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Ztoie 
Jest w ostatnim „Matin'* charaktery- 

styczny artykuł z Nowego Yorku Steia- 

na Lausanne. Artykuł relacjonuje Pary- 

żowi ostygnięcie tych sympatyj, jakie 

dla Francji miało zawsze centrum finan- 

sjery amerykańskiej Wall Street. Powód? 

Powód — mówi Lausanne — jest ten 

że w ciągu obecnego roku, gdy dolar 

był bliski zachwiania, Francja zaostrzyła 

tę sytuację, odwołując do siebie z powru 

tem swoje złoto trzymane w bankach 4- 

merykańskich. Pamiętamy z przed mie- 

sięcy te ciągłe wiadomości o nowych 

transportach złota, jakie z portów Ame- 

ryki płynęły ku Staremu Lądowi, przy- 

pominając dawne bardzo czasy korabli 

pod hiszpańską banderą, odsyłających 

Madrytowi złupione złoto konkwistad>- 

rów. 

Lausanne dał zachmurzonym Yank2- 

som cały szereg wyjaśnień, ale najważ- 

niejsze z nich było to, co oczywiście po 

traktował bez większego nacisku. Że zło 

to Banku Francuskiego nie było w prze- 

ważnej części ani własnością Banku, ani 

własnością Francji, ale stanowiło załóg 

kapitałów obcych, powierzonych bez- 

pieczniejszej Francji. Kapitał jest lękii- 
wy: może dlatego, że są w nim miljono- 
we, a długoletnie oszczędności szerokicii 
mas. Na pierwsze podejrzane szmery 

kryzysowe w Ameryce postanowił stąd 

uciec, nim, jak w Niemczech, w postaci 

„zamrożonych kredytów* droga nie bę- 

dzie zamknięta. Żale Amerykanów są 

wprost niepoważne: gdyby Francja nie 

wycofała była „swego“ złota, to to sa- 

mo złoto wycofaliby od niej jej depozy- 

tarjusze: amerykańskie wkłady Banku 

Francji przestały być dla nich bezpiecz- 

ne. > 
75 miljardów franków w złocie — o- 

to obeena rezerwa Banku. Tym 75 unii- 

lardom poświęcił obecnie ciekawy repot- 

taż znany amerykański dziennikarz. H. 

R. Knickerbocker. Knickerbocker — ta 

dziś ta wskazówka na zegarze zaintereso 

wania Yankesów, człowiek odgadujący 

najlepiej, jaki jest popyt zainteresoawnia 

jego rodaków. Ta wskazówka zatrzyria 

ła się już na piatiletce i zatrzymała się 

na sytuacji niemieckiej. Ta wskazówka 

stoi teraz na Paryżu, na lochach Bangu: 

de France, na tem największem dziś na 

świecie skupisku złota, tych 75 milja*- 

dach. Nie można nawet powiedzieć, by 

to było, jak pisały dzienniki „złoto Fran 

cji*. To jest najzupełniej złoto świata. 

Jest to taki skrzep w organizmie gospo- 

darczym , jak jest skrzep krwi w orga- 

nizmie ludzkim: zbiegł się tu z różnych 

stron organizmu, w to  najbezpiecznisj- 

sze miejsce, zataił, zwarł w jedną ma- 

sę.i—nie krąży. 
* * * 

To, aby złoto nie krążyło, tezauryza- 

cja — są to rzeczy, które na tak ogran'- 

ną skalę nie są w pełni możliwe. Złoto 

trancji więc zużywane jest na inwesty- 

cje, inwestycje minimalne w zestawieniu 
2 tą siłą pieniądza, jaką rezerwy Banku 
1-pie.tntują, olbrzymie, jeśli, je porów- 
ramy z innemi krajami w chwili obec- 
nej. vą to wszystko inwestycje f ::ncu - 

skie. Ani jednej nie dokonywa się poza 

Francją. Losy przyznanej już transzy po- 

życzki na magistralę węglową Gdyni są 
tego ilustracją. Daremne zabiegi Rumu- 
nji jeszcze jedną. Ale Francja nie inwe- 
stuje nawet we własnych kolonjach. (- 
granicza się do metropolji. 

Inwestycją taką na największą skalę 
było Kembs, budowa tamy na Renie, К: 

nału reńskiego i gigantycznej  turbino- 
wej elektrowni. Budowę jeszcze w 19 27 
roku obliczaną na dziesiątek lat pchnię- 

to nagle, bardzo silnie, naprzód. Jeszcze 

niedawno nie słyszeliśmy nic o Kembs, 

a tak wiele o Dnieprostroju. To było 

właśnie racją, że dzieło francuskie była 

budowane miarowo, rozłożone na bardzo 

długie raty, planowo, a sowieckie było 

właśnie nieplanowem, jakby wzniesione 

jakimś atakiem, z gorączkowym pośpie- 

chem, by nadążyć z tym monumental- 
nym pomnikiem, przed załamaniem siż 

ustroju, który w takich właśnie dziełach 
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stawy 
szuka ostatniego swego uzasadnienia, le- 

gitymacji. I dopiero w ostatnim roku na- 

pór nagromadzonych we Francji kapita- 

łów stał się dzięki kryzysowi gdziein- 

dziej, tak wielki, że naraz stadja budo- 

wy rozłożone na lata przebyto w miesią- 

cach. Czytając prasę francuską, ima 

się wrażenie, że Kembs rozpoczęło taką 

fazę przelewania się przez brzegi tej zbyt 

wielkiej nawet na Bank Francji masy zło- 

ta. Każdy dzień przynosi inauguracje no- 

wych inwestycyj. Są to w znacznej mie- 

rze społeczne. W ubiegłą sobotę jest to 

wielki szpital w Lens. Kiedyindziej jest 

to takie sprawozdanie, jak obecnie mi- 

nistra rolnictwa,, roztaczające przed na- 

mi obraz pomocy kredytowej Kasy Na- 

rodowej Kredytu Rolnego: w jednej tyl- 

ko połowie 1932 roku pożyczek krótko- 

terminowych na 1035 miljonów  fran- 

ków, o dłuższym nieco terminie 891 mi- 

ljonów. Sprawozdanie mówi o rozbudo- 

wie sieci elektrycznej na 7000 nowych 

gmin z 3500000 mieszkańców, z'460 mi- 

Ijonami franków. Jest to tylko jedno źród 

ło. Francji jako metropolji nie uważano 

temu lat pięć i dziesięć za kraj inwesty 

cyjny, jakim były Niemcy, jakim miała 

być kiedyś, z czasem, Rosja. Dziś Fran- 

cja jest jedynym bodaj krajem, gdzie są 

inwestycje, jeśli nie z chęci inwestowa- 

nia, to poprostu jakby z musu: wielkie 

go nagromadzenia kapitału w praktyce 

nie spotyka się nigdy bez pewnych inwe 

stycyjnych pokus. 8 

Poza Francją łakniemy pieniądza: we 

Francji jest nieomal głód inwestycyj. 

Granicą ich. jest jednak tylko Kembs, tył 

ko ów Ren: poza Ren się nie idzie. I 

gdyby szukać racyj, dla których zalęk- 

nione kapitały wyraziły swe votum zau- 

fania właśnie Francji, to racje te uosob- 

nićby się mogły w dwóch ludziach, jak- 

że różnych: w Briandzie i w Weygan- 

dzie. Wyda się to paradoksem, nawet nie 

tyle to twierdzenie, co to zestawienie. 

Briand — to był we Francji inaugurator 

polityki Locarna, pojednania, pokoju, 

jak Weygand właśnie tak obecnie os. 2 

atakowany przez pacyfistów i  socjali- 

stów, jest symbolem nieufności do Lo- 

carna, do pokóju bez zbrojeń Francji, do 

rozbrojenia, odosobnienia Niemiec. A jed 

nak ta pojednawczość Quai d'Orsay i 

ten „militaryzm* sztabu generaln:go 

miał za skutek to jedno: — wzbudził 

wiarę w pewność, w bezpieczeństwo 

Francji. Kapitał międzynarodowy  wie- 

dział nietylko o tem, że Francja jest pe'- 

na najbardziej pokojowych, praktycznie 

pokojowych zamierzeń: wiedział, że jed- 

nocześnie olbrzymim łańcuchem forty:i- 

kacyj oszańcowała się od wschodu. = 

Briand i Weygand byli ludźmi, których 

bardzo różna praca zeszła się na ten sam 
rezultat. 

Xawery Pruszyński. 
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jajniz z Polską w debatach [zby francnskiej "= 

PRZEDSITAWICIELSTWA: 
   3RASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
PuENIAKONIE — Bufet Koiejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzimierow 

NIEŚWIEŻ — uj. Ratuszowa — Księgarnia jeiwińskiege, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N,.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
GSZMIANA — Ksłęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgamia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

GRÓDNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

      

    
   

      

    

STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, i 

HORODZIEJ = e „Kolejowy и К; SIS ! SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 13, TWIENIEC — Skiep tytoniowy — S, Zwierzyński, Н Is Е 1 Roi i uz KLECK — S „Įednošė“ i ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Meja 
ŁIDA ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, i WILEJKA POWIATOWA —- ul, Mickiewicza 24, r, fuczewskź. 

U04ŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 3 WARSZAWA — tuw, Księgaraj Ko, „Ruch“, 

GGŁOSZEŃ ilimetrowy jednoszpałtowy na sronje 2-ej ij 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr, Komun,katy oraz 
i Ge milime! Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc, drożej, 
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Atak komunistów. — Protest premjera Herriota 
PARYŻ PAT. — Debaty o rozbroje- 

niu ściągnęły do Izby duże tłumy publicz 
ności. Większość ministrów i deputo- 
wanych przybyła na posiedzenie. 

Komunista Chausseigne wyraża ubo- 
lewanie, iż propozycja Hoovera nie zo- 
stała wzięta pod uwagę. Mówca krytyku 
je sojusze Francji, zwłaszcza z nareda- 
mi wschodniemi, którym — jak zazna- 
cza — Francja udzieliła miljardowych 

  

ZWOŁANIE SEJMU 

Stim. Mówca wymienia dalej Rumunję i 
Polskę, nazywając je narodami  militar- 
nemi. Zdanie to wywołuje protesty na 
licznych ławach. Przewodniczący przywo 
łuje mówcę do porządku. 

Premjer Herriot protestuje energicz- 
nie i oświadcza: „Jedno z tych ma- 
carstw — największym w świecie wysił 
kiem zdobyło niepodległość i zawdzię- 
cza ją bohaterstwu swych synów (okla- 

i SENATU 
na dzień 31 października r. b. 

WARSZAWA PAT. — Dzisiaj o go- 
dzinie 10 przed południem przybył do 
gmachu Sejmu szef Biura Prawnego pre 
zesa Rady Ministrów dr. Piętak i dorę- 
czył p.p. marszałkom Sejmu i Senatu, 
wraz z odnośnem pismem p. prezesa Ra 
dy Ministrów, zarządzenia Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dn. 27 bm. zwo 
łujące Sejm i Senat na sesję zwyczajną 
od 31 października rb. 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej w sprawie zwołania Sejmu na 
sesję zwyczajną 

Na podstawie art. 25 konstytucji zwo 
łuję Sejm i Senat do m. st. Warszawy 
na sesję zwyczajną od dnia 31 paździer 
nika 1932 roku. 

Reorganizacja Najwyż. 
WARSZAWA 28-10. (tel. własny). 

— W najbliższym Dzienniku Ustaw uka- 
że się dekret Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, reorganizujący Najwyższy 
Trybunał Administracyjny. Dekret prze- 
widuje m. in. w ciągu dni 14 od dnia 
wejścia w życie nowego rozporządzenia 
utworzenie kolegjum  administracyjnego, 
opartego na nowych przepisach. Z dniem 
tym kończy się okres urzędowania do- 
tychczasowego kolegjum  administracyj- 
nego. Rozporządzenie pozostawia zasadę 
trybunałów okręgowych i zachowuje 
istniejące sądownictwo administracyjne 
w b. dzielnicach pruskich. Ponadto je- 
den z przepisów postanawia, że pelao- 
mocnicy osób czy instytucyj, którzy 
wnieśli skargi do Trybunału przed 1-ym 

Warszawa dnia 27 października 1932 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej 
(—) IGNACY MOŚCICKI. 
Prezes Rady Ministrów 

(—) PRYSTOR 
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej w sprawie zwołania senatu na 
sesję zwyczajną 

Na podstawie art. 37 konstytucji zwo 
łuję Senat do m. st. Warszawy na 
sesję zwyczajną od dnia 31 października 
1932 roku. 
Warszawa dnia 27 października 1932 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(—) IGNACY MOŚCICKI. 
Prezes Rady Ministrów 

(—) PRYSTOR 

Trybunału Adminisir. 
kwietnia rb. mają w ciągu trzech miesię 
cy od chwili wejścia w życie rozporządze 
nia zgłosić pisemne oświadczenie, czy 
skargi swe w dalszym ciągu popierają. 
WF"razie braku takiego oświadczenia — 
sprawa zostanie. umorzona. 

Przepis ten umożliwi zmniejszenie io” 
ści spraw zaległych. Prócz tego dla u- 
sprawnienia działalności Trybunału roz- 
porządzenie zawiera przepis, upoważnia- 
jący przewodniczącego Izby na czas do 
1-go stycznia 1935 roku do przekazywa- 
nia spraw, nie budzących żadnych wąt- 
pliwości prawnych do rozstrzygania jed- 
nemu sędziemu. 

Dekret wejdzie w życie z dniem 15 
listopada rb. 

=D 

Dalsze zaburzenia © Londynie 
Marsz na parlament — 77 rannych 

LONDYN PAT. — Po wczorajszych 
zaburzeniach, wywołanych przez bezro- 
botnych, trwa w Londynie bardzo siine 
wrażenie. „Głodomorzy* którzy: przy- 
byli do Londynu, pozostaną tu jeszcze 
przez parę dni. Pobyt ich da niewątpii- 
wie okazję do dalszych zaburzeń, — W 
poniedziałek wieczorem ma być ogłosza- 
na w Izbie Gmin interpelacja niezależ- 
nych socjalistów, żądająca, aby Izba u- 
dzieliła posłuchania delegacji bezrobot- 
nych. W razie odrzucenia tego żądania 
zapowiedziany jest na wtorek marsz na 
parlament. Dzień ten będzie prawdopo- 
dobnie najbardziej krytycznym, o Ile cho 

  

dzi o spodziewasy napór mas bezrobot- 
nych, 

LONDYN PAT. — Na posiedzeniu 
izby Gmin minister spraw  wewnętrz- 
nych Gilmour oświadczył, że podczas ma 
niiestacyj wczorajszych w Hyde Parku 
19 policjantów odniosło rany, w tem 
2-ch ciężkie. Z pośród manifestantów od 
niosło rany 58 osób. Minister mówił z 
wielkiem uznaniem 0 policji, która w 
sposób łagodny i taktowny czuwała 
nad pochodem bezrobotnych. Rozruchy 
wywołały czynniki, które nie stanowiły 
prawdziwych uczestników marszu giod- 
nych. i 

Nowe plany rządu von Papena 
Likwidacja ministerstw pruskich. — Mała reforma Rzeszy 

BERLIN PAT. — Gabinet Rzeszy ob- 
radował 25 bm. przez cały dzień nad u- 
stosunkowaniem się do dawnego rządu 
pruskiego oraz nad zarządzeniami, zmie- 
rzającemi do stopniowego zniesienia se- 
parztyzmu między rządem pruskim a rzą 
dem Rzeszy. Wynik obrad narazie nie 
jest znany. 

Z kół poiniormowanych zapewniają, 
że przed rezultatami jutrzejszych roz- 
mos: premjera Brauna z prezydentem 
Rzeszy Hindenburgiem, przy których ma 
być obecny kancierz Rzeszy von Papen, 
gabinet nie ujawni swych postanowiet:. 
Rząd Rzeszy w każdym razie pragnie u- 
niknąć wydania nowego dekretu i ma 
oprzeć się na dotychczasowych  pelno- 
inocnictwach komisarza rządowego w 
Prusiech, oraz na dekrecie o przeprowa- 
dzetiu oszczędności w administracji. 

Bezpośrednio po zakończeniu się ob 
rad, gabinetu kanclerz Papen przyjęty 
został na audjencji przez prezydenta 
Hindenburga. Jednocześnie obradował ko 

bitet pruski pod. przewodnictwem pre- 
mjera Kravna. Jak wynika z ogłoszonego 
komunikatu, rząd pruski sinterwenjow 1ł 

u właściwych czynników Rzeszy w tym 
kierunku, aby nie podejmowaiu rezstrzy 
gających decyzyj w Sprawię ew utuai- 
nych «man w administracji pruskiej bez 
dprzedniego porozumienia się z miaro- 
dajnyn. rządem krajowym. Podstawę do 
tego porozumienia stworzyć ma audjen- 
cja u prezydenta Rzeszy. 

W kołach zbliżonych do rządu pru- 
skicgo panuje przekonanie, że daleko idą 
cy plan rządu Rzeszy, zmierzający do 
połączenia ministerstw pruskich, z odpo- 
wiedniemi instancjami Rzeszy oraz 
zmniejszenia liczby ministerstw pruskicu, 
stanowi przyswojenie sobie przez rząd 
Rzeszy suwerennych praw Prus, przysłu 
gujących — według wyroku lipskiego 
wyłącznie dawnemu rżądowi Brauna. 

BERLIN PAT. — żywo komentuje 
się ostatnie projekty rządu Rzeszy w spra 
wie nowego uregulowania stosunków w 
Prusach. Prasa demokratyczna nazywa 
dzisiejsze oświadczenie rządu pruskiego 
protestem przeciwko zamierzeniom rządu 
Rzeszy. Szczególnie zdecydowane stano- 
wisko zajmuje prasa bawarska, która pi- 
sze, że przeprowadzenie t. zw. małej re- 

formy Rzeszy drogą unifikacji mini - 
sterstw w Prusach doprowadzi niechyb- 
nie do nowego koniliktu, który znowu 0- 
przeć się będzie musiał o Trybunał sta- 
nu w Lipsku. W reformie tej upatruje 
się niebezpieczeństwo dia federalnego 
charakteru Rzeszy. 

057 

Hitieryzm w szkołach średnich 

WIEDEŃ. PAT. — W gazowni Leo- : 
poldach pod Wiedniem wydarzyło się w 
dniu. 28 bm, charakterystyczne zajście, 
rzucające światło na stosunki polityczne, 
panujące w Wiedniu. Gazownia była zwie- 

dzana przez liczne grono uczniów szkół 
średnich wraz z profesorami. Uczniowie 
rozrzucili po gazowni ulotki hitlerowskie, 
z symbolem hitlerowskim swastyką. Obu- 
rzeni robotniey socjaliści zagrozili straj- 
ikiem, a nawet częściowo porzucili pracę. 
Dyrekcja gazowni, dowiedziawszy się o 
zajściu, doradziła uczniom, aby opuścili 
gazownię, co ci uczynili. Prasa lewicowa, 
omawiając zajście, stwierdza, że wśród 
młodzieży szkolnej uprawiana jest nieu- 
stamna propaganda hitleryzmu. э 

  

—— 

ski ze wszystkich stron).  Internacjona- 
lizm nie polega na obrażaniu narodów, 
zwłaszcza, gdy się mówi o Polsce, która 
jest symbolem męczeńskiego narodu! — 
(żywe oklaski. „Polska ——mówi dalej 
Herriot — była trzykrotnie oiiarą naj- 
straszliwszego imperjalizmu i Francja 
może się tem szczycić, że swego czasu 
przygarnęła jej synów. Odwołuję się —- 
przemawia dalej premjer — do opiaji 
współczesnych demokratów, którzy z u- 
wielbienia dla Polski stworzyli tradycję 
dla każdego Francuza, specjalnie zaś dia 
republikanina (żywe oklaski na wszyst- 
kich ławach). 

Chausseigne odpowiada, że nie 
chciał ugodzić ani w naród polski, ani w 
rumuński. Nie można jednak — jego zda 
niem — liczyć na sojusze z temi naroda 
mi, gdy się mówi e bezpieczeństwie. 

Następnie dep. Bium zarzuca rządo- 
wi, iż postawił on na pierwszym pianie 
kwestję bezpieczeństwa zamiast równo- 
uprawnienia zbrojeń. Dalej wyraża zado 
wolenie, iż plan francuski będzie złożony 
w Genewie w określonym terminie oraz 
że rząd powziął decyzję w sprawie tego 
planu samodzielnie. Życzeniem socjali- 
stów jest, by plan francuski przyjęty był 
przez wszystkie mocarstwa. Odmowa 
Niemiec wywołałaby jednomyślną геак- 
cję. Mówca pokłada wielkie nadzieje w 
Lidze Narodów. Dyskusja toczy się w 
dalszym ciągu. 

Ustawa skarbowa 
na 1933—34 

WARSZAWA 28 10. (tel. własny). — Do- 
wiadujemy się, że projekt ustawy skarbowej 
ną rok. 1933—34 przewiduje, iż otwieranie kre- 
dytów nieobjętych budżetem może nastąpić na 
wniosek ministra Skarbu, «chwalony uprzednio 
w drodze ustawodawczej, jednak pod warun- 
kiem, że równocześnie uzyskane będzie wy- 
starczające pokrycie na otwarcie danego kredy 
tu. Przed uchwaleniem danego wniosku wolno 
robić wydatki na cele nie przewidziane w bud 
żecie ałbo też na cełe przewidziane, 'ecz w 
granicach wyższych, niż je określa budżet, gdy 
nastąpiła konieczność wymagająca natychinia- 
stowego asygnowania sum ze skarbu panstwa 
— wydatek taki jednak powinien opierać się 
na uchwale Rady Ministrów, która w ciągu ty 
godnia obowiązana jest ogłosić tę uchwałę w 
„Monitorze Połskim* i przesłać ją do wiado- 
mości Najwyższej Izby Kontroli oraz przedio- 
żyć Sejmowi wniosek w sprawie kredytów 
dodatkowych. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że projekt 
ustawy skarbowej zawiera upoważnienie @а 
ministra skarbu, który ma prawo na wniosek 
właściwego ministra względnie marszałków 
Izb Ustawodawczych i prezesa Najwyższej Iz 
by Kontroli przenosić kredyty między paragra- 
fami, obejmującemi wydatki, związane z nor- 
mainym tokiem administracji. 

Przeniesienia te nie mogą być dokonywane 
celem zwiększenia wydatków na uposażenia. 

Minister Skarbu może powiększyć wydatki 
na śpłatę diugów państwowych oraz wprowa- 
dzać zmiany w planach finansowo - gospodar- 
czych przedsiębiorstw państwowych, o ile te 
zmiany nie spowodują zmniejszenia się wpłat 
do Skarbu Państwa. Ё 

—0 — 

Jednolite postępowanie 
egzekucyjne 

Nowe rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

WIARSZAWA. PAT. — W Nr. 93 Dz. 
Ustaw Rzeczypospolitej z dnia 28 paźdz. 
1932 r. ogłoszomo wozpowządzenie Prezy- 

denta Rzeczypospolitej z mocą ustawy z 
dnia 27 paźdz. 1932 r. o sądowem postę- 
powaniu egzekucyjnem. * 

Prawo to ma bardzio poważne znacze- 
mie dla Życia gospodarczego kraju, gdyż 
ostatecznie reguluje i kodyfikuje obowią- 
zujące dotychczas ustawodawstwo na tere- 
mie Rzeczypospolitej, które ma każdym z 
obszarów byłych zaborów było różne, Roz- 
porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

opracowane zostąło na podstawie projektu 
komisji kodyfikacyjnej i przy ostatecznej 
redakcji uległo tylko niekitórym zmianom, 
przeprowadzonym w Ministerstwie Spra- 
wiedliwiości, przyczem zaznaczyć należy, że 
ujednostajniając sprawę sądowego postę- 

powania egzekucyjnego. ustawa ta opie- 

zala: się na dotychczasowych dośw iadcze- 
ach ustawiodawstwa austrjackiego, nie- 

mieckiego i rosyjskiego, odrzucając ujem- 
nie strony ych ustawodawstw, a starając 
się wprowadzić ulepszenia do ich walorów 
pozytywnych z puniktu widzenia prawnego 
i życiowego. 

Jeśli chodzi o zmiany, które wprowa- 
dza nowe prawo do dotychczas obowiązu- 
jących ustaw, należy podkreślić zasadni- 
czą zmiamę, wprowadzoną na terenie by- 
łego zaboru 'austrjackiego, polegającą ma 
tem, że wprowadzono do naszych woje- 
wództw południowych nieznane tam do- 
tychczas umzędy komorników, kltórych 
funkcje wykonywali niżsi urzędnicy sądc- 
wi na każdorazowe postanowienie sędziego 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypos- 
politej zawiera 357 paragrafów, które po- 
dzielone są na caly szereg rozdziałów 

   

żej. Ogłoszenia cyirowe i tabcłaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjruuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

LEGRAMY 
16-LECIE FASZYZMU 

RZYM. PAT. Mussolini dokomuł 
wczoraj szeregu aktów inauguracyjnych, 
związamych ze zbliżającą się rocznicą 10- 
lecia faszyzmu. Pod przewodnictwem Du- 
ce odbyła się inauguracja kaplicy, poświę- 
conej zmarłym faszystom oraz otwarcie 
mowej autostrady, nazwanej „drogą mor- 

ską”, a prowadzącej od stóp Kapitolu do 
Ostji. Wreszcie w gmachu dyrekcji gene- 
walnej partji faszystowskiej dokonał Mus- 
solini inauguracji 2 tablie pamiątkowych 
ku czci 45 faszystów, zamordowanych za- 
granicą. Zasłona została zerwana przez 3 
członków organizacji młodzieży Balila. 

GANDHI NIE BĘDZIE ZWOLNIONY 

LONDYN. PAT, — Przywódca muzuł- 
manów w Indjach zwrócił się do wicekróla 
o wypuszczenie Gandhiego z więzienia, ce- 
le mumożliwienia mu wzięcia udziału w na- 
radzie muzuimańsko - hinduskiej, jaka 
zbierze się 5 listopada w Allahabadzie w 
sprawie podziału mandatów w przyszłych 
izbach ustawodawczych. Wicekról odpo- 
wiedział, że tylko i o ile Gandhi wyrzeknie 
się cywilnego nieposłuszeństwa, zaleci wy- 
puszczenie go z więzienia. Ponieważ jednak 
mai to się nie zanosi, Gandhi pozostanie w 
więzieniu i ani w konferencji muzulmań- 
skiej, ami w: londyńskiej konferencji O- 
krągłego Stołu udziału nie weźmie. 

ZBRODNIA W WIĘZIENIU 

WIEDEŃ, PAT. — Dzienniki wiedeń- 
skie donoszą z Sofji, że pewien macedoń- 
czylk, zasądzony na dożywotnie więzienie 
zastrzelił wczoraj w więzieniu w Sofji dru- 
giego więźnia — który również odsiadywał 
karę za zamordowanie pewnego macedoń- 
czyka, Morderca oświadczył, że czynu swe- 
go dokomał ma mozkaz zewnętrznej maice- 
dońskiej rewolucyjnej organizacji. Broni 
dostarczono mu w czasie rozprawy na sali 
sądowej. 

Zamordowany należał do grupy Proto- 
gerowa i dokonał w lipcu br. na ulicy So- 
fji zamachu ma pewnego artystę, biorąc ga 
za. deputowanego macedońskiego. Z tego 
powodu na rozkaz przeciwników politycz- 
nych zosłtał zastrzelony w więzieniu. 

W AMERYKAŃSKIEJ DŻUNGLI 

ASUNCION. PAT. Ministerstwo 
wojny donosi, że oddział ratowniczy, wy- 
slamy do Chaco, odnalazł trupy 100 żolmie- 
nzy boliwijskich. Oddział wyruszył na po- 
szukiwania 3 żołnierzy boliwijskich, któ- 
rzy dostali się do niewoli paragwajskiej. 
Według otrzymanych przez oddział wiado- 
mości, 4 oficerów i 170 żołnienzy boliwij- 
skich z tego. samego pułku zablądziło w 
džungli, znajdując śmierć z głodu i wy- 
czerpania. O losach pozostałych żołnierzy 
dotąd nie nie wiadomo, 

NAJSTARSZY MAZUR 

KRÓLEWIEC. PAT. — W domu siar- 
ców w Niborku odbył się uroczysty ob- 
chód urodzin najstarszego Mazura, nieja- 
kiego Sadowskiego, liczącego 107 lat. Ce- 
lem (tej uroczystości było wy! i 
Mazurzy nie mają rzekomo nie | 
z Polakami, Zdziecinniaty starzec musiał 
wysłuchiwać szeregu mów na temat mie- 
mieckości Mazurów. Uroczystość była 
transmitowana przez radjo. Ludność ma- 
zunska przyjęła to z oburzeniem, tembar- 
dziej, że Sadowski, podobnie jak większość 

Mazurów ze starszego pokolenia, włada ję-. 
zylkiem miemieckim z trudnością. : 

  

že 

    

    

  

TAJFUN 

SAIGON. PAT. — Tajfun, szalejący u 
brzegów |Annamu, Spowodow. wielkie * 

  

szkody, miszcząc wsie, zrywając mosty, u- 
niemożliwiając komunikację. Zginęlo 300 
osób. 

  

Pierwszy mecz Peolska--Włochy 
Polska przegrała 0:3 

RZYM. PAT. — W piątek odbyl się w 

Neapolu pierwszy mecz pomiędzy repre- 
zentałcją piłkarską Polski a reprezentacją 

Włoch południowo - środkowych. Włosi, 

korzystając z tego, że mecz był nieoficja!- 

my, wystawili bardzo silny zespół, składa- 

jący Się przeważnie z Argentyńczyków i 
Brazylijczyków. Zawody, które rozegrano 

w czasie deszczu, mie stały na wysokim po- 

ziomie. Niemniej jednak ujawniły jawną 

przewagę drużyny: włoskiej, która też od- 

miosła zwycięstwo w stosunku 3:0 (2:0). 

Drużyna polska byla wyraźnie zmęczona 

podróżą. Mimo to grała bardzo ambitnie, 

jakkolwiek nie potrafiła uzyskać bramki w 

walce z zawodowcami. Ze względu na nie- 

pogodę liczba widzów wynosiła tylko о- 

koło 7 i pół tysiąca osób, eo nie jest dużo, 

jak na stosunki włoskie. Zawody pnowa- 

dził sędzia węgierski Klug. 

i wchodzą one w: życie z dniem 1 stycznia 

1933 roku. W tymże samym Dzienniku U- 
staw ogiloszone zostało mozporządzenie Pre 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paźdz. 
1932 r., dotyczące przepisów, wprowadza - 

jących prawo o sądowem postępowaniu ©- 
gzekucyjnem. 

  

 



              

“ asymilantow. To owi nieliczni 

  

SILVA RERUM 
Uniwersytety. Na nie obecnie jest 

zwrócona powszechna uwaga, o nicn 
się pisze i mówi najwięcej. 

Dziennik Poznański (247) zam:e- 
szcza wywiad z rektorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, prof. dr. Stanisławem 
Kutrzebą. 

— jakżeż nauka radzi sobie z kryzysem 
— spytałem, bo wiem, że „kryzys* dotarł i do.. 
świątyń wiedzy! 

— Trudno zaprzeczyć jego istnieniu w 
tych murach, ale... musimy zwalczyć ten kry- 
zys i duszy człowieczej silną wiarą i mocą 
pracy, a wzajemnej pomocy, zwłaszcza dla 
młodzieży, która go w sposób większy od in- 
nych odczuwa... — płynęła odpowiedź nieocze- 
kiwanie optymistyczna, boć „zwalczyć musimy 
kryzys i duszy człowieczej*... 

— A jakże nauka sobie radzi ze skutka- 
mi krzysu? * 

— Może szczęśliwiej, aniżeli inne gałęzie 
życia, -— chociaż doznaje . nieraz strasznych 
cięć tego — jakbym powiedział — miecza kry 
zysowego... 

— A jak się przedstawia łączność z nauką 

obcą RER | 
— Tutaj wyręcza nas w wielkiej mierze 

Akademja Umiejętności, ale zawsze proiesoro- 
wie Uniwersytetu Jagiellońskiego figurują w 
największej liczbie, na zjazdach, czy na róż- 
mych „Świętach* nauki w Europie... Niestety: 
nie zawsze budżet pozwała, choć w tej mierze, 
nieraz własne, skromne środki dopomagają... 

Kurjer Poraany (299) poświęca dłuż 
szy artykuł sprawom, związanym z ksetał 
ceniem młodzieży akademickiej, i sto- 
sunkom, panującym na Uniwersytecie 
Warszawskim. Artykuł kończy się w ten 
sposób: 

Nie pomylimy się chyba, kiedy stwierdzi- 
my, że uniwersytet warszawski zbyt mało ema 
muje światłem w stolicy. Nie widzi się aureoli 
tego uniwersytetu w społecznej pracy obywa- 
telskiej, zbyt często jednak słyszy się i czyta 
o wstecznictwie, jakie tam się zagnieździło i 
wylęga takie pałkarskie „czyny”. Należałoby 
się tej oazie oświaty najwyżej baczniej przyj- 
rzeć i co prędzej zakasać rękawy i wziąć 
się do jej naprawy. Wszak uniwersytet powo- 
łany jest w pierwszym rzędzie do zadania, by 
siał wzniosłe pojęcia obywatelstwa. 

Civitas academica winno być wzorem dla 
zmysłu obywatelskiego w całym narodzie. Ten 
zmysł obywatelski winien promieniować z każ- 
dego uniwersytetu Polski regjonalaie i o za- 
sięgu ma całe państwo. Interes mocarstwowo- 
ści naszego Państwa wymaga przemyślenia ro- 
zurniowego całego szeregu zagadnień i pod- 
niesienia stanu akademickiego do wyżyn, do- 
kąd pałka nie sięga. 

Nowy Dziennik (286), czasopismo ży 
dowskie, wydawane w języku  polskin, 
narzeka na żydów — Polaków: 

617. żydów podało w ubiegiym roku aka- 
demickim na Uniwersytecie Jagiellońskim na- 
rodowość połską. Pokażna liczba. Nieomal je- 
dna trzecia ogółu studentów wyznania mojże- 
szowego. „To asymilanci*! — pomyśli sobie 
niejeden. Ale tvlxko ten, kto nie zna oblicza 
ideowego dzisiejszej młodzieży żydowskiej i 
wnioskuje tyłko z suchego faktu i liczby, jak 
ena wydrukowana była tłustym drukiem w 2а- 
zetacii... 

Czemże są owi 617? To właśnie dzisiej- 
"sza asymilacja, która charakteryzuje się tem, 

że żadnego stosunku wobec żydostwa nienia. 
To bagno indyferentyzmu, lch stosunek cło ie- 
ligii żydowskiej? Żaden — najwyżej negatyw- 
ny. Do treści żydostwa? O tem zgoła nic nie 
wiedzą. Przeważna część podaje . narodowość 
polską bynajmniej nie dłatego, żeby się uwa- 
żali za Polaków, dlatego, żeby odczuwali swą 
integralną łączność z kulturą polską — ta im 
tak saimo obojętna i często obca, jak kultura 
żydowska — ale dlatego, że tak jest wygod- 
niej. 

Tak żydzi — Żydzi mówią o żydach 
— Polakach!... jednak nie o wszystkich. 
Są na szczęście, wyjątki. 

Jest wśród nich pewna drobna grupa, bar 
dziej agresywna, która o tyle przypomina da- 

- мпа asymilację, że nie rezygnuje z ekspanzji 
na ulicę żydowską, zaś różni się tem, że od- 
rzuciła precz jako niepotrzebny balast to wszy- 
stko, co było jeszcze żydowskiem u dawnych 

Żydzi, którzy 
sami piszą się gorliwie przez małe „ż”, czynni 
w związkach rządowych (przeważnie), iub z 
pod znaku PPS. Ich stosunek wobec żydostwa 
wyj identyczny. Twierdzą, iż są Połakami. To 

wolno. żydostwo nikogo nie przywiązuje 
do siebie. ale nie ograniczają się do tego, lecz 

SŁOWO 

Polski czy łaciński? 
Na odnowionej kaplicy Ostrobramskiej 

zawieszają obecnie liteny, tworzące lsciń- 

skie słowa modlitwy... Łaciński napis... 
Ten, który ozdabiał kaplicę 'od czasu, gdy 
Murawjew, pragnąc zniszczyć wszelkie 
ślady kultury polskiej Wilna, kazał znieść 
napis polski: „Pod Twoją obronę ucieka- 
my się... 

Rzecz jasna, iż napis łaciński na mu- 
rach świątyni rzymsko - katolickiej, niko- 
go nie może razić, jako napis naprawdę 
katolicki, — powszechny, zrozumiały dla 
każdego inteligentnego katolika, skądkol- 
wiesby on nie zawitał do Wilna, — ale 
czy nie byłoby jednak wskazane zachować 
napis polski, a to z dwóch wizgłędów : 

1) Calkiem słuszny, uzasadniony i do- 
bry sam w sobie mapis łaciński jest jed- 
nak na murach kaplicy Ostrobramskiej 
naieciałością obcą, narzuconą nam prze- 

mocą w okresie najcięższych walk i naj- 
większych ofiar w obronie wiary i ojczyzny 

Restaurując kaplicę i przywracając jej 
wygląd pierwotny, musimy przedewszysi 

kiem usunąć wszelkie obce maleciałości, 
przypominające nam lata niewoli i ucisku. 
Taką maleciałością, jak już mówiliśmy, 
jest mapis łaciński. Odtworzenie napisu 
polskiego, jest uzasadnione z punktu wi- 
dzenia logiki zadań restauracyjnyich, no i 
będzie swego rodzaju hołdem, złożonym pa 
mięci tych, których gorąca wiara tak prze- 
rażała wroga, iż bał się on nawet słów pol- 
sikiej modlitwy !... ZĘ 

2) Komitet odnowienia kaplicy Ostro- 
bramskiej niejednokrotnie, w: sposób sta- 

< mzoe о. RAR z ku | 

    

   

  

  

  

    
Już wkrótce usłyszycie głosy 

Waszych slubieńców 
AD. BRODZISZA, EUG. BODO, NORY 
NEY, KARJI BOSDY I WiT. CCNTI 

Ee     pierwszym 

polskim 

filmie 

tg'otyczrym 

PUSTYWE 
„w kinie „HELIOS“ 

  

RYTUAŁ PACYFISTYCZRY 
W niedzielę 6 listopada odbędzie się w ma 

łej miejscowości francuskiej Pierre d'liandray 
maniiestacja opracowana do szczegółów przez 
specjalnie powstały komitet. Uroczystość ta— 
jak zamierzają inicjatorzy -- powtarzać się ma 
odtąd corocznie. 

Cóż to za uroczystość? 
Oto właśnie w tej miejśscowości 7 listopa- 

da 1918 roku, kapral francuski nazwiskiem 
Sellier dał sygnał wojskówy: „przerwać ogień" 
— co oznaczało koniec walki orężnej. 

Obecnie koła pacyfistyczne, które krzewity 
i stworzyły kult „nieznanego żołnierza* z sym 
boliczną mogiłą na ruchliwym placu stołecz- 
nym, z „wiecznym ogniem* i całym specjalnie 
stworzonym jakby rytuałem zamierzają rok 
rocznie w Pierre d'Handray w dokładnie opra 
cowanym obchodzie święcić ową datę. Zapro- 
szony kapral Sellier ma dać ponownie ten sam 
sygnał — poczem rozebrzinią pieśni pacyfisty- 
czne. 

ESI OST TEENTIST DTS ESET RST 

czynnie zwalczają ruch narodowy, na rzecz 
którego deklaruje się olbrzymia większosć ich 
„współwyznawców'*, wskazując na asymila- 
cję jako rozwiązanie kwestji żydowskiej. Jed- 
no i drugie jest niegodziwe. Narodowość pol 
ską podawać można, do „Strzelca* lub podo- 
bnych organizacyj należeć wolno, natomiast 
Żyd, podający narodowość żydowską, jest we- 
dług nich „szowinistą“, „,nacjonalistą”, „ży- 
dowskim endekiem*. 

Jak z tego widać, — i te wyjątki nie 
są bez „ale“... Zabawny jest zarzut, 
dotyczący używania małego „“ м 5- 
wie „żyd. Otóż „żyd* przez małe 
oznacza . przynależność _ wyznaniową, 
„Žyd“ przez „ż* duże — przynależność 
narodową. O to tylko chodzi!.. 

Lector. 

ne 

U GRODZIEŃSKICH UŁANÓW 
- Zaczynam od plagjatu. jesień jest 

czeczotkowa, Powiedział tak ktoś nieda- 
wno, a określenie to samo się narzuca 
podczas wędrówki po lasach podbrodz- 
kich oklic. Złociste lasy, złocisty ogon 
lisi, o którym marzy w skrytości serca 
każdy uczęstnik(i iczka) biegu myśliw- 
skiego św. Huberta, zręcznie a poniy- 

  

z krainy Wschodzącego Słońca. 
Urozmaiconą trasę 13 kilometrową, z 

12 różnemi przeszkodami, zakończyło 
zwycięstwo rtm. Rucińskiego, który na 
finiszu zerwał ogon z „lisiego“ ramienia. 
Chytrego zwierza reprezentował dnia te- 
go por. Jastrzębski. Kontrmastrował 
zastępca dow. pułku, mjr. Witkowski. 

Dowódca pułku, ppłk. dypl. Świerczyński i mjr.gŚwięcicki 

słowo przesuniętego w tym roku па 
dzień 23 października. 

23 dzień miesiąca — 23 pułk utła- 
nów! Widocznie skojarzenie tych dwóch 
cyfr jednakich szczęśliwym było ome- 
nem, bo doprawdy trudno o milszy na- 
strój całego dnia. : 

Bieg, prowadzony, jak każe tradycja 

osobiście przez dowódcę pułku, pana 

pułk. Świerczyńskiego, zgromadził prze- 
szło 30 jeźdźców, miejscowych i gości, 
w tem kilku panów cywilnych, cztery 
panie, oraz jednego gościa egzotycznego 

Po wspólnej fotografji nas.„pił trium 
falny powrót za orkiestrą do Podb"a- 
dzia, gdzie w kasynie, znani ze swych 
zalet gościnnych gospodarzy, p.p. puik. 
Swierczyńscy i korpus oficerski podei- 
mowali obiadem zgłodniałą  Hubertow- 
ską Kompanję. A potem naturalnie byy 
różne tanga i bostony, i mazur także 
i oberek, a jakże, ku wielkiej aprobacie 
gościa z Dalekiego Wschodu, który na- 
der uprzejmie wychwalał wszystko od 
A do Z. 

Goście otrzymali na pamiątkę steki 

B przeciwko całkowitemu równouprawnieniu 

  

mowczy: oświadczał, iż ©0 do napisu, żadnej 
dyskusji być nie może: napis będzie przy- 
wwócony polski!... Nagła zmiana decyzji w 
ostatmiej chwili, bez podania oficjalnego 
uzasadnienia, nie może nie wywołać nie- 
potnzebnych komentarzy i głupich plotek, 
będących źródłem niepokoju. Argument, 
wysuwany prywatnie przez zwolenników 
napisu łacińskiego, iż będzie on pozosta- 
wiony, aby mie tknąć uczuć namodowych 
katolików - nie - 'Polaików, nie jest mocny. 

Srebrna tabliczka - votum żołnierzy poł- 

skich — z napisem „Dzięki Ci, Matko, za 

Wilno !*... jest w swej treści stokroć 
wymowmiejsza od słów polskiej modlitwy, 
nikt jednak nie żąda jej usunięcia. Nie 
mniej 'od napisu polskie są pieśni pobożne 

śpiewame ma cześć Najświętszej Panny O- 
strobramiskiej... 

Czy można, czy mależy tak przesadnie 

liczyć się z drażliwością tych, których ra- 
żą... słowa modlitwy ?... W. Ch. 

a 4-4 
Nie zgadzam się z powyższemi wywo- 

dami swego kolągi! redakcyjnego. Napis 

był niegdyś narzucony przez Murawjewa 
silą, — ale dziś jest położony dobrowolnie. 
Jest to wielka różnica. To że niegdyś Mu- 
rawjew: nakazał go polożyć nie może być 

powodem, abyśmy nigdy z łacińskiego na- 
pisu nie skorzystali. 

Spór o łaciński, czy polski napis jest 
typowym sporem pomiędzy macjonalistycz- 
nio - pomnilejszycielską, a imperjalistycno- 
ekspansywną ideologją. Dla mnie Panna 
Święta z Ostrej Bramy jest patromką, ni 
tylko polskiego Wilna, lecz ® me-pub 
kowieńskiej. Pnzecież  otwieraliśmy 
kordon, aby pątnicy litewscy mogli do na- 
szych kościołów przychodzić. Głocząc ideę 
pojednania z Litwą kowieńską, więcej niż 
ideę pojednania, bo i połączenia unją dy- 

mastyczną, — nie możemy występować 

  

  

   

   
języka litewskiego z polskim. Ocz cie 
równouprawnienie to mie powinno dotyczyć 
Wilna, gdzie Litwinów mówiących po Н- 
tewisku, tak dobrze niiiemią. Ale Ostra 
Brama jest: świętoś nie. tylko wileńską,. 
ściągały do miej pielgrzymki od Połągi 
po Orszę. 

To też mojem skrommem zdaniem X. 
Ameybiskup Jatbrzykowski badzo 
postąpił, pozostawiając napis łe 
restytunjąc polskiego. I to nie dlatego, że 

dla Stolicy Apostolskiej Polacy są tak 
samo dobrzy jak Litwini. Niechże ten ma- 
pis łacińskii daje na murach Świątyni świa 
dectwo nietylko dawnej jedności histo- 
ryczmej. lecz i obecnej naszej chęci pojed- 
nania. Jeśli to w praktyce jest dziś trudne 
do urzeczywistnieniia. to miechże ten napis 

łaciński będzie „votum'* zawieszonem jak 
tle srebrne vota wewnatr: czące 0 Cu 

dach i łaskach Ostrobram Panienki i 
niech talkże prosi o cud odwmrócenia sere 
braci naszych i o pojednanie. Cał. 

    

   

    

   

   

        

"sób powstała 

Strajk studentów w Poznaniu 

  

POZNAŃ PAT. — Jako konsekwen- 

cja wczorajszej uchwały wiecu młodzie- 

ży akademickiej nastąpił dziś strajk stu- 

dentów. Ponieważ część studentów chcia 

ła wziąć udział w wykładach, strajkują- 

  

cy obsadzili uniwersytet i nie dopu- 

szczali kolegów do gmachu, W związku 

z tem doszło do zaburzeń, które jednak 

nie przybrały poważniejszego charakte- 

ru. 

Wielki malarz który nie istniał 
Sensacyjne odkrycie © Van Eycku 

Któż interesujący się historją sztuki nie zna 
Van Eycków, nie powie, że ci dwaj bracia 
dzielą wspólnie sławę pchnięcia naprzód całej 
sztuki malarskiej, dzięki wynalezieniu werniksu 
pozwalającego na szybsze osuszanie obrazów 
olejnych, że jeden był Hubert, a drugi jan, że 
im zawdzięcza małarstwo olejne pierwsze zde- 
cydowane zwycięstwo nad nietrwałą akware- 
1а? 

Im też przypisuje się sławę  wymałowania 
głośnego polyptyku we ilamandzkiem Gand, 
rozpoczętego, jak dotąd chciały historje sztuki, 
przez Huberta, dokończonego zaś po śmierci 
tegoż, przez jana. Dotąd, jeśli jaki spór istniał 
co do tych braci, to chyba tylko ten, czy Hu 
bert umarł w 1426 roku czy też o trzy lata 
później. Stąd, gdy przed kilkoma laty przypad 
to 300-lecie Śmierci głośnego malarza, jedni hi- 
storycy sztuki obchodzili go osobno... a inui 
maniiestacyjnie w kilka lat później. Jedni, za- 
rzucając oczywiście drugim, że obchodzą „iat- 
szywą datę". 

EMIL RENDERS WYKAZUJE... 
Tymczasem przed niespeina tygodniem zna 

ny kolekcjoner bruggijski Emil Renders wystą- 
pił z sensacyjną tezą, że Hubert Van Eyck jest 
postacią zmyśloną tak samo, jak joanna Papie- 
życa, tak samo, jak wiełe innych znanych hi- 
storyj:. 

Albowiem: 

— Jedynym posiadanym dowodem na istnie 
nie starszego Van Eycka jest napis łaciński na 
malowany na owym polyptyku w Gand,. wska 
zujący na dwóch braci, z których starszy był 
autorem dzieła i najsławniejszym malarzem 
swoich czasów, a młodszy tylko jego mniej u- 
talentowanym następcą. Byłoby to wystarcza- 
jącem — mówi Renders — gdyby pochodził 
ten napis od samego Jana Van Eycka. Ale, 
jak się okazuje, jak właśnie udawadnia Ren- 
ders — napis ten został umieszczony w tem 
miejscu podczas odrestaurowywania zabytku w 
17-ym dopiero wieku. A jeśli chodzi o poprzed 
nie wiadomości i zapiski, to wymieniają one 
jedynie Jana, a nic nie wiedzą o Hubercie, któ- 
rego dzieła się też nie dochowały. Niektóre 
przypisywane mu, nawet rozpoznano jako dzie 
ia innego pędzla 

DUMA RODOWA — STWORZYŁA 

LEGENDĘ 
Bardzo ciekawą jest hipoteza , w jaki spo- 

legenda o drugim Van Eycku. 

zr 

MOGIŁA POWSTAŃCÓW 

  

Ilustracja nasza przedstawia 
skiej pod Zaborowem Leśnym. 

ze srebrnemi plakietkami, co im przypo- 
minać będą ów wybitnie miły dzień. 

Banzaj podbrodzkie Huberty! Oby 
tradycja ich nigdy nie wygasła! Oto li- 
sta uczestników na wieczną rzeczy pa- 
miątkę: 

Master: ppułk. Świerczyński. Kontr- 
master: mjr. Witkowski. Por. Abramo- 
wicz, p. Benisławska Helena, p. Bydel- 
ska Jadwiga, p. Drohomirski, rtm. Dru- 
howino, p. Falewicz, por. Jakubianiec, 
por. Janowski, por. Jastrzębski (lis), por. 
Kozicki, por. Kukiel-Krajowski, kpt. Le- 
śniewski, rtm. Malecki, p.  Minkiewi- 
czówna Elżbieta, kpt. Młoszewski, mir. 
Monwid-Olechnowicz, rtm. Nowicki, por. 
Romanowski, por. Romaszkiewicz, rtm. 
Rusiński, kpt. Sigeki Usui, por. Smolski, 
por. Se!tykiewicz, p. Staniszewska Wan- 
da, por. Stradomski, red. Syrewicz, por. 
Sztark, por. Szymankiewicz, mec. Tur- 
ski, rtm. Żukowski. 

Nietylko jednak konne wyczyny cha- 
rakteryzują ducha sportowego w putku. 
Tereny podbrodzkie stworzone są do 
wszelkich jego odgałęzień. To też kwit- 
nie na wielką skalę narciarstwo i skj5- 
ring, polowania, wyprawy kajakowe, wio 
šlarka, pływanie, szermierka, czy ping- 
pong, nie mówiąc już o „białym sporcie, 
umiejscowionym w ścisłych ramach Kor: 
tu tenisowego, gdzie króluje pani pułk. 
Swierczyńska, as rakiety. 

Dużo czasu trzeba poświęcić, by obej 
rzeć sobie dokładnie tę niezmierną ilość 
dyplomów i nagród, jakie posiadł pułk. 
Zdobią one ściany gabinetu dow. pułku:, 
błyszczą za szkłem w kasynie, siedzą u- 
kryte na codzień w skrzyniach, wyłożo- 
nych aksamitem. Ostatni ten skarb, to 
zaiste imponująca nagroda Ministerstwa 
Spraw Wojskowych za Mistrzostwo: Ar- 
mji w r. 1925. Komplet srebra stołowego 
na 36 osób, trofeum tyleż chwalebne, co 
praktyczne, słusznie się należy pułkowi, 
co od r. 1923 stawał siedmiokrotnie do 
zawodów o Mistrzostwo Armii, jako naj- 
lepszy w Brygadzie. 

Tu znów puhar m. Wilna z rzeźbio- 
nym św. Krzysztofem, zdobyty na zawo- 

mogiłę powstańców z r. 1863 w głębi puszczy Kampinow= 

dach w czasie bytności w Wilnie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej w r. 1930. 

Smukły jest, lecz niebezpiecznych roz 
miarów, zwłaszcza dla tego, kto ma speł 
nić go do dna. A nakazuje tradycja, by 
gość pierwszy raz nawiedzający Kasy- 
no wychylił zeń — powiedzmy: pewien 
cocktail (czytaj: srogą alkoholiczną mie- 
szankę). Panie szczęściem nie podlega- 
ją temu drakońskiemu prawu. 

Masy nagród indywidualnych nie 
sposób obejrzeć ni wyliczać. Sam dowód 
ca pułku daje dobry przykład, jak je na- 
leży gromadzić, zdobywając w r. 1951 
mistrzostwo szabli w Brygadzie. 

Pod Krzysztofowym puharem widnie- 
je proporczyk 81 pułku Strzelców Gro- 
dzieńskich, bratniego pułku, ściśle i od- 
dawna zaprzyjaźnionego z Grodzień- 
skimi Ułanami: łączy ich wspólne pocho- 
dzenie z ziemi grodzieńskiej, razem przy- 
pieczętowane w uroczystym dniu wspól 
nego dziesięciolecia istnienia. — 12 listo- 
pada 1928 r. w Grodnie. 

Nie zapomina (Grodno i teraz o 
swych dzieciach — i to „malowanych 
dzieciach”. Interesuje się ogromnie i h 
losami, wspiera jak może sercem i nie- 

tylko sercem. 
Widomą oznaką tych rodzinnych sen- 

tymentów, jest sztandar pułkowy, dar 
Grodzieńszczyzny, są choćby nowe tą- 
by ufundowane dla plutonu trębaczy, lub 
owo wspaniałe album ofiarowane  puł- 
kowi przez ziemię grodzieńską właśnie 
w dzień dziesięciolecia. Wartość takich 
pamiątek jest bezcenna — nie ze wzglę- 
du na piękne totografje grodzieńskich 
okolic, nie na bogatą oprawę z wytłacza- 
nej skóry, lecz na ten potop wprost pod- 
pisów, dosłownie wszystkich stanów, 
podpisów nieraz bardzo wzruszających, 
zaznaczonych „niegramotnemi* trzema 
krzyżykami lub żydowskim, czy  tatar- 
skim hieroglifem. Kilkanaście tysięcy pod 
pisów ze wszystkich gmin, wszystkich 
organizacyj, instytucyj i narodowości — 
to nie byle dokument, to już znak czegoś, 
coś się głęboko zakorzenilo — i trwa. 

Są też inne albumy, mniej głębokie 

Oto w dwieście lat po Janie do dużego zna 
czenia w Gand doszła zupełnie inna rodzina 
Van Eycków, która w dalekiej przeszłości mia 
ła antenata Huberta czy Lubrechta, malarza, 
znanego jedynie z zapisków rachunkowych 
Rady Miejskiej. Nowokreowanym patrycjuszom 
chodziło o nawiązanie się do świetnej tradycji 
Jana. Przystąpili więc do odnowienia jego 
wspaniałego dzieła i skorzystali z tej okazji, 
by w napisie łacińskim włączyć sprytnie obu 
braci i przyznać nieznanemu skądinąd Huber- 
towi nie jego zasługi. Manewr ten się udał. — 
Legenda powstała i utrwaliła się na długo. — 
Przeżyła nawet wygasłą za wojen napoleoń- 
skich rodzinę gandańską Van Eycków, zasłużo 
ną zresztą dła miasta 

Tak twierdzi p. Renders —ku największe 
mu oburzenia tych wszystkich krytyków sztu- 
ki, którzy wielotomowe dzieła poświęcali wy 
kazywaniu, które części z polyptyku w Gand 
nałeży przypisać Hubertowi... 

KORKURS NA PLAKAT 
Dyrekcja Państwowego Monopolu  Spiry- 

tusowego rozpisuje konkurs na plakat propa- 
gandowy, mający za zadanie przestrzegać jak- 
najszersze warstwy ludności włościańskiej i 
robotniczej (zwłaszcza na Kresach  Wschod- 

nich) przed zgubnemi skutkami potajemnego 
pędzenia spirytusu i handlu nim, oraz uzmy- 
sławiać szkodliwość i następstwa picia samo- 
gonu i denaturatu. 

Z uwagi na przeznaczenie, nieodzownym 
warunkiem jest, aby plakat mógł być całko- 
wicie i z łatwością zrozumiany przez ludzi, 
dla których jest przeznaczony, a więc kompo- 
zycja winna być potraktowana pod względem 
barwy, rysunku i przedstawienia treści w spo 
sób, odpowiadający ustalonym pojęciom tych 
ludzi o poruszonym temacie. 

Jako zasadnicze, winny być uwzględnione 
następujące tematy: 

„Ci, co pędzą samogon i handlują nim - — 
karani są więzieniem i wysoką grzywną” 

„Ci, co piją samogon i denaturat (nawet 
odbarwiony) — ciężko chorują, ślepną; urnie- 
rają“. 

Tematy te należy uwidocznić w wyraż- 
nych napisach w języku polskim pod ilustracją 
obrazkową. 

Projekt plakatu winien być opracowany w 
formacie 800X1100 mm. Technika dowolna, 

dopuszczalny fotomontaż, należy jednak mieć 
na uwadze, by proponowana technika nie pod- 
nosiła zbytnio kosztów reprodukcji. Maksy- 
maina liczba barw — cztery zasadnicze. Repro- 
dukcja plakatu będzie wykonana rotodrukie.a, 
lub litografją. ” 

Za najlepsze prace przeznaczone są nastę 
e nagrody pieniężne: 

l-sza w wysokości zł. 1000. 
il-ga w wysokości zł. 700. 
Ill-cia w wysokości zł. 500, 
IV-ta w wysokości zł. 300. i 

po 200 zł. każda. 
Prace nagrodzone przez sąd konkursowy, 

w skład którego wchodzić będą prof. Akade- 
mji Sztuk Pięknych p. Wojciech  Jastrzębow- 
ski, prof. szkoły przem. — art, p, Adam P"l- 
tawski, Prezes Art, -Graf, p. Franciszek Sie: 
dlecki, oraz przedstawiciele Dyrekcji P. M. S 
przejdą na własność DPMS z prawem repro- 
dukcji. 

Prace należy nadsyłać pod adresem , Dy- 
rekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego, 
Warszawa, ul. Leszno Nr. 1, zaopatrując je 
godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny 
adres autora. 

Ostateczny termin nadsyłania prac na kan 
R upływa dnia 26-go listopada r.b. o godz. 
-ej: 

Bliższych informacyj udzielają związki a" 
tystów plastyków i Dyrekcja Мопорош Э- 
rytusowego. 

   puj 

3 nagrody 

w treści albumy — ploteczki, albumy — 
anegdoty. Niejedno da się w nich po- 
dejrzeć z codziennego życia pomarań- 
czowych wojaków. (W tem miejscu 
chciałabym , by mi kto wytłumaczył, 
dlaczego izraelici, trudniący się dostawą 
szczegółów umundurowania wojsku, prze 
zwali kolor 23 pułku uł. „żilone amaran- 
te"? O ile wiem, nazwa ta jest zupełnie 
oficjalna w branży czapek i lampasów). 

Widać, iż są nazwy, które raz przyie- 

Lis już złapany! 

pione, trudno dają się oderwać. Szczę- 
ściem druga nazwa, prześladująca w po- 

czątkach pułk. 23 — i, zanika bezpowrot 
nie. $piewano o nim niegdyś w „między- 
pułkowej'* piosence: 

„W świecie tonny, w boju sławny, 
„23-ci — „prawosławny*! gdyż wię- 

kszość oficerów pochodziła ż b. rosyi- 
skiej armji. Teraz już kompletnie „ska- 
toliczal“. 

Galerję „prawostawną“  zapoczątko- 
wał swego czasu jeden z założycieli puł- 
ku, obecny major w stanie spoczynku, 

„ma ranę tłuczoną głowy i 

W WiRZE STOLICY 
KURS O KULTURZE POLSKIEJ 

WYDAŁ OWOCE 
Tego lata prof. Handelsman zorganizował 

dla cudzoziemców miesięczny kurs podczas 

którego mieli się nasycić Polską, jej historją, 
literaturą i językiem. Chociaż to drogo ko- 

sztowało, zjechało do Warszawy 6 Francuzów 

(w czem 3-ch księży), 4 Włochów, 3 Amery- 

kanów, 2 Niemców, 2 Anglików, 1 Duńczyk 

i cała porcja Serbów, Rumunów, Bułgarów i 
Czechów. 

Lipiec był taki piękny, dzień w dzień upał, 
a jednak lista obecności wykazała sto procent 

frekwencji. Nikt nie zwagarował ani razu. Na- 
wet Francuzeczka, która się wkrótce zaręczy- 

ła z jednym asystentem, nie uciekła z nim na 

plażę ani na chwilę. 

Początkowo iłumaczono wykłady na fran 

cuski, ale okazało się to zbędne, wszyscy cu- 

dzoziemcy przyjechali z niezłą znajomością 

polskiego; słuchali pilnie, co im opowiadał 

prof. Dąbrowski o unji Polski, z Litwą, piof. 

Arnold o terytorjaum Polski niegdyś, a dziś, o 

ustroju Polski, prof. Handelsman o walkach o 

niepodległość i problemach Polski współcze- 

snej. Pozatem prof. Ujejski, Hartleb i Szwey- 

kowski mówili o literaturze, Tatarkiewicz o 

sztuce, Doroszewski o języku a Kapliński л- 

czył mówić poprawnie po polsku. 

Cały kurs spędził tydzień w Gdyni i na 

wybrzeżu. Szczery podziw i głośne okrzyśi 

kolegów, tak zirytowały jednego Niemca, że 

wyjechał. Zato jeden z Amerykanów  dzienni- 

karz rozpisuje się teraz w amerykańskich pi- 

smach o Gdyni podkreślając, że to majster- 

sztyk, nie port i stary, ciasny, niewygodny 

Gdańsk, ani się równać może. Istotnie te - 

gie kichy gdańskie, gdzie statek nie może za- 

wrócić i skąd musi wyłazić tyłem, są śmiesz- 

ne wobec prostoty i wygody Gdyni. 

Wszyscy uczestnicy kursu wyjechali potni 

filopolskich uczuć. Urocza panna Antosia, au- 

tentyczna krajowa biondynka, otrzymuje regu- 

larnie listy od Włochów, Anglików, Serbów — 

od wszystkich za wyjątkiem księży francuskich. 

Listy naturalnie są pisane po polsku. 

Dwaj Włosi, którzy właśnie mają: zamiar 

się doktoryzować, postanowili pisać prace o 

literaturze polskiej. Diaczegoby nie, niedawno 

przecie syn króla sjamskiego zdał w Oxfor- 
dzie doktorat załączając pracę o Il-gim rozbio- 

rze Polski. 

Potężne echo wywołał kurs w Ameryce, 

zainteresował tam mnóstwo ludzi, to też wy 

sunięto projekt: niech grono wykładowców 

przyjeżdża na przyszły rok do Ameryki. Prof. 

Handelsman myśli o tem — chwilami. 

Karol. 

    

  

Oślepiony jeleń 
TRATUJE PROWADZĄCEGO 

SAMOCHÓD 

„Na jądący nocą przez las samochód rzucił 
się nagle jeleń, tratując przedniemi racicami 
prowadzącego maszynę i zadając mu szereg 
ran". 

Tak brzmi wiadomość. To dziwne zdarze- 
nie nie miało miejsca ani w ostępach Kanady 
ani w lasach Siedmiogrodu. Poprostu działo się 
to o 25 km. od Paryża w lasach, ciągnących 
się od Fontainebleu. Są one własnością pań- 
stwową i terenem polowań prezydenta repu- 
bliki. To też nazajutrz poraniony właściciel sa 
mochodu p. Viguć wytoczył państwu skargę 
o odszkodowanie. Wprawdzie p. Viguć jest a- 
gentem ubezpieczeniowym — ale sam się nie 
ubezpieczał. 

Szyba samochodu jest strzaskana, latarnie, 
kierownica, jedno skrzydło uszkodzone. Vigue 

ubezwładnione zu- 
pełnie ramię. jechał wolno. Ma wrażenie, że 
to świato samochodu oślepiło jelenia, który, — 
gdy samochód zwolnił biegu, by pozwolić mu 
ujść wywarł swą złość na maszynie. 

          

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

ówczesny por Czuczełowicz. Postać jego, 
nieczęsta i niedzisiejsza, aż prosi o bio- 
graiję i powinna się jej doczekać. Gdy 
tylko sama zechciała udzielić szczegółów 
tak ciekawych z owych czasów  Salno- 
obrony w 1918 roku, gdy to w 15 gmi- 
nach ziemi grodzieńskiej potworzyły się 
komendantury wojskowe. Por. Czucze- 
łowicz został komendantem gminy Kop- 
ciowszczyzna. Formuje się jednocześnie 
pułk Strzelców  Grodzieńskich i dla: 

  

(przed biegiem) 

współdziałania z nim oddziały konne. By- 

wały i takie sytuacje, że stan podobne- 

go oddziału, np. w Indurze, wynosił: 1 

chorąży, 1 plutonowy, 11 ochotników 

(wyrostków z okolicy), 3 konie i 1 

dwururka — dubeltówka, wypożyczena 

od ks. proboszcza. 18 

W Kopciówce, w połowie stycznia 
1918 r. Niemcy rozbrajają naszych. Kon- 
ny oddział por. Czuczełowicza  unikn jł 

rozbrojenia ukrywszy konie po chłop- 

skich zagrodach, po to, by zebrać się 
znowu po dwóch dniach. 

 



W przededniu święta Chrystusa-Króla 
INFORMACJE. — Przypominamy, że w 

niedzielę 30 bm. całe katolickie Wilno obclio- 
dzi uroczystość Chrystusa - Króla, jako świę 
to Akcji Katolickiej. W związku z tem podaje 
my szereg informacyj, ważnych z punktu wi- 
dzenia praktycznego. 

1) NABOŻEŃSTWO. — Głowne nabożeń- 
stwo celebruje JE. ks. arcybiskup R. Jałbrzy- 
kowski metropolita wileński o godz. 10 m. 15 

w kościele św. Jakóba. Kazanie okolicznoście- 
we wygłosi ks. prałat Leon Żebrowski. — 
Przedstawiciele władz biorą udział w nabożeń- 

stwie w kościele św. Jakóba. Organizacje spo 

teczne udają się na nabożeństwo do kościoła 

przez siebie obranego. Nabożeństwa bowiem 

we wszystkich innych kościołach m. Wilna od 

będą się najpóźniej o godz. 10 rano. 

2) ZBIÓRKA ARCHIDIECEZJALNEJ RADY 

AKCJI KATOLICKIEJ I KOMITETU ORGA: 
NIZACYJNEGO UROCZYSTEGO OBCHODU 
ŚWIĘTA CHRYSTUSA - KRÓLA. —: nastąpi 

  

   

   
    

przed kościołem św. Jakóba o godz. 10 punk- 

tualnie. je organizacje, które wchodzą 

w skład Komitetu organizacyjnego uroczystego 

obchodu ięta Chrystusa - Króla, tj. wszysi- 

kie te, które były reprezentowane na zebra- 

niach Komitetu w dniach 8 września rb. i * 

października rb., proszone są O delegowanie 

alnie po 2 przedstawicieli (preze 

w itd.) do kościoła św. Ja 

ba. Przedstawiciele ci proszeni są o zaopań ze 

nie się w odznaki dla członków „, Komitetu w 

Archidiecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej 

przy ul. Metropolitalnej nr. 1 (biuro czynne w 

sobotę 29 bm. cały dzień do godz. 9 wie- 

czór). 

3) ZBIÓRKA SZKÓŁ, ORGANIZACY J i 

PARAFIJ]. — Wszystkie szkoły, organizacje ! 

paratje proszone są о punktualne przybycie na 

płac Łukiski o godz. 12. Tam zostaną ustawio 

ne wediug przewidzianego porządku. Upr у 

się o bezwzględne podporządkowanie się kie- 

rownikom pochodu. 

Eur == 
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Pokłosie uroczystości 

Montwiłłowskich 
Od Komitetu obchodu uroczystego od- 

slomięcia pommiilka Józefa Montwiłła W 

Wilmie proszeni jesteśmy, o wyjaśnienie, 

że z powodu niepomyślniych warunków ań- 

mosferycznych, jak też i braku czasu mie 

sposób było przed mikrofonem odczytać 

wszystkich depesz fi listów. gratulacyjnych, 

jakie w pokaźnej liczbie nadeszły na ręce 

Komitetu. (Prócz tego Komitiet olrzymał z 

opóźnieniem mnóstwo powinszowań od. róż 

nych instytucyj i osobistościi poważnych, w 

liczbie których był list od znanego dzia- 

lacza spolecznego p. Aleksandra Lednie- 

kiego, który, z powodu bytności swej na 

Kongresie IPaneuropejskim w: Bazylei, nie 

móg! wziąć udziału w tej uroczystości 080- 

biście, lecz jak pisze, myślą i sercem był 

z tymi, którzy składali w Wilniie hoid. cie- 

niom Wielkiego Obywatela maszej Ziemi. 

Zaznaczyć przytem należy, że z powodów 

wyżej wymienionych, wielu mówców mu- 

siało zupelnie zrezygnować z przemówień 

swoich, maprz. profesor  Kościałkowski 

miał przemawiąć w imieniu T-wa Przyja- 

ciól Nauk. Ks. Kanonik Lubianiee i pno- 

fesor Józef 'Wienzyński od współpracowni- 

ków ówczesnych na polu społecznem, Pre- 

zes Malecki w imieniu T-wa Opieki nad 

Dziećmi itd. 
W|ikońcu słówi parę w odpowiedzi Czci- 

godnemu Księdzu Biskupowi K. Michal- 

kiewiczowi z powodu, po części słusznie, 
zwróconej w pnzemówieniu swem pnzez J. 
Е. uwagi na to, że w. broszurce „Józef 

Montwilł* pominięte zostało podłoże pracy 
tego niepospolitego. działacza na tle reli- 

gijnem, 
Oczywiście, o złej woli autora w tym 

względzie mowy być nie może. Pnzeoczone 
zostało zaś to, że Józef Montwiłł odzna- 
czony został przez Papieża Leona XII naj 
wyższą nagrodą 'za pracę społeczno-filan- 

tropijną w; duchu prawdziwie ichrześcijań- 
sko- katolickim, a: mianowicie orderem św. 
Grzegorza I-szej klasy, który to order chy- 
ba w bardzo nzadkich wypadkach nadaje 

się osobom świeckim. Skoro więc ten waż- 
ny' szczegół został wiyjaśniony, nie ma naj- 
mniejszej wątpliwości, że Józef Montwiłł 

należał do ludzi głęboko wienzących i że 
wszystko, (co w życiu swem czynił, czynił 

w imię Boga i z miłości bliźniego. 
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4) POCHÓD. — Czoło pochodu zajmie róg 
ulicy Mickiewicza i Montwiłłowskiej. Szkoły i 
organizacje ustawią się wzdłuż ulicy Montwi- 
łowskiej koło kościoła Św. Jakóba i ul. 3-go 
Maja. Parafje ustawią się, jak w zeszłym TOKU, 
czołem do kościoła św. Jakóba wzdłuż ulicy 
3 Baterji (Nadbrzeżnej) i ewentualnie Zyg: 
muntowskiej. Szkoły, organizacje i parafje zaj 
mą kolejno miejsce według czasu przybycia. 

5) PORZĄDEK POCHODU JEST NASTĘ. 
PUJĄCY: — fanfary, orkiestra, Rada Archidie 

cezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Komitet 
organizacyjny, chór, szkoły powszechne, szko- 

ły żeńskie, chór, gimnazja męskie, szkoły za- 

wodowe, — Orkiestra, korporacje studenckie, 

młodzież uniwersytecka, organizacje sportowe. 

— Chór, cechy, organizacje rzemieślniczo -ro 

botnicze. — Orkiestra, T-wa dobtoczynne, 

T-wa społeczne, T-wa religijne, — Chór, 

przedstawiciele miasta, uniwersytetu, rządu 

chór. — Orkiestra, parafje, orkiestry. 

Pochód wyruszy punktualnie o godz. 12 m. 

6) ŚPIEWY PODCZAS POCHODU. — W 

czasie pochodu zasadniczym śpiewem jest 

hymn Akcji Katolickiej: „My chcemy Boga!“. 

Uczestnicy pochodu proszeni są 0 zaopatrzemie 
się w tekst. 

7) W WYPADKU DESZCZU, padającego 
do godz. 13 w poł. pochód 

nie odbędzie się. W takim razie organizacje 

ze sztandarami proszone są o przybycie na a- 

kademję do Sali Miejskiej. Młodzież szkół śred 

nich i akademicy do sali „Ogniska“ akademie 

kiego, ul. Wielka 24. 

AKADEMJA GŁÓWNA W SALI MIEJSK'EJ 

rozpocznie się punktualnie o godz. 13 m. 30 

Ze względu na transmisję przez radjo uprasza 

się bezwzględnie o punktualne przybycie. Do- 

jazd do Sali Miejskiej przez ul. Końską i Pa 

saż. Wejście do Sali Miejskiej przez boczne 

drzwi od strony Pasażu. 

WSTĘP NA AKADEMJĘ ZE WZGLĘDU NA 
OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC WYŁĄCZNIE 

ZA ZAPROSZENIAMI I KARTAMI WSTĘPU. 
Wejście przez boczne drzwi od strony Pasażu 
przez ul. Końską. Uprasza się o niezajmowanie 
miejsc zarezerwowanych i przeznaczonych la 
przedstawicieli władz i urzędów. 

GŁOŚNIKI PRZY UL. OSTROBRAMSKIE |. 
Komitet poczynił starania, że zostaną urucho- 

mione głośniki przy Ostrej Bramie, skąd be- 

dzie doskonale słychać wszystko to, co będzie 

rwać się w Sali Miejskiej. W ten spos*5 

wszyscy uczestnicy pochodu będą mogli brać 

udział w akademii. 

30. 

  

    

  

PROCES DORAŹNY O SZPIE- 

GOSTWO 
Zgodnie z podaną onegdaj przez nas zapo- 

wiedzią w dniu wczorajszym w wileńskim Są- 
dzie Okręgowym rozpoczął się proces dorażny 
o szpiegostwo na rzecz jednego z państw ©- 
ściennych. > 

Na ławie oskarżonych zasiedli: 21-letni Jó- 
zef Eudukonis oraz 24-letni Aleksander Łużys, 
obaj mieszkańcy powiatu wileńskiego. Prze- 
wodniczy rozprawie sędzia Zaniewski w asyś- 
cie sędziów Szpakowskiego i Skindera — 0- 
skarżą podprokurator Piotrowski. 

W obronie oskarżonych wystąpili adwoka- 
ci Petrusewicz oraz Zasztowt - Sukiennicka. 

Po kilkugodzinnem posiedzeniu proces z0- 
stał odroczony do dnia dzisiejszego a to w ce 
lu przeprowadzenia ekspertyzy  kaligraficznej 
załączonych do aktu oskarżenia dowodów rze- 
czowych. 

Wobec tego, że proces dotyczy szpiegostwa 
— rozprawa odbywa się przy drzwiach za- 
mkniętych. 

p. w. 

  

WILNO. — W dniu wczorajszym na 
ulicy Wielkiej w pobliżu zaułka Szwar- 
cowego zapadła się niespodziewanie na 
przestrzeni narazie nieznacznej nowo - 
ułożona jezdnia klinkierowa. 

Powiadomiona o tem sekcja technicz 
na magistratu wysłała natychmiast na 
miejsce pogotowie drogowe i uszkodze 
nie po pewnym czasie naprawiono. 
Wypadek na ul. Wielkiej jest bądź -0 

4 lutego 1919 r. szwadrony konne, 
zamianowane ułanami  grodzienskiemi, 
składają przysięgę na wierną służbę, 
wchodzą przytem w skład dywizji Litew- 
sko-Białoruskiej. Chrzest bojowy otrzy- 
mują pod Słonimem 10 marca 1919 r., 
dalej walczą nad Szczarą, pod Żyrowi- 
cami, odnoszą sukcesy pod Połonką, Moł 
czadzią, na Leśnej (zdobyte 137 furma- 
nek samych podków prócz innego mate- 
ijału). 

W tych czasach ginie śmiercią mę- 
czeńską zamordowany przez  bolszewi- 
ków ochotnik, ppor. Sółtan. 

Włączone cały czas do grupy gen., 
Rybickiego w dyw lit.-biał., biorą udział 
szwadrony ułanów w ofenzywie na Be- 
rezynę, czynią zagon na Lepel, wypad 
na Kamień, gdzie w brawurowej szarży 
zagarnięto bolszewikom ogromne tabory 
i działo. 

Po zimowych leżach, już w styczniu, 
1920 r. znów widzimy ułanów na odc'n- 
ku bojowym. Lipcowa ofenzywa bolsze- 
wicka. W sierpniu, w czasie odwrotu i 
ogólnej paniki, dywizja  lit.-biai. działa 
świetnie. Sławna szarża ułanów grodz. 
pod Twarogami podnosi ducha całej 
dywizji, zdobywając jeńców i sprzęt 
wojenny. 

Idą walki za walkami, Radzymin, Kru 
szeniany, Krynki. 

9 Października 1920 r. pierwszą ka- 
walerją, co wkroczyła do Wilna z gen. 
żeligowskim, był dywizjon jazdy lit.-biał. 
w skład którego wchodził i szwadron uł. 
grodz. pod por. Czuczełowiczem.. 

I oto na północ od Wilna, w walce z 
Litwinami, padają jednego dnia obaj do- 
wódcy obu bratnich pułków  grodzie4- 
skich: dow. ułanów rtm. Szalkiewicz i 
dow. 81 strzelców ppułk. Rymaszewski. 
To jeszcze silniej pieczętuje pułkowe 
braterstwo. 

W paźdz. 1920 r. marzenie o pułka 

ułanów grodzieńskich staje się faktem. 
Szwadrony i oddziały konnych wy- 

wiadowców, prowadzące dotąd boje ra 
własną rękę, wraz z 3 dywizjonem 2 
pułku strzelców konnych i 211 pułkiem 

uł. Zaniemeńskich (jazdy rtm. Dąbrow- 
skiego) stworzyły razem 23 pułk uł. gro- 
dzieńskich. 

W słynnym zagonie Wil. Brygady ja- 
zdy pod Kiejdanami, pod dow. rtm. Bud- 
kiewicza, bierze udział wraz z 13-tym 
pułkiem uł. wileńskich, 23-ci pułk uł. 
grodzieńskich i zagonem tym zamyka 
swą działalność bojową. 

Dzień 1 czerwca, obchodzony rok ro- 
cznie jako święto pułkowe, jest dniem 
oficjalnego powstania pułku, który, jak 
ta zaznaczył Marszałek Piłsudski w 
swem przemówieniu w dniu 13 sierpnia 
1922 r. dniu wręczania sztandaru — 
wyrósł „z tych dwóch tradycyj... obro- 
ny Wilna i obrony Grodna". 

Niedarmo tedy pułk jest buńczuczny 
(w dosłownem znaczeniu). Cztery lata 
bowiem dźwigał buńczuk, tę zaszczy:rą 
odznakę, przyznawaną najlepiej wyszko- 
lonemu szwadronowi w Brygadzie — i 
pewno doń powróci. 

Podbrodzie „niebardzo 
sto”, które ostatnio ściągnęło już cały 
pułk w swe mury, a właściwie w mury 
nowowybudowanych koszar, wiele za- 
wdzięcza swym ułanom. Tak np. pułk 
żywił własnym sumptem bezrobotnych 
miasta, wydając przez całą zeszłą zimę 
do kwietnia do 180 obiadów dziennie. 
A strawa duchowa? Owe „Oczy Księżni- 
czki Fatmy*, owe „Damy i huzary“, gra 
ne przez zespoły amatorskie pułku. О- 
statnia sztuka, wystawiona przez zespół 
oficerski z inicjatywy mjr. Święcickieg >, 
wielkiem się cieszyła powodzeniem. 

Łacno możemy sprawdzić, kto i kie 
dy miał zaszczyt służyć w szeregach „żi- 
lone amarante'. I zdradzą to nam... sztuć- 
ce w kasynie. Istnieje bowiem zwyczaj, 
poparcia godzien, iż każdy z panów ой- 
cerów, każe sobie wyryć na swych 
Sztućcach imię 1 nazwisko. Sztućce zo- 
stają jako ogólna pamiątka w kasynie. 
A może w przyszłości jaki mały Andrze- 
jek, lub Januszek wstąpią do pułku, 
gdzie służyli ich tatusiowie i miło im 
będzie odnaleźć rodzicielski widelec? 

El. M. 

podłe | mia- 

Zapadła się jeźdnia klinkierowa 

  

KRONIKA 
— Aleja Syrokomli. — Ukończono już ro- 

© 

š 
Ц 

boty przy niwelacji ulicy Syrokomli, która za- 
mieni się w ałeję po połączeniu ogrodów niej 
skich w jedną całość. 

SOBOTA 

AKADEMICKA 

— Akademickie Koło Polskiej Macierzy 
Szkolnej. — Podajemy do wiadomości, że za- 
rząd Akademickiego Koła Polskiej Macietzy 
Szkolnej urzęduje we czwartki o godz. 19—21 
i w niedziele 11—13 w lokalu przy ul. Wileń- 
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srcyza jednocześnie nadmieniamy, Že Oło w Dież. 

Jutro Zachód вюйса & 51556 roku akademickim wznawia Kursy dla analfa- 
Marcella betów oraz prelekcje popularne na peryferjach 
r m——— miasta dla szerokich warstw ludności. 

Koleżanki i kolegów, którzy pragnęliby od 
dać się pracy społecznej, prosimy na urzędo- 
wania zarządu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileńskie Koło Polskiego Tow. Filologi- 

cznego. — Dnia 29 bm. o godz. 18 w sali semi 
narjum Filologji Klasycznej USB (ul. Zamko- 
wa 11) odbędzie się zebranie z następującym 
programem: 

1) P. naczelnik Jan Bobka: Filologia klasy- 
czna i jej rola w programach szkolnych. 2) 
Wolne wnioski. 

— Sodalicja św. Piotra Klawera zaprasza 
wszystkich członków i przyjaciół misyj na ze 
branie zelatorskie, które ma się odbyć dnia 30 
30 bm. o godz. 6-ej wiecz., w sali przy koście 

będą wyświetlane 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 

Ciśnienie średnie: 750. 

Temperatura średnia: --7. 

Temperatura najwyższa: -9. 

Temperatura najniższa: +5. 

Opad: — 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: ! 

Rankiem chmurno lub mglisto. — Miejsca- le Św. Jana Po zebraniu 
mi drobny opad.— W ciągu dnia przejaśnienia. przezrocza S Ž SEZ 
— Temperatura bez zmian. — Słabe wiatry — Nadzwyczajne walne zebranie wojewó* 
południowe lub cisza. dzkiego Stowarzyszenia Podoficerów przeniesio 

nych w = S 0 się w dniu 26 
października 1b. o godz. 18 (w drugim termi- 

URZĘDOWA nie) we własnym lokalu przy ul. Mickiewicza 
— WILEŃSKI OKRĘGOWIY URZĄD 13, Przewodniczył p. Warda Piotr, sekretarzo- 

MTAR komunikuje: 1) Z dniem 31 grad w e isprawozdania przez ustępuj z r" ez us! ując 

nia 1932 mokia tracą moc prawną, cechy zarząd i ożywionej dyskusji nad Sao, 
legalizacyjne: a na przymiarach, suwakach niem komisji rewizyjnej przystąpiono do ob- 
do mierzenia drzewa, pojemnikach, odwiaż rad. Poruszono szereg ważnych spraw. jak:— 
nikach, wagach i odważnikach dokładniej- nadmiernej redukcji uposażeń  emerytalnych,, 
szych, ocechowanych w: 1930 roku; b) na bezpłatnego leczenia rodzin w szpitaiach woj- 
licznikach energji elektrycznej prądu sta- skowych, ulgowego przejazdu kolejami dla ro 
łego, obrotowych, oscylacyjnych i wahad- dzin, uruchomienie placówki handlowej w celu 
łowych oraz na! wszystkich licznikach mo- śm dh ae doba Ra aż 
cy nominainej powyżej 100 kilowatów, oce- 73 UC VO SiO ESU IAE EO AS 
L 3 т ai gów - emerytów zamieszkałych w kraju i zwo 

PA и 1920 Tab, „B łania ogólnego zjazdu AEG aż wiele 
narzędzia: miernicze muszą być zg OSZONE innych. Pozatem uchwalono poprawkę art. 10 
do 31 grudnia 1932 moku. 3) Po dniu 31 statutu i ustalono składkę członkowską na 40 
grudnia 1932 rdku stosowanie w obrocie gr. miesięcznie. ; 

ym wymienionych nanzędzi mier- W. wyniku przeprowadzonych wyborów 
iczyjch bez ponowionyich cech legalizacyj- wybrano ponownie i jednogłośnie chorążego 

nych, będzie naruszeniem art. 14 dekretu w St. spocz. Kosteckiego Ludwika na prezesa. 
o miarach i jako takie karane w myś! ant. Wiceprezesem został st. wachmistrz Łapczyń- 
23 tegoż dekretu. ski Józei, sekretarzem — ogn. Rozwadowski 

MIEJSKA 
Józef, skarbnikiem — st. ogn. Stitelbach Lecn, 
gosp. — st. sierż; Jeżewski Franciszek, zastęp 

— OZY MOŻIAWA JEST BUDOWA cami — ogn. Ruszkowski Antoni i sierż. Ol- 
NOWEJ RZEŹNI? |Przed dwoma mniej- szewski Tadeusz, | 
więcej lat yjpowstał projekt budowy w Wil W komisji rewizyjnej: st. ogn. Pogoński 
nie wielkiej rzeźni eksportowej, która z u- Stanisław — prezesem, członkami — st. wach- 
wagi ma swój charakter mogłaby: zainiere- mistrz Jurczyk Zygmunt, wachm. Lagoda Wła 
Sówać wi pierwszym rzędzie Bunt Rolny < dysław, „zastępcami — sierż, Biesiekierski Ka- 
romików p ъ zimierz i Purczynski Franciszek. 
olmików. i < Sąd koleżeński stanowią: chorąży Konrad Kryzys odsunął tę sprawę na: plam dal- Władysław, chor. Warda Piotr, sierż. Januszew 

szy, lecz obecnie magistrat chce ją poru- ski Józef, chor.  Owczarski Zygmunt i st. 
szyć w teelu zorjentowania się, iezy miożni- Sierż. Nowak Jan. Po wyczerpaniu porządku 
we jest wybudowanie rzeźni przy pomocy obrad przewodniczący rozwiązał zebranie o go 
kapitałów prywatnych w zamian za dzier- godzinie 21 min. 45. 

Jednocześnie zarząd zwraca się z apelein 
do kolegów przeniesionych w stan spoczynku 
którzy dotychczas nie są członkami Stowarzy- 
szenia, do zarejestrowania się i czynnego u- 

   

  

  

   

   

  

żarwę. 
W tym celu ma być wznowiony zorga- 

po kiedyś specjalny komitet, na któ 
rym obecne możliwości budowy byłyby działu w naszej organizacji mającej > przedyskutowane. bronę praw i BÓR w ks as 

— Rynek na Legjonowej. — Powziety przez ty. Prżypomina również o regułarnem" opłaca- czwartkową Radę Miejską wniosek o urządze- niu składek członkowskich stosownie do obo- 
niu na ul. Legjonowej rynku komisja gospo- Wiązującego statutu art. 13 i 17. darcza rozpatrzy w najbliższej przyszłości i RÓŻNE 
wyda odpowiednią opinię. — Nowy dyrektor Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń. — W dniu dzisiejszym nadeszła 

  

do Wilna wiadomość o zamianowaniu z dn 
listopada rb. znanego w sferach gospodar- 
czych Ziem Wschodnich p. inż. Witolda Woje- 
Ango — dyrektorem Powszechnego Ża- 

Z < й adu ezpieczeń w Wilnie. P. dyrektor inż. bądź dowodem, ze roboty przygotowaw- w. Wojewódzki, z pochodzenia zieniacih zie- cze nie były należycie prowadzone. mi Wileńskiej jest jednym z organizatorów 1z Wprawdzie — jak utrzymuje sekcja DY Przemysłowo - Handlowej w Wilnie, której 
fechniczna — zapadnięcie się jezdni na Ion wej%, ocz Przewodniczącym sekcji eks- 2 $ K Aa а ortowej tarcicy, jak wiadomo, grupującej pra sni e S wadliwošci samych wie cały przemysł drzewny Ziem Wstnodnich. robót, lecz dlatego, że osunęła się pa i Dotychczasowy zaś dyrektor p. Rackiewicz 
świeżym przewodzie podziemńym ziemia decyzją władz centralnych odchodzi w stan 
— niemniej jednak tego rodzaju niespo- SPOCZynku. 
dzianki nie świadczą o solidności wyko- „Poświęcenie i otwarcie nowego lokalu е Resursy Rzemieślniczej w Wilnie. — \  diiu R 30 o rb. o godz. 17 odbędzie się u- Ё roczystość otwarcia i poświęcenia nowego lo- Sekcja techniczna wypowiedziała się za o- kalu Resursy Rzemieślniczej % Wilnie szy ul. statecznem zerwaniem rokowań z. konsorcjum Bakszta nr. 12. W uroczystości przyjmą udział szwajcarskiem w sprawie pożyczki zagranicz- przedstawiciele władz państwowych, saniorzą- 
nej na budowę zdni w mieście. dowych, ciał ustawodawczych, organizacyj spo- 

Sekcja techniczna uważa, że prowadzenie łecznych i rzemieślniczych, a także szereg de- robót drogowych we własnym zakresie, t. zw. legatów z Warszawy z prezesem Rady Izb Rze 
systemem gospodarczym, jest bardziej prakty- mieślniczych, p. senatorem Stefanem Wiechowi czne i tańsze i wobec tego pożyczka kalkulu czem na czele. 
je się zbyt drogo. „W czasie tej uroczystości "pan wojewoda 

„Miasto, — jak wiadomo —- nie mą iundu- wileński udekoruje odznaczeniami ministra 
szów i roboty drogowe rozłożono na szereg przemysłu i handlu za wybitne zasługi w pra 
lat. Np. w roku 33 dojdzie w śródmieściu od- cy w rzemiośle szereg rzemieślników  wileń- 
cinek ria ul. Mickiewicza nie większy, niż obec skich. 
nie «iożony na ul. Zamkowej i Wielkiej— I Na zakończenie uroczystości 
to w najlepszym wypadku, wszystko bowiem drukarzy pod batutą p. Wacława 
zależy od „Arbonu* który na ten cel wpłacić wykona okolicznościowe pieśni. 
powinien 150 tys. zł. rocznie.. , O godz. 20.30 w salach Resursy odbędzie Przedsiębiorca prywatny wykonałby roboty się zabawa towarzyska dla członków Resursy 
w całem mieście o wiele szybciej, lecz pod ich rodzin, orąz zaproszonych gości.. Na zaba- warunkiem niemniej szybkiego spłacenia należ wie przygrywać "będzie kwartet pod dyrekcją 

Ы Asi оя 37 p. r Tchórza. 
_ Właśi 6/ termin s) pożycz У! — Nowy lokal Izby Przem. - Handlowej. pikas E ao ———- AE i e 2 a wczorajszym biura Izby Piana 

co najmni j ilni iesi 19 ua Mea seda jmniej przez an A w Wilnie przeniesione zostały do 
а nowego lokalu przy ul. Mickiewicza 32. 

RS i 12 a 

w * L 1 Znowu coś o straży egniowej 
WILNO. — Z polecenia prezydenta miasta _ Wykroczeń tych miał się dopuszczać Stan- 

został M. w pracy funkcjonarjusz stra kiewicz, wraz z aresztowanym niedawno za de ży ogniowej Stankiewicz. iraudację 3 tys. zł. kancelistą straży Wasilew- Prowadzone dłuższy czas dochodzenie skim. 
stwierdziło, że straży ogniowej sprzedawano Dalsze dochodzenie w tej sprawie prowadzi 
węgiel miejski, pobierany na t. zw. deputaty radca prawny magistratu p. Popiel pod bezpo (dla osobistego użytku pracowników  miejs- średnim nadzorem prezydenta Maleszewskiego, 

skich). Dalej ustalono, że wystawiane były iik który postawił sobie za cel uporządkowanie go 
cyjne ordery z fałszowanemi podpisami. spodarki miejskiej. 

0 wymianie więźniów z Kownem 
WILNO. — Z pogranicza piszą, że do Kow 

na przybył delegat Czerwonego Krzyża, który 
ma ostatecznie w trwające narady w 
sprawie wymiany więźniów - ze s z politycznych mię. 

Postrzelenie oficera litewskiego 
Z Trok telefonują, że koło wsi dańce naczelnika powiatu, że lejtnant Żarnauskas w zaroślach błotnych znaleziono kianiś litew gdzieś zaginąl. 

skiego Michała Żarnauskasa. Z uwagi na to, że Żarnauskas jest nieprzy- 
Dochodzenie ustaliło, że Żarnauskas wraz tomny, — wi nie mają możności zbadania 

z dwoma innymi wojskowymi udał się na polo rannego, któryby z pewnością zagadkę po- 
trzelenia wyjaśnił. 

  

* * * 

chór męski 
Mołodeckiego 

Delegat Międzynarodowego _ Czerwonego 
Krzyża ma ustalić termin wymiany więźniów 
poc co miało nastąpić w listopadzie 

wanie, podczas którego został postrzelony. Ko s 
ledzy powiadomili w międzyczasie 

SPORT 
NAJBLIŻSZE IMPREZY SPORTOWE 

Dziś o 2-giej na boisku Makabi odbę- 
dzie się mecz piłkarski drużyn Makabi I 
i ŽAKS I. 

Będzie to ciekawe spotkanie, gdyż po 
ostatnej porażce Malkabi zechce pokazać, 
że nadal jest drużyną silniejszą, mo, a 
ŻAKS postara się jej w tem przeszkodzić. 

Będzie to pozatem spotkanie ostre z u- 

wagi na co sędzią musi się zdobyć na sta- 
NOWCZOŚĆ. 

Dosyć już mieliśmy awantur na me- 
'czach  ostatniech. 

Dziś też o 6-tej w lokalu ŻAKS (Za- 
walna 21), będzie mecz pine-pongowy O- 
gmisko — ŻAKS. 

Kluby wystawiają po sześciu > 
Barw ŻAKS'u bronić będą: Wieksler, Got- 

  

  

lib, Czaczkowski, Merecki, Chajkliw i Plan 
Ogmiska — prawdopodobnie — Grodnicki, 
Klukiewicz, Puszkar, W. Wasilewski, Ho-- 
penko i Hrynkiewicz. e 

MAKABi—DRUKARZ 

Benjaminek klasy A postara się dowieść, 
w niedzielę, że zasłużenie zdobył lokatę w wwż 
szej kłasie. (t). 

krwawy zatarg © spadek 
WIŁNO. — W szpitału żydowskim uloko- 

wano wczoraj Dawida Pontona (Gedyminow- 
ska 55), który podczas bójki z bratem otrzy- 
mał ciężki cios nogą w żołądek. 

_Wobec komplikacyj wewnętrznych, jakie 
nastąpiły wskutek uderzenia, stan Pontera jest 
ciężki. 3 

Zajście między braćmi wynikło na tle po- 

chiała spadku po ojcu. Sprawca uderzenia za- 
trzymał sobie schedę po zmarłym, zobowiązu 
jąc się wypłacać drugiemu spadkobiercy 59 zł. 
miesięcznie. 

Wobec tego, że obowiązku tego nie prze- 
strzegał, wczoraj wynikła między nimi ułótnia, 
a następnie bójka. 

Miadaciani rabusie 
WILNO. — Trzech chłopców w wieku lat 

10 — 13 usiłowało obrabować wczoraj wie- 
czorem wystawę w sklepie kolonjalnym Jeżew 
skiego przy ulicy Wielkiej 45. 

W tym celu wybili oni szybę wystawową, 
lecz w ostatniej chwili zostali zauważeni i 
trzymani. 

Są to t. zw. dzieci ulicy, których całe falan 

1а 

gi zalegają śródmieście i wypatrują tylko о- 
kazji oby coś gdzieś ściągnąć. 

Zatrzymani nie byli w bandzie, o której pi- 
saliśfty niedawno, gdy natrafiono na šiad mio 
docianych rabusiów z góry Bouiałłowej, nie- 
mniej jednak są ich nieodrodnymi braćmi, wy 
chowanymi w warunkach, które prowadzą tył- 
ko do przestępstwa. 

Cyganie porywacze 
WILNO. — Na odcinku Łoździeje na teren obóz z powrotem wysiediono do Litwy. W o- 

polski przedostała się banda cyganów w liczbie bozie znajdowało się dwoje 24-letnich dzieci, 
14 osób. Cyganie podejrzani są o liczne kra- 
dzieże, grabieże i porywania dzieci, więc cały 

porwanych w Kalwarji rejentowi  litewskiemu 
cełem otrzymania okupu. 

— Sodalicja Marjańska Akademiczek USB. 
"przypomina członkiniom o uroczystościach, -— 
które odbędą się dnia 30 października Obec- 
ność członkiń na nabożeństwie w kościeie św. 
Jana o godz. 10,15 oraz udział w pochodzie ku 
czci Chrystusa - Króla (zbiórka na placu Łuki- 
skim o godz. 12,30) — obowiązkowe. 

— Żarząd Związku Cechów wzywa wszy- 
stkich rzemieślników - katolików do przyjęcia 
udziału w uroczystym pochodzie dnia 30 paż- 
dziernika ku czci Chrystusa - Króla. 

Zbiórka wszystkich rzemieślników (w nie- 
dzielę) o, godz. 11 min. 30 ze sztandarami - - 
Bakszta nr. 1. 

Jesteśmy przekonani, że rzemiosło nasze, 
jak niejednokrotnie — da dowody swej świa- 
domości i wielkiej czci, oraz miłości do Paza 
nad Pany — Chrystusa - Króla powiększając 
swą obecnością wielotysięczne tłumy wiernych 
i swemi barwnemi sztandarami ozdobi drogi 
każdemu katolickiemu sercu pochód 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Pohułanka. — Dziś w sobotę 29 
bm. o godz. 8-ej w teatrze na Pohulance c-a- 

rować swojemi bajkowemi skrzydłami będzie 

„Niebieski ptak*, który spotkał się z entuzja- 

stycznem przyjęciem tak dorosłych, jak i na- 

szych milusińskich. 

— Uwaga, dzieci! Niedzielny poranek „Nie 
bieskiego ptaka* odbędzie się 30 bm. o godz. 
12 w poł. w teatrze na Pohulance. 

— „Szczęście od jutra* dane będzie jeszcze 
raz w teatrze na Pohulance dnia 30 bm o go 
dzinie 4 po poł. w doskonałej, niezmienionej 
obsadzie. 

— „Niebieski ptak* wzleci po raz 9-ty ze 
sceny teatru na Pohulance w niedzielę 30 bm. 
o godz. 8 wiecz. Kto jeszcze. nie był šwiad- 
kiem tego bajkowego wzlotu — niech śpieszy 
po bilet — aby odetchnąć w atmosferze czare 
dziejskich zjawisk! 

— Propagandowy poniedziałek w teatrze 
na Pohulance. — 31 bm. o godz. 8 wiecz. pro 
pagandowe przedstawienie (ceny od 20 gr, do 
2 zł.) doskonałej komedji Kiedrzyńskiego 
„Szczęście od jutra”. 

— Teatr muzyczny Lutnia" — Dziś po 1az 
8-my tętniąca humorem i werwą operetka 
Kalmana „Księżniczka czardasza” z Elną G;- 
staedt w roli głównej, oraz w niezmienionej 
obsadzie premierowej. Tańce układu W. Mo- 
rawskiego. Początek o godz. 8,15 Zniżki aka- 
demickie ważne 

W przygotowaniu „Krysia Leśniczanka” — 
operetka Jarko..— > 
— Niedzielna popołudniówka w Lutni. — 

Jutro w niedzielę 30 bm. ukaże się na przed- 
stawieniu popołudniowem po cenach zniżonych 
efektowna operetka Abrahama „Wiktorja i jej 
huzar* z Elną Gistaedt w roli tytułowej. — 
Początek o godz. 4 po poi. 

— Poniedziałkowe popularne przedstawienie 
„Wiktorji“. — W poniedziałek najbliższy teatr 
Lutnia daje raz jeszcze barwną operetkę Abra 
hama „Wiktorja i jej huzar* z Elną Gistaedt 
w roli głównej. Ceny miejsc zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Teodozja — Sewastopol 

HOLLYWOOD: „Marokko*. 

CASINO—Hotel studentów. 

STYŁOWY — Zaklęta rzeka 

ŚWIATOWID—Ogród Allacha. 
PAN—Frankenstein. > 

LUX — Król Bulwarów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Falsyfikaty. — Na rynkach zatrzymano 
wczoraj kilka sfałszowanych  monet 2-ztoto- 
wych. 

— TRUP W POCIĄGU. — Wczoraj 
w jednym z wagonów pociągu nr. 714 
w pobliżu Landwarowa zmarła 70-letnia 
mieszkanka Wilna Leokadja Kościelew- 
ska (Chocimska 10) jadąca w towarzy- 
stwie zięcia Zygmunta Mielczarskiego. 
— Nagły zgon nastąpił prawdopodob- 
nie wskutek ataku sercowego. O wypad- 
ku powiadomiono władze śledcze i ko- 
lejowe. 

Przedział, gdzie zmarła Kościelewska 
—izołowano. 

— ZWYRODNIALEC. — Koło szkoły pow- 
szechnej nr. 19 przy ul. Królewskiej zatrzyma- 
no osobnika, który zaczepiał małołetnie dziew 
czynki i 
zwoicie, 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Na ulicy 
Wielkiej usiłowała popełnić samobójstwo przez 
podcięcie arterji na rękach prostytutka Anna 
Kochanowska. Desperatkę uratowano. 

zachowywał się wobec nich nieprzy-. 

Cudowne ocalenie 
Zygmunt Bukrabo z ul. Trockiej Nr. 2 

zakochał się. Ona mówiła, że kocha go rów 
nież, ale oddała się innemu. Bukrabo po- 
stanowił zastrzelić ich oboje. A potem 
stnzelić sobie w serce. Niech będą odrazu 
trzy trupy. Jednakże wykonanie trzykro! 
nego morderstwa  nastręczało trudności 

Bukrabo napróżno czatował ma momen, 
gdy wszyscy troje zejdą się razem. Tam- 
ten unikał starannie podobnej sytuacji. 
Bukrabo więc zdecydował, że zastnzeli ty]- 
ko ją. Ale i ona, jak ma złość, stała się nie- 
uchwytną: ani w domu, ani na ulicy nie 
mógł jej zdybać Buktrabo. IA czasem nie 
rozpowządzał wielce, gdyż był powtjerem w 
hotelu; zajęcie to absorbuje niezmiernie. 

Nie mogąc zastrzelić ukochanej, Buk- 
табо zredukował zamiary mordercze do 
siebie samego. Doniósł jej o tem w kilku 
słowach, pełnych rozpaczy i przekleństw. 

Gdy już decyzja zapadła, spostrzegł się 
Bukrabo, że nie posiada rewolweru. Co ro- 
bić? Zamiechać zamiaru? Co ona powie 
na to? — Wyśmieje Bukrabę. Kompromi- 
tacja. 

Trzeba szukać wyjścia z trudności. 
I Bukrabo znalazł je. Gdy arbon 28458 
przejeżdżał ulicą Piłsudskiego, Bukrabo u- 
czymił wyraźny ruch samobójczy, Arbon 
odrzucił go ma bruk, Bukrabo upadł i ро- 
tłukł się boleśnie. Lekarz orzekł, że żadne 
komplikacje nie grożą jego życiu. 

   

  

  

  

Bukrabo opowiada teraz swoją histo- 

ttję ukochanej, która, doznawszy wyrzutów 
Z przybiegła natychmiast do jego 

а. 

— Cud, że żyjesz — szepce ona i skła- 
da na jego wargach pocałunek. 

— Cud — powtarza Bukrabo i jest 
szczęśliwy. 

  

DECYDUJĄC SIĘ NA PODRÓŻ, 
RZUĆ OKIEM NA INFORMACJE 
© KOMUNIKACJI LOTNICZEJ! 

Informacje i bi: 
lety: w biurach 
P. L РО 
w większych biu- 
rach podróży i 
u portjerów więk- 
szych hoteli, 

Port loiniczy: Porubanek, tei. 86, 

: RÓŻANKA 
— WYPADŁ Z POCIĄGU. — Wczoraj mię 

= stacjami Strzebowce — Różanka na 268 

- GLĘBOKIE 
— Pobicie. — W Głębokiem pobito Wikto 

ra Tomaszewicza. Poszkodowany twierdzi, że 
napastnicy zrabowali mu ponadto kilka monet 
złotych. Rewizja u poszlakowanych nie dała re 

Z POGRANICZA 
— ARESZTOWANIE DEFRAUDANTĄ. — 

W wyniku pościgu koło wsi Ursynowo pod 
Kozdrowiczami w czasie przekraczania grani- 
cy zatrzymany został Witold Karaś vel Groiń 
ski oskarżony 0 przywłaszczenie 160 tys. zł. 
na szkodę ziemianina Ignacego Czarnowskiego 
z Wołynia. 

Karaś pracował u asų = charak 
terze plenipotenta i otrzymawszy swego 
chlebodawcy czek na podjęcie 160 tys. zł. usi- 
łował zbiec do .Rosji sowieckiej. 

— CIEKAWSCY. — Przed paru dniami na 
odcinku orańskim po raz drugi w rb. bawiła 

_ zułtatu. 

A oi e z Kowna z udziałem kilku 
wojskowych państw zaprzyjaźnionych z Litwą. 

Komisja z i ymi objeżdża- 
ła poszczególne miejscowości i żywo intereso 
wała się stosunkami narodowościowemi oraz 
owa: stanem gospodarczym pogra- 

cza, 
— @ — 

Oflary 
Na Żłobek im. Maryi jako nieprzyjęty za- 

datek przez p. M. z Urz. Ziemsk. wnosi M, }, 
zł 5” 

к/        



grodžiėjvka 
— AKADEMJA KU CZCI CHRYSTU- 

SA KROLA, — W uzupelaieniu podanych 
mezoraj wiadomości o Akademji ku czci 
Chzystusa Króla, podajemy szczągóły pro- 
sramu uroczysliości: W dniu 30 październi 

isa o godz. 1,30 zaraz po sumie w Teatrze 
Miejskim odbędzie się Wielka Uroczysta 
iAlkademja. Program Akademji obejmuje: 
1) Zagajenie — iposet Konstanty Tenlikow- 
ki. 2) Odęgranie hymnów: Papieskiego i 
'emodowego. 3) Referat ma temat „Wal- 

ka z bezwstydem i pornografją" wygłosi 
prof. Aleksander 'Woźriiak, 4) „Króluj nam 
Chryste" wykona chór Seminarjum żeń- 
«kiego. 5) Przejklęcie Ujejskiego wygłosi 

„art, dram. p. Wołowski. 6) Polonez wylko- 
na orkiestira. Seminarjum męskiego. 

Uroczysta Suma odbędzie się w: Farze 
o godz. 11,30. Zbiórka delegacyj ze sztan- 
darami o godz. Il na placu Batorego. Dla 
przedstawicieli władz i delegacyj miejsca 
są zarezerwowane. 

— W SPRAWIE ZAPEWNIENIA E- 
GZYSTENCJI TEATRU WOJEWÓDZKIE 
GO. — W ubieglą sobotę odbyło się w Bia- 
tymstoku wspólne posiedzenie zarządu zw. 
miast województwa Białostockiego i: Wio- 
jewódzkiej komisji teatralmej. 3 

Na porządku dziennym znajdowała się 
sprawa zabezpieczenia bytu objazdowego 
teatru wojewódzkiego. Ze sprawozdania 
finansowego widać, iż przychód tego tea- 

   

    

   KINA P. T. K. TEL. 214 
© TERZURETZZYPDOKTRKATRA RA EET TTT SS 
Początki se»nsów: 18,15, 20.15 i 22.15 

Sźwiękowiet 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. - 

Dziś! LIANA HAID, IWAN PETRO- 
WiCZ i GEORG ALEXAKDER 

w czarującym przeboju dzwiękowym 
o miłości, zdradzie i pięknych kobie- 
tach w stolicy zabaw Wiedniu p. t. 

„Bal w operze” 
Szaleństwo jednej nocy. — Bal ma- 
skowy. — Namiętne npajające tango— 
Miłość mężatki i... ten trzeci. 
Tango „Sante Lucia" i walc angielski 

„Mnzyka taniec i noc", 

wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiac 
Kino „ĄPOLLO" 

Ceminik. 26. 
Dziś! Wstrząssjący dramat życiowy o 
niebywale mocno napiętej akcji i kon- 

flikcie p. t. 

„Rozwódka” 
W rol. gł: Norma Shearer, Conrad 
Nagei, Robert Montgomery oraz 
Chester Morris. Za zdradę — rozwćd 
czy przebaczenie? Oto pytanie, na któ- 
re odpowiedź znajdziecie w „Rozwód- 
ae“, „Rozwódka* to ostatnia kreacja 
Normy Shearer odznaczona pierwszą 
nagrodą na konkursie gry aktorskiej 

w Ameryce 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Dziś! Posągowa piękność 

Marcelia Albani 
młodzieńczy Willi Fritsch 

w dramacie miłości i śmierci p. t. 

„Gilstyna“ 
WSTĘP -0D 49 GR. 

   
    
      
    

    
    

    

        
      

       

   

  

    
    

     

            

     

      
Początek seansów 

0 g. 6.15, — 8, — 10, 

Na]wspanialszy fiim sezonu!!! 
Potęžny džwiekowiec 100 proc. osnnty na tle zusnej afery 

szpiegostwa rosyjskiego w Austzji 

Afera pułkownika Redla 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWiDe 

GRODNO, Bryzidzka 2, 

tru wynosi — 120.540 zł. (łącznie ze sub- 

wencjami), a wydatki mimo bardzo szczup 
lych pensyj artystów i personelu wynosi 
170.202 zł. 

W związku z tem wybnano komisję w 
osobach p. kom. Nowakowskiego i prezy- 
denta O'Brien de Lacy, która mą wynaleźć 
środki: na. pokrycie deficytu teatru. 

— SAD DORAŻNY [W WOŁKOWY- 

SKU. Sąd Okręgowy w Grodnie w try- 
bie doraźnym rozpozna w dniu 8 listopada 
nia sesjii wyjazdowej w Włolkiowiysku spra- 

wę trzech bandytów, a mianowicie: Jakóta 
Dyderewskiego, Juljana Karjeńczuka i 
Juljana Kapitana: oskarżonych 0 to, że 

wieczorem dmia 28 sierpnia br. napadli na 

osadnika Wiktoma Sewastjańczyka z osady 
Liwerpol i zabijając Sewastjanowieza, zra 
bowalii pewną kwotę pieniężną. 

— ORGAN BUNDOWISKI PISZE, ŻE 
OZŁONKOWIE MAGISTRATU GRODZ. 
POPEŁNIAJĄ NADUŻYCIA I PRZE. 
KROCZENIA. — W wychodzącym w. Grod- 
nie tygodniku ibundowskim, 'w numerze 3 
umieszczony jest artykuł pt: „Chcą się po- 
zbyć ławnika. socjalistycznego”, w. którym 
omawia się stosunek członków magistratu 
do ławnika p. Mazumkiewicza i zakończony 
jest w następujący sposób: 

„Sluszność ma wobec tego tow. Mazur- 
kiewicz, kiedy twierdzi, iż Ikompanja ma- 
gistratu w stosunku do niego prowadzi się 
tylko dlatego, że prezydentowi i reszcie 
członkom magistratu mie podoba się kry- 
tyka lawnika socjalistycznego i publicznie 
przez niego wysuwane wnioski, które de- 
maskują madużycia i przekroczenia posz- 
'ezególnyich członków. magistratu”. 

Ciekawe, co ma to powiedzą członkowie 
magistratu. 
— ZAJĘCIE TYGODNIKA BUNDU. — 
Starostwo Grodzieńskie zajęło Nr. 4 ty- 
godnika bundowskiego „Grodner Sztyme“. 

  

  

  

— URZĘDOWA. — W dniu 27 bm. p. 
wiojewioda Stefan Świderski przyjął preze- 
sa Nowogródzkiego Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego p. Uszackiego. 

—. PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY.— 
W dniu 28 bm. p. wojewoda Świdenski pnzy 
jąl: p. Głuchowskiego, nacz. wydziału szkol 
mictwa średniego Kuratorjum Okr. Szkiol- 
nego Wileńskiego, oraz p. Mierzwę, przed- 
stawiciela Wojew. Zw. Inw. Wiojennych na 
wiojew. imowogródzkie. 

— PRZYJAZD P. WOJEWODY WlI- 
LEŃSKIEGO DO NOWOGRÓDKA. We- 
dług posiadanych przez mas wiadomości, 
p. wojewodą wileński Zygmunii Beczko- 
widz ma przyjechać do Nowogródka w dn. 
30 bm. 

— PRZYGOTOWANIA DO OBCHO- 
DU 11-G0 LISTOPADA. — Sekcja kultu- 
raillno-ošwiatowa Wojew. Sekretarjatu B.B. 
W.R. w Nowogródku wspólnie z Okr. Ko- 
mendą Legjonu Młodych zwołuje zebranie 

    Racjonainie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

wstęp Gd 75 gr. 

film mówiony po czesku 
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 SKLEP RADJOWY „„LINNERĘ*€ 

Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 
— POLECA — 

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

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

NA 19 MIESIĘCY PO 10 ZŁ. 
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WACŁAWA WALICKA 

drutu 

sukience i w wysokich sznurowanych 
bucikach. Wreszcie dostrzegła Mikołę, i 
wydało się jej odrazu, że słońce wiosenne 
inaczej, radośniej świeci, usłyszała śpiew 
ptaków, a drzewko rozkwitłej biało cze- 
remchy przypomniało jej pannę młodą. 
Zdławiły ją łzy radości. Stali daleko od 
siebie, lecz oboje zapragnęli coś krzyk- 
nąć, zawołać do siebie, gdy straż pogra- 
niczna bolszewicka nadbiegła i  brutal- 
nie zaczęła odpędzać kobiety od  dritu 
kolczastego. 

Zdążyli tylko głęboko sobie spojrzeć 
w oczy — taka długa, gorąca chwiła. 
Mikoła jakoś dziwnie, powoli, niechętnie 
wracał do domu. Stała mu Marja w o- 
czach, gdy zeszłej wiosny byli razem na 
robotach w polu — ogród warzywny 
porządkowali. Siedli sobie koło chaty 
Mikoły i wieczerzali. Nie chciało się im 
iść do kolektywu. O parę kroków od nich 

RIZENZENICZNNESOEJ ony ROSZ REAR RY CAIO RZY AYO ŁO YO TIT S ASS NS AS 
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. || 

4) 

Na pograniczu 
Teraz Marja stała najbliżej 

kolczastego i widocznie wypatrywała, 
czy wśród mężczyzn niema Mikoły. Sta- 
ła taka wychudzona w swojej wiejskiej 

kwitły drzewa owocowe, właśnie koło К- 
go chaty. Takie ładne byly — obielit 
pnie swoich drzewek, jak to we dworze 
dawniej robiono — stąły teraz białe od 
dołu do góry wśród gęstej trawy. Marja 
patrzyła na zachodzące spokojnie słońce 
i na te drzewka białe pełnemi jasności 
oczyma. Pachło siano, w krzakach było 
pełno gniazd słowiczych, oto któryś już 
zaczął swoją pieśń wieczorną. „Wisz, pta 
szki Boże gniazda mają! Namby takie 
gniazdko maleńkie, swoje”, rzekłą Marja 
i przeciągnęła się sennie, podkładając 
nagie, białe ramiona pod głowę na mięk- 
kiej trawie. Pamięta Mikoła — buchnę- 
ła mu krew do głowy — pusto było na- 
około, cicho, — więc, ujął mocno ją w 
ramiona i chciał przyniewolić do pie- 
szczot. OQdsunęła go łagodnie od siebie: 
„Twoją będę ale niech nas przód w cer- 
kwi pobłogosławią. 

II 

Taka ładna była — cała różowa. Ci- 
chutko potem szepnęła: „I mnie trudno, 

SŁOWO 

porozumiewawcze w sprawie obchodu urc- 
czystości 11 listop. Zebranie odbędzie się 
w. dniu dzisiejszym (28 października) w 

sali konferencyjnej Starostwa IPowiatowego 
c godzinie 18-tej. 

— ZBIÓRKA OHÓRZYSTÓW. — Sek- 
cja kulturalno - oświatowa Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem w  Nowo- 

gródku, zamierza, zorganizować amatorski 
chór mieszany, z pośród miejscowej inte- 
ligencji, 

Życzący wziąć udział w chórze, prosze- 
ni są o przybycie na zebranie organizacyj- 
me, które odbędzie się dnia 4 listopada br. 
o godz. 17-tej pumktualmie, w lokalu Sekr. 

Wiojew. BBWR., przy ul. 3-go Maja 1 I p. 
Równocześnie Sekcja pragnie powołać 

do życia zespół orkiestrowy i w tym celu 
prosi wszystkich PT. grających o przyby- 
cie w wyżej podanym terminie, do wymie- 
nionego lokalu. 

— DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI W NO- 
WOGRÓDKU. W dniu oszczędności, który 
jak wszędzie, tak i w Nowogródku, odbę- 
dzie się dnia 31 bm., przewidziany jest pro 
gram następujący: zagajenie,*2 referaty i 
wręczenie Ragród za wytnwałe eszczędza- 
nie, odegranie kilku utworów przez orkie- 
strę policyjną i od$piewanie szeregu pie- 
śni przez chór mieszany. 

— WIECZORNIOA HARCERSKA. — 
W dniu wczorajszym odbyła, się w izbie 3- 
ciej drużyny harcerzy im. Marszałka Pił- 
sudskiego wieczornica, zorganizowana 
przez zastęp żeglarzy. W wieczomnicy wzię- 
li udzialł harcerze „Amairantowej Trójki" 
i harcerki 2-giej drużyny harcerek im. E- 
lizy: Onzeszkowej. Na program wieczormicy 
złożyły się: pokazy harcenzy, zabawy to- 
warzysikie i śpiewy. Przy zaimprowizowa- 
nem symbolicznie ognisku odśpiewamo sze- 
reg własnych pieśni obozowych, zwłaszcza 
tych, które powstały w obozie żeglanskim. 

— BIURO PORAD I PODAŃ PRZY 
BBWR. — Założone niedawno przy Radzie 
'Powiatowej BBWR. w Nowogródku Biuro 
podań i porad, cieszy się mniezwyikłem ipo- 
wodzeniem. W ostątnich dniach załatwio- 

nio koło 100 spraw ,z których wszystkie 
pomyślnie wypadły dla interesantów, re- 
krutujących się przeważnie z na jbiedniej- 
szych sfer ludności wiejskiej i miejskiej. 

  

  

  

— POSIEDZENIE WYDZIAŁU PO- 
WIATOWEGO. W dniu 27 bm. od godz, 
Powiatowego, na którem oprócz wysłucha- 
mia sprawozdania za II kwartał wszystkich 
referatów. Wydziału Powiatowego, ra' 
innemi zaaprobowano umowę mia sprzedaż 
cegły kom. Budowy Kościoła, przyjęto 
sprawozdanie z wykonania budżetu za II 
kwamrtał, pozatem umorzono szeregowi о- 
sób Ikiosztów kuracyjnych, załatwiono od- 
'wołania, podatkowe. 

Ostatecznie zatwierdził Wydział Ро- 
wiatowy budżet miasta Baranowicz na rok 
1932-33, zatwierdził sprawozdania z MWy- 
konania budżetów miast i gmin za rok 
1931-32. 

Zwolnil dyscyplinarnie 6 sołtysów. 
Pozatem Wydział uchwalił program 

pracy na rok 1932-33 oświaty pozaszkiolnej 
Zwolnit od podatków ma lat 30 grumta 

zalesione, przydzielił ludności bezpłatnie 
200.000 szt. sadzcnek sosny bezpłatnie. 

Po wyczerpaniu bardzio obszernego ;po- 
rządku dziennego, posiedzenie zakończono 
0 godzimie 16-tej. 

— W SPRAWIE DNIA OSZCZĘDNO- 
ŚCI. — W dniu 26 października w: sali kon 
ferencyjnej Stamostwa, pod mprzewodnice- 
twem pana starosty, Neugebauera odbyło 
się ongamizacyjne zebranie obchodu Dnia 
Oszczędności, 

Po wyjaśnieniu przez pana starostę 
zadań zebrania, wygłosił krótki: referat © 
oszczędności: dyrektor Kasy Komunalnej p. 
Jasinowski i w konkluzji proponowiał wy- 
bór stałego Kom. oszezędnościowego, za- 
daniem którego byłaby propaganda 0sz- 
czędności. 

W zasadzie wszyscy obecni wypowie- 
dzieli się w tym kieruniku, więe p. starosta 
pė do wyboru komitetu i w rezul- 
acie wybrano na przewodniczącego p. dy- 

wektora Banku (Polskiego Sliafateje, SĄ" 
członków. iwszystkich dyrektorów banków 
i kas, oraz dyrekłtorów średnich zakładów 
naukowych i inspektora szkolmego, 

Jeśli chodzi o obchód Dnia Oszczędno- 
ści, to uchwalono następujący program: 

bm. pogadanki we wszystkich szko- 
łach oraz uwiedzamie przez szkoły Kas i 
Banków. W tymże dniu o godz. 10-tej ma- 
bożeństwo w synagodze. 

31 ibm. mabożeństwa w kościele para- 
fjalnym i cerkwi. х 

Do gmin wystosowamo odezwę, celem 
urządzenia, obchodu, a prócz tego wysłano 

plakaty propagandowe. 

Mikoła — nie krzywdź, poczekaj”. Ni: 
skrzywdził — sam nie wie dlaczego. 

dzie teraz z pochyloną głową, bo rap 
tem wszystko mu się tak wyraźnie przy- 
pomniało, jakby to wczoraj było. Tęskno 
ta ssie pod sercem — takiej, jak Marja 
drugiej babka mu nie znajdzie. Swata 
mu jedną, a jakże — bogatą nawet dziew 
czynę z sąsiedniej chaty, ale serca jakoś 
nie ma dla tej bogaczki. Pewnie: chata 
piękna, nowa, ojca ma tylko stareńkiego 
— pełna gospodyni w chacie, a krów aż 
cztery, parę koni — pani! Nawet ładna, 
ale... nie Marja to. Marję w jednej ko- 
szuliby wziął — niechby tylko przeszia 
tę przeklętą granicę... Boi się, nie przej- 
dzie, a tu babka go ożeni z Matrioną, 
bo Matriona też rada go widzi. Ze zło- 
ścią wypluł papierosa — dawno zgasł 
mu w ustach. I myślał dalej z niesma- 
kiem: „Jaka nachalna ta. Matriona — 
lezie pierwsza całować się, a jakże — z 
tąby i bez ślubu można, ale tylko serce 
do niej nie leży. Maruśka inna. Jak 
patrzała na mnie, aż serce się ścisnęfo”. 

Z tą myślą wszedł na swoje podwó- 
rze, przypadły psy do niego i zaczęty 
ilzać po rękach — pogłaskał, ale gdy 
wypadła z chaty babczynej Matriona i 
z głośnym śmiechem skoczyła do niego, 

  

Drukarnia 

    

  

DŽWIĘKOWE KINO 

CGUIN 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

2 Dziš premjera! GENJALNE ARCYOZIELO kr6la reżyserów niezapomnianego twórcy „TROJKI“ 
i „ŚPIEWAKA NIEZNARECO" 

Turżańskiego 
„HOTEL STU 

Jak żyją, studenci Uniwersytstu w Paryżu. 

e 

  

ЕМГ    W 
Nad program: Dodatki dźwiękowe między innemi groteska rysunkowo-śpiewna na temat myśli wskui 

Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2 ej. Ceny od 25gr. 

Dziś! 
Potężny arcyfilm pełen grozy 

i niesamowitości! 

To czego 

świat jeszcza 

nie widział 

Dźwiękowe kino 

„PAK“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

  

   

    

     

Zadziwiające przeżycia młodego badacza, któ- 

ry stworzy! sztucznego człowieka - przestęp- 

cę! Nejbardziej emocjonujący i osobliwy filmł 

W rol. gł. następca Lon Chaneya BORIS KAR- 

LOFF i JOHN BOLES. Oglądanie tego fimu 

zaleca się tylko ludziom o zdrowem sercu i 

silnych nerwach. Nad program dodatki dźwi+ 

kowe. Z powodu wysokiej wartości artystycz- 

nej filmu uprasza się o przybycie na początek 

seansów: 4, 6. 8, i 10,15. Na 1-szy seans ceny 

zniżone. Passe - partout i bil. bezpł. bez- 

względnie nieważne 

  

  

Dźwiękowe 

Kino 

KELISS 

Bziš! Najūicas.y sukces Światowy! Groza kiwawych chi w Rosji 

EEODOZJA $EWAŚTOPOE 
Poświęcenie-Miłość-Śmierć, — Ostat is chwiie czrate. Wsika srmji białej z czerwoną. W rel. gł. bohaterka i „Dr. Jekyi* 
Miriam Hapxins jako tancerka cesarska i George Bantroft jako marynarz bolszewik. — Wielkie emocje. Potzżue sce 

ny. Niezapomniane przeżycia. Nad progr.: Atrakc. dźwięk. Ма 1 seans ceny zniżcne. Pocz. seans, 4,6,8i 10.20, 

  

Dźwiękowe kiao 

„LUX“ 
Mickiewicza il   

POŻAR. — W dniu 25 bm. około 
godz. 1 w. mocy w os. Bracławszczyzna ma 
szkodę Szymkala Stanisława spalił się 
dom mieszkalny, stodoła i obora, wariteści 
3500 zł. Zbiony także splonęły. 

— KRADZIEŻ SZYN. — W mocy z 
23 na 24 bm. mieznany sprawca skradł z 
ogrodzonego podwórza 3 szyny kolejowe, 
należące do Michalła (Apanasewicza. 

  

— WIYSTAWA .PRÓB I (WZORÓW 
PRZIEMYSŁU KRAJOWEGO. — Dowia- 
dujemy się, że w polowie girudnia br. od- 

(będzie się w Słonimie wystawa prób i wzo- 
rów przemysłu krajowego, pozostająca pod 
protektoratem minitserstwa pnzemysłu i 
handlu, W celu spopularyzowania jej 20- 
stamie w: czasie majkrótszym zorganizowa- 
my komitet wystawowy. 

— DZIECIOBÓJSTWO. — Posterunek 
policji! państwowej w Derewnie otrzymał 
wiadomość, że Marja Jarmołowicz, panna 
lat 26, zam. we wsii Wysock, gm. derewień- 
skiej przed trzema |tiygodniami na podwó- 
rizu. swego domu, w: obecności narzeczoneg.) 
Malksyma Jurczyka porodziła dziecko, któ- 
re następnie wspólnie z narzeczonym poz 
bawiła żyiea.  Przesłuchana Jarmułowicz 
oświadczyła, że istotnie miała dziecko, Ikit6- 
re Jurczyk, pozostający z nią od 7-miu lat 
w stosunkach miłosnych, zabrał, pozbawił 
życia i gdzieś ukrył. Policja wszczęła w tej 
spmawie dochodzenia, 

— IWYKRYCIE NIELEGALNEJ MA- 
SAIRNI. — Dnia 26 bm. udalo się wykryć 
władzom miejskim nielegalną masarnię, | 
prowadzoną przez Liderszejn Małkę, przy 
zauł. Blacharskim wi Słonimie. Masarnia ta 
zorganizowana była! na wysoką sikalę, cze- 
go dowodzi olbrzymi ilość zmalezionego 
mięsa i wyrobów masarskich, oraz narzę- 
dzi, które opieczętowano. Policja prowadzi 
pochodzenie. 

RER CNEB CPGD GB CH CREDO CD GDER TH 

Radje wileńskie 
SOBOTA, DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 

11.40: Przegląd prasy, komun. metecr., 
czas. 15,05: Program dzienny, 15,10 Muzyka 
kameralna (płyty) 15.40: Komunikaty. 15,50: 
Wiadomości wojskowe. 16.00: Słuchowisko 
dla młodzieży. 16,25: Kwadr. muzyki organo- 
wej (płyty). 16,40: „Kryzys, a kobieta, iako 
konsumentka* — odczyt. 17.00: Koncert. 17.40: 

warów *będzie śpiewsło 

Dziś 100 proc. dźwiękowiec Wielki film z życia paryskiego, który wstępnym bojem zdobył wszysikie ekrany Świata p, £. 

KRÓL BULWARÓW 

LICYTACJA 

Wileński Lombard „Kresowja” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 

podaje do ogólnej wiadomości, że 7 i 8 listopada r. b. o godz. 
4ej p.p. odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewyku- 
pienychi nieprolongowanych zastawów cd Nr 50.000 do Nr 
100 0:0 i od fir 1 do Nr 24110. 

UWAGA: w dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 
lombard nie będzie przyjmować 
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Wilenskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
i MOTOCYKLOWE 

Kan:elarja i sala wykładowa zostały przeniesione 

  

W rol. gł. bohater filmu „Książe Bounbonie* słynny konik Gezrgas Miltsn. Melodyjne piosenki z filmu „Król Bal- 
całe Wilao. Ze względu na wysoką wartość artystyczna dla młodzieży dozwołone 

Ei MAP 

Posad SRA. 3 
POTRZEBNA 
wychowawczyni, młoda, 
inteligentna, prawidło- 
wo mówiąca po polsku 
Dąbrowskiego 12 m. 3. 
Zgłaszać się od 4-ej pp. 

'wowvTryf 4 

53) tel. 722 

  

POSZUKUJĄ 
PRACY 

  

| Akuszerka- 
pielęgniarka 

obejmie opiekę nad 
choremi — Wielka 14 
m. 7. 

Poszukuje 
pracy służąca do wszyst. 

  

  

  

  

  

  

do lokalu przy ZAUŁKU BERNARDYŃSKIM 8 m. 14 SE ia ss 
е n u- 

Przyjmulą się „zapisy na kursy zawodowe chni, z dobremi Świa- 

i amatorskie. dectwami. Zgłoszenia 
P.p. wojskowym, urzędnikom i uczącej się mio- składać ul, Mickiewicza 
Kan "dziežy zniżki. Ne 29 m. 9 

Przy kursach warsztaty reperacyjne dla samocho- e 2 y dau I mofocykii UERTSRSTTPASSŲ ПМЕН 
AAAAAAAAAAAASAAAŽAAAAA AA Różne 

e ч NTTTTTYYYYTTYYYYYZ Lai gi 

TTETPPRRO AST T ES BEATS -- Haft weraźka 
wAŁAADAARA AAA ŁA NAAŁ Hałciarke 15 lat przaa 

ż BARJCEE Lskala hatciarsuiej — przyjm:em 
! wszelkie roboty Bafcyf 

we wszystkich aptekach i " \к;шу‚ k merci- 
— — — — ka ręcrna, różne wzory, 

A POTRZEBNE —_ luft sztandarów I cho“ 

   
środza od odcisków 

Ś_Prow. A. PAKA. 

GABIERET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 

awwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycray 

twarzy. Masaż ciała, elektryczny, WYSZCZU- 

plający (panie). Natryski „Hormona” wadłuk 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, hupież. ł3- 

dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 

  

daj esry. Ostatsie zdobycze kosmetyki ta- 
cjonalnej. 

Codziennie od g. 10—38. ż% 

  

  

MIESZKANIE rągwi, złotem isrebrem 
4 pokcjowe z wygo- wykonsnie b. starsnue 
dami, nie na parterze, i akuratne ceny więceż 
wśródmieś.iu, w cenie niż przystępue, Lite= 
do 100 zł. miesięcznie racki 11 m. 5, Jadwige 
Łaskawe zgłoszenia do Błaś. 
redakcji dla W. 

OSOBA 
= c: INTELIGENTNA 
MIESZKANIE ślepa i schorowana — 
2-u pokojowa ładne — najzupełniej opuszczae 
słoneczne z wygodami ua żyjąca Н tylko z 
do wynajęcia. Tartaki 19 łaski uczciwej sługi, 
— — — — — — К6га 14 1е skromnege 

-- swego zarobka utrzy- 
POKÓJ muje, dziś woła © ро- 

duży z wygodami do "oc. — Proszę o skła- 
wynajęcia. Może być z dsnie oliar pod literę 

  

  

  

cbiad:mi. J Jasińskie 

E ——2 
MALRAKLAMAALLAN A ŠA 01 uZIUBY 

Kupno 
|! SPRZEDAŹ 

RĘTYWYWYYYYYYTYYYTY 

ZGUBIONĄ 
ę„ książka wojskową wy- 

    

  

t. 11 = -- daną przez P. K. U. Odczyt aktualny 17,55: Program na niedzielę. 1-—— m—— il + = ROEE imię Li 18.00: Muzyka lekka. 18,55: „O turnieju sza- Lekarze DOKTOR Fabrykę cukrowo- Rimo salies, iso chowym w Wilnie“ — рода@. 19,10: Когта!- — илинислинеловониниет Blumowicz kunurydzową nika 1893 —  nniewsż- tea DS: Tygódniliśwsi 1050: „Na wiłż sma NA toby Weteryczne <- EEC EE « е ‚ Sok . 1 am okazy. Zo Kona 208: Koni równa nić D.GINSbErY Kme| "nose: Bryja tędy le rie 
tek do prasowego dzienika radjowego,; 21,05 choroby skórne wene- w z ED chowca Powód chora- Е !з’.;індё;!Ё 
Godzina życzeń (płyty). 22.05: Koncert cho- ryczne i moczopłciowe. © W.Z.P. 23 ba wlašciciela Sass у 
pinowski. 22,40: „Jarmarki paryskie“ — felje- Wiłeńska 3, od 8 — 1 tel. 277. - Szawa, Marszałkow * 18 = 
ton wygł. M. Henzel. 22,55: Komunikaty. { 4 — 8. Tel. 567. RC! ska 90 — 6 s 
23,00: Muzyka taneczna. -- ii) A Ч. 

9 L STI IE RER I ASS EOIINNTAINOENTOAIS CODE 

odtrącił ze złością psy, a na dziewczynę 
parsknął: „Ot, lezie jak te sobaki, lizać 
się! wstydu nie masz* Dziewczyna za- 
czerwieniona ze złości, burknęła Zz pa- 
sją» „Patrzaj, żałować będziesz, kiedy 
ja kogo innego sobie za męża wezmę!* 
„A bierz, bierz, tylko odczep się ode 
mnie — rad będę!!* 

* * * 

Kończyły się już żniwa. Mikoła przy 
pracy rzadko myślał o swoich sprawach 
sercowych. Matriona znowu śmiała się 
do niego swym rubasznym śmiechem, 
nie lazła jednak onieśmielona, na złość 
jednak jemu zaczepiała innego chtop- 
ca właśnie wtedy, kiedy on to widział. 
„Niech sobie robi, co chce“, myślał, pal- 
cem kiwnę, przyleci*. O Marji starał się 
nie myśleć, bo i na co to się zda, i tak 
po nią przecie przez granicę nie pójdzie. 
Aż tu raptem przyszedł z gminy list aż 
z Wilna. Z ciekawością przedarł koper- 
tę — że też nie poznał pisma! — prze- 
cie to Marja pisze. 

Panienka ze dworu dawno, jeszcze 
przed wojną, nauczyła ją i jego pisać i 
czytać po polsku, rozumie się, bo po 
prostemu sama nie umiała. I tak zostało 
— nikt ich potem niczego nie nauczył. 

gBWOTEFGN, 

Ot i pisze Marja po polsku — ładnie 
nawet — nie zapomniała: 

„Drogi mój Mikoła! Kłaniam się To- 
bie i Twojej Babce nisko i zdrowia 
życzę od Boga. Ja niebardzo jeszcze 
zdrowa, ale poprawiam się, i dochtor 

obiecuje, że zupełnie będę zdrowa. Diu- 
go ja chorowała i malo co nie pomarta, 
bo jak my wtedy przez drut graniczny 
w oczy sobie popatrzyli, to mnie serce 
tak zabolało, że tejże nocy wzięła ja u- 
ciekać do Polski. Dawno to sobie zamy- 
šlata. Ale się nie poszczęściło, bolszewi- 
ki zobaczyli mnie o świcie i dawaj po 
mnie strzelać. I było zabili mnie na 
śmierć. Długo ja we krwi leżała, na szczę 
ście, już po stronie polskiej. Podjęli 
mnie dobre ludzie i do dochtora zawieźli. 
Bez pamięci długo byłam i nie wiem 
sama, jak do Wilna, do szpitala trafi- 

łam. żeby nie dobry dochtór i nie sio- 
strzyczka tutaj jedna, toby już dawno 
pomarłszy była — wszystko przez cie- 
bie, bo już dłużej bez ciebie nie było 
mi życia. Ot, wolałaby śmierć, niż tak 
zostać z tymi bolszewikami bez Ciebie. 
Na śmierć zalubił się Ty mnie, przyjeż- 
dżaj i bierz mnie sobie na ślubną żo- 

nę, jeśli jeszcze tej bogaczki nie wziął, 
którą Tobie Babka swatała. Pisała ja 

Redaktor w.-z. 

do was tam i dowiadywała się — wszy 
stko wiem. I na koniec kłaniam się Tobie 
i Babce nisko i czekam listu od Ciebie. 
Nie odpiszesz — znaczy się zapomniał, 
znaczy się ja sierota, a nie Twoja Ma- 
rja. 

Adres mój: Wilno, Klinika na Anto- 
kolu. Oddział chirurgiczny. 

Dobrze, że było już po żniwach, do- 
brze, że zwiózł wszystko, bo i takhy 
wszystko porzucił — taka go niecierpli- 
wość opanowała. 

Wprost powiedział babce, że po Ma- 
rję do Wilna jedzie i niech, co chce 
będzie, a Marja musi zostać jego żaną. 
Babka spojrzała na niego i nic nie po- 
wiedziała — mądra wiedźma wiedziała, 
że nic gadanie nie pomoże. Gdy już wy- 
brał-się i pieniądze na drogę wziął, 
rzekła mu na drogę: „Rób, jak chcesz, 
ale nie ku dobremu prowadzisz — nie 
życie nam będzie z Marją, bo ja ci Ma- 
trionę przeznaczytam“. „Nie  Swarzcie 
się, babko, Marja wam do serca przypa- 
dnie lepiej, niż Matriona — zobaczyci::* 
I odjechał. 

(D. C. N.) 

оЯЫЯ BDA WADĄ! 

Witold Tatarzyński. 
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