchody nadchodzącego
„Święta Młodzieży”. Niech w głę-
bokiem skupieniu przystąpią do
Stołu Pańskiego, który jest źród-
łem i tajemnicą ich mocy. Niech
prostą a żarliwą modlitwą na
wspólnych nabożeństwach wypra-
gzają idealne. zwycięstwo swym
orlim sztandarom. Niech się duma
i radość z Chrystusowej służby
porywnie wypowie na akademjach
i zebraniach. Bijąca z żywych oczu
wiara młoda i niestrwożona niech
się całemu społeczeństwu udzieli.
Z pokoleniem, które nowy czyn
polski wyrodzi z głębi nadprzyro-
dzonego życia, ślubujmy wszyscy
na nowo wierność Chrystusowi i

Polsce.
Młodzieży katolicka! Potęgą

twego ducha niech rosną twe sze-
regi i niech je do tryumtów Bo-
żych wiedzie święte Stanisławne
Pacholę!

Krynica, w
stwa, pod Chocimem,
października 1932 r.

i August Kard, Hlond
Prymas Polski.

rocznicę zwycię-
dnia 10

 
Ustawa o amnestli. :
(Telefonem od własnego korespondenia.]

WARSZAWA. W najbliższym numerze Dziennika (lstaw ukaże

się rozporządzenie Prezydenta ogłaszające amnestję w związku z

wprowadzeniem jednolitego kodeksu karnego i prawa o wykrocze-

niach.
Na mocy tego rozporządzenia nie będą wszczynane (a wszczęte

będą umorzone) postępowania karne w sprawach wszystkich wykro-

czeń, należących do właściwości sądów powszechnych, jak również

władz administracyjnych. FAmnestja umarza całkowicie kary za wy-
kroczenia administracyjne i za przestępstwa, za które wymierzona
została kara grzywny i pozbawienie wolności na czas do 6 miesięcy,
względnie jedna z tych kar. :

Ponadto amnestja łagodzi o połowę kary pozbawienia wolności

wymierzone na czas od 6 miesięcy do 1-go roku
Jednocześnie amnestja umarza skutki skazania

zapadłemi wyrokami.
Sądy na wniosek prokuratora będą mogly umarzać postępowa-

nie w stosunku do wszelkich innych przestępstw, za które grozi po-

zbawienie wolności nie przekraczające 6 miesięcy, oraz jeżeli dane

przestępstwo nie zostało wyłączone z pod działania amnestii.

Do rzędu przestępstw nie podlegających amnestji nałeżą prze-

stępstwa wojskowe, przeciwko ustrojowi państwa i naruszające prze-

pisy o broni i amunicji i przeciwko skarbowi. peństwa, fałszowanie

pieniędzy i papierów wartościowych, stręczenia do nierządu i ciąg

nienia z nią zysków. :

Umarzanie i zaniechanie postępowania nie stosuje się do prze-

stępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, na wniosek, z upowa-

żnienia lub na zarządzenie.
Umarzanie kar nie dotyczy kar dyscyplinarnych i za przewinie-

nia skarbowe. : :

Rozporządzenie o amnesji wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

kEEB TAI ALRNISS

Komunikat.
Przy Kole Miejskiem Stronnictwa Narodowego w Wilnie powstała

‚ sekcja towarzyska celem ożywienia współżycia towarzyskiego pomię

dzy członkami i sympatykami Stronnictwa Sekcja urządzać będzie

wieczory tańcujące, koncerty, przedstawienia amatorskie i t. p. Cbo-

dzi o dostarczenie członkom i wprowadzonym przez nich gościom

przystępnej nawet w tych czasach kryzysowych rozrywki.

Pierwszą sobótkę tańcującą Sekcja urządza w nejbliższą sobotę

t. j. dn. 29 b. m. o godz. 9ej wiecz. w lokalu Klubu Narodowegp

przy uł. Orzeszkowej 11. : :
Wstęp tylko za zaproszeniami, które wydaje Sekretarjat od 11

do 3 po poł. i 6—7. `

Inicjatywa Sekcji spotka się napewno z sympatycznem popar-

ciem szerokich Kół.

związane z już

 

 

Hipotecznych.
Mas Chorych w Warszawie,

+ +

Bardzo znany starosta grodzień

Gyroh Lipskiego Trybunału Stanu
w sporze konstytucyjnym

BERLIN (Pat). Trybunał Stanu
w Lipsku wydał następujący wy-
rok w sporze konstytucyjnym po-
między krajami związkowemi a
rządem Rzeszy:

Rczporządzenie prezydenta
Rzeszy z dn. 20 lipca 1932 r.
© przywróceniu bezpieczeństwa
publicznego i porządku na obsza”
rze Prus daje się pogodzić z kon-
stytucją Rzeszy, o ile dotyczy to
powclania kanclerza Rzeszy na
stanowisko komisarza rządowego
w Prusach i upoważnienia go do
tymczasowego odebrania pruskim
ministrem ich konmpetencyj urzę-
dowych i bądź przejęcia tych

kompetencyj samemu, bądź też
przekazania ich innym osobom
jako komisarzom rządowym.

Rozporządzenie to jednak nie
powinno się rozciągać tak daleko,
aby odbierać pruskiemu rządowi
lub jego członkom prawo zastępo-
wania Prus w Reichstagu, w Ra-
dzie Państwa Rzeszy i gdziekol-
wiekindziej wobec Rzeszy lub
wobec Sejmu pruskiego, pruskiej
Rady Państwa lub innych krajów
związkowych. O ile wniosek w
tym względzie nie będzie odpo-
wiadał wymaganiom, zostanie on
odrzucony.

Labour Party stawia wniosek o votum
nieufności.

LONDYN (Pat.) W Izbie Gmin
omawiany będzie dzisiaj wniosek
Labour Party o wyrażenie rządo-
wi votum nieufaošci z powodu
połityki rządu w sprawie bezro-
bocia. W debacie zabierze mię-
dzy in. głos Lloyd George, który
wystąpić ma z gwałtowną kryty-
ką rządu naredowego. Oczywiście

że dabata nie pociągnie za so-
bą źadnych skutków politycznych,
gdyż olbrzymia większość rządo-
wa jest zapewniona. W związku
z ruchem bezrobotnych w Lon
dynie debata ta niewątpliwie po-
budzi bezrobotnych do dalszych
demonstracyj.

Marsz bezrobotnych na Londyn.
LONDYN (Pat). Bezrobotni,

którzy w liczbie 3 tysięcy, w tem
50 kobiet, zdążają pieszo do Lon-
dynu w celu zgłoszenia petycji w
Izbie Gmin, przybędą prawdopo-
dobnie do Londynu dnia 26 b.m.
Minister higjeny, odpowiadając na
zapytanie lzby Gmin w sprawie

zarządzeń, mających na celu za-
pewnienie kwater zdążającym do
stolicy manifestantom, oświadczył,
iż przedewszystkiem sprawą tą
powinny się zająć organizacje ko-
munistyczne, które zorganizowały
tę manifestację.

Upadek funta szterlinga.
LONDYN (Pat). Funt szterling

doznał dzisiaj znowu dalszego sil-
nego spadku. Jeszcze wczoraj
wieczorem kurs wynosił 3,32!/2
dol. za jednego funta, natomiast
dziś rano notowany był 3,30!/4 dol.
O godzinie 12 kurs funta spadł do
3,28. W godzinach popołudnio-
wych kurs funta doznał nieznacz-
nej poprawy i przy zamknięciu
giełdy wynosił 3.30.

W/$ wiadomości, krążących w
City, ogółem 65 miljonów funtów
nieskonwertowanej pożyczki rzu-

cono na rynek, co wpłynęło na
obniżenie funta. Niewątpliwie w
grę wchodzi również i pewna spe-
kulacja, o którą City posądza spe
kulantów walutowych w Paryżu
i Amsterdamie. Obiegają też po-
głoski, że fundusz wyrównawczy
w wysokości 150 miljonów fun:
tów, przewidziany w budżecie, ma
być na wyczerpaniu. Wreszcie
skarb brytyjski poszukiwać ma
masowo dolarów w związku z
płatnością długów wojennych w
Ameryce w grudniu r. b.
 

Francuski plan rozbrojenia i bezpieczeństwa
Specjalna komisja Najwyższej

Rady Obrony Narodowej odbyła
wczoraj wieczorem drugie z rzę-
du posiedzenie, które przeciąg-
nęło się do późnej nocy.

Komunikat urzędowy zaznacza,
że w trakcie narad komisja zba:
dała wszechstronnie pełny plan
rozbrojeniowy i bezpieczeństwa.
Jeżeli na samym początku istnia-
ły pewne różnice poglądów mię-
dzy członkami komisji, to przy
bliższem rozpatrzeniu spraw, o
kazały się one mniej powaźne,
niż možaa było początkowo
przypuszczać.  Wczorajsza  dy-

skusja wyrównała wszelkie punk-
ty sporne. Członkowie komisji w
atmosferze zupełnej zgody osiąg-
nęli konkretne rezultaty co do
różnych kwestyj, jakie mają być
przedstawione Najwyższej Radzie
Obrony Państwa, zbierającej się
w piątek rano pod przewodnic-
twem prezydenta Lebrun. Po po-
siedzeniu tem zbierze się Rada
Ministrów, na kórej ostatecznie
sformułowany zostanie francuski
p'an konstruktywny, który, wbrew
krążącym pogłoskom, zostanie
opracowany na 3 listopada.

Dalsze areszty monarchistów rosyjskich
"w Łotwie.

RYGA (at). Aresztowania w
kołach mon rchistów trwają da-
lej. Szereg osób, w tem były
dowódca rosyjskich oddziałów,
płk. Sidorow, otrzymało już па-
kazopuszczenia terytorjum Łotwy

w ciągu 10 dni. W Libawie aresz-
towano 8 osób, pod zarzutem

utrzymywania stosunków z ko-
łami monarcbistycznemi zagra
nicą. Grozi im również wysied-
lenie.

WRAŻENIE WYROKU.

BERLIN (Pat). Ogłoszony we
wtorek w południe wyrok w spo-
rze konstytucyjnym Prus i Rzeszy
wywoiał olbrzymie wrażenie w
koiach politycznych, które prze-
widują, że orzeczenie lipskie po-
ciągnąć może za sobą, zarówno
z punktu widzenia prawnego, jak
i politycznego, szereg powikiań
i trudności.

Prawdopodobnie w związku z
tem rząd Kzeszy pośpiesznie wy-
dał komunikat, w którym wy-
łuszcza swe stanowisko wobec
wyroku i zapowiada uirzywanie
w mocy dotychczasowych zarzą-
dzeń. Uopiero później ukazało się
rozporządzenie uzupełniające, że
decyzja rządu Rzeszy w sprawie
praktycznych następstw orzecze-
nia Trybunału w Lipsku zapadnie
dopiero po dokiadnem zbadaniu
wyroku i zaznajomieniu się z jego
motywacją. Jednocześnie z tem
oświadczeniem pojawiia się wia-
domość, że były premjer pruski
Braun zwoial na jutro przed po-
łudniem posiedzenie członków
byłego gabinetu celem zajęcia
stanowiska wobec wyroku lip-
skiego i wyciągnięcia konsekwen-
cyj z tego orzeczenia,

W kołach politycznych ocze-
kują — w/g doniesienia „Deutsche
Aligemeine Ztg.* — że w najbliż-
szym czasie wydany zostanie no-
wy dekret, regulujący sprawyr
prawno-państwowe, które irybu-—
nal Stanu pozostawił otwarte.

Prasa dzisiejsza zarzuca na-
ogói wyrokowi Trybunału lipskie-
$o zbytnią kompromisowość, któ-
ra nadaje orzeczeniu charakter
dwulicowy. Szczególnie ostro
podkreśla to prasa prawicowa,
jak n. p. Kreulzzig,*, która pisze,
że wyrok jest przykiadem, do ja-
kich potworności z politycznego
i prawno- państwowego punktu
widzenia prowadzi wciąganie są-
dów do bieżących zagadnień poii-
tycznych.

Narodowo-socjalistyczny „An-
groii wyrok lipski nazywa klęską
Papena.

ze swego stanowiska i przeniesio-
ny do centrali Min. Spraw Wewn.

- Щ) salalja — айа
W koiach warszawskich dzien-

nikarzy opowiadają sobie jakoby
posłowie 5. B. Wi. R., sympatyzu-
jący z grupą „Przełomu', zamie-

rzali domagac się na posiedzeniu
pienarnem Klubu b. B. W. R.
jeszcze przed otwarciem sesji sej-
mowej:

1) złożenia mandatów przez
tych postów i senatorów b. b. W.
K., którzy należą do kierownic”
twa różnych kartelów albo też
reprezentują interesy obcego ka-
pitału w Polsce, naprzykiad, w
przemyśle śląskim;

2) złożenie mandatu przez p.
sen. Wyrostka z powodu afery
podatkowej ks. Pszczyńskiego;

3) złożenia mandatu przez p.
M. Dąbrowskiego z powodu wy:
dawania „Tajnego Detektywa”, z
powodu t. zw. ogłoszeń stręczy”

cielskich itp.;
4) zakazu ogólnego dla posłów

i senatorów B., B. W. R. pełnienia
iunkcji kuratorów mas konkur”
sowych, doradców prawnych
magnatów,  interwenjowania w
sprawach podatkowych itd. na
rzecz interesów prywatnych.

Fogłoska ta ma niewątpliwie
posmak bardzo sensacyjny; gdy”
by odpowiadała prawdzie, świad-
czyłaby o nadspodziewanym wy*
buchu odwagi cywilnej, od której
odwykliśmy oddawna w stosunku
do danego środowiska. Notujemy
też ową pogłoskę ze szczerym
sceptyzmem, jako bardzo mało
prawdopodobną.

Lepie późno, niż nigdy.
Klub BB. zdecydował się po-

dobno wreszcie oddać sprawę sen. -
Wyrostka i jego interwencji w in*
teresach księcia Pszczyńskiego są
dowi klubowemu.

ОЫО We. Wrzęściu.
wyniósł 27,9 miljonów złotych.
Zamknięcie rachunków państ:

wowych za wrzesień wykazało w
dochodach 154,2 milj., w rozcho*
dach 173,5 milj., tak że deficyt wy*
nosi 27,9 milj. W ten sposób w cią*
$u pierwszego półrocza ostatnie
$o okresu budżetowego deficyt
wynosi łącznie 191 milj., z czego
88 milj w pierwszym kwartale,
a 103 w drugim.

|RNSECJEACZCK.DIESOWCZECAWADYEWATOSREREOWANKВЕОСВЕНZil,

Wizyta Wysokiego Komisarza L. N.
w Warszawie.

. GDAŃSK, (Pat). We wtorek
wieczorem odjechał do Warsza-
wy nowy wysoki komisarz L.gi
Narodów Rosting w celu złożenia

wizyty rządowi polskiemu. Rowno-
cześnie odjechał do Warszawy
komisarz generalny R.P. minister
dr. Papee.

Pogodzenie się rumuńskiej pary królewskiej
LONDYN (Pat.) „DailyExpres”

donosi jako o wielkiej sensacji,
że krói Karol rumuński zwrócił
się do swej byłej małżoaki księż-
ny Heleny, która jest obecnie w
Bukareszcie, o zgodę na uniewa-
żnienie rozwodu, dokonanego
przed 4 laty i wstąpienie w nowy
formalny związek małżeński, któ-
rego skutkiem miałaby być uro
Czysta koronacja pary królewskiej.
Rolę pośrednika między królem
Karolem a księżną Heleną ode-
grywać ma rzekomo minister
spraw zagranicznych  Titulescu,
który, będąc posłem w Londynie,
był mężem zaufania króla, a tak-
że równocześnie zamieszkałej w

Londynie księżny Heleny. Wo-
bec tego, że wiarogodność tej
informacji, pochodzącej ze źró-
deł wiedeńskich, wzbudza za-
strzeżenia, należy ją traktować z
ostrożnością.

Inne dzienniki jak „Daily Mall”
zaznaczają, że sytuacja w Buka-
reszcie nie dojrzała jeszcze do
takiej decyzji, twierdzą jedn:k
również, że Maniu i Tituiescu po-
ważnie rozważają sprawę rekon-
cyljacji między królem a księżną
Heleną.

|NEOJEŚKREW REPO ПИа тНН ал

Popierajcie Polską.
Macierz Szkolną.
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Obrządek wschodni.
Głos z kurji arcybiskupiej warszawskiej.

Ks. Z. Choromański, sekretarz
kurji arcybiskupiej warszawskiej,
ogłasza w sprawie zakazu książki
p. H. Łubieńskiego o obrządku
wschodnim, wydanego przez Ks.
Kardynała Kakowskiego, uwagi,

które można niewątpliwie uważać

zawyraz poglądów kurji arcybis-

kupiej, a których zasadnicza część

brzmi („Kurj. Warsz." nr. 293):
„Podmiotem Unji kościelnej nie jest

ani Polska, ani Rosja, lecz Kościół kato-

licki i t. zw. kościoły prawosławne. Na-

turalnie, że Polskę sprawa reunjonisty-
czna bardzo obchodzi, że Polska, jako

kraj katolicki, ma w tem wielkie swoje

interesy polityczne, zarówno przez swo-

je położenie geograficzne, jak i przez po-

siadanie w swoich granicah znacznej licz

by prawosławnych. Lecz jedność kościel
na jest właściwie funkcją jedności wiary

: dlatego akcfja unijna posiada charakter

nawskroś religijny, święty i boski. A
skoro tak jest, to podstawy akcji unijnej

nie mogą być uzależnione od interesów
doczesnych, narodowościowych czy po-

litycznych. Przeciwnie, stosownie do kon

stytucji Kościoła i religijnego charakteru

sprawy wskazywanie metod i kierowa-

nie niemi przysługuje najwyższemu hie-

rarchicznemu autorytetowi Kościoła, Sto

licy Apostolskiej.

A jakże w tym wypadku ustosunko-
wać się do interesu narodu i państwa

polskiego, czy zupełnie się z nim nie li-

czyć i nie mieć go na względzie?
Gdyby ktoś tak chciał twierdzić, po-

pełniałby błąd, bo iaktycznie względy na
rodowściowe i państwowe w sprawie mi

syjnej nie dadzą się pominąć, ale trzeba

pamiętać o tem, że w imię pierwszeństwa

wartości religijnych i wiecznych przed

wzsystkiemi doczesnemi, winny być one
skoordynowane z podstawowemi wskaza
niami Najwyższego i  Nieomyinego

Zwierzchnika Kościoła, Ojca św.

Stolica Apostolska zawsze zakazywa

ła jakiegokolwiekbądź nacisku na zmia-

nę obrządku, a także nakazywała łacin-

-

Nie zaprzeczając bynajmniej

twierdzeniu ks. Choromańskiego,
iż „akcja unijna posiada charak-

ter nawskroś religijny, święty

i boski”, pozwalamy sobie jednak

stwierdzić, iż apriorystyczne wy-

suwanie dogmatu o nieomylności,
dotyczącego, jak wiadomo, prawd

objawionych, przecina wszelką
dyskusję, tem samem uniemožli-
wia wypowiedzenie się ludziom
świeckim wprawdzie, ale naj-

życzliwiej dla spraw Kościoła
usposobionym i — co główna —

znającym dokładnie warunki miej-

scowe.
Zdaniem takiem Stolica Apo-

stolska nigdy nie gardziła nawet

w sprawach czysto religijnych,

cóż dopiero, jeżeli one (jak w da-

nym wypadku) zazębiają się ze

sprawami politycznemi i narodo-

wościowemi. Znajomość stosun-

ków lokalnych jest tu niezbędna.

Inaczej sprawy te wyglądają wi-

dziane z Rzymu, a nawet z War-
' szawy — inaczej na miejscu.

E
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Weźmijmy dla przykładu akcję
misyjną Kościoła śród pogan; po-
siada ona niewątpliwie także
„charakter  nawskroś religijny,
święty i boski”, tem nie mniej
współdziałanie uczonych podróż-
nych badaczów oraz świeckich
władz kolonjalnych, bardzo po-
żyteczna bywa i przez Kościół
zawsze z wdzięcznością przyj:
mowana. >

Jeżeli chodzi o nasze stosunki,
o sprawę katolicyzmu na wscho-
dzie, to posiadamy w przeszłości,
coprawda dość odległej, fakt ana-
logiczny: chrzest Litwy. Miał on
niewątpliwie także „charakterma”
wskroś religijny, święty i boski”,
a jednak wiemy, jak Stolica Apo-
stolska ceniła współpracę misyj-
ną Jagiełły, chociaż nie był prze-
cie kapłanem, jak się liczyła
z jego zdaniem oraz zdaniem jego
przybocznej rady, panów świec-
kich, których zadaniem właśnie
było pogodzić dobro Kościoła
z dobrem państwa przy istnieją-
cych stosunkach politycznych, na*
rodowościowych oraz specyficznie
lokalnych. Wiemy także jak wy-
soce Stolica Apostolska cenila
zdanie człowieka również świec”
kiego, rycerza Benedykta Ma-
kray'a, Węgra, który z ramienia
króla Zygmunta objeżdżał te kraje
i zdawał następnie sprawę z po*
stępów chrystjanizacji Litwy.

Ponieważ poruszyliśmy te daw-
ne dzieje, nie od rzeczy będzie
przytoczyć zdanie legata papies-
kiego, biskupa kameraceńskiego
Piotra, który o wschodnim ob-
rządku na Litwie (w jej granicach
historycznych) wyraża się w ten
sposób: „Ciemnota duchownych,
ich oddzielenie się od społeczeń-
stwa, prostactwo obyczajów, do
tyla zeszpeciły i przyćmiły tę
sektę chrześcijaństwa wschodnie-
go, iż niektórzy poczytują jej wy”
znawców raczej za pogan, niż za

-_ chrześcijan."'

_ jego,

 

Wobec takiego stanu rzeczy
duchowieństwo _polsko-łacińskie,
towarzyszące Jagielle, postano-
wiło podobne „chrześcijaństwo”
uważać za żadne, a wyznawców

pragnących połączyć się
z Kościołem rzymskim, poddawać,
ponownemu chrztu.

Jeżeli zkolei przejdziemy do
"spraw współczesnych, to stwier”

nikom należyte uszanowanie dla obrzę-
dowych form Wschodu. I ta idea nale-

žytego respekiu dla odrębności liturgi-

cznych była tak starą, jak stary jest sam

rozłam Kościołów. Ta zasada zachowa-

nia i poszanowania obrzędów wschodnich

wynika z ogólnej metody Kościoła, która

bierze swój początek z woli samego Chry

stusa Pana i tak konsekwentnie przepro

wadzonej przez św. Pawła, gdy chodziło

o zachowanie pogan przed pewnemi pra-
ktykami judaistycznemi,

W stosunku do chrzešcijaūskiego

Wschodu ta ogólna zasada misyjna wy-
maga stanowczego przeciwstawienia się

ujemnym elementom, a więc czy to bę-

dzie cezaropizm, czy zbytni indywidua-
lizm hierarchji, czy wreszcie mechaniczne

i czysto iormalistyczne praktykowanie
obrzędów. Jednocześnie jednak ta sama

metoda wymaga pozostawieńia powraca-

jącym do jedności wiary ich zwyczajów

obrzędowych. Tę właśnie jedynie racjo-

nalną metodę ogłosił Pius 1X w swojej

encyklice „Orientalium diśnitas”, skiero-
wanej do prawosławnych braci, praśną-

cych powrotu do Kościoła katolickiego:
„Żadnego innego nie nakładamy wam

ciężaru, jedynie to, co konieczne — mó-

wiPapież — a mianowicie wyznanie pra-
wdziwej wiary i nawiązanie łączności z

tą Najwyższą Stolicą św. Piotra."

Kościół Katolicki nie może się stać

narzędziem ani latynizacji, ani poloniza-

cji, ani rusyfikacji, bo sprzeniewierzyłby

się Boskiej swojej konstytucji i Boskie-

mu swojemu posłannictwu.

Kościół jest powszechny i znajdzie

się w nim miejsce na wszystkie godziwe

formy obrzędowe i na wszelkie odmiany

językowe. я

Jeżeli chodzi o akcję reunjonisty-

czną w Polsce, zadaniem naszem i obo-

wiązkiem jest odszukać i wskazać kon-

kretne środki do skoordynowania z wy-
tkniętemi przez Stolicę Apostolską zasa-

dami i metodami akcji unijnej polskiej z

polską racją stanu.

Trzeba tylko trochę dobrej woli.*

dzić trzeba, że poziom naszej
prawosławnej, białoruskiej ludno-
ści kresowej doprawdy nie wiele
się różni od tego, co przed prze-
szło pięciu wiekami stwierdził
legat papieski. Nie myślimy by-
najmniej ubliżać prawosławju w
ogólności, ale warunki miejscowe,
nadużywanie w ciągu wieku pra”
wosławja w celach wyłącznie po-
litycznych, następnie wpływy bol-
szewickie, ostatnio zaś powódź
sekciarska (baptystów, sztundy-
stów, tłumaczów Pisma św. i t. d.
1 & d.) wszystko to, przy. niskim
poziomie. kulturalnym, wytwo-
rzyło stosunki doprawdy mało
różniące się od pogaństwa. Po-
nieważ zaś lud absolutnie identy-
fikuje obrządek z religją, więc
popieranie ryluału wschodniego
niestety równa się utwierdzaniu
istniejących, nawpółpogańskich
stosunków, przez ludność zaś ka-
tolicką uważane jest jako zwykła
propaganda prawosławja, prowa-
dzona pod opieką rządu polskie-
go, jak za carskich czasów. Że to
nie podnosi powagi i uroku pań-
stwowości polskiej, jest rzeczą
pewną, a tem samem szkodzi
także sprawie misyjnej, która
owocnie działać i rozwijać się
może tylko w zgodnej współpracy
z czynnikami świeckiemi.

Znając stosunki lokalne, z całą
stanowczością stwierdzić musimy,
że podobnie jak w szkolnictwie
rdzenny element rosyjski posłu-
guje się parawanikiem białorus-
kim w celu pospolitej rusyfikacji,
tak w dziedzinie misyjnej, wbrew
intencjom i... wiedzy misjonarzy,
pewne elementy posługują się
obrządkiem wschodnim, w celu
utwierdzenia prawosławia i toro-
wania mu drogi na zachód, pod-
czas gdy my się łudzimy, że przy
pomocy unji budujemy pomost na
wschód.

I jeszcze na podstawie znajo-
mości ludu i stosunków miejsco-
wych stwierdzić musimy, że przy-
wiązania do obrządku wschodnie-
go wcale tu niema, przynajmniej
nie w tej mierze, jak to sobie nie-
którzy wyobrażają — dowodem
iego postępy sekciarstwa, które
bynajmniej nie zachowuje rytuału
wschodniego, a pociąga raczej
siłą kontrastu.

Wiiemy także, że ci, z pośród
ludu, którzy szczerze i z przeko-
nania, bez żadnych ukrytych my-
śli i asekurowania się na wypadek
powrotu tych prowincyj do Rosji,
pragną przyjąć katolicyzm, stale
wybierają obrządek łaciński,
uważając go za jedynie prawdzi-
wy, podczas gdy unja, w pojęciach
ludu, jest w najlepszym razie
namiastką katolicyzmu.

Nie odmawiamy bynajmniej
Kościołowi i Stolicy Apostolskiej
w sprawach powyższych głosu de-
cydującego, pragniemy jedynie, by
nasz głos, ludzi miejscowych,
świadomych stosunków, przeszło-
ści, nastrojów ludności był wysłu-
chany, jako że zabieramy głos
nie dla korzyści osobistej, ale
w głębokiej i szczerej trosce
o rozwój i dobro Kościoła kato-
lickiego. Wypowiadane tu opinje
nie są poglądem jednostki — po-
dziela je prawie jednomyślnie
cała ludność katolicka  dziel-
nic wschodnich, zwłaszcza zaś ta,
która od wieków tu osiadła, była

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Teraz już wiemy kto.

Czytelnicy nasi pamiętają za”
„pewne oszczerczą ulotkę, skiero-
waną przeciwko Obozowi Wielkiej
Polski, a wydanej nielegalnie, bez
podpisu autorów i adresu drukar-
ni.

Ulotkę tę  rozpowszechniały
bezkarnie jakieś ciemne indywi-
dua w najrozmaitszych ośrodkach
Polski.

Domyślaliśmy się naturalnie
czyja to jest robota (Domyśleć się
nie tak znowu trudno było), ale
obecnie mamy co do tego niezbitą
pewność,

Oto „Gazeta Warszawska dru
kuje okólniczek jednego z sekre-
tarjatów powiatowych BBWR. w
Poznańskiem:

Kępno, 7. 10. 1932.
Sekretarjat Rady Pow. BBWR. w Kępnie
Do zarządów kół BBWR. w powiecie.

W załączeniu przesyłam panom
odezwy w związku z antypaństwową
działalnością O. W. P. załączony ma-
terjał należy wykorzystać na naj-
bliższem zebraniu, które ma nosić
charakter protestacyjny przeciwko
robocie tej organizacji. Odezwy na-
leży rozdać wśród ludności.
z Podpis: nieczyte!ny.
Kto wykonuje to polecenie

władz BB.?
„Rozpowszechnianiem tych ulotek

zajmują się głównie „strzelcy”* i różne
podejrzane indywidua. Tak np. w Gnie-
źnie kolportaż ulolek przeciw O. W. P.
powierzono osobnikowi, kacanemu 6-kro
tnie za przestępstwa kryminalne!

Dobrane towarzystwo.
Nic dziwnego, że w wielu miej-

scowościach ludność dała kolporte
rom dotkliwą odprawę.

Biała plama. |
Ale a propos cenzury.
Oto jeden z sanacyjnych dzien-

ników w Wielkopolsce ma preten-
się do prasy narodowej, że za ma-
ło pisze o „współczesnej polskiej
rzeczywistości”, że pod tym wzglę
dem świeci na jej łamach zbyt czę
sto — biała plama.

Odpowiadając na ten „zarzut”
sanacji „Kurjer Poznański” pisze:

„nam się wydaje, że — biała plama
dla tego widoczna jest często w prasie
narodowej, że pisma nasze — właśnie
tak wiele zajmują się „współczesną ро!-
„ską rzeczywistością”.

Nadmieniamy, że gdyśmy się przed
wojną zajmowali ówczesną pruską rze-
czywistością, mieliśmy rok rocznie dzie-
siątki procesów karnych, nigdy jednako-
woż nie zaznaczyła się na łamach pisma
naszego — biała plama. 3

Naszem zdaniem wlašnie biale
plamy są šwiadectwem tego, že
zajmujemy się „współczesną pol-
ską rzeczywistością.

Przechwałki żydowskie.
Żydowski „Nasz Przegląd“ war

szawski z 24-go bm. zamieszcza
następujące doniesienie Żyd. Ag.
Telegr.:

„Dlaczego upadła kandydatura sir
John Hope Simpsona na stanowisko Wy-

sokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdań
sku? Londyn (ZAT). „Evening Standard“
donosi, że podczas dyskutowania na osta
tniej sesji Ligi Narodów w kwestji obsa-
dzenia stanowiska Wysokiego Komisarza
w. m. Gdańska po zgonie hr. Graviny
kandydatura sir John Simpsona, która
miała początkowo wielkie szanse wybo-
ru, upadła z powodu niepopularności sir
Simpsona wśród żydów. Pismo zaznacza,
iż swem sprawozdaniem sir John Simp-
son zraził sobie cały świat żydowski, zaś
wzgląd ten nie mógł być pominięty przy
obsadzeniu stanowiska Wysokiego Komi-
sarza Ligi Narodów w Gdańsku z uwagi
na związek, zachodzący między Gdań-
skiem a Polską, w której ludności żydow
ska jest proporcjonalnie liczniejsza niż
w jakimkolwiek innym kraju europej-
skim. Po porażce, jaką sir John Simp-
son poniósł w Genewie, powrócił on do
Chin, celem kontynuowania tam akcji
pomocy na rzecz ofiar katastrofy powo-
dzi w tym kraju.”

Gdy się żydom mówi, że na
gruncie międzynarodowym starają
się ludzi od siebie uzależnić, zwal
czając ich lub popierając tajnemi
zabiegami, wypierają się tego, a
znowu kiedyindziej sami się prze”
chwalają.

Znamienne zajście.

Żydowski „Nowy Dziennik” do
nosi:

„Podczas rozprawy w oddziele od-
woławczym sądu okręgowego w Łodzi
przyszedł na salę posterunkowy i stając
przed kompletem sądzącym, zawołał: ,
polecenia pana prokuratora natychmiast
przerwać rozprawę i stawić się u p. pro-
kuratora.”

Na sali zapanowała konsternacja,
śdyż, pod wrażeniem ostatnich areszto-
wań wśród adwokatów, obecni byli pe-
wni, že znów idzie o aresztowanie sę-
dziego.

Przewodniczący przerwał rozprawę.
Po kilku minutach jednak powrócił i roz
prawę kontynuował. Całe zajście pole-
gało na nieporozumieniu. Mianowicie pro
kurator zwrócił się do jednego z urzędni
ków, aby podczas przerwy prosił do nie-
go jednego z sędziów. Urzędnik zwrócił
się z tem do policjanta, który nie zro-
zumiawszy polecenia, wykonał je podczas
rozprawy.”

Ciekawy, bardzo ciekawy i nie
pozbawiony znaczenia wypadek.

Agencja telegraficzna czy bar?

Że się u nas ludzie interesują rze-
czami, które w gruncie rzeczy ni-
kogo nie obchodzą, mamy możność
stwierdzić chociażby na podstawie
komunikatów (Polskiej Agencji Te
legralicznej“.

Jak pisze „Robotnik“ przed kil
ku dniami:

„ekspedycja PAT-a przyniosła wia-
domość o jednym bankiecie w Londynie
i o trzech śniadaniach: w Rumunji, w
Gdyni i w Madiycie.

Wiadomość tę zaopatruje „Ro-
botnik'* w niepozbawiony humoru
komentarz:

Polska restauracja —- przepraszamy:
agencja —- telegraliczna uważa widocznie,
że przez zaostrzenie apetytu, można u-

śmierzyć głód,
Istotnie kapitalne.
Brakowało tylko podania spisu

potraw.

PRozruchy studenckie w Wiedniu
WIEDEŃ (Pat.) Na uniwersy-

tecje doszło znów do bójek, w
czasie których 5 studentów zo-
stało zabitych.

Zbrodnie bezbożników hiszpańskich.

"HR" PARYŻ. Pat. — Donoszą z Se-
willi, że w miejscowości Marche-
na nieznani osobnicy podłożyli
ogień pod kościół św. Sebastjana
w którym znajdują się zabytki
wielkiej wartości artystycznej.
Mimo usiłowań mieszkańców orsz
straży ogniowej nie zdołano uga-
sić ognia i kościół spłonął do-
szczętnie. Ludność  manifestc-
wała przed merostwem, doma-
gając się ukarania winnych. Po-

zatem donoszą © innym pożarze,
który wzniecili złoczyńcy, pod-
kładając ogień pod kościół i
klasztor Bosych Karmelitanek.
W tym jednak wypadku zdołano
pożar zlokalizować. Istnieje przy-
puszczenie, że aktów tych do-
puściła się grupa osobników,
krążących samochodem po Hisz-
panji celem system tycznego nisz-
czenia kościołów.

Dwie katastrofy kolejowe w Niemczech.
BERLIN (Pat.) Wczoraj wyda-

rzyły sję w Niemczech dwie ka-
tastrofy kolejowe. W Prusach
Wschodnich w miejscowości Tie-
fensee pociąg oscbowy najecahł
na pociąg towarowy, przyczem
łokomotywa pociągu osobowego
wykoleiła się, 4 osoby odniosły
ciężkie rnny, w tem jeden urzęd-

nik kolejowy. W Reibnitz, w gó
rach Olbrzymich, odłączyło się
od pociągu towarowego w czasie
zjazdu kilką wagonów, które za
tąrasowały tor. Na wagony te na-
jechł pociąg osobowy, przyczem
wykoleiła się również lokomoty-
wa tego pociągu. Maszynista i 4
pasażerów odniosło rany.
—

W palarni opjum.

ALEKSANDRJA. (Pat). Kon-
sul włoski oraz szef policji śled-
czej zasypani zostali wczoraj gra-
dem wystrzałów rewolwerowych
przez bandę palaczy haszyszu w
czasie rewizji, dokonywanej w
palarni, odwiedzanej przez człon-
ków najlepszego  towarzystwe.
Obaj ranni zdołali cudem ujść
śmierci, dwaj towarzyszący im
policjanci zestaii poranieni. Przy-
wódca bandy zbiedł. Dwaj jego
towarzysze i 13 bywalców palar-
ni aresztowani.
GITISISIN AECRAEC LDKRSS

przedmurzem Katolicyzmu i kul-
tury zachodniej na wschodzie,
która potrafiła pod jarzmem car-
skim bronić tych swoich skarbów
i dziś, patrząc na to co się dzieje,
odczuwać musi głęboki niepokój.

Chyląc głowy przed autoryte-
tem Kościoła i Stolicy Apostol-
skiej, uważamy szczere wypowie-
dzenie zdania naszego nietylko
za nasze prawo, ale za najświętszy
obowiązek.

Katolicyzm obrządku wscho-
dniego (Unja) może być dobry dla
Rosji prawosławnej — u nas przy”
nosi tylko szkodę zarówno Ko"
ściołowi jak Państwu.

Dixi et salvavi animam meam.
J. O.

Londyn w ciemnościach.
LONDYN. (Pat). W poniedzia-

łek w południe Londyn pogrążo-
ny był w zupełnych ciemościach,
przyczem dzień wydawał się
ciemniejszy od nocy. Jak się
zdaje, zjawisko to spowodowane
było brakiem wiatru i utworze-
niem się obłoków gęstego dymu
ponad miastem.

w. Ameryce.
Z Ameryki donoszą, że z oka-

zji wyborów na prezydenta, opra-
cowano statystykę narodowościo-
wą wyborców. Polacy, według tej
statystyki, na 1.268.583 osoby,
urodzone w Polsce posiadają
640.490 osób, które bądźło już na-
były obywatelstwo amerykańskie,
bądź też są w irakcie jego naby-
wania.

Ke—22 51LS

| Śp. Jan Klott. į
Wczoraj do Wilna doszła wia-

domość z pow. brasławskiego o
zgonie w dn. 24 b. m. we wła-
snym majątku „Mory”* ś. p. Ja
na Klotta, rejenta przy sądzie
okregowym w Wilnie.

Zmarły ukończył Il gimnazjum
w Wilnie, poczem wstąpił na uni-
wersytet warszawski. Wskutek
stosowanych do niego, jako dzia-
łacza politycznego, reoresyj ze
strony władz rosyjskich, młody
Klott zmuszony był przenieść się
w głąb Rosji i studja prawnicze
ukończył w Kazaniu.

Niebawem powrócił do Wilaa
i tu obok wykonywania obowiąz-
ków zawodowych jako adwokat,
oddał się intensywnej pracy spo-
łecznej i kulturalnej.

Ze śmiercią ś. p. Klotta na-
szemu miastu ubyła jednostka,
która odegrała w niem wybitną
rolę. Nie było poważniejszego
przedsięwzięcia natury kuliuralno-
społecznej, w którem zmarły nie
brałby udziału.

Nazwisko jego widzimy w gro-
nie założycieli T-wa Przyjaciół
Nauk w Wilnie, Tow. Popierania
Sceny Polskiej, której to insty-
tucji był ostatnio prezesem. Nie-
sie bezinteresownie pomoc praw-*
ną każdej niemal instytucji. Jego
objektywny sąd, jasny, mądry
punkt widzenia zjednywują mu po-
wszechny szacunek i sympatję.

Wj okresie Wielkiej Wojny
ś. p. Klott zajmował kierownicze
stanowisko w Komitecie Obywa-
telskim, niosąc wydatną pomoc
uchodźcom z terenów okupowa*
nych przez wojska niemieckie.

W. czasie Zarządu Cywilnego
Ziem Wschodnich zajmuje przy
Osmołowskim jedno z naczelnych
stanowisk. Za czasów Litwy Środ-
kowej mianowany zostaje notarju*
szem. | '

Do ostatniej chwili swego žy-
cia nie zaprzestaje czynnego u-
działu w życiu organizacyj spo-
łecznych, kulturalnych i filantro-
pijnych, a teatr ma zawsze w nim
swego opiekuna i źrzyjaciela.

Zmarły schodzi. z posterunku
w pełni sił, pozostawiając szczery
żal wśród tych, z którymi dane
mu było pracować.

Cześć Jego  świetlanej
staci!

po”

Na pogrzeb ś. p. Klotta z Wil-
na do Mior wydelegowani zostali
przedstawiciele organizacyj spo-
łecznych, hipoteki i notarjatu.

zapomogi. |
dla sędziów.

Agencja PID dowiaduje się, że
do Zrzeszenia sędziów i ргоКига-
torów R. P. wpłynęły liczne poda-
nia sędziów, przenięsionych na e-
meryturę ostatniemi zarządzenia-
mi o przyznanie im zapomóg. O za
pomogi zabiega około 50 sędziów,
którzy motywują swe ciężkie po”
łożenie finansowe koniecznością
przeprowadzenia formalności zwią
zanych z przyznaniem emerytur.
Na zapomogi dla sędziów przezna
czy zrzeszenie około 20.000 zł.

Umerzenie sprawy sądowej
przeciwko gen. Jažwiūskiemu,

Gen. Jažwiūski, b. szel wojsko-
wego Instytulu Geogralicznego,
ktėry po zamachu majowym przez
parę lat był więziony, a później
podczas procesu uległ na sali są-
dowej paraliżowi, odzyskał w
dniach ostatnich władzę w no-
$ach. Mowy jednak dotychczas
nie odzyskał.

Paraliż gen. Jaźwińskiego wy”
wołał w swoim czasie ogromne
wrażenie w opinji, zwłaszcza, że
przewód sądowy nie wykazał wca-
le dla niego obciążających zarzu-
tów. Obecnie gen. Jaźwiński o-
trzymał zawiadomienie władz woj
skowych, że sprawa przeciwko nie
mu z powodu przedawnienia zosta
ła umorzona.

Nadużycia na wsi.
Nadużycia w urzędach gmin-

nych szerzą się w sposób zastra-
szający. Rozprawy na tem tle sta-
ją się coraz częstsze. Przed Sądem
Okręgowym w Tarnopolu stanęli
oskarżeni o zbrodnię nadużycia
władzy i sprzeniewierzenia byli
sekretarze gminni, gmin Kieszczo-
wa w pow. Trembowelskim Sado-
wy i Gilewicz, oraz b. naczelnik
gminy Sydor. Łączna suma popeł-
ninych przez nich malwersacyj w
ciągu roku 1930 wynosi 7.500 zł.
Sadowy skazany został na 10 mie-
sięcy więzienia, Gilewicz na 6 mie
sięcy, zaś Sydor na 3 miesiące wię
zienia.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

 

Pierwsza po czterech wiekach procesja katolicka na ulicach
Canterbury.

(KAP) W tych dniach pierwszy
raz po czterech wiekach na uli-
cach specyficznie anglikańskiego
miasta Canterbury, stolicy prote-
stanckiego prymasa Anglji, odbyła
się katolicka procesja euchary-
styczna. Procesję tę, w której
wzięło udział 1500 osób i liczny
poczet Rycerzy Kolumba,. zor-

ganizował biskup z Southwark,
Mgr. Amigo. W; czasie uroczy-
stości Rycerze Kolumba, porozu-
miawszy się z władzami anglikań-
skiemi, obecnemi właścicielami
kościoła św. Dunstana, udali się
do krypty tego kościoła, gdzie
przechowywane są relikwje bło-
gosławionego męczennika Toma-

SZKICE I OBRAZKI
OSTATNI LIŚĆ. a

Gałąż ujęta w ramy białych listew

okiennych, coraz bardziej ogałacała się

z listowia.

Jeszcze tak niedawno, podobna do
bujnego pióropuszu, zasłaniała omalże

do połowy pole widzenia z pokoiku,
później, zielony pióropusz pokrył się

rdzą, aż wreszcie zaczęły opadać liście.
Jeden po drugim.
Każdy silniejszy wiew wiatru, każda

silniejsza kanonada zimnych kropel je-
siennego deszczu, obrywała z gałęzi

ostatki listowia, odsłaniając czarny szkie-

let gałęzi.

Dwa dni temu, tam na tych cieniut-

kich gałązkach, które jak stalowa paję-

czyna wiązały się w koronkę przedziwną
poza szybami, kolebały się jeszcze liście.
Było ich wiele i trudno było je przeli-
czyć,

Przedwczoraj, na gałązce, która co
rana poruszana wiatrem, kołatała o szy-
by jego pokoiku, zwisało jeszcze trzy
złote liście.

Co dnia od dwu tygodni liczył je
tak jak się oblicza godziny.

Z liści spadających urządził sobie
kabałę. :

— Gdy ostatni liść spadnie — skoń-
czy się moje oczekiwanie... Elka przy-
jedzie.

Wczoraj rano zwisały jeszcze tylko
dwa liście. Koleksały się za każdym naj-
drobniejszym podmuchem, ale widocznie
były mocno umocowane na swych szy-
pulkach, gdyż wiatr nie zrywał ich.

Gdy wieczorem lampę zapalał zau-
ważył że na gałęzi pozostał już tylko je-
den liść.

Przysunął lampę do okna by spraw-
dzić. A
„ Tak jeden jedyny liść pozostał.

Tamten drugi strąciła jesienne ule-
wa. A deszcz padał ciągle.

= O ile tak padać będzie dalej, to
i ten ostatni opadnie dziś w nocy, a jutro
jutro wróci Elżunia.
z Przejął się do tego stopnia wróżbą
jej powrotu, z liści, że był omalże pe-
wien przyjazdu dziewczyny na jutro,
— Jutro już jutro powróci.
Ale gdy nazajutrz z rana pobiegł do

okna by popatrzeć, liść, jedynyzżółkły
liść, pozostał na gałęzi.
— To dziwne — pomyślał — deszcz

padał noc całą, ogołocił wszystkie gałę-
zie a ten liść pozostał czegoś.

Ale do jutra opadnie. Napewno
opadnie, Wiatr zrywa się właśnie, na
wieczór liść strąci, a wieczornym pocią-
$iem przyjedzie Elżunia.

Wyszedł na miasto, cały dzień spę-
dził w niepokoju, w stanie zgorączkowa-
nia. Badał drzewa w parku miejskim...
tam liście już poopadały i szumiały zło-
tym dywanem po alejach. |

Przed szóstą był na dworcu,
— Mój liść opadł zapewne, a ona

przyjedzie teraz. Będzie zdumiona, że
domyśliłem się godziny jej przyjazdu, a
ja jej o liściach opowiem.

Ale Elżunia nie przyjechała.
— Czyżby liść nie opadł? — po-

myślał i pobiegł do domu.
Zapalił lampę i pobiegł do okna.
W plątaninie gałęzi wisiał liść ostatni
— Oczywiście nie mogła powrócić

skoro on nie opadł.

Wrócił do pokoju i spojrzał na
biurko, na zielonem jego suknie oparty
o kałamarz leżał list.

Adres pisała ona.
Nerwowo rozerwał kopertę.

„nie mogę przeto przyjechać i nie
wiem kiedy będę mogła. Możeby lepiej
było byś zapomniał, Może to lepiej bę-
dzie dla nas obojga. Nie pytaj mnie o nic
i nie pisz. Ja nie mogę ci się tłomaczyć,
powinieneś sam wszystko zrozumieć, Nie
przyjeżdżaj. Byłoby to bez celu. Zawsze
będę pamiętała o tobie, jako o bardzo
zacnym przyjacielu

Elka",
Odruchowo spojrzał w okno,

Za przemokłemi szybami widniał
jasną plamą ostalni liść jesieni.

Podszedł bliżej do okna i przyglądał
mu się bacznie.

Zauważył teraz, że liść opadł już
dawno od macierzystej szypulki, w po-

wietrzu utrzymywał się tylko dzięki za-
plątaniu się w zwartą sieć nagich gałą-

zek.

M. Junosza.

 

Kupiectwo chrześcijańskie za
świętowaniem niedzieli

(KAP) Sprawa nowelizacji u-
stawy o czasie pracy w handlu sta
ła się przedmiotem dyskusji w zrze
szeniach kupiectwa chrześcijań-
skiego. Organizacje kupców chrze
ścijańskich stolicy wypowiedziały
się kategorycznie przeciwko proje
ktowi noweli, rozszerzającemu w
znacznej mierze prawo handlu w
niedziele i święta. Takie same sta
nowisko zajęły i związki prawni-
cze. Analogiczne uchwały kupców
i pracowników chrześcijańskich
nadchodzą do Kat. Agencji Praso-
wej z całej Polski,

Z powyższego można wnosić,
że władze państwowe wobec je-
dnozgodnego stanowiska kupiec-
twa chrześcijańskiego, nie życzą-
cego sobie handlu w dni świąte-
czne, odstąpią od myśli nowelizacji
w tym względzie dotychczasowych
przepisów.

sza More, W obecności wikarego
anglikańskiego odmówiono tu
modlitwy na intencję kanonizacji
kanclerza męczennika, modlitwy,
których mury tej kaplicy nie sły-
szały już od czterech stuleci.

 

 

 
 



JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Zachmurzenie zmienne, więk-
sze w wileńskiem, miejscami prze-
lotne deszcze. Chłodno Nocą
możliwe przymrozki.  Umiatko-
Wane wiatry północno zachodnie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sadzenie drzew wzdłuż

Szos I dróg miejskich. W naj:
bliższych tygodniach Magistratu
przystępuje do zadrzewienia ca-
ego szeregu szos i dróg miej-
skich. W pierwszym rzędzie mają
być zasadzone lipami szosa wer-
kowska oraz kalwaryjska. Ponad-
to obfite zadrzewienie otrzyma
ul. Plisowa.
— Magistracka lustracja rze-

Źni i rynków. W związku z za-
mierzeniami Magistratu połącze-
Na rzeźni miejskiej ze stacją
kontroli mięsa, prezydent miasta
W towarzystwie szefa sekcji rzeźni
I rynków zlustrował w dniu wczo-
lajszym rzeźnię miejską. Wyko-
Tzystując swój pobyt ma rzeźni,
P. prezydent zaznejomił się jed-
hocześnie z jej stanem higjenicz-
nym, wydając szereg zarządzeń
W celu usunięcia bardziej uchy-
biających higienie braków.
— Ukończenie robót klin-
erowych. Wobec zakończenia

Tobót klinkierowych Magistrat
Projektuje z dniem dzisiejszym
Wznowić ruch kołowy na całej
Przestrzeni ul ĘWielk'ej. W zwią:ku

| Z tem autobusowa linja pierwsza
Skierowana zostanie na swe daw

NE tory.
2 Z MIASTA.

— Wycieczka naukowa po
Polsce. W sobotę 22 październi:
ka b, r. wieczorem, korzystając
2 75 proc. zniżki kolejowej wyru
Szyła z Wilna wycieczka naukowa,
złożona z przeszło 20 osób. Wy*
Cieczka ma na celu zwiedzenie
głównych ośrodków przemysło
Wych w Warszawie, Katowicach,
rakowie oraz zwiedzenie Pań:

Stwowej Fabryki Związków Fzo-
towych w Mościcach koło Tar-
Nowa. Wycieczka nie omieszka
Tównież zwiedzić głównych za-
bytków historycznych, artystycz-

| Nych i krajoznawczych, znajdują-
tych się na wyżej wymienionym
lakų.

Z ramienia Uniwersytetu wy
Cieczką kieruje asystent Zakładu
geemji Organicznej, p. Boleslaw
ochwic Stroną ześ organizacyj

ių zajmuje się prezes Kcla, kol.
an Wojciechowski. Powrót wy-

| sieczki da Wilna nastąpi w so-
tę 29 b. m. rannym pociągiem

# Warszawy.
= _llośc żebraków rośnie.

Jak się dowiadujemy w ciągu
leżącego miesiąca na terenie
ilna ilość rejestrowanych że
raków wzrosła о 12 osób. Nale-
zaznaczyć, że w roku ubie-

Slym ilość bezrobotnych w paź:
dzierniku- zmalała о 10 proc.
umy zaś na walkę z włóczęgo-
stwem i żebractwem w porówna-
Niu z rokiem ubiegłym zmalały
Prawie o 70 proc.
— Zamknięcie lokalu teatru

Żydowskiego przy ul. Ludwi-
Sarskiej. Na skutek ostatniej in-
spekcji techniczno - budowlanej
Zamknięty został z polecenia Ma-
Sistratu m. Wilna teatr żydowski

| Przy ul. Ludwisarskiej. Komisja
znała, iż gmach teatru nieodpo-
Wiąda przepisom budowlanym i
Srozi niebezpieczeństwem.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wyjaśnienie w sprawie

Dodatku wojskowego. W zwią-
zku z okólnikiem ministerstwa
Spraw wewnętrznych, wydanym
„ porozumieniu z M S$. Wojsk,
Który wyjaśnił, że nie podlegają

góle obowiązkowi opłacania
Podatku wojskowego osoby nale-
ące do roczników 1883—1897,

| Plataicy tego podatku, którzy
Otrzymali nawet wezwania platni-
<zę 1930—i 1931, nie mają obo-
Wiązku do uiszczenia odpowied-
hich należności. Roczniki te nie
Otrzymają już nakazów na r. 1932,
które za r. 1930 i 1931 były ro:
żesłane przed wydaniem wspo-
Mnianego okólnika przez М. 5.
ewn.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Izba Przemystwo - Han-

dlowa w Wilnie podaje do wia-
domości, że z powodu przenosin
—biuro lzby będzie nieczynne dla
publiczności w dniach 27 i 28
października. Od dnia 29 paźdz'er
nika wszystkie agendy lzby będą
już urzędowały w nowym gma-
chu przy ul. Mickiewicza Nr. 32.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Wpłacanie opłaty na

rzecz izby Rzemieślniczej spro-
longowane do 31 października
1932 r. Wobec tego, iż ostatnich
dniach wpłacania opłaty na rzecz
lzby Rzemieślniczej w wysokości
3-ch złotych, ze względów tech-
hiczaych nie można było załatwić
wszystkich zainteresowanych rze-

Mmieślników, pragnących te opła-
ly uišciė.—Zarząd lzby Rzemieśl-
Niczej sprolongował termin wno-

szenia wspomnianych oplat do

dnia 31 października r. b, z tem
jednak, że płatnicy obowiązani
będą jednocześnie wpłacać karę
2а zwłokę w wysokości 2 proc.
Miesięcznie t. zn. 0,6 gr. od we-

zwania.
Kasa Izby czynna jest codzien-

nię o godz. 8—14-ta w lokalu Iz-
by Rzemieślniczej w Wilnie przy

   

 

 

 

KRONIKA.
ul. Mickiewicza Nr. 23, m. 5.

Przesłanie nakazów sekwestra-
cyjnych do. lzby Skarbowej zo-
stało automatycznie wstrzymane
do dnia 31 października r. b.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Bezrobocie wzrasta. W cią

gu ostatniego tygodnia liczba
bezrobotnych na terenie Wilna
wzrosła o 19 osób. Obecnie po-
dlug prowizorycznych obliczeń
Wilno—miasto _ posiada 5519
bezrobotnych

SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— ZWydziału Humanistycz

nego Uniwersytetu Stefana Ba-
torego. We czwartek 27 b. m
o gedz. 13 ej w Auli Kolumnowej
odbędzie się promocja p. Włady:
sława Oszywy na stopień doktora
filozefji.

ŻYCIE AKADEMICKIE.
— Wiec akademicki w Spra-

wie opłat. Dziś o godz 7 wiecz
w seli im. Sniadeckich odbędzie
się wielki wiec zwołany przez
Bratnią Pomoc w sprawie opłat
akademickich.

Sprawa ta, budząca żywe za-
interesowanie wś-ód młodzieży
akademickiej zgromadzi niewąt-

pliwie licznie nasza młodzież
SPRAWY SZKOLNE.

— Ważna klauzula dla ab-
solwentów średnich szkół za-
wodowych. Ministerstwo W. R. i

o P. zarządziło umieszczenie na

świadectwach ukończenia średnich

szkół zawodowych klauzuli o przy-

znaniu praw do odbycia skróco-

nej służby wojskowej oraz do

zajmowania w państwowej służbie

cywilnej stanowiska urzędniczego
w II kategorii

Na terenie Kuratorjum Okr.

S:k. Wileńskiego klauzulę tę w

formie pieczątki z podpisem dy-

rektora mają prawo umieszczać

następujące średnie szkoły zawo-

dowe w Wilnie: Państw. Szkoła
Techn. im. Marszałka J. Piłsuds-
kiego, Państw. Koeduk. Szkoła

Ogrodn., 4-letnia Szkoła Handlo-

wa Męska Stow. Kupców i Prze-
mysł. Chrześć. w Wilne.

Zarządzenie powyższe spotka

się napewno z wielkiem uznaniem

wśród zainteresowanych  rodzi-

ców i uczniów.
— Równoległy oddział II

kiasy w gimn. Słowackiego.
„Przy państwowem gimnazjum
jm. J. Słowackiego w Wilnie ot-

wiera się równoległy oddział klasy

d'ugiej. Podania do tej klasy dy-

rekcja przyjmuje codziennie od
9 do lei".

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Koła Wileńskiego

Związku Oficerów Rezerwy

podaje do wiadomości swych

członków, iż zebranie informacyj-
ne odbędzie się w niedzielę dnie

13 listopada r. b. o godz. 1i-tej

min. 30 w lokalu Koła przy ul.

Wileńskiej 33. Porządek dzienny:

1) Przemówienie przewodniczące
go. 2) Sprawozdanie ze Zjazdu w
Gdyni—wygłosi kol. dr. Edward
Góra. 3) Sprawozdanie z działal

ności Zarządu Koła. 4) Program
prac P. W. i W. F. na sezon z-

mowy—zreferuje p. kpt. Kónig

Henryk. 5) Program prac z dzie-
dziny O. P. L. Gaz. — zreferuje

p. mjr. Kamiński Stanisław. — 6)
Dyskusja. 7) Wolne wnioski.

Wobec powyższego ogłoszony

uprzednio dzień 30 października
r. b., jako data odbycia się ze-

brania informacyjnego niniejszem
odwołujemy”.

ODCZYTY.
— Dzisiejsza Sroda Lite-

racka wypełniona będzie odczy-

tem p. Julji Dikstein Wieleżyń-

skiej, z Warszawy, autorki wielu

prac z zakresu filozofji i krytyki

literackiej. Tematem _ prelekcji

będzie twórczość Ludwiki Acker-

mann, której utwory poetyckie

w przekładzie prelegentki odczy-

tają artyści teatrów, jako ilustra-

cję do poszczególnych fragmen-
tów odczytu.

Początek o godz. 830. Wstęp

dla członków rzeczywistych i
członków sympatyków bezpłatny.

Goście wprowadzeni płacą 1 zł.

— wileńskie Towarzystwo
Filozoficzne. Na posiedzeniu

naukowem w dniu 27-ym paž-

dziernika b r. (czwartek) o godz,

8 wiecz. w Seminarjum Filozo-
ficznem Uniwersytetu Dr. Julja

Dickstein-Wieleżyńska wygłosi od-

czyt p. t.: „O idei nieskończono-
ści u Giordana Bruna*. — Wstęp

dla członków Towarzystwa i wpro-

wadzonych gości.
RÓŻNE.

— Podziękowanie. Parafjanie Boh-

danowa gm. Wołożyńskiej składają ser-

deczne podziękowanie Swemu Kochane-

mu księdzu Proboszczowi A. Moczulskie-

mu za zorganizowanie misji w dn. od 16

do 21 bm., czcigodnemu ks. Jezuicie O.
Antoniemu Wieluszowi za jego śorliwą

pracę podczas misji — niech Bóg sto

krotnie wynagrodzi i da mu zdrowie do

dalszej pracy, oraz czcigodnemu ks.dzie-

kanowi Piekarskiemu i proboszczowi

Holszańskiemu i Wiszniewskiemu  ser-

deczne Bóg zapłać.

Pamiętajcie o herbaciarni

Ofiary złożone w Administracji
„Dziennika Wileńskiego".

Zamiast kwiatów na grób ś. p. God-
Iryda Wojnickiego koledzy z wydziału
rynkowego Magistratu m. Wilna, składają
kwotę 9 zł. na rzecz biednych będących
pod opieką II oddziału T-wa Pań Miło--
sierdzia św. Wincentego a Paulo,

й :
* koncertowej. Abonamenty przewidują u-

DZIENNIK WILEŃSKI

Nowy kościół nad granicą bolszewicką.
(Kap) Dnia 16 bm. JE. Ks, Bi-

skup Kazimie1z Bukraba dokonał
poświęcenia kamienia węgielnego
pod nową świątynię w miasteczku
Zaostrowiecze, odległem zaledwo
o 6 klm. od granicy Rosji sowie-
ckiej. Świątynia ta, jak wszystkie
inne, stanie się rozsadnikiem kul-
iury chrześcijańskiej, oraz lączni-
kiem ludzi w miłości i prawdzie.
Bolszewicy tymczasem po drugiej

stronie, tuż nad samą granicą, bu-
rzą obecnie kaplicę katolicką, na-
leżącą do dóbr p. Woyniłłowicza.

Uroczystość ta była jednocze-
śnie manifestacją uczuć religijnych
parafjan.

Po skończonej uroczystości, J.
E. Ks. Biskup, żegnany przez wszy
stkich z nadzieją prędkiego powro
tu dla poświęcenia całej świątyni,
odjechał przez Kleck do Pińska.
 

Podniosłe uroczystości katolickie
w Głębokiem.

Powiatowe miasteczko Głębo-
kie, położone na wschodnich ru-
bieżach Rzeczypospolitej, nieopo-
dal granicy sowieckiej, było w
dniach od 21 do 23 świadkiem
wielu podniosłych chwil.

Z inicjatywy bowiem miejsco-
wego dziekana ks. proboszcza
Antoniego Zienkiewicza odbyły
się trzydniowe rekolekcje-misje
dla parafjaa głębockich.

Cwiczenia duchowne prowa-
dził specjalnie przybyły z Wilna
ks. kanonik Karol  Lubianiec.
Frekwencja wiernych ogromaz,
mimo, że w dniu tym padał rzę-
sisty deszcz.

Rekolekcje zakończyły się w
n'edzielę 23 bm.

Bezpośrednio po zakończeniu
rekolekcyj w niedzielę rano od-
była się inna, bardzo podniosła
uroczystość.

O godz. 10 rano przy sprzy-
jającej pogodzie wyruszyła na
cmentarz uroczysta procesja, w
której wzięli udział przedstawi-
ciele władz na czele z p. staro
stą Stefanusem, płk. Szyszko Bo-
huszem, liczne organizacje spo-
teczne, jak S. M. P, harcerstwo
itd. oraz szkoły, gimnazjum i rze-
sze wiernych.

Na cmentarzu kościelnym od-
była się uroczystość poświęcenia
kaplicy, której dokonał ks. kano-
nik Karol Lubianiec. Wygłosił
on również przemówienie, obra-
zując ucisk religijny, jaki ziemia
głębocka przeszła w czasach za-
borczych.

Pozatem podniósł zasługi spo-
łeczeń;twa głębockiego w dziele
odbudowy kaplicy, która przecho-
dziła najrozmaitsze koleje. Od-
dana została w roku 1865 przez
rząd zaborców inowiercom. Do-
piero w roku 1931 zwrócono ją
katolikom.

Należy zaznaczyć, że wojsko
ze swoim dowódcą pomogło u-
porządkować cmentarz i wielce
przyczyniło slę do odrestaurowa-

"Za kaplicy.
Uroczystość powyższa wypadła

bardzo pięknie i na długo zapew-
ne pozostanie w pamięci tych
wszystkich, którzy byli jej świad-
kami,

Jednocześnie w dniach 21i
22 w Głębokiem odbył się kurs
Akcji Katolickiej, dla katolickich
organizacyj społecznych. Na ku s
przybyło kilkadziesiąt osób z po-
śród espołeczeństwa starszego
oraz około 50 osób przedstawi-
cieli S M P. z bliższych i dal-
szych okolic.

Kurs prowadził! z ramienia
Archidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej ks. mgr. Aleksander
Mościcki. °

Pierwszego dnia referaty byly
wygłaszzne dla wszystkich wspól-
nie, drugiego zaś dla młodziezy i
dla starszych oddzielnie.

Każdego» dnia wieczorem bez-
pośrednio po nabożeństwie różań-
cowem odbywały się odczyty dla
szerszej publiczości w domu pa-
rafjalnym.
W odczytach poruszono na-

stępujące tematy: 1) „Stanowisko
społeczne kobiety w starożytno-
ści, średniowieczu i w czasach
dzisiejszych" i 2) „Katolicy wo-
bec kapitalizmu i bolszewizmu*.

Frekwencja wiernych była tak
liczna, że zabrakło miejsca w du-
żej sali parafjalnej.

Podkreślić naieży wielkie wy-
robienie społeczne uczestników
kursu, zapał i entuzjazm, ja-
kim zostali owiani, wielką chęć
do dalszej, ofiarnej pracy i t. d.
Uwidoczn lo się to zwłaszcza pod-
czas pożegnalaych przemówień.

Wiele inicjatywy, trudu i
energji w zorganizowaniu kursu
włożył niestrudzony ks. dziekan
Aatoni Zienkiewicz.
W ciągu tych paru dni Głę-

bokie przeżyło wiels pięknych,
podniosłych chwil, które przez
długie lata pozostaną w pamięci
wiernych. XV
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Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P, w Wilnie

—Dzisiejsza premjera „Niebieskie-

go Ptaka" Dziś o godz. S-ej w. w Te-

atrze na Pohulance premjera wspaniałej

bajki Maeterlincka „Niebieski ptak".

Inscenizacja d-ra Ronarda Bujańskie
go, ilustracja muzyczna prof. dr. Szeligow

skiego, tańce w wykonaniu i układzie

Hryniewickiej, dekoracje Makojnika i

kostjumy wykonane w pracowni teatral-

nej — tworząc całość, która na długo bę

dzie niezwykłem, wysoce artystycznem

zdarzeniem kulturalnego Wiłna.

Udział bierze cały zespół artysty-

czny, Instytut dramatyczny, Szkoła bale-

towa, 20-cioro dzieci, 60-ciu statystów i

doskonała orkiestra.
„Niebieski ptak” będzie powtórzony

we czwartek 27 bm. o godz. 7 m. 30 i w

piątek 28 bm. o godz. 8-ej. w.

— Popołudniowe szkolne przedsta-

wienia „Niebieskiego Ptaka” odbędą się

teatrze na Pohulance we czwartek 27 bm.

o godz. 12-ej w poł., w piątek 28 bm. o

godz. 12-ej w poł.i sobotę 29 o godz. 12-ej

w poł. s

— Wanda Hendrychówna w „Niebie-

skiem Ptaku”, W dzisiejszej premjerze

„Niebieskiego ptaka” śpiew słowika przy

rzekła wykonać zaszczytnie znana arty”

stka operowa Wanda Hendrychówna.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś

po raz 5-ty operetka Kalmana „Księżni-

czka czardasza”, w roli tytułowej z El-

ną  Gistedt, Gabrjelli, Dembowskim,

Szczawińskim, Tatrzańskim i Wyrwicz -

Wichrowskim. Ewolucje taneczne i tań-

ce układu Morawskiego. Początek o &.

8 m. 15.

Zniżki akademickie 25 proc. wydaje

kasa Teatru nr. 3 od godz. 7 — 8 wiecz.

W przygotowaniu „Krysia Leśniczan

ka“ w reżyserji Tatrzańskiego.
— Izo Elinson w Wilnie. Zaszczytnie

znany z konkursu im. Fr. Chopina, świe-

tny pianista wirtuoz Izo Elinson, czaro-

wać będzie słuchaczy swą niepospolitą

grą w sobotę najbliższą 29 bm. w sali Kon

serwatorjum. W wykonaniu tego słynnego

pianisty usłyszymy szereg arcydzieł mu-

zycznych Szumana, Szuberta, Chopina 0-

raz Strawińskiego i innych.
Bilety już są do nabycia w biurze po

dróży „Orbisie”, od 9-ej do 7 wiecz.

— Wieczór kameralny Nadwornego
Tria Belgijskiego urządza Wileńskie Two
Filharmoniczne we czwartek 27 bm. w

Sali Konserwatorjum (Wielka 47). w

piątek 28 bm. jedyny recital wieloncze-

lowy A. Baldovine i pianisty E. Rossi -
Vecchi. Szczegóły w afiszach.

— Abonament koncertowy zamierza

ogłosić W. T. F. już na najbliższą serję
koncertów w celu udostępienia koncer-
ttów T-wa najszerszym warstwom i zor-
ganizowania stałych kadr publiczności

rozmaicony dobór koncertów po zniżo-
nych cenach, z wydatną zniżką dla na-
bywających abonament.

 

   
   
    

    
    

ŚWIECE
najlepsze tylko

„POLO“
różne stearynowe
jak również spacjalne

NAGROBKOWE
1. St. BANEL i s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-49

POLSKIE RADJO WiLNO.
Środa, dnia 26 października.

11.40: Kom. meteor. Czas. 15.10:
Koncert popularny (płyty). 15.40: Kom.
gosp. 15.50: Uwertura „Faust* — Wa-
gnera (płyta). 16.00: Aud. dla dzieci.
16.25; Koncert symfoniczny (płyty). 17.40:
„Międzynarodowe badania zagadnienia
pracy kobiet”, odczyt. 18.00: Muzyka
lekka. 18.55: „Dni chopinowskie" —
odczyt. 19.10: Rozmaitości. 19.15: „Z
zagadnień  śospodarczo - społecznych”,
19.30; „Wyspiański — narodu żywe sło-
wo“ — felj. 20.00: Muzyka lekka. 20.30:
Recital fortep. 22.00: „Na widnokręgu”.
APAZZA 22.40: Muzyka
z płyt gramof. „00: Kom. me .
23.05: Muzyka taneczna. ei

Czwartek, dnia 27 paždziernika,

11.40: Kom. meteor. Czas. 12.10:
Muzyka. 12.30: Kom. meteor. 12.35:
Poranek szkolny z Filharm. 15.10: Kon-
cert dla młodzieży (płyty). 15.50: Utwo-

 

ry Massenet'a Git): 16.15: Lekcja
franc. 16.40: „Obrona chrześcijaństwa
przed Turkami i Tatarami* — odczyt.
17.00: Utwory Beethovena (płyty). 17.40:
Odczyt aktualny. 18.00: Muzyka lekka.
18.55: „Skrzynka pocztowa“. _ 19.30:
Kwadr. liter. (Leczycki). 20,00: Transm.
części koncertu. 20.20: Wieczór sonat
w wyk. Wandy Ledóchowskiej (skrzyp-
ce). 21.30: Słuchowisko. 22.15: Muzyka
taneczna. 22.55: Kom. meteor,

Z ZA KOTAR STUDJO
Ważniejsze audycje muzyczne.
Niezwykle obficie wygląda w dzisiej-

szym programie radjowym dział audycyj
muzycznych, rozpoczynający się już o
godz. 15,00 koncertem popularnym z
płyt gramofonowych. Na wstępie usłyszy
my uwerturę do op. „Wilhelm Tell". —
Rossiniego i tegoż kompozytora „Taran-
tellę*. Dalsze numery programu: Padil-
la — „Princesita“, Offenbach ,„Barkarol-
la“ > opow. Hofimana i Moniuszki Polo-
nez z „Hrabiny“. Muzykę poważniejszą
nada rozgłośnia wileńska w drugiej au-
dycji o godz. 16,25. Będzie ona poświę-
cona twórczości Piotra Czajkowskiego i
przyniesie: Piątą Symfonję, Serenadę me
Jancholijną oraz arję z „Oniegina' w wy-
konaniu Smirnowa. Ten drugi koncert po
przedzi słowo wstępne prof. Józefowi-
cza. Wreszcie o godz. 20,30 ze studja
Warszawskiego transmitowany będzie re
cital fortepjanowy pianisty rosyjskiego
Izo Elinsona, który wykona sonatę Wal-
densteinowską Beethowena i utwory
Schuberta i Chopina.

Dni szopenowskie.
W. związku z uroczystościami szope-

nowskiemi, które w październiku święci
cała Polska, nadany zostanie dzisiaj o
godz. 18,55 okolicznościowy feljeton p.
Stanisława Węsławskiego na temat zna-
szenia i celu „Dni Szopenowskich”.

Stanisław Wyspiański.
„ Cykl prelekcyj radjowych o Wyspiań

skim z racji przypadającego w listopa-
dzie ćwieróćwiecza zgonu wielkiego po-
ety, rozpocznie w dniu dzisiejszym o
godz. 19,30 doskonały znawca literatury
i ceniony krytyk dr. Władysław Zawi-
stowski, który wygłosi odczyt p. t. „Wy-
spiański — narodu żywe słowo” transmi-
towany z Warszawy na wszystkie stacje.

—

WYPADKI
—Nieszczęśliwy wypadek. 21-

letni bezrobotny Jan Komorowski,
zamieszkały przy ul. Raduńskiej
66, rąbiąc na podwórzu drzewo,
niebezpiecznie skaleczył się w
rękę. Pierwszej. pomocy lekar”
skiej udzieliło mu Pogotowie Ra-
tunkowe. )
— Zamach samobėjczy starca.

Nieudane włamanie do urzędu
pocztowo-celnego,

Ubieglej nocy nieujawnieni na-
razie sprawcy usilowali wlamač
się do Urzędu Pocztowo-Ceinego,
mieszczącego się w pobližu dwor-

ca kolejowego.
Wlamywacze w ostatniej chwili

zostali spłoszeni przez dozorcę

nocnego i salwowali się ucieczką.
Mimo natychmiastowego pościgu,
sprawców nieudanego włamania
nie zdołano narazie zatrzymać
Policja prowadzi dalsze docho-
dzenie.
ег

 

Kobiety, dzieci i małżeństwo w ZSSR.
Rosja dzisiejsza—jak wywodzi

inż. Błeszyński w książce „Więcej
prawdy о Scwietach“ — chcąc
występować w roli propagatorki
idei postępowych, nadała swojej
kobiecie równe prawa z mężczy-
zną. Ażeby jednak na polu równo-
uprawnienia prześcignąć wszy”
stkie inne państwa, przeprowadzi-
ła także odpowiednie zmiany w
ustroju życia codziennego.

Kobiecie nikt już w Rosji nie
ustępuje miejsca w tramwaju. Ma-
szynistki dźwigają pale drewniane
narówni z robotnikami portowymi.
Miljony kobiet po pracy uczą się
strzelać, Ale zato dziewczynki,
gdy podrosną, nie będą miały po-
jęcia o gotowaniu i prowadzeniu
domu.

Już teraz istnieje olbrzymia
kampanja, mająca na celu przerzu-
cenie kłopotów gospodarstwa do-
mowego na labryki-kuchnie któ-
1e jedne mogą dostać na zamówie-
nie potrzebne talerze i artykuły
spożywcze. Prywatna osoba nie
ma ani czasu ani możności naby-
cia pożywienia, lub skompletowa-
nia drobnego naczynia.

Równocześnie właściwe orga-
na propagują ideę równouprawnie
nia w sposób krańcowy w rozmai-
tych  odczytach i  ilustracjach.
Wówczas przed słuchaczami z
inteligencji przesuwają się obrazy
przyszłego raju, kiedy ludzie
mieszkać będą w domach-komu-
nach, niczem sanatorjach, a pracu-
jący rodzice będą mogli odwie-
dzać swoje dzieci w żłóbkach'ko-
munach. Gdy już mody nie będzie,
a skala pożywienia będzie dla
wszystkich jednakowa, wtedy na-
stąpi raj bolszewicki i myśl o pie-
niądzach zaniknie.

Tymczasem, dopóki nowe po-
kolenie nie wyrośnie, przepojone
temi zasadami, obecne kobiety
jeszcze tęsknią za skromnemi o-
biadami w domu i nie rwą się wca-
ie do życia hotelowego, bo wiedzą
dobrze, że ono rozluźnia węzły
rodzinne. Zresztą straszny fetor z

Doroczne zebranie
Stow. Właścicieli Restauracyj.
W lokalu restauracji „Zacisze”

odbyło się doroczne zebranie
członków Stow.;właśc. restauracyj
w pełnym jego składzie, co świad-
czy o żywotności tej organizacji.

Po zagajeniu obrad przez pre-
zesa p. Kowalskiego, na prze-
wodniczącego powołano p. Kru-
pieńczyka.

Sprawozdanie z intensywnej
działalności zarządu za ubiegły

rok złożył wyczerpująco p. pre-
zes Kowalski. Sprawozdanie to
zebrani przyjęli bez zastrzeżeń je-

dnogłośnie, wyrażając tem samem
pełne zaufanie zarządowi. W okre-
sie sprawozdawczym zarząd od-
był 15 posiedzeń, cały szereg
konferencyj z władzami i interwen-
jował u czynników urzędowych.

Na wniosek p. Zadarnowskie-
go uproszono p. Kowelskiego o
zatrzymanie nadal stanowiska
prezesa Stowarzyszenia, oraz u-
chwalono pozostawić dotychcza-

sowy zarząd, za wyjątkiem p.

Znosko, który wystąpił z organi-
zacji. Na jego miejsce wybrany

został p. Mandelbaum. Komisja
rewizyjna pozostała również w
dotychczasowym składzie

Powołano komisję w osobach

pp: Kneblewskiego, Zadarnow-
skiego i Kieliszczyka, która zaj-

mie się organizacją uroczystości

w związku z obchodem 10-cio

lecia Stowarzyszenia, kiedy to

nastąpi poświęcenie świeżo ufun-
dowanego sztandaru.

Na wszechpolski zjazd dele-
gatów Stow., jaki odbędzie się w

Warszawie, reprezentację Wileń-

szczyzny poruczono pp. Kneblew-

skiemu i Zadarnowskiemu.

ELEKTROFON
Poznańska 2, róg Wileń-

skiej. — Tel. 14—20.
pea | naprawa akumula-

Naprawa radjoodblorników,. słu-
chawek.

Badanie lamp katodowych.
Naprawa | montaż wszelkiego
O urządzeń elektrycz-
nych.

Solidnie I punktualnie. 382-90

 

T raTEREZES)

szkań domu Nr. 57 przy ul. Zawal-

nej 70-letni J. Szumski, zam. przy

ul. Zawalnej 67, w zamiarze po”

zbycia się życia, wypił większą

ilość esencji octowej.
Zawezwane Pogotowie Ratun-

kowe po udzieieniu mu pierwszej

pomocy lekarskiej, przewiozło go

Wczoraj rano w jednem z mie-do szpitala żydowskiego. „

brudu i nędzy, który panuje obec-
nie w fabrykach-kuchniach całej
Rosji, daje bardzo niemiły przed-
smak przyszłego życia, w którem
kobieta zdobędzie krańcowe rów-
nouprawnienie.

Utajonem marzeniem każdej
kobiety jest posiadanie dziecka. Z
tego powodu, jeżeli się już rozpra”
wia nad prawami i obowiązkami
kobiety, myśl ludzka przechodzi
odrazu do rozważań nad dziec-
kiem.

Otóż w Rosji sowieckiej —
trzeba na to zwrócić uwagę —
znajduje się masa dzieci opuszczo”
nych. Żyją w norach i grotach.
Skupiają się głównie na Kaukazie
i Krymie. Ukrywają się w bandach
rabujących po drogach, albo sa*
mopas żebrzą i kradną w portach.

Należy oddać sprawiedliwość
rządowi sowieckiemu, że czyni on
wszystko, co może, aby wyłapać
grasowników i oddać do przytuł-
ków, względnie umieścić w @0°
mach poprawy.

Dlaczego jednak Rosja dzisiej-
sza posiada tyle dzieci opuszczo*
nych? Na to pytanie krytycy ustro
ju sowieckiego odpowiadają róż”
nie. Jedni są zdania, że najwięcej
przyczynia się do tego rozwiązłość
obyczajów, obok rozpusty, upra*
wianej jako proceder. Drudzy tłu-
maczą ten fakt kilkugodzinnem
trwaniem związków małżeńskich.

Rozwiązłość obyczajów panuje
w Rosji ogromna i właśnie ona
tworzy kadry bezdomnych, ale
proceder prawie całkiem nie
istnieje. Warunki mieszkaniowe
na to nie pozwalają i zaabsorbo-
wanie pracą. Dzień w Sowietach
w urzędach, czy w fabrykach —
jest tak doszczętnie wypełniony
zajęciami obowiązkowemi i „ob-
ciąženiami spolecznemi“, že na nic
innego nie pozostaje czasu. Teatry
zaś i kina, które mogłyby dawać
rzeczy podniecające, muszą zgod-
nie z agitacją sowiecką propago-
wać sztuki o maszynach i sporcie.

A teraz przejźmy do kwestji
małżeństwa w Rosji, tak często
omawianej i krytykowanej. Pozo-
stawiając na uboczu zagadnienie
uczucia, zwalczanego  systema-
tycznie przez bolszewizm nietylko
na tem polu ale i wobec Boga, ro-
dziców oraz dzieci, stwierdzić na-
leży, że zbyt powierzchowną by”
łaby opinja, mówiąca o kilkugo”
dzinnej trwałości małżeństwa so-
wieckiego.

Amerykańskie tempo w roz-
wiązywaniu związków  małżeń*
skich zachodziło w czasach rewo-
lucyjnych. Obecnie ważne mał:
żeństwo, to znaczy zawarte w
urzędzie stanu cywilnego, po
sprawdzeniu paszportów i uiszcze
niu opłaty kilkurublowej, może
być rozwiązane na zasadzie jed
nostronnego żądania męża lub żo*
ny, jednak dzisiaj trzeba już co-
najmniej trzyletniego pożycia mał
żeńskiego.

Dalsze nowe przepisy rozpatru-
ją zabezpieczenie materjalne dzie”
ci. Otóż w razie rozwodu dzieci
pozostają przy matce, ale ojciec
musi łożyć na utrzymanie. Gdzie-
kolwiek się on ruszy, wszędzie
idą za nim nakazy płatnicze i na*
ieżność zostaje ściągana z pensji
bardzo regularnie. Oczywiście nie
obchodziło się bez oszustw.

Znaleźli się tacy ojcowie, któ-
rzy uciekali na prowincję, аБу
choć przez kilka miesięcy, tając
swoje ojcostwo pobierać pełną
pensję. Teraz i na nich przyszła
kolej. Wjydana została ustawa,
która każe surowo więzieniem t.

zw. „lataczy alimentacyjnych",
Z tego wszystkiego widzimy,

że Sowiety zaczynają rozumieć

ważność instytucji małżeństwa, bo
coraz ostrzejszemi więzami grun*

tują trwałość związku małżeń-
skiego. Doszły wreszcie do prze”

konania, że najbardziej nowo-

czesne budowle nie zabezpieczą
węzłów między ludźmi, jeżeli pod

ich fundamentami zakopie się ro”
dzinę, tę najstarszą komórkę spo”
łeczną.

Regulacja narodzin a małżeństwo.
(KAP) Uczony amerykański,

prof. Alfred Cahen z uniwersyte-
tu w Columbji, poczynił niedawno

próby ustalenia wpływu kontroli

urodzin na rozwody. Oto cyfry

obliczone przez prol. Cahena:
63 proc. wszystkich rozwodów

przypada na małżeństwa bez-

dzietne, 20 proc. na małżeństwa o

jednem dziecku, 9 proc. na mał-

żeństwa o 2 dzieci, 3 proc. na

małżeństwa o 3 dzieci oraz 1 proc.

na małżeństwa o ilości dzieci po-

nad czworo. Z powyższego zesta-
wienia widać, że dzieci nietylko

że stanowią łącznik pomiędzy ro-

dzicami, ale jednocześnie są i rę-

kojmią ich szczęścia. W dalszym

ciągu prof. Cahen oblicza, że

większość rozwodów przypada na

trzeci rok małżeństwa i
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Ż KRAJU SPORT Z pogranicza. -
a a

Napad rabunkowy na kupca amerykańskiego. Dziś początek treningów Ё Naradysai AIA
p у A narciarskich. a ostatniem zebraniu zarządu Z pogranicza donoszą, iż z komendantów sowieckich odcin“

Ba.|= IE Ez Kierownictwo sekcji narciar Wil. Okr. Zw. Piłki nożnej nara- rozporządzenia władz moskiew- ków granicznych: Dryssa, Zasław,
d m NIEBT Prz B i už ilość w w dobrach skiej „Ogniska” wspólnie z Ośrod-  dzano się nad sprawami sportu pił skich w ostatnich dniach niespo- Bieholin, Hanowicze i Krylen:
om Hirsza erga. УР WIĘKSZĄ 9 kiem W. F. organizuje szereg kur-  karskiego Wilna. dziewanie zmieniono wszystkich kowo.
mocy wyjęcia szyby w oknie ra-
busie wdarli się do pokoju, w
którym !spał Luis  Nicberg,
obywatel Stanów Zjednoczonych

i złotych i niezatrzymani
nikogo zbiegli.

Rannych  Niebergów znalazł
stary Nicberg, który późno w no-

do domu. Powiado-

przez
sów suchej zaprawy narciarskiej
nietylko dla zaawansowanych za-
wodników, ale i dla początkują-
cych, którzy w ten sposób będą

Wyłonił się projekt stworzenia
w Wilnie jednej silnej reprezenta-
cyjnej drużyny piłkarskiej, która
więcej może miałaby szans niż do

Obława w pasie pogranicznym.

W ostatnich dniach na pogra-
niczu polsko sowieckiem w rejo-

nicznych miejscowościach. Za
trzymano z górą 60 osób, wśród

  
A. P., przybyły w odwiedziny do cy przybył : " пч А > RÓ i c

rodziców. Pierwsza obudziła się mił on niezwłocznie policję, któ- Tośli przed e e ap 7 nie odcinków: Dzisna, Dołhinów, których nie brak agitatorów ko 3

Nicbergowa, która na widok ban- ra zarządziła dochodzenie. W wy: POZZAĆ się z PROBA CCS: w rozgrywkach o wejście do Ligi. Rączki, -Wilejka, Radoszkowicze, munistycznych, złodziei, koniokra*

dytów wsczęła alarm. Wówczas
jeden z włamywaczy uderzył ją
siekierą w pierś. Nicbergowa pa-
dła nieprzytomna na ziemię. Sły-
sząc hałas w pokoju obudził się
również L. Nicberg, którego ban-
dyci uderzyli siekierą w głowę.: оя 3 е : Iskiej, r 2 ‹ ' 2

Mebegzly brwi ona nę wiGwnowem.mioposiei пар clodać Weygy ze do Ка В poi dniami na drgnie” pozio gg "os Ten
Sodlejaniu< dómowników Bari podejrzanych o napad rabunko- wodnicy, którzy w tym roku, bę- Najpoważniejszym argumentem dn е 'Е9‘° w aj iżu Fleksan- nikacyjny sowiecki koło Kocha”

dą mieli dużo pożądanych startów  wypowiadającym się za stworze- rowa spadł samolot międzyna- nowicz okręgu dryskiego, lecący
dyci splądrowali całe mieszkanie.
Nieprzytomnemu L. Nicbergowi

niku pierwiastkowego dochodze-
nia ustalono, iż bandytów bylo
dwóch, zaś trzeci stał na czatach.
Uzbrojeni byli oni wyłącznie tyl-
ko w siekiery.

Sprowadzone psy policyjne
zaprowadziły wywiadowców do

wy. Rannych Nicbergów umiesz-
czono w powiatowym szpitalu.

Okradziony komendant posterunku P. P.

Komendant posterunku P. P.
w Dziewieniszkach pow.wil.-trock. szukiwania, które wyjaśniły, że bycia, odpowiednich ćwiczeń, by  pliwem jest, czy rzeczywiście ta- Kozdrowicz „zatrzymano dwóch szcza w portach morskich. Oszu“

Wsiew.  Kiczewicz nabył nie R, został skradziony przzez o rozpoczęciu sezonu byli oni u ka wyborowa drużyna potrafi osobników, niejakiego Iwana „Mo- stów Moroza i Michniewicza 0sa“
tak dawno nowy rower. W cza- mieszkańca Wilna, Konstantego szczytu formy. dojść do extra formy. roza i Grzegorza. Michniewicza, dzono w areszcie, bowiem udo”

sie urzędowania rower tan stał Rybickiego, który odwiedza wszyst- Ćwiczenia zaczną się dzisiaj o Poważnym minusem jest nasu- którzy wałęsali się w pogranicz- wodniono im, że werbując na ro*

zawsze w przedsionku lokalu, kie targi i prowadzi grę w <U- gugz. 18, a faktycznie o 20, bo  wająca się sprawa treningów i ry- nych wsiach i miasteczkach, gdzie boty włościan, pobierali od nich

gdzie mieścił się posterunek P.P.  kierki. : : przedtem wszyscy członkowie se-  walizacji tej drużyny, bez której prowadzili intensywną agitację za tytułem wydatków manipulacyj:
W dniu targowym, kiedy po- Dotychczas nie udało się te- kcji narciarskiej pójdą do bezpłat- trudno myśleć o jakichkolwiek wyjazdem włościan zagranicę na nych (druki, porta listowe i t. pl

sterunek jest zwykle 'icznie uczęsz-
czany, rower ten znikł z przed-

sionka. Natychmiast wszczęto po-

go specjalistę od loterji cukierko-
wej ująć.

Wyrok na szpiega.

W dniu 24 b. m. wyrokiem
Sądu Okręgowego w Lidzie, zo-
stał skazany na 12 lat ciężkiego
więzienia z pozbawieniem praw

Joachim Bubniewicz za działal-
ność spiegowską na rzecz jedne-
go z państw ościennych.

Sucha zaprawa narciarska ma
ogromne znaczenie, gdyż zawcza-
su pozwala ona na przyswojenie
szeregu ewolucyj narciarskich i
dozwala, gdy spadnie śnieg, nie
uczyć się już, lecz śmiało jeździć
po nieznanym terenie.

Na zaprawę muszą w pierw-

nietylko w Wilnie, ale i w górach.

Chodzi więc o podniesienie formy

najlepszych narciarzy i dlatego
właśnie „Ognisko“ chce już terąz
dać możność swoim członkom od-

nego kina „Ogniska” na ciekawy
obraz i dopiero po kinie udadzą

się do sali gimnastycznej, by roz-

począćsystematyczne ćwiczenia z

myślą o zbliżającym się sezonie.

W czasie gimnastyki przyjmo-

wane są zapisy do sekcji narciar-

skiej „Ogniska”.
Na kurs suchej zaprawy zapi-

Utworzenie jednak jednej silnej
drużyny, prócz plusów, ma bez-
względnie dużo i minusów. Nie
wiadomo więc, czy ostatecznie po
szczególne kluby zgodzą się oddać
najlepszych swych graczy do je-
dnej drużyny, tem samem narazić
się nawet na ewentualny spadek

niem reprezentacyjnej drużyny
jest w danym wypadku wciąż
kwestja wejścia Wilna do Ligi i
egoistycznie zapatrywać się nie
można, ale z drugiej strony wąt:

wynikach.
Najbliższe miesiące rozwiążą

zapewne te wnioski i może z po-
czątkiem wiosny 33 roku zajdzie
w piłkarstwie wileńskiem duża za-
sadniczych zmian.

Sprawa spadku z A. klasy do
B. jest już zdaje się przesądząna.
Spada Lauda i Makabi Barano-

Raków, lwieniec, Rubieżewicze
i Domaniewicze przeprowadzono
generalne obławy na osoby wa-
łęsające się bez celu w  pogra-

Katastrofy samolotów sowieckich.

Z pogranicza donoszą, iż przed

rodowej komunikacji Moskwa —
Ryga — Kowno Królewiec. Dwie

Nowi oszuści grasują wśród włościan.

W rejonie wsi Liniewicze koło

roboty. Tym razem oszuści nie
namawiali i nie skłaniali włościan
do wyjazdu do Rosji sowieckiej,
lecz do państw bałtyckich, gdzie

EESTTCSSTEST TASS SSRS IS SSSRVMITWO ESSIDR

«Cukier krzepi».
„Wiadomości Statystyczne” o-

dów, włóczęgów, żebraków i róż:
nego rodzaju dezerterów i wo
wogóle osób poszukiwanych przeż
organa bezpieczeństwa.

osoby zostały ranne. Również

do Rygi.

podobno pracy jest w bród, zwła”

 po 3 zł. od osoby. Tym sposobem
oszuści zdołali oszukać zgórą 300
włościan i bezrobotnych.

Keklio je OO
—
|

Z.
z

Bójka na zebraniu baptystów. sywać się mogą panie i panowie.  wickie. głosiły, że od 1 października 1931

W ubiegłą niedzielę we wsi mienila się w bójkę. W czasie W miarę zapisów utworzone zo. Lauda zapewne nie będzie r. do 31 - go października 1932 Fa

Tumbry „gm. jažwiūskiej doszło bójki kaznodzieja Kuźniecow i staną specjalne grupy do bardziej i chciała grać wB. klasie i rozwią: przemysł cukrowniczy sprzedał W]|| dl

do bójki w czasie odprawiania niejaki Fiedor Cyniewicz, obici mniej zaawansowanych. = że się definitywnie, dając wszyst dla konsumcji wewnętrznej &

nabożeństwa przez duchownego zostali kijami przez włościan i Zaprawę prowadzą z ramienia kim swoim graczom karty zwol- 298.452 tonn cukru. Wynika z te-

baptystę w zabudowaniach Sta- obrzuceni błotem przez kobiety. „Ogniska”. Kwalifikowani instru- nienia. go, że < do ms27-25 57552GIET pana

nisława Chroszczenki W czasie  Obici baptyści zmuszeni byli przer- ktorzy. mę EMEA PA: a>: a WARSZAWA (Pa:.) 25 X 1932 r.
wygłaszania przez lgnacego Ku-
zniecowa kazania, wśród zgroma-
dzonych włościan i kobiet po-
wstała kłótnia, która szybko za-

wać modły i opuścić prowizo-
ryczny dom modlitwy, gdyż roz-
wścieczone kobiety usiłowały
zdemolować dom modlitwy.

Niesłychany postępek robotników.

W ubiegły poniedziałek w su-
szarni-fabryce owoców Władysła-
wa Treciakowa w Boiesławowi-
czach gm. zaleskiej na tle nie-
wypłacenia zarobków robotnikom,
kilku z nich podburzonych przez
niejakiego Izydora Krawczyka po-
chwyciło zarządzającego suszarnią

Lidzina Stanisława i wywiozło go
na taczce do pobliskiego stawu i
tu w wodzie go dotąd trzymali
zanim nie zobowiązał się opłacić
zaległych zarobków. Policja za-
trzymała Krawczuka oraz dwóch
innych robotników.

 

Zdziczenie wsi.
Z Brześcia donosyą: we wsi

Chojno w czasie zabawy Borys
Janczaruk uderzył nożem w bruch
Charytona Karwackiego, skutkiem
czego wypadły mu jelita. Ranne- Karwacki brał udział w zabawie, łożyńskim zlikwidowano szajkę no do dyspozycji władz šledczo- | A 200 tysięcy ton cukru wywie seek 34,75. Dilcnowska 60 Stabl

go umieszczono w szpitalu sej- lecz nie chciał nic zapłacić or- koniokradów, która okradała z sądowych. ziono za granicę. O tak — „Cu  qzacyjna 54. Warszawska 42,50. Sląsk!

mikowym w Pińsku, Janczaruka  kiestrze. koni wlościan-rolników. Zatrzy- kier krzepi”. 41,25.

     
  

OŻWIĘKOW Dziś! Największy Sukces Swlato- Poświęcenie— Miłość— Śmierć. Ostatnie Interes w centrum mia- =———=-=-=-4

KINO- s E L į © $» | wy. Greza krwawych dni w Rosji Teodozj Sewastopol chwile caratu. Walka armji białej z czer- sta Wilna, w pełnym to-

TEATR woną. W rol. gł' bohaterka f. „Dr. Jekyl" Miriam Hopkins jako tancerka cesarska i George Bancroft jako ma ku, dobrze prosperujący, Co Innego.

ulica Wileńska 38, tel. 926.

zaś przekazano sędziemu śledcze-
mu. Jak wynika z dotychczas
przeprowadzonego dochodzenia,
bójka wynikła z tego powodu, że

„BE

Pożar w suszarni inu.
Antoni Janowicz, robotnik,

pracując przy trzepaniu lnu u J.
Gerszona w Druji zaprószył pod-
czas pracy ogień od papierosa i

spowodował pożar, który z po-
wodu wysuszonych już włókien
prędko rozszerzył się i ogarnął
cały spichrz, przeniósł się na szopę
przybudówki drewniane, w któ-

rych przechowywano owies, żyto
i siemię lniane. Wszystko to pa-
dło pastwą płomieni.

Janowicz, widząc spowodo-
wany przez siebie ogień starał się
go zlokalizować, lecz został sam
dotkliwie poparzony.

Straty wynoszą 8.000 zł.

Koiporter fałszywych monet.
Na targu w Oszmianie ujęto

kolportera fałszywych 2-złotówek,
który usiłował puścić w obieg 4
fałszywe 2 złotówki. Jest nim

Mowsza Gurwicz mieszkaniec Hoi-
szan.

Kolportera fałszywych pienię-
dzy z miejsca aresztowano.

Aresztowanie szajki koniokradów.
W pow. mołodeczańskim i wo-

rynarzebolszewik. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów

mano 6 osób, których skierowa-

dający duży dochód (Che

nastym więc roku niepodległości,
a w siódmym roku ery „sanacyj-

nej' obywatel polski spożywa na
miesiąc przeciętnie 75 dkg. cukru.

„Naprzód”* przypomina, że w
okresie głodu wojennego przydzie-
lono 1 kg. cukru miesięcznie na
każdego obywatela, ni licząc przy”

działu cukru na cele przemysłowe.
Wtedy podczas wojny oburzano
się, że 1 kilo cukru na miesiąc —

to mało.

Za czasów „sanacji! 75 deka wy
starczy! A. ta cyfra zmniejsza się,
bowiem we wrześniu b. r. cukro-
wnie wysłały na rynek tylko
17.853 tonny cukru. Czyni to 55
deka na głowę. Połowę tego co w
czasie wojny!

Waluty i dewizy:
Belyja 114,10—  44,40—123,84.
Holandja 359,30—367,20 - 358,40.
Losdyn 29,30—29, 0 —.9,40— 29,10
Nowy York kabei8,915-—2,933 —-6,895.
Paryż 35,06 — 35,15—34,97,
Szwajcarja 1/2,35 -172,78—171,92.
włochy 45.65—45,88-— 45,42
Berlin 212,00.

Papiery procentowe:
3 „ poź. budowla a 33,20—39,30.
41, inwestycyjna 96,:0- 95,75.
50|, kenwers. 40.
6',, dolarowa 56 EC
4% dolarowa 50,60—50,70
Ti, stabil. 53,75—56—53,50.
4,5% L. Z. ziemskie 37,50.
4,5% L.Z. m. Warsz. 44,75
8, L.Z. m. Warsz. 57— 53—59,25.
10% L. Z. m. Lublina 56,50.
8 | L. Z. m. Piotrkowa 52,50.

Akcje:
bank Polski 82,75— 83,75—83,:50
Pożyczki polskie w Nowym Torkr

 

© godz. 4, 6, 8 i 10,20 w sobotę i niedzielę o godzinie 2. miczną pralnię, plisowal- — Wezoraj była zupa
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jazdu. res w — Nie, mój drogi, GÓRNOŚL Ą SKI |
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В. M. STEPHENSON. | fa x OBR DU) ipojechał w kierunku Bath. Mamy świadectwo nie: z bardziej niekonsekwentnem postępowaniem? Detektyw - inspektor Jackson ciągnął dalej:

4 A > bardzo wiarogodne, že tam przyjechal, ale žadnego, —Gdyby to był głupiec, tobyśmy go już dawno -— Dwa dni temu doktór Thornton pojecha!

tiū nó U 1š2ėlti że pojechał dalej. | у : nakryli — odpowiedzial prawie z irytacją Jackson, autem do Birmingham. Napewno był sam. Umówi

—Jak daleko jest z Glastonbury do Creditonu? Napewno działa podług ściśle obmyślonego planu. się z iekarzem z sąsiedztwa, żeby go zastąpił, Wstą”

—Dlaczego?

— Bo w takim razie dotarłby do tej farmy zaraz
pierwszej nocy. Dlaczegoby tam siedział aż cztery
dni, kiedy wiedziai, że każdy dzień jest dla niego
ważny? Wiedział również, że w okolicy wrzosowisk
musiano rozciągnąć nadzór nad odosobnionemi do“
mami. Nie! Mógł uciekać nocami wzdłuż linij kole-
jowyzh dla lepszej orjentacji w kierunku, a w dzień
ukrywać się i żywić na polach.
— Po tym rabunku zniknął i dopiero dał znać

o sobie po czterech dniach. Czy tak?
— było kilka raportów — odparł Jackson —

ale wszystkie wątpliwe. trop odnalazł się dopiero
koło Glastonbury.
— Podobno kilka tropów?
— Tak. Osobnik odpowiadający rysopisowi po-

silił się w karczmie we wsi Meare. Gospodyni zau-
ważyła, że miał miękki kapelusz, naciągnięty glębo-
ko na oczy. Potem zauważono go kilkakrotnie mię-
dzy Meare i Glastonbury. W. tem ostatniem mieście
„zaopatrzył się obłicie w żywność i kupił mapę.

Mikrotce potem ukradł rower zostawiony przed
oberżą, W, Wiells kupił paliwa do lampki rowerowej

—Około sześćdziesięciu mil.
—Ciekawe — rzekł szef. — Między temi dwo-

ma miastami nie widziano nikogo odpowiadającego
rysopisowi, chociaż wszyscy policjanci wioskowi do-
stali polecenie, żeby czuwali dzień i noc i legitymo-
wali wszystkich podróżnych. Musiał widocznie wę-
drować polami. Nie znał tej okolicy i nie miał mapy,
boby jej nie kupował. Był w ubraniu, które opisano
w rysopisie. A jednak zrobił sześćdziesiąt mil w pro”
stej linji w ciągu czterech nocy, bo napewno szedł
tylko nocami. Nadzwyczajne!

-— Walters ma opinję świetnie wysportowane-
go — zauważył Jackson. — W Cambridge słynął ja”
ko jeden z najlepszych footbalistów.
— Zastanówmy się jeszcze nad jego zachowa”

niem — rzekł szef. — Jeżeli pańska teorja jest zgod-
na z prawdą, to nasz zbieg odbyi w ciągu pięciu dni
marsz dziewiętnastomilowy, a potem, w ciągu czte-
rech — sześćdziesięciomilowy. To wszystko tak
przebiegle, że go nie poznano. Potem pozwolił sobie
na ryzykowną niedbałość, bardzo niepochlebną dla
policjj somerseckiejj Potem znów przyczail się
chytrze i znikł razem z rowerem,to jest rzeczą, któ-

rą niełatwo ukryć. Czy pan kiedy miał do czynienia

Wędruje do kogoś, czy dokądś i uważa, że przystan*
ki i nagłe rzuty są bezpieczniejsze, niż równomierny
marsz. O ile będzie się ukrywał, to możemy go nie
znaleźć, ale niech tylko spróbuje dotrzeć do swoich

, przyjaciół, będzie nasz. Będąc w więzieniu korespon-
dował tylko z trzema osobami, z matką, zamieszkałą
obecnie w Betfordzie, z młodym Godirey'em z Mal-
ling i z doktorem Thorntonem z Cotsham. Wszyscy
troje są pod ścisłą obserwacją.

— Kogo najwięcej podejrzewacie?
— Godfrey'a, bo zaraz na drugi dzień po uciecz-

ce Waliersa pojechał do majątku ojca, do Malling w
Sussex i dotychczas tam siedzi. A bawił właśnie na
dłuższej wizycie u znajomych, skąd, jak nam się uda-
ło dowiedzieć, wyjechał przed czasem. Bawił się
bardzo dobrze i usprawiedliwiłswój przyśpieszony
wyjazd powodem fikcyjnym, bo i tegośmy się dowie-
dzieli. Zasięgaliśmy języka u gości i służby. Dalej
w ciągu ostatnich dwóch dni otrzymałem bardzo
znaczące raporty.
— No!?

* — Tak, nie miałem zamiaru nudzić pana niemi,
gdyż nie są jeszcze sprawdzone, ale jeżeli pan chce...

Szef skinął głową. '

„MW Birmingham dowiedziano się, że zostawił auto

pił do niego po drodze. Takie rzeczy załatwia się
zawsze na kilka dni zgóry. Z tego wynika, że Thorn“
tonowi wypadła jakaś bardzo nagląca i nieprzewi”
dziana sprawa. Wrócił do Cotsham po północy:

w garażu w okolicy dworca i kupił bilet do Londynu
Co robił w Londynie — dotychczas niewiadomo:
Wczoraj jeden z naszych agentów w Cotsham namó
wił jakąś jejmość, żeby zapytała go, gdzie był po”
przedniego dnia. Odpowiedział, że w Birmingham
dokąd jeździł po zakupy i że został na cały wieczóf
ze względu na teatr. Ale zapomniał tytułu sztuki
którą grano i nazwisk aktorów. Gdy go zapytała
o treść sztuki, wpadł w gniew.
— (Ciekawe! — rzekł szef. — Trzeba, żeby tam

mieli na niego baczne oko.
— Wczoraj — ciągnął Jackson — otrzymaliśmy

ciekawe informacje, dotyczące ruchów Godirey'ai
tem ciekawsze, że ten młody człowiek siedział w do
mu kamieniem do ucieczki Waltersa.
— Czy to jest pewne?

(C. d. n.)
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