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pożyczka @ siatka rakiety , 
Drukowaliśmy w sobotę artykuł 

„Złote stawy*. Rozumiem, że u przecięt- 

nego czytelnika artykuł ten musiał tahie 

wywołać refleksje: „Ależ ta Francja d:1- 

si się przecież od pieniędzy. Czemuż 

więc nam nie chce pożyczyć?. Му ргге- 

cież tak o tę pożyczkę się staramy”. 

Przecież to takie proste: 
Od lat kilku każdy Polak, przyjeż- 

dżający do Francji, wyjeżdżający z 

Francji, zamieszkały — ме Francji u- 

waża sobie za święty obowiązek 

tłumaczyć _ Francuzom, Niemcy 

lada chwila nas napadną. Przecież istni:- 

je cała literatura „„Korytarzowa” ze spe- 

cjalnym entuzjazmem przez nas popiera- 

na, o niebezpieczeństwie agresji niemiec- 

kiej. Przecież olbrzymie pieniądze wyda- 

jemy, aby tę literaturę rozpowszechniać 

i z możliwością napaści na nas Niemiec 

obznajamiać każdego spokojnego oby- 

watela Europy. 

To trudno. Albo—albo. Albo się za- 

ciąga pożyczki, albo wpaja się przekoaa- 

nie o tem, że grozi nam agresja niemiec- 

ka. Może to źle i niesprawiedliwie i 

dla nas niewygodnie, ale dwóch tych 

rzeczy naraz robić nie można. Trzeba 

wybrać jedno, albo drugie. 

Posyłanie kogoś do Francuzów z 

prośbą o pożyczkę w towarzystwie 
dwóch wagonów literatury korytarzowej, 

jest tem samem, co posyłanie kogoś po 

pieniądze na hipotekę kamienicy w to- 

warzystwie kogoś, kto krzykliwie zawo- 

dzi, że właśnie w tej kamienicy ma wy- 

buchnąć nieunikniony pożar. 

Tak jest Świat, a zwłaszcza Francuz 

urządzony, że niechętnie daje pożyczxę 

temu, kto wypuszcza S.O.S., że tonie. 

Jakie to dziwne, że wielcy urzędnicy 

i publicyści nie rozumieją czasami ta- 

kich małych rzeczy. Czyż naprawdę sa- 

mi skorzystaliby z propozycji tak sfor- 

mułowanej: „Oto mam iść przez las peł- 

ny zbójców. Napadną na mnie. O! bez- 

wątpienia napaaną O! O! O! jestem głę- 

boko przekonany, że napadną. Głowę 

wam daję, że napadną. A oni tacy strasz- 

ni ci zbójcy. Wy nie wiecie, jakie mają 

noże, jakie wąsiska! A propos, możeby- 

ście mi pożyczyli na tę drogę worek z= 

złotem. Trudno o pewniejszą lokatę. Od- 

dam wam z dużemi procentami. Bądźcie 

tego pewni”. 

To nie żadna karykatura. Tak na- 

prawdę wygląda połączenie dwóch ce- 

lów w naszej propagandzie zagranicznej 

ochrony korytarza i pożyczki. 

Mówiąc nawiasem, pulitycznie i mi- 

litarnie ten hałas: „Korytarz w niebez- 

pieczeństwie'* — również absolutnie mi- 
ja się z celem. Czytajcie Greya, czyiaj- 
cie Churchilla, czytajcie Asquitha. Jeśli 

te pamiętniki mężów stanu są dla was 

lekturą:za nudną, w co chętnie wierzę, 

to czytacie chyba „Sagę rodu Forsy- 

tow“, bo przecież to czytają nawet ma- 

nikurzystki. Wiedziano przecież w rzą- 

dach i sztabach generalnych  irancu- 

skim i angielskim, że atak niemiecki 

rozpocznie się przez Belgję. Cały system 

obronny był pomiędzy Francuzami i An- 

glikami na tej hipotezie zbudowany. 

Równie dobrze wiedziano o tem w Bel. 
gii. Król Belgów mówił o tem. Ale nie 

wiedział o tem obywatel angielski, I dla- 

tego atak na Belgję zaskoczył go, wy- 
wołał u niego wybuch oburzenia na per- 
fidję niemiecką. Obznajomianie obywate- 
la europejskiego z tem, że korytarz sta- 
nowi przedmiot sporu, stanowi propa- 
gandę w interesie niemieckim, a nie na- 
szym. 

że 

Czasami nasza polityka wydaje mi 
się niezrozumiała. : 

Oto niewątpliwie polską tezą jest, że 

Gdańsk stanowi jedność terytorjalną z 

Polską, że Gdańsk należy do Polski. My 

mówimy: wolne miasto Gdańsk, „Freie 

Stadt“. Gdańszczanie mówią: „Freie 

Staat Danzig* i stoją na stanowisku ra- 

czej samodzielności państwowej. 
Tymczasem czytam, że Rada Mini- 
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ministra 

Ww ZI0- 

strów postanowiła na wniosek 

kolei przyjmować wpłaty tylko 

tych polskich i że dotyczy to także 90- 

szaru w. m. Gdańska. 

Czy to zarządzenie popiera, czy też 

osłabia naszą tezę o jedności terytorjal- 

nej? Raczej osłabia. Cóż to za jedność 

terytorjalna, kiedy pieniądze bite przez 

masze wolne miasto, nie są przyjmowa- 

wane przez nasze koleje? 

Teraz mamy znów niesłychanie waż- 

ną sprawę, którą śledzimy z napręże- 

niem. Sprawę rakiet tenisowych p. ję- 

drzejewskiej, które  zasekwestrowali 9- 

brzydliwi celnicy gdańscy. 

Zawsze jestem zwolennikiem polityki 

prestiżowej. Za czasów, zdaje mi się, 

Disraeliego, w czasie rozruchów antyse- 

mickich w Grecji jakiemuś żydkowi, ale 

obywatelowi angielskiemu, tłum grecki 

zdemolował łóżko małżeńskie. Ponieważ 

rząd grecki nie chciał zapłacić .za łóżko 

tyle, ile żydek wymagał, więc flota an- 

gielska  demonstrowała przed  Ate- 

nami i poszkodowany dostał żądane 

wynagrodzenie. Dało to okazję premje- 

rowi Anglji do wypowiedzenia w pa'la- 

mencie słynnej mowy, 2е wyrazy: „je- 

stem poddanym Jej Królewskiej Mości', 

brzmią tak, jak kiedyś „Civis Romanus 

sum“. 

Bardzo pięknie. Ale jak mottoch 

bolszewicki zdemolował 'w  Peters- 

burgu nie łóżko żydowskie, lecz 

ambasadę _ angielską i zabił  atta- 

chć marynarki, to nie było floty, nie by- 

ło demonstracji, nię było wynagrodzeni 1. 

Pozatem, naogół dyplomacja staroswi2C- 

ka (a kto wie, czy często nie miała ra- 

cji) była skłonna podnosić kwestję pre- 

stiżu tyłko wtedy, kiedy wiedziała, że 

potrafi ją doprowadzić do zwycięskiego 

i prawdziwie prestiżowego zakończe- 

nia. jeśli bowiem prestiżowa sprawa za- 

kańcza się niepowodzeniem, to taki iakt 

prestiżu państwa nie wzmacnia, a... po- 

gnębia. 

£ tych więc względów nie umiem: w 

w sprawie p. Jędrzejowskiej zająć stano- 

wiska. Gdybym wiedział, że zmusimy 

Senat gdański, że własnoręcznie odaie- 

sie rakiety p. Jędrzejowskiej i złoży je 

u jej stóp — tobym oczywiście tę spra- 

wę popierał. Jeśli jednak są szanse, że 

wyniknie z tego tylko „pieriepiska“, w 

której tamta strona zdąży dwa razy nari 

więcej nawymyślać, niż my im, to do- 

prawdy wolałbym wybrać w sterach 

rządowych dwóch najlepszych  tenisi- 

stów i za ich radą i wskazówkami od- 

kupić p. Jędrzejowskiej cały komplet 1a- 
kiet, i w czterech sobie Ścianach od- 

śpiewać pieśń równie prestiżową, jak, 

reprezentacyjną, mianowicie: 
Nie będzie Niemiec płuł nam w twarz... 

* * + 

Powyższe feljetonowe obrazki mają 

swój sens. Jestem zwolennikiem odprę- 

żenia stosunków z Niemcami, uważam, 

że to odprężenie wyjdzie na dobre obu 

stronom. Nie jestem, jak sądzą matoły, 

zwolennikiem osłabienia naszej przy- 

jaźni z Francją, lecz jestem zwolennikiem 

idei, aby stosunki pomiędzy Berlinem, a 

Warszawą nie były inne i nigdy nie 

były inne, jak stosunki pomiędzy Pary - 

żem, a Berlinem. 
Nie jestem admiratorem  bezwzględ- 

nym naszego ministerstwa spr. zagr., а 

jednak uważam, że moje prasowe wy- 
stąpienia ułatwiają mu pracę, a to na t*- 

renie wewnętrznym, 

Stałą metodą prasy endeckiej było 
oskarżanie naszego ministerstwa o nie- 

dostateczną lojalność wobec Francji. En- 

decy, jak wiadomo, nie bardzo się licza 

z poziomem swych zarzutów. Byle coś 
pisać uporczywie to i dobra! Oskarże- 
nia o małą profrancuskość ustały w о- 

statnich czasach. Może się mylę, а!> 

przypisuję to jednak temu, że znalazł się 

głos, w którego świetle widać, że dzia- 

łalność naszego ministerstwa jest właś- 

nie taka, za jaką się opowiada jedno- 

imyślność naszego społeczeństwa. Cat. 
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BERLIN PAT. — Dzisiaj ogłoszowa 
została nominacja przez komisarza Rze- 
szy w Prusiech sekretarza sianu Popi- 
tza na stanowisko kierownika pruskiego 
ministerstwa finansów, ministra wyżywie 
nia Rzeszy Brauna — ma stanowisko 
kierownika pruskiego ministra rolnic- 
twa, oraz proi. Kahlera na stanowisko 
pruskiego ministra kultury, Zadnych dal 
szych zmian ra stanowiskach komisaty- 
cznych ministrów pruskich nie dokosia- 
no. 

Równocześnie prezydent Hindenb irg 
mianował ministrami Rzeszy bez teki wi 
cekomisarza rządowego w Prusach i kie 
rownika ministerstwa spraw wewn. Bra 
chta oraz kierownika pruskiego minister 
stwa finansów Popitza. Ministrowie ci 
weszli do gabinetu Rzeszy na czas peł- 
nienia swych urzędów w Prusach. Za- 
przysiężenie nowych ministrów nastąpiło 
w poniedziałek w godzinach popołudnio- 
wych. 

Przy tej sposobności, prasa przypo- 
mina, że dr. Popitz jest reprezentantem 
idei unifikacji spraw finansowych w 
Rzeszy. To też obsadzenie ministerstw 
pruskich przez nowomianowanych mini- 
strów Rzeszy bez teki, znajduje szczegól 
ny sprzeciw w krajach południowo-nie- 
mieckich, które obawiają się ingerencji 

  

DODATEK „SŁÓWKO*. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 

ЭАВВОУЛСА (Połesje) — Księgarnia K, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
! — ul, Suwaiska 13 — S, Mateski, 

MOLOULCZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — 

Malinowskiego, OSZMIANA — 

Smarzyńsk:, 

  

do miejsca. 

w swą autonomję finaasową e strony 
rządu Rzeszy. 

Organ partji ludowej „Bayerischer 
Kurier“ nazywa ostatnie zarządzenia zwy 
kłą aneksją Prus przez Rzeszę, upatrując 
w mich arzewie zaostrzonego  konilikiu, 
którego przyszłych rozmiarów obecnie 
nie można przewidzieć. Rząd wirtember- 
ski ma również zająć oficjalne stanowi- 
sko wobec tych zarządzeń. 

Po nadejściu na ręce prezydenta 
Hindenburga protestu rządu bawarskiego 
przeciwko zamierzeniom rządu Rzeszy 
który został uznany, za oparty na iałszy 
wych przesłankach, kanclerz Papen na 
skomunikowąć się z bawarskim premjc- 
rem Heldtem i zapewnić go, że rząd 
Rzeszy nie zainierza przeprowadzać w 
żadnych innych krajach związkowych 
takich zarządzeń, jakie podjął w Pru- 
sach. ' 

BERLIN PAT. — Jednocześnie z no- 
minacją 3 ministrów Rzeszy na stanowi- 
ska ministrów pruskich oczekiwane jest 
powierzenie ministerstwa kultury prof. 
Kaehierowi, ministerstwa gospodarki i 
pracy — komisarzowi do spraw banko- 
wych Ernestowi i ministerstwa sprawie 
dliwości — prezesowi Najwyższego Z4- 
du Krajowego drowi Anzowi.. Zwłoka w 
nominacjach tłumaczy się tem, że dwóch 

  

0 przedłużenie „„razejmu zbrojeniowego” 
Inicjatywa Generalnego sekretarjatu Ligi N. 
BERLIN PAT. — W daiu 1 listopada 

upływa „jednoroczny rozejm zbrojenio- 
wy“, zainicjowany na  zeszłorocznem 
zgromadzeniu Ligi Narodów przez wło- 
skiego ministra Graudiego. Sekretarz ge 
neralny Ligi zwrócił się ostatnio do ucze 
stników umowy rozejmowej z ankietą w 

Groener 0 francuskim 
BERLIN PAT. — W wywiadzie z 

przedstawicielem berlińskim  Associated* 
Press były minister Reichswehry Groe- 
ner oświadczył, że projekt Herriota w 
sprawie zastąpienia armij stałych miti- 
cją stwarza nową sytuację w międzyna- 
iodowej dyskusji na temat rozbrojenia. 
Groener zasadniczo wypowiada się za 
systemem milicji, aczkolwiek zdaje sobie 
sprawę z ujemnych stron tego systetiu. 
Projekt Heriota — oświadczył Groener-— 

sprawie przedłużenia rozejmu na okres 
dalszych 4 miesięcy. 

Według iniormacyj z kół miarodaj- 
nych, rząd niemiecki nie zamierza wcałe 
zdzielać odpowiedzi, zanim nie zostanie 
wyjaśniona kwestja równouprawnienia 
Niemiec. 

projekcie rczbrojenia 
posiadać może znaczenie praktyczne pod 
warunkiem, że uwzględnione w nim be- 
dą dwa punkty: 1) by żadenn kraj nie 
mógł korzystać z jakichś wyjątkowych 
postanowień i 2) aby w każdym kraju- 
służba wojskowa była powszechna. — 
Wprowadzenie systemu milicji możliwe 
będzie tylko etapami, przyczem uwzględ 
nione być muszą specjalne warunki geo - 
graliczae poszczególnych krajów. 

  

  

Proces brata Kreugera 
STOKHOLM. PiA!T. — Rozpoczął się tu 

proces przeciwiko Torstien! Kreugerowi. iPro 

ces ten ściągnął licznych komesponidentów 
zagranicznych. „Jeden z głównych świad- 
ków konsul (Werner Lindman, który miał 
świadczyć mia! korzyść Kreugeila, ku ogól- 

- Znowu strajk 
LONDYN. PAT. — Niemal wszystkie 

przędzalnie w większych ośrodkach przemy 
słowych okręgu Lancashire mie pracują w 
dniu dzisilejszym mia skutek odrzucenia 

przez robotnikówi zaproponowanej reduk- 

   

cji płac. Przedstawiciel ministerstwa pracy | 

bandytų V len 
  

memu zdziwieniu zeznaiwjat prizeciwiko mie- 
mu, zarzucając oskarżonemu, že dokony- 
wał nadużyć buchalteryjnych «z polecenia 
Ivana. Kreugenra. (Proces został odroczony 
do pomiedziałku 6 listopada. 

w Lancaschire 
mtóry służył za pośrednika przy ostatnich 
rokowianiach, Lagette. opuścił dziś Lion- 
dym, udające się do Mianchesteru, celem 
wzięcia udziału we wspólnem posiedzeniu 
przedsiębiorców i robotników. 

Terminy druku mogą być przez 
 WAEEREAOTTNC LENE 
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REFORMA ADMINISTRACJI PRUS TELE 
ominacje ministrów pruskich— Protesty krajów poludniowo-niemieckich 

z upatrzonych kandydatów na ministrów 
zastrzegło sobie nieco czasu do namys- 

łu. 
Na tych zmianach personałnych za- 

kończyć się ma — według wygłoszonego 
wczoraj wieczorem komumkatu — pier- 
wszy etap reformy administracji w Pru- 
siecl.. Następnie prowadzone będą prace 
wewnętrzne poszczególnych ministerstw, 
tak, aby zarządzenia o zmianach admini 
stracyjnych mogły wejść 'w życie z dn. 
1 grudnia. 

Drugi etap zmian, zapowiedziany w 
rozporządzeniu, a dotyczący rozgranicze 
mia kompetencyj w administracji Rzeszy 
i Prus, wymaga zawarcia nowego ukła- 
du pomiędzyż Rzeszą a Prusami. 

= a> 

wznowienie „Gberiandu" 

BERLIN PAT. — Wicekomisarz Rze- 
szy w Prusach Bracht, jak donosi dzi- 
siaj biuro Conti, rozporządzeniem z dn. 
22 bm. zniósł zakaz istnienia związku 
„Oberland* tak, że istnieniu tej organiza 
cji w Prusiech obecnie nic nie stoi na 
przeszkodzie. 

Oberland należy do związków zbroj- 
nych, zajmujących się przysposobieniem 
wojskowem młodzieży oraz organizacją 
nacjonalistycznego żywiołu niemieckiego 
na pograniczu. Powstał on z byłych kor 
pusów wojskowych i brał udział w cza 
sie powstania w walkach na Górnym 
Śląsku, m. in. uczestniczył w bitwie pod 
górą św. Anny. 

Działalności tej organizacji, noszącej 
charakter skrajnie monarchistyczny, na 
terenie wewnętrznym kraju położył kres 
między innemi zakaz, wydany w Bawa 
rji w roku 1923, kiedy to Oberland przy 
stąpił jawnie do puczu. 

BEYTEST Z EOZZOASCC NE RZBOW SKORONE   

PIĘKNY DOROBEK POLAKÓW 
NA ŚLĄSKU CZESKIM 
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nowozbudo- ilustracja nasza przedstawia 
w Czeskim wany polski kościół ewangelicki 

Cieszynie. 

IEEE 

Zuchwate napady bandytėw w biały dzień 
BERLIN. PAT. — W ciągu poniedział- 

ku dokonano w Niemczech dwóch niezwy- 
kle zuchwałych napadów; w biały dzień. 
Mianowicie nia 2 pracowników unzędu о- 
pieki społecznej, nadających 7 tysięcy ma- 

NOWE POLSKIE PAROWOZY 
PU 29 PT 31 

WIARSZAWA. PAT. — Dnia 29 paź- 
dziernika minister komunikacji inż. But- 
kiewiicz, w towanzystwiie podsekretarza 
stanu inż. Czapskiego oraz dyrektorów ko- 
lei, obejrzał nia dworcu Głównym w: War- 
szawie mowy: typ pośpieszniejgo parowozu 
„P. U. 29", który zbudowany został spe- 
cjallnie dla pociągów) o dużym składzie ob- 
ciążenia od 600 tomm. Próby wykazały, że 
parowóz teń, pnzy obciążeniu 600-tonno- 
wem, osiąga szybkość 100 km. nia godzinę, 
a. na 'wizniesieniach 45 km. Pozatem Mini 
sterstwo Komunikacji opracowało drugi 
typ nowoczesnego parowozu „P. T. 31“. 

W tej chwili trzy parowozy „P. U. 29“ są 
już gotowe i wykonanie zostały mw zakła.- 
dach Cegielskiego. Również trzy parowozy 
typu „„P. T. 31" wyprodukowała już fabry- 
ka iokomotyw w Chrzanowie. 

mek ma jednej z ulic Momachjum, napadło 
kilku bandytów, | byłych samochodami. 
Uderzeniamii pałek gumowych napastnicy 
ogłuszyli! urzędników, poleczem, zrabowaw= 
szy teczkę z pieniędzmi, zbiegli bez śladu. 
Samochód, którym posługiwali się bandy- 
ci, na krótko przed napadem został skra- 
dziony prawemu właścicielowi. 

Jeszcze gwalłtowniiejszy przebieg miał 
napad 'w Erfurcie. W chwili gdy dwóch 
woźnych niosło 50 tysięcy, manek z gma- 
chu Bamku Rzeszy do filji, wyszło nagle 
kilku osobnilków ze stojącego w pobliżu sa- 
mochodu i, dało serję strzałów: rewolweno- 

wych, kładąc trupem jednego 2 woźnych 
ma miejscu, a: drugiego ciężko ran ąc. Bam 
dytom nie udało się jednak zrabować 
skrzyniki z pieniędzmi, z powodu natych- 

miastowej imterwencji! posterunku policji. 
który zaczął bamdytów ostrzeliwać. Mimo 
to bandyci zbiegli samochodem, uwożąc ze 
sobą jednego z rannych towarzyszy. Ро- 
ścig wiszczęty: przez policjanta ma motocy- 
Klu nie dał wyników. Stwierdzono tylko, że 
samochód, którym poslugiwali się napast- 
nicy, posiadał numer hamburski! i odjechał 
w kierunku północy. 

  

Rozwiązanie obozu Wielkiej Polski 
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO 

KIELCE PAT. — Pan wojewoda kie 
lecki decyzją z dnia 28 paźdz. rb. na za- 
sadzie art. 3 ust. 2 przepisów tymczaso- 
wych o stowarzyszeni: ch i związkach 
w brzmieniu ustalonam dekretem z dn. 
3 stycznia 1919 roku, Oraz na zasadzie 
art. 4 rozporządzenia ministra spraw we 
wnętrznych-z dnia 11 października 1928 

roku o dekoncentracji niektórych kompe- 
tencyj w zakresie adrninistracji wewnętrz 
nej zarządził rozwią.anie na terenie wo 
jewództwa kieleckiego organizacji pod 
nazwą Obóz Wiełkiej Polski, jako zagra 
żającej spokojowi i bezpieczeństwu pu- 
blicznego. 

WARSZAWA -- 

ul. Ratuszowa — Księgarnia |Jezwinskicga, 

NOWOGRÓDEK — Kjosk St, Michałskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch”, 

Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 

POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

STOLPCE — Ksiegamia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskicgo, ui, Michkiew; 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, al, 3 : 

  

  

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, PF, Juczewsea. 

— iew, Knięzżraj RA, „Ruch, 

KIEDNTINKC ZOE PZZOROW | "> 

Komumkaty oraz 
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Za dostarczenie n-ru dow 2 

узанееловаатоннолвичЕОкещеторнтао0лчо ENTERT NA 

GRAMY 
WYŁĄCZNOŚĆ ZŁOTEGO NA KOLE- 

JACH GDAŃSKICH 

WARSZAWA. PAT. — W Nr. 95 Dz 

Ustaw: R. P. z dnia 31 października 1932 

r. ogłoszone zostało rozporządzenie mini- 

stra. komunikacji z dnia 25 paźdz. 1932 r., 
wprowadzające wyłączność waluty pol- 

skiej w: opłatach kolejowych na obszarze 

w. m. Gdańska. 

GRAM ZŁOTA 5 zł. 92,44 

WARSZAWA. PAT. — W „Monitorze 

Polskim" z dnia 31 października ogłoszone 
zostało obwieszczenie ministra skarbu z 
dniia 24 paźdz. 1932 r., ustalające nia mie- 
siąe listopad 1932 r. wartość 1 gr. czyste- 
go złota: nłal 5 zł. 92,44 gr. 

NOMINOWANIE WIELKIEJ RADY 

FASZYSI OWSKIEJ 

RZYM. PAT. — Dziś ukazał się dekret 
Mussoliniego, mianujący byłych ministrów 

Granidi, Bottai i Rocco członkami Wieikiej 
Rady Faszystowskiej. 

"OFICER REICHSWEHRY ORGANIZA- 

TOREM ZAMACHÓW 

KRÓLEWIEC. PAT. — Proces prze- 
ciwiko 10 hitlerowcom, oskarżonym o u- 
dział w» zamachach, jakie miały miejsce w 
Królewcu nazajutrz po wyborach ido Reichs 
tagu, został ukończony. 

Oskarżeni zostali! skazani ma niewielkie 
kary: od 5—9 miesięcy więzienia. 

W ciągu procesu okazało się, że kienow= 
nikiem tej akcji zamachowej tutejszych 
hitlerowców był Tietze, jeden z oficerów- 
urzędnilków w dowództwie korpusu Reichs- 
wehry w Kmólewieu. 

ZAGINIĘCIE ŻAGLOWCA 

STOKHOLM. PAT. — Wizoraj o g0- 
dzilnie 14 wyjechał z portu Burgsvik Isło 
żaglowiec spacerowy z 18 pasażerami, ce- 
lem obejrzenia zbliska eskadry sowieckiej, 
prowadzącej maniewny na wodach Gotlan- 
du. Do tej pory żadnych wiadomości o sta- 

tiku miema. Istnieje obawa, czy nlie uliegł on 
katastrofie, pomieważ i wiatr byt bardzo 

silny i żagle były nieco uszkodzone. Na 
poszukiwajnie zaginionego żaglowca wyle- 
cieli lotnicy szwiedzey, 

STRAŻ UN/:WERSYTECKA 

WIEDEŃ. PAT. — „Der Morgen“ do- 

nosi, iż mząd austrjacki zamierza: utworzyć 
na uniwersytecie"specjalną straż. Straż u- 

niiwersytecka będzie się składała z 40 żoł- 
nilerzy, zamiianiowaniych przez rząd. — Bę- 
dzie on formalnie oddania do dyspozycji 
rektora. Rząd wpływ swój ma stosunki u- 
niwersytteckie mozszenzy przez wyznaczenie 
osobnego referenta do spraw; akademic- 
kich. Utworzenie straży uniwersyteckiej 

będzie ostatnią próbą rządu, mającą na 

celu uporządkowanie stosunków! na wyż- 
szych uczelniach, bez maruszania auto- 
niomji. 

      

  

HERRIOT W MADRYCIE 

MADRYT. PAT. — Na dworcu w Ma- 
drycie oczekiwały premjera: francuskiego 
wybitne osobistości ze.świiata jpolitycznego 
artystycznego, literackiego, dziennikars- 
kiego, oraz Hiszpani  udekorowani Legją 
Honorową. | 

Policja z trudem utrzymywała porzą- 
dek wśród licznie zgromadzonej publiczno- 
ści, wanoszejcej okrzyki: „Niech żyje Fra: - 
cja!“ 

Pierwszą wizytę premjer Herriot złożył 
prezydentowi Zamorra. Premjer francuski, 
któremu towanzyszył ambasador Francji w 
Madrycie, „wręczył prezydentowi: republiki 
Hiszpańskiej insygnja oraz dyplom oxide 
ru wielkiego krzyża Legji Honorowej, na- 
danego mu przez nząd francuski. 

; Po wizycie u prezydenta Zamorry pre- 
mjer Herriot udał się do gmachu parla- 
mentu. Wizyta u prezydenta Kortezów 
tmwała godzijnię. 

Po odjeździe franicuskiego premjera 
pnezyjdent Kortezów: wyraził wobec przed- 
stawicieli prasy swe zadowolenie z bar- 
dzo przyjaznej rozmowy, jaką odbył z sze- 
fem wządu franieuskiego, podkreślając, że 
premjer francuski wykazał wielkie zainte- 
resowaniie sprawami, dotyczącemi parła- 
mentaryzmu hiszpańskiego oraz realizacji 
reformy rolnej. 'Premjer francuski mówił 
wyłącznie o polityce ogólnej, obstając przy 
tem, aby wizycie jego mie przypisywano 
żadnych ukrytych celów. 

: Premjer Herriot! życzy sobie, by wizytę 
jego uważać jako dowód pnzyjaźni rządu 
francuskiego wobec nządu hiszpańskiego, 
która to przyjaźń powinna się coraz bar- 
dziej zacieśniać. 

AWANTURY NA ZAWODACH 0 MI- 

STRZOSTWO AUSTRIJI 

WIEDEŃ. PAT. — Wczoraj o godzi- 
rzostwo Austrji rozegrane zostały spotka- 
mia: Viemnia przeciwko Libentas 1:0, FIAC 
przeciwko Nicholson 2:2, Rapid przeciwko 
Admira 7:4, BAC przeciwko Austrja 5:1, 
Sportklub przeciwko WIAC 3:2. W czasie 
zawodów doszło do mowych awantur. A- 
wantury przybrały duże nozmiiary na: me- 
czu Sportklub — WAQO. Bramkarz WAC 
Tildeni pobił jednego z napastników. co 
było hasłem do ogólnej bójki. Kilka osób 
zostało poranionych. Dopiero interwencja 
policji poołżyła kmnes zajściom. W. tabel: 
zawodów prowadzi Rapid, mający 12 pkt.
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SILVA RERUM 
Poiska Zbrojna (301) przypomina 

czytelnikom, iż wkrótce, bo w pierwszych 
miesiącach przyszłego roku, upłynie 45 
lat od chwili rozpoczęcia w r. 1857 pra- 
cy artystycznej przez słynną  tragiczkę 
Wandę Siemaszkową. Zasługi wielkiej 
artystki wobec kultury polskiej są wiel!- 
kie: 

Grając w Paryżu, Wiedniu, Zagrzebiu i 
Pradze Czeskiej — Siemaszkowa rozsławiła — 
śladem Modrzejewskiej — imię Polski szeroko 
po świecie. A jej 2-letni pobyt w Ameryce, 
gdzie dokonała w Chicago wielkiego dzieła: 
założyła studjo dramatyczne polskie, wysta- 
wiała Wyspiańskiego, Żeromskiego, Przyby- 
szewskiego, Ibsena. 

Wielka obywatelka zaznaczyła wybitnie 
swą czynną i ofiarną pracę w Legjonach Pii- 
sudskiego, a po odzyskaniu Pomorza już w 
Polsce niepodległej w Bydgoszczy, z godno- 
ścią i hartem trwając na tej wysuniętej w mo- 
rze germanizacji placówce. 
czyniła w łatach po rewolucji 1905 r. ze swą 
trupą w Wilnie. 

Zarysowując sylwetkę artystyczną 
W. Siemaszkowej, dziennik w imieniu 
Warszawy wyraża życzenie, aby znako- 
mita artystka na stałe zamieszkała w 
stolicy. 

Wielki, szlachetny artyzm Siemaszkowej, 
dziś już w swym poziomie klasyczny, pełen 
najwyższej duchowej mocy i czystości, winien 
wreszcie promieniować ze sceny stołecznej. 

Po 45 fatach najszczytniejszej służby dla 
sztuki w Polsce, wielka artystka w pełni chyba 
na to zasługuje. jej głęboki pietyzm dla sceny 
musi być wzorem dla młodych pokoleń aktor- 
skich. 

Może wreszcie z okazji uroczystości jubiłeu 
szowych, Warszawa odzyska wielką tragiczkę 
polską, która obecnie z najchłukniejszemi rezul 
tatami, w doskonałym wigorze intensywnej pra 
cy, zdobi swem nazwiskiem  alisze teatralne 
Lwowa. ; A 

We Lwowie już się zawiązał komitet 
jubileuszowy, mający zorganizować uro- 
czystości. Wilno, naturalnie", pozosta- 

nie bierne!... 
Ach, to nasze senne Wilenko! 

Dzień Polski (300) porusza zawiłą 
sprawę stosunku kuchni do... szczęścia w 
małżeństwie, rzecz jasna! 

Szczęście i kuchnia? — Jaki paradoks pro 
zaiczny!.. Tylko pozornie. Bo proszę rozwa- 
żyć. Mówimy oczywista, o szczęściu w małżeń- 
stwie. jak długo wytrwa piękna tasada uczuć 
wobec strapień i dolegliwości żołądkowych? 
Ciężka, niestrawna kuchnia gasi najognistsze 
humory i zatraca formę mężczyzny, szybko 
też marnuje tak, niestety, kruchy kwiat nie- pisał 
wieściej urody. Przedwcześnie zwiędła cera, 

rozlane kształty, nerwy, migreny i wapory... 
Co jest przyczyną? Niezrozumienie bratniej du- 
szy, czy brak płomiennej czułości ze strony 
męża Najczęściej źródło zła leży w kuchni. 
Smaczne bowiem i dobre pokarmy wzmacnia- 
ją zdrowie, krzepią siły do czynu, skłaniając 
serca do optymizmu i wzajemności. A prze- 

cież szczęście w małżeństwie jest kardynalnym 
fachem kobiety. 

+ Panie, zawodowo uprawiające fach 

szczęścia w małżeństwie, czy też SZCZĘ- 

śliwy fach małżeński, muszą poważnie 

się liczyć z podniebieniem i żołądkiem 

swego męża!... Nie chodzi jednak o kuit 

obżarstwa, — nie! - 

Smakosz nie ma nic wspólnego z obżar- 

stwem i dziwactwami gastronomicznemi. Szu- 

ka jakości i umiaru, nie ilości. Smaczne da- 
nia z wyborowych produktów zharmonizowa- 

ne z trudami i ładnie obsłużone należą do 

zasadniczych przymiotów dobrej kuchni 
też wszyscy prawie ludzie wrażliwi na piękno, 

„sztukę i poezję są smakoszami. Zresztą, po- 

wiedz, jaką lubisz kuchnię, a powiem kim je- 

steši й 
Ostatni aforyzm ciosem šmiertelnym 

godzi w wileński... Związek Literatow!.. 
Coprawda na „Środach* nie dają go- 

ściom kolacji, ale, sądząc z ciastek do 

herbaty, — „piękno, sztuka i poezja” 

są przez naszych literatów ogromnie po- 

niewieranej !.. Lektor. 

TWYTYYYTYYYYTYYYYYYYYYYYTYYYTYYYYVYTYYYYYYYYN 

5-r. mad. > 

Czesław Czarnowski 
Chor. uszu, ness i gardła 

przeprowadził się 
ma nl. Zygmantowską d. 20 m, 4, telef 17-04 
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Nowe monety 2-złotowe     
Minister Skarbu wydał rozporządzenie usta 

lające nowy wzór monety srebrnej wartości 
2-ch złotych. Nowe monety 2-złotowe będą nie 
co mniejsze od będących obecnie w obiegt 
50-groszowych nikłowych. Wizerunki na nich 
będą te same co na monetach 10-złotowych. 

Podajemy wzór nowych srebrnych 2-złotv 
wek, które ukażą się w obiegu w najbliższych 
dniach. 

  

Wyrox w procesie 

żyrardowskim 
BLACHOWSKI SKAZANY NA 5 LAT 

WIĘZIENIA 

WARSZAWA PAT. — W daniu 31 
października w Warszawskim Sądzie O- 

kręgowym po kilkudniowej przerwie zo- 

stał wznowiony proces przeciwko Julja- 

nowi Błachowskiemu, zabójcy dyrektora 

zakładów %Żyrardowskich Koehlera. Po 

przemówieniach prokuratora, oskaržy -- 

cieli prywatnych i obrońców Sąd udał 

się na naradę, po której' wydał wyrok, 

skazujący Blachowskiego na 5 lat wię- 

zienia. 

  

SŁO 

X. Michał Rutkowski 
X. Michał Rutkowski, stały nasz ko- 

respondent z Drohiczyna nad Bugiem przy 

słal do nas list, w którym domaga się c- 

głoszenia jego odpowiedzi ma ankietę w 

<pnawie obrządku unijnego. Czynimy to 

chętnie zaznaczając, że nie wszyscy ci, któ- 

rzy pisują do naszej gazety, są zgodni we 

wiszystkieh przekonaniach, omaz że odpo- 

wiedź ma ankietę otrzymaliśmy od X. Rut- 

kowskiego już po artykule redakcyjnym: 

„Jednomyślność społeczeństwa naszego kra 

ju w sprawie unijnej". 

Oto co napisał X. Rutkowski: 

„Stosunek mój do obrządku unijnego о- 

pieram na całkowitem zaufaniu do zarzą- 

dzeń Stolicy Apostolskiej, zarówno w ża- 

sadzie dogmatycznej tego dzieła, jako i w 

szczegółach wyboru dróg działalności, 

przez Kościół „Katolicki uznanych, zaleca- 

nych i wskazanych. 

Wierzę, że w tych warunikach działal- 

ność unijna nie wyrządei szkody ami pań- 

stwu polskiemu, ani narodowości polskiej: 

katolicyzm jest duszą ożywiającą. Każdy 

czlowiek pojedyńczy ma zapewnioną nie- 

śmiertelność, ale narody nie są nieśmier- 

telne: wiemy z dziejów, że wiele narodow 

wyginęło. Jeżeli więc chcemy, żeby nasza 

ojczyzna nie zginęła, budujmy naszą przy- 

szłość na tej podwalinie, na której Chry- 

stus zbudował swój Kościół: „A ja tobie 

powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej о- 

poce zbuduję kościół mój: a bramy pie- 

kielne nie zwyciężą go”. (Mat. XVI, 18). 

— © — 

  

Tajemnica z bitwy nad Sommą 
wyjaśniona po 14 latech 

Podczas bitwy nad Sommą dnia li maja 
1915 r. żołnierz trancuski August Grandadam, 
z 1 pułku strzelców zginął bez śładu. Sadząc 
po jego poprzedniem zachowaniu się na fron- 
cie i po przebiegu bitwy, nie ulegało zrazu 
wątpliwości, że padł na polu chwały. W liście 
do rodziców jego bezpośredni przełożony tak 

„Syn Państwa zapewne nie żyje. Trzeba 
znieść dzielnie ten cios i tę ofiarę, która nie 
jest stracona". 

Niezwykła niespodzianka oczekiwała jed- 
nak biednych rodziców. Gdy po wojnie zgłosili 
się oni jako rodzice padłego w boju żołnierza, 
odpowiedziano im, że syn ich WZIĘTY DO 
NIEWOLI W 1915 r. uznany został za dezer- 
tera, gdyż po powrocie z niewoli, po zawar- 
Ciu zawieszenia broni nie zgłosił się do swego 
pułku. 

Niemał jednocześnie przyszło wezwanie z 
sądu wojskowego w Nancy o pokrycie kosz- 
tów procesu z wyroku, którego syn ich za de- 
zercję został skazany na 6 miesięcy więzienia. 

Rodzice nie wierzyli. Znając syna, jedno- 
myślnie uznali, że podobny postępek nie jest 
zgodny z jego charakterem. Zgłosili się z tem 
zaprzeczeniem do sądu. Ale nim to nastąpiło, 
okazało się, że kara więzienia została ukończo- 
na i tajemniczy więzień wypuszczony na wol- 

  

Nieszkodliwy, roślinny, nistłusty naj- 
lepszy z pudrów, to 

Pador Abaril 
o miływ, subtelnym zepachu, dosko- 
nale przylega, nie niszczy cery, nie 

zatyka por skóry, a nadzije jej matową 

delikatność i świeży młodzieńczy 
wygląd. 

Ceua dużego pudełka 2.50, małego 1.50 

Sprzedają pierwszorzędne peifu- 
marje i składy aptaczne. 

    

Nowożsłożona Koeduxacyjna 4-ro letnia ŚREDNIA SZKOŁA HANDLOWA 
wileńsziego T wa Rosyjskiego i p. L. Pośpiełowej. Przyjmuje zapisy na kurs I-szy 
absolwentów szkół powszechuych i 3 kl. gimuazjam od lat 14—18 — wszystkich 
wyzaań w kancelar, i glmu, rosyjskiego 'm. A. Puszkina cd @ 8—13 1 оё 17—19 w. 
Wilno, ul. Mickiewic a Nr. 23. Język wykładowy polski 
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WYSTAWA JÓZEFA HORYDA 
W niedzielę 30 października Józef 

Horyd przedstawił publiczności wileń- 
skiej swoją wystawę malarstwa monu- 
mentałnego, portretu, pejzażu i rysunku. 

Podkreślam dwie okoliczności, towa- 
rzyszące wystawie: 1) jest to druga zko 
lei wystawa tego artysty, po zeszłorocz- 
nej, która odbyła się w tym samym mniej 
więcej czasie; 2) jest to wystawa zbioro- 
wa. 

Pierwsza okoliczność świadczy o pra 
cowitości i wydajności twórczej Hory- 
da, skoro co roku zdoła wystawiać kilka 
dziesiąt rzeczy. Do tych kilkudziesięciu 
rzeczy dochodzą obecnie wielkie freski w 
głównej sali kasyna garnizonowego. Dru 
ga okoliczność ma swoje znaczenie: wy 
stawa prac jednego tylko artysty jest za 
wsze ciekawsza od wystaw, reprezentu- 
jących wielu artystów, czy to zgrupowa 
nych w pewne zrzeszenie o określonym 
kierunku, czy też zebranych przypadko- 
wo. Wystawa jednego artysty pozwala 
widzowi bliżej i dokładniej zapoznać 
się z jego twórczością, wniknąć w jego 
dążenia i zrozumieć jego indywiduat!- 
ność, która przy wystawach grupowych 
rozpływa się i ginie w szeregu innych 
dzieł, nieraz bardzo sobie pokrewnych. 

Józef Horyd jest pracowity i płod- 
ny: oto kilkadziesiąt nowych rzeczy, sta 
 nowiących dorobek ostatniego roku. 

Płodność może być niebezpieczną, 
powie ktoś: gdy tworzy się dużo, nie 
wszystko jest równie doskonałe. Zapew- 

  

ne. Wśród pięćdziesięciu obrazów i szki 
ców, wystawionych przez Horyda, znaj- 
dziemy rzeczy słabsze i mocniejsze, gor 
sze, lepsze, dobre i bardzo dobre. Na- 
sza ocena zależeć będzie od tego, jaki*- 
go rodzaju kryterja zastosujemy do po- 
szczególnych prac: czy chodzić nam bę- 
dzie o barwę, czy o fakturę, o Światło, 
czy też o umiejętność posługiwania si? 
pewną techniką. Pamiętać wszakże mu- 
simy, że malarz, prezentujący swoją wy 
stawę zbiorową, pokazuje nam właści- 
wie wszystko, czego w danym okresie 
czasu dokonał, że nie ukrywa nic; pat- 
czas gdy na wystawach grupowych, 
gdzie bierze udział duża ilość artystów, 
gdzie brak miejsca i pojedyńczy artysta 

może zademonstrować dwa — trzy (- 

brazy — jasną jest rzeczą, że te obrazy 
są starannie wyszukane, dobrane i wy- 

brane, uznane za najlepsze; częstokroć 
specjalnie na wystawę wypracowane i 
wypocone, nie zawsze będące właściwą 
miarą i sprawdzianem talentu i jego 
twórczych możliwości. 

Oglądanie wystawy pojedyńczego ar 
tysty jest jakby wtargnięciem do jego 
pracowni i podpatrzeniem go w różnych 
momentach tworzenia: od próbnego SZki 
cu, do którego sam artysta, być może, - 
nie przywiązuje wagi, po — skończone i 
doskonałe dzieło. A czyż trzeba udowad- 
niać, ile interesu dla zamiłowanego wi- artystą, tego również nie trzeba, udo- zrozumieniem głębi, smaku i 

  

ność. Wobec tego rodzice przynieśli listy sy- 
na, a sąd porównał z pismem uwięzionego. 
I wówczas 

eksperci stwierdzili identyczność jednego 
i drugiego pisma. Było to w 1923 r. Na 

tej podstawie władze wypłacające emerytury 
wojskowe, raz jeszcze odmówiły prośbie rodzi- 
ców. Za bez znaczenia uznały takt, że August 
Grandadam nie myślał wrócić do domu. 

PO CZTERECH LATACH 

Dopiero w 1927 r. znajomi Grandadamów 
przeczytali w dzienniku, że niejaki Agust Gran 
dadam, pochodzący z Senones został skazany 
w Paryżu na dwa miesiące więzienia za kra- 
dzież. Nim Gradadamowie zdążyli wytoczyć mu 
skargę za podawanie się za tch syna, złodziej 
ponownie zdążył odsiedzieć karę. Ale tym ra- 
zem policja umiała go odnaleźć. Przyparty do 
muru zeznał wreszcie, że nie jest Augustem 
Grandadam ale Emilem Anselme, pochodzącym 
również z Senones i który oficjalnie zaginął 
dnia 15 maja 1915 r. w bitwie nad Sommą. 

JESZCZE FAŁSZYWY TROP 

Zdemaskowany twierdził, jednak, że skaza- 
ny za dezercję odsiedział karę nie w Nancy, 
ale w miryce i wróciwszy do Paryża kupił 
od pewnej osoby papiery Grandadama. A za- 
tem August Grandadam swoją drogą dezerte- 
rował i swoją drogą został skazany i jego 
rodzice nadal nie mają praw emerytalnych... 

Musiano rozpocząć nowe, kilkoletnie śledz- 
two. Ustaliło ono nareszcie, że Anzelme jest 
jednak naprawdę tym, który odsiadywał wię- 
zienie w Nancy, a nie w Afryce, Sprawa nabra 
ła rozgłosu i wówczas zgłosił się jeszcze pe- 
wien lekarz, który był w bitwie pod Sommes 
u boku Grandadama. Widział on jak ten trafio 
ny odłamkiem granatu skonał wołając „Matko! 
Senines!“ 

Wobec tych dowodów wszczęto docho- 
dzenie o rewizję procesu, który nietylko zape- 
wni należną emeryturę rodzicom Grandadama, 
ale oczywiście jego sławę żołnierską. 

Prest. 
— o — 

Jon Morow 
TAK NAZYWAĆ SIĘ BĘDZIE SYN LIND- 

BERGHA 

„New York Herald“ podaje, że dwumiesię- 
czny synek Lindbergha będzie nosił imiona Jon 
Morrow. Pierwsze z nich jest szwedzką deli- 
guracja Jana, ze względu na szwedzkie pocho- 
dzenie rodziny Lindbergha. 

Betty Gow, niańka szkocka porwanego 
pierwszego syna lotnika, którą niektóre pisma 
pomawiały o udział w zbrodni, została z po- 
wrotem wezwana ze Szkocji i przybywa do 
willi w Englewood. 

ba ołówka, kilka rzutów, które bywają 
czasem  igraszką, a czasem  rezultatein 
cennych poszukiwań. Jeden tylko należy 
im postawić warunek: muszą wyjść z 
pod ołówka czy z pod pędzla prawdzi- 
wego artysty. 

A że Józef Horyd jest prawdziwym 

wo 

Nowy ambasador sowiecki 
w Londynie 

LONDYN PAT. — Do Londynu przybył 
nowomianowany ambasador sowiecki Majski. 
Jest on dawnym działaczem rewolucyjnym, któ 
ry już przed wojną jako emigrant, mieszkał w 
Londynie, zajmując się dziennikarstwem. W 
roku 1917 Majski powrócił do Rosji i należąc 
wówczas do partji mieńszewików, brał czynny 
uczjał w zwalczaniu bolszewizm. 

Po załamaniu się mieńszewikw Maiski 
zbieg! najpierw na Syberję, poem jednak po- 
godził się z panującym rządem i wszedł na 

służbę bolszewicką. Był on czas jakiś szefem 
biura prasowego Narkomindiełu, potem radcą 
ambasady sowieckiej w Londynie, następnie 
zaś mianowany został radcą ambasady sowiec 
kiej w Tokjo. 

Majski uchodzi za jednego z najlepszych 
znawców polityki międzynarodowej w rządzie 
sowieckim i jest autorem szeregu książek z 
zakresu wydarzeń międzynarodowych w ciągu 
ostatnich 15 lat. Specjalnością jego są sprawy 
Pacyfiku. 

Z POCHYŁEJ RÓWNI 
Studenci Uniwersytetu Stefana Bato- 

rego Kapała i Ryńca, należący do kom- 

panji p. Jędrychowskiego, zamierzali wy 

dać czasojłismo pod tytułem kolektyw- 

mym: „Razem. Czcigodne „Razem za- 

wierało już niczem nie zawoałowaną i 

  

    

Młodzież 

27 listopada zorganizowano w gimnazjun: 
państwowem im. Stefana Batorego w Warsza 
wie „Dzień Oszczędności*. W dniu tym zain 
stalowano w szkole oddział Pocztowej Kasy 
Oszczędności, w którym uczniowie  przyjino- 
wali wkłady oszczędnościowe od swych kole- 
gów, pełniąc obowiązki urzędników PKO. — 

    

szczerą propagandę komunizmu, Sz*7ę- 

Ściem policja „nakryła to przedsiębior- 

stwo i egzempiarze „Razem“ powędro- 

wały do kozy, a cała sprawa do proku- 

ratora, 

uczy się oszczędzać 

1 

Otwarcia 'tego „najmłodszego oddziału PKO. 
dokonał dyrektor Strzegocki w obęcności kura 
tora warszawskiego Okręgu Szkolnego Pytia- 
kowskiego, oraz szefa propagandy PKO Świą- 
teckiego. 

ilustracja nasza przedstawia dziatwę szko!- 
ną przy okienku zaimprowizowanej kasy PKO. 

Kosziy transportu opłacą się 
Jest w Baranowiczach ulica Wileńska. Przy 

niej urząd skarbowy. Za urzędem obszerne po 

dwórze, w podwórzu wielka szopa. Można po- 
prosiči o klucz do niej, i zobaczyć, co się w 

niej kryje. Poprosić pod takim pretekstem: 

— Chciałbym kupić coś z Rzepichowa. 

Rzepichów — to pałacyk myśliwski Jarosła 
wa Potockiego. Dlaczego nie uzupełnić swoich 

zbiorów hrabiowskiemi okazami? 
Właściciela nie było pewnego dnia w jego 

dobrach. Była podobno tyiko służba, która nie 

zbyt dokałdnie orjentowała się w sytuacji finan 

sowej i zaległościach podatkowych. .Dnia te- 
go zajechały przed Rzepichów wozy urzędowe 

z urzędowymi  sekwestratorami. Sekwestrato- 
rzy kazali pootwierać drzwi, napędzili robożni- 

"ków, naładowali czubate wozy. Zwieźli urządze 
nie płacyku do Baranowicz, ogłosili licytację. 

Ale nikt nie kwapił się z zakupami. Pięć— 

dziesięć złotych to sumy jednak poważne. Ob- 
wieszczono więc licytację „od ceny zaofiaro- 

wanej“. To już co innego. Można z pogardli- 
wem wydęciem warg powiedzieć: 

— No Co to może być warte? Niech be- 

dzie pięćdziesiąt groszy... 
Licytacja odbywa się jeszcze. Urząd skarbo 

wy jest z jej wyników bardzo zadowolony: 

jeśli rozsprzedane zostanie wszystko, wówczas 

pokryje się całkowicie koszty podróży do Rze 

pichowa i koszty przewozu rzeczy do Barano 

wicz. Dzięki Bogu: skarb nic na licytacji nie 
straci. 

A każdy. z nas może na niej coś zyskać — 

za jedne pięćdziesiąt groszy, jak w amerykań 

skim magazynie: do wyboru, każdy przedmiot 

za pięćdziesiąt groszy! 
Naprzykład. Kolekcja obrazów myśliwskich 

ły się na jego artystyczną indywidual- 
ność. Pierwszy — to klasyczny kierunek 
wileńskiego Wydziału Sztuk Pięknyca; 
drugim zaś stało się to, co w skrócie na 
zwijmy Paryżem. Paryżem — a więc nie 
tylko nowatorstwem, modernizmem i u- 
leganiem modzie, ale przedewszystkiem 
  

  wdzięku 

Włodzimierza Korsaka. Są olejne, są akwarele, 
są i rysunki piórkiem. Razem kilkaset sztuk, 

nawet trudno zliczyć. Zapełniły nietylko całą 

Ścianę, wiszą nietylko na sznurkach wzdłuż 

szopy, ale kupą całą spoczywają w kącie. O- 

bok nich, jeśli kto jest miłośnikiem japoń - 
szczyzny, oto drzeworyty japońskie, oto rysun 

ki pięknym tuszem. › 

Nie zwracajmy uwagi 

krzesła, fotele i ławy. Cóż z tego, że są stare 

i stylowe Takich mebli można mieć dzisiaj 

poddostatkiem. Wybierzmy lepiej coś z tych 

rogów dla ozdoby naszego hallu. Jelenich i 
łosich bez liku, a są jeszcze inne — niewie- 

dzieć nawet jakie: może antylopy, a może ba 

wołu. A tutaj ptaszki wypchane — cały mar- 
twy zwierzyniec. A tam, w innym kącie, zwa- 

lono skóry niedźwiedzie, wilcze i rysie. Przy 

iemnie kupić taką pod biurko. Śpieszmy się - 

wszystko można nabyć „od ceny zaofiarowa 
nej”. Śpieszmy się — niech urząd skarbowy 

nie poniesie straty, miech wrócą mu się koszty 

mozolnego transportu. 

na sprzęty: stoły, 

Pamiętnik zadusznej 
świecy 

Życie moje było pasmem smutnych dni 

w ciemnej szufladzie sklepowej. — Wpadały 

w nią nikłe promienie światła tylko wtedy, gdy 

otwierano szufladę, po jedną z mych sióstr. O, 

jakże wtedy zazdrościłam tym wybrankom 10- 

su, jakże marzyłam o tem, żebym to ja mogła 

już wyruszyć w piękny, nieznany świat! Czu- 

łam, że jestem przeznaczona do jakiegoś pięk- 

nego celu, lecz moje siostry wyśmiewały się 

z tych rojeń, nazywając mnie zwykłą 20-gro- 

szową Świeczką. 

Długo ciągnęły się jednostajne dni ocze- 

kiwania. Aż wreszcie nadszedł wyśniony dzień; 

z kilkoma siostrami zostałam sprzedana jakie;ś 
grubej pani, która mi się bardzo niepodobała. 

— Postanowiłam uciec — długo, pracowicie 

kręciłam się w pakiecie — wreszcie zdołałam 

wysunąć się z wiążącego mnie papieru. — 
Śmiały skok i oto wolna leżałam na bruku 

Wlokly się godziny, lecz nikt nie zwracał 
uwagi na biedną, małą świeczkę. 

Dopiero 0 zmroku podniosły mnie pachną 
ce, białe dłonie. 

Wpatrzyłam się w twarz mojej nowej wła 
šcicielki — była to młoda dziewczyna, bar- 
dzo namalowana. Miała dziwnie zagasłe oczy 
i beznadziejne znużenie w kącikach ust 
Przez chwilę kręciła mną w palcach, niewie- 
dząc, co począć. — Naraz ciepły promień za- 

palił się w jej oczach — zdecydowanym kro- 

kiem poszła przez ciemniejące ulice. 

Znalazłyśmy się na cmentarzu. — Jakże 

tu było pięknie! — Po kątach czaił się wie- 

czór, wschodzący księżyc biało-srebrnem Świa- 
tłem oblewał ścieżki — w cieniu krzyży, po- 

mników i drzew, kryły się groby, drgające ty- 
siącem zapalonych świec i kolorowych lampek. 

Grób, przy którym zatrzymała się moja 

pani, był ciemny, zasłany cały zeschłemi liśćmi. 

Widać, że oddawna tu nik nie gościł. Dziew- 
czyna długo uprzątała umarłe listowie. Po- 

czem przyłożyła mnie do światła sąsiedniego 

grobu... syknęłam radośnie i zajaśniałam pię- 
knym, złoto-czerwonym płomykiem na szarym, 

opuszczonym grobie. 

Dziewczyna uklękła Patrzące w ciepły mój 

płomień, jej oczy, zalśniły łzami — a potem ie 

łzy równo, równiuteńko, jak rozsypane pe- 

rełki biegły po bładej twarzy i wsiąkały w 

grób. — Posłyszałam cichy szept: 

„;„Nie gniewaj się, że tyle lat nie byłam u 
ciebie.. nie mogtam.. bylo mi wstyd,, Odebra- 

no mi prawo do życia, więc myślałam, że i 

tu nie powinnam klęknąć... i było mi tak stra 

sznie źle., tylko ulica, Światła latarń, brud ży- 
cia i złe, okropne spojrzenia ludzi... Bałam się 

nawet przyjść do ciebie.. Aż dziś — ta mała, 
znaleziona Świeczka, to jakby słowa od ciebie 
— dobre, kochające słowa: „przyjdź — ja 

przebaczę, ja zrozumiem — ja jedna”... 
Dziękuję ci mateńko, dziękuję jedyna -— 

tak mi tu dobrze u ciebie, tak mi tu cicho. - — 
Odnalazłam drogę do ciebie i już teraz zawsze 
będę tu przychodzić — może mi dasz siły do 
walki z całą moją nędzą. I może zdołam wyr- 
wać się z okropnego koła mego życia. A jeśli 

nie, to przynajmniej będę miała chwilę dobrą, 

chwilę kochaną — ciszy — przy twoim bied- 
nym grobie, 

Mamo, tak mi dziś dobrze, tak dobrze, bo 

odzyskałam twój grób, bo znalazłam słowa 

modlitwy do ciebie”... 

Zmęczona twarz dziewczyny znikła w bia- 

łych dłoniach — przez palce sączyły się wiel- 
kie, gorące łzy. 

* wę 

Czuję, że śmierć podchodzi do mnie — 

czuję, że za chwilę zagasnę na zawsze — lecz 

jest mi cudnie, lekko — jaśnieję ostatkiem sił 

— jaśnieję najpiękniej ze wszystkich cmentar- 
nych świec, bo wiem, że spełniło się, o czem 
marzyłam... 

Życie małej świeczki nie spłonęło na dar- 

Irena Ładosiówna. 

  

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
ODDZIAŁ W WILNIE 

UL. ŚKIADECKICH 8 
przyjmuje wkłady płatne natychmiast jak również terminowe oraz na książeczki 

oszczędności. 

Wkłady osztzędnościowe w Banku Gospodarstwa Krajowego 
gwarantowane Są przez Pzństwe. 

  

ską, drugi — lekkość i powab. Trudno 
o lepszą syntezę. Obydwa wpływy na- 
trafiły na indywidualność silną i orygi- 
nalną, która, przyswoiwszy je sobie, u- 
miała znaleźć własny wyraz i swoje 
sposoby wypowiedzenia się. Jest to przy 
tem indywidualność różnostronna, upra- 
wiająca różne rodzaje sztuki plastycznej: 
portret, pejzaż, grafikę, zdobnictwo i 
rysunek. Ostatnio ujawniła się w malar 
stwie monumentalnem: mowa o freskach, 
zdobiących ściany sali reprezentacyjnej 
kasyna. 

Najswobodniej wszakże czuje się Ho- 

ryd w rysunku, i jego szkice kredką, 
niekiedy podbarwione akwarelą, należy 
wysunąć na plan pierwszy. Są śród nich 
studja pejzażowe (N N od 15-go do 
22-go), portretowe (N 29), akt (NN31, 
46, 47 i 48) i sceny, które trzeba na- 

zwać rodzajowemi (N N 34 — 39). Te 
ostatnie, zatytułowane w katałogu „Mo- 
tywami kawiarnianemi*, odznaczają się 
szczególnie śmiałym i poprawnym rysun 
kiem, dobrą kompozycją,  intensywnoś- 
cią uchu i tą „payskością* w dobrym 
gatumku, która jak najpochlebniej świad- 
czy o kulturze autora. 

Z prac olejnych wymienić trzeba 
trzy portrety: gen. Krok Paszkowskiego 
(N 5), prokuratora J. P. (N6(i pani 
H. K. (N3). W portrecie pani H. K. za- 
stanawia umiejętne operowanie barwne- 
mi plamami (biały lis i żółto-złocista 
suknia przy ciemnej karnacji twarzy), 

dza (pomijając krytyków i znawców), wadniać, Nie trzeba przypominać i te- malarstwa paryskiego. Pierwszy wpływ dążność do wydobycia jak najwięcej e- 
przedstawia nieraz drobny rysunek, pró- go, że dwa czynniki, dwa wpływy złaży dał Horydowi gruntowną wiedzę malar- tektów kolorystycznych, co dowodzi ścis 

łego związku Horyda z malarstwem no- 
woczesnem. 

Z pejzaży wyróżnimy N 40, olejny 
widok ulicy Ofiarnej, widziany zgóry, u- 
trzymany w jasnej, bialosineį tonacji: 
zimowy dzień wileńsk, oddany został 

tutaj z całym jego mroźnym urokiem; 
interesujący jest również inny pejzaż 7i- 
mowy (N 8): motyw podwórza wiłeń- 
skiego. 

O freskach pisaliśmy już osobno. jest 
to dziewięć dużych kompozycyj, rozpia- 
nowanych w górnych częściach trzech 
Ścian sali. Jasne w tonacji i piękne w 
układzie zyskują niezmiernie przy moc- 
nem oświetleniu elektrycznem, pod wa- 
runkiem, że sączyć się ono będzie zgó- 
ry. W malowaniu fresków artysta był 
niewątpliwie skrępowany: należało prze- 
cie, ze względu na ich ceł i przezna. 
czenie, zamknąć w nich pewną treść, 
wiążącą się z murami kasyna oficerskie- 
go — konieczne było przeto wprowadze- 
nie motywów wojskowych i narodn- 
wych.W takim wypadku łatwo wpaść w 
realistyczną banalność. Horyd uniknął jej 
przez to, że sięgnął do symboliki i mito 
logji, które to dwa elementy wniosły do 
jego kompozycyj monumentalny spokój i 
powagę. Freski stanowią trwałą i wyso- 
ce artystyczną ozdobę sali. 

Kończąc, powtórzę Słowa jednego z 
krytyków o Horydzie: twórczość tego 
artysty mówi o zwycięskim wysiłku 
człowieka, którego wola artystyczna 
wskazuje mu najlepsze drogi. 

Wysz.   
ki
 | 

 



W aktualnej sprawie 
cmentarzy 

| ważniejszych nagrobków 
T-wo Pomocy Naukowej imienia  Eusta- 

chego i Emilji Wróblewskich, jak się oto do- 
wiaduję z listu jednego z członków Zarządu 
tej poważanej instytucji, na posiedzeniu dnia 
20-go października b.r., uchwaliło wyasyguo- 
wać sumę 100 zł. na pokrycie rachunku zakla- 
du snycersko kamieniarskiego, Biknera, który 
dokonał jaknajstaranniej odnowienia nagrob- 
ków, Eustachego hr. Tyszkiewicza, Mikołaja 
Malinowskiego i, częściowo Jana Kazimierza 
Wiłczyńskiego. Aczkolwiek sprawa konserwa- 
cji pomników ludzi zasłużonych nie leży w pro- 
gramie ustawowym rzeczonego T-wa, podnieść 
nałeży z uznaniem, że wobec braku w Wilnie 
takiego stałego zrzeszenia społecznego, któreby 
ratowało najdroższe dla rodaków, a opuszczo- 
ne groby, i wobec niemożności zebrania w 
obecnych czasach kryzysowych nawet naj- 
mniejszej kwoty pieniężnej, że instytucja im. 
Wróbiewskich postanowiła jednak obecnie wy- 
jątkowo zadość uczynić pilnej potrzebie, załat- 
wienia rachunku za dokonane roboty konser- 
wacyjne na Rossie. Jak już pisałem przed kil- 
koma tygodniami w „Słowie”, napisy na na- 
grobkach zasłużonych dziejopisów naszych z0- 
stały wyzłocone, przytem pomniki te szacow- 
ne zostały znacznie lepiej i dla samego wy- 
głądu Górki Literackiej, oraz dostępu do mo- 
giły Syrokomli, ustawione niż jak to przedtem 
było. Co do nagrobka znakomiiego wydawcy 
Aibumu Wileńskiego l. K. Wil, to chodziło 
konserwatorom © naprawę uszkodzonego w 
nim portretu, wykonanego na porcelanie. Przy 
tej sposobności przypomnijmy, że jeszcze w r. 
1920-tym, T-wo Miłośników Wilna opracowy- * 
wało projekt stworzenia sekcji ocnrony pomni 
ków cnientarnych, oraz . badania szczegolowe- 
go wileńskich miast zmarłych, wymagających 
stałej, umiejętnej opieki kulturalnej. S 

Niestety nie doszło jednak do wypełnienia 
chociażby tylko częściowego pięknych  zamie- 
rzeń T-wa Miłośników Wilna, które coprawda, 
nie okazywało dostatecznej żywotności i w in- 
nych swych poczynaniach programowych. Od 
lat już pięciu, działalność onej grupy ideow- 
ców wileńskich, mało już jest znaną społeczeń- 
stwu tutejszemu, Co do stałej opieki społecznej 
nad grobami mężów zasłużonych krajowi i 
wogóle historycznemi i artystycznemi pamiąt- 
kami przeszłości na cmentarzach istniejących 
jeszcze i już pokasowanych, to sprawą tą, 
przed kilkoma miesiącami, zaczęło się zajmo- 
wać parę gorętszych jednostek. Nietylko spra 
wa konserwacji, prowadzona zresztą już od 
łat blisko czterdziestu przez jednego z tych 
działaczy, leży w programie ich zadań, lecz i 
utworzenie takiego grona znawców w tej ga- 
łęzi wiedzy historycznej, którzyby poświęcić 
się zechcieli odszukiwaniem materjałów, służą- 
cych do opisów nagrobków na cmentarzaca, 
tudzież samych tych cmentarzy dziejów i zy- 
ciorysów, zasłużeńszych osób na nich spoczy- 
wających. Rozpoczętą już w tym kierunku pra- 
cę owych dwu osób, zaskoczyła oto w tych 
dniach nader pomyślana sprawa, zorganizowania 
stałego, usakcjonowanego prze władzę <ółka 
badaczy zabytków cmentarnych i planowej 0- 
pieki nad naszemi miastami zmarłych. . 

Co do opisów cmentarzy wileńskich, to 
już przed kilkoma dziesiątkami lat zajmowali 
się tą sprawą, spoczywający na Rossie literat 
wileński ś.p. Antoni Łazarowicz (używający 
pseudonimów Władysława «elińskiego i Te- 
kielińskiego) oraz, zmarły przed kilkonastoma 
laty i pogrzebany na cmentarzu po-Beraar- 
dynskim, š.p. Ludwik Albert Zasztowt, ten za- 
pamiętały antykwarjusz-kolekcjoner, «tórego 
piękne zbiory drogą zapisu denata, wcielone 
zostały do działu mi Bibljoteki im. 
Eustachego i Emilji Wróblewskich. Najpoważ- 
niejsze prace, dotyczące epitaijów  cmentar- 
nych, były owocem trudów skrzętnego  spisy- 
wacza nagrobków cmentarza św. Steiańskiego, 
jeszcze przed jego kasatą i zagrzebaniem nie- 
*tórych cennych płyt namogilnych, tegoż Ludwi 
ka Zasztowta. On też zbadał i wiele pomni- 
ków na cmentarzach po-Bernardyńskim, Św. 
Jakóbskim i św. Rafalskim. 

Odnošne prace jego, zakupione przez kre- 
ślącego te wyrazy, ostatecznie dostały się do 
archiwum instytucji naukowej im. Wroblew- 
skich. Co do rękopisów Łazarowicza, to przed 
stawiają one stosunkowo małą wartość, gdyż 
dotyczą tylko nagrobków osób, o których jak 
dotychczas, nie wiadomo jakie zasługi dla spo- 
łeczeństwa mogły położyć. Przytem — &. p. Ł. 
o ile wiem, badał tylko cmentarz Rossę. Być 
może, że po ś.p. Arturze Dolińskim, znany 
swego czasu działaczu społecznym i korespon 
dencie „Kraju Petersburskiego* i niektórych 
pism warszawskich, a najbliższym krewnym 
onego, starej daty pisarza, Łazarewicza, po- 
zostały w Wilnie, lub może na wsi (w Pry 
ciunach podwileńskich), jakie cenniejsze ra- 
nuskrypta, dotyczące cmentarzy krajowych. 
Lecz narazie, zostały tylko powyższe 
prace Ł-cza, tyczące się cmentarza Rossy. O 
innych badaczach wileńskich miast zmarłych 
postaramy się z czasem podać wiadomości no- 
«ładne, zwłaszcza wówczas, gdy się rozpo 'z- 
nie działalność naprawdę owocna, zaprojekto- 
wanego przy wileńskiem T-wie Krajoznawczem 
i mającego wkrótce funkcjonować Koła Miło- 
śników Wilna i jego zabytków. 

SULIMCZYK. 
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PROGNOZA POGODY P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda zmienna o zachmurzeniu przeważ- 
nie dużem, z przelotnemi opadami. > Chłod- 
niej. — Umiarkowane, chwilami porywiste wia 

try północno - zachodnie, potem północne i 

północno - wschodnie. > 
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NABOŻEŃSTWA 

— NABOŻEŃSTWO NIA CMENTARZU 

ROSSA. — W Dzień Zaduszny o godzinie 

10 гапо z kościoła św. Jana wyruszy na 

cementamz Rossa procesja. O godzinie 11 w. 

iks. dr. Lugus odprawi ma cmentarzu nabo- 

żeństwio, poczem miastąpi pochód wśród 

bów. 
— NA CMENTARZU BERNARDYŃ- 

SKIM. — W środę o g. 11 w. kościele Ber- 

nawdyńskim odbędzie się nabożeństwo z 0- 
kązji Dnia. Zadusznego. 2 ! 

* Procešji na cmentiarz Barnardyūski mie 

będzie. 

— 7А POLEGŁYCH KOLEJARZY. — 

Staraniem Zarządu phm i 1 Ko- 

lejowe, Przysposobienia  "MWilojskowego 

Wilno; ibakia się dmiia 2 listopada 1932 

r. o godzinie 1l-tej rano w kościele OO. 
Misjonarzy przy ul. Subocz uroczyste na- 
bożeństwo za dusze poległych kolejarzy w 
rwalikach o niepodległość Ojczyzny i na po- 
sterunkach w czasie wykonywania swych 
obowiązków służbowych i obywatelskich. 

W mabożeństwie wezmą udział liczne 
rzesze kolejamzy z władzami Okręgu i O- 
gniska na czele. W czasie uroczystego na- 
bożeństwa zostaną wykonane okolicznoś- 

ciowe pienia religijnie przez kolejarzy wraz 
z udziałem orkiestry KPIW. ž 

Bezpośrednio po miabożeństwie koleja- 
rze zrzeszeni w, onganizacji KPW, udadzą 
się na Rossę ii złożą tradycyjne wieńce u 
stóp pommika, Obrońców Wilna na znak pa 
mięci o zmarłych kiolegach. Ze względu na 
charakte: uroczystości wzywa się wszyst- 
kich kolejamzy wileńskich do jaknajliczniej 
szego udziału w nabożeństwie i pochodzie. 
Liczmy udział kolejanzy będzie wspania- 
łym hołdem w. Dniu Święta Zmarłych dla 
Tych, eo odeszli w świetlaną przyszłość. 

MIEJSKA 
— RADA MIEJSKA, — W czwartek 

odbędzie się posiedzenie . Rady Miejskiej. 
Ogólne zainteresowanie budzi sprawa wy- 
boru nowego ławmika i! w. sferach samo- 
nządowych liczą, że wynikłe na tem tle mie- 
porozumienie między klubami da się usu- 
nąć i plenim nie przyniesie żadnych nie- 
spodzianek. 

— DRUGA RIATA POŻYCZKI AN- 
GIELSKIEJ. — W listopadzie przypada 
termin płatności 2 raty pożyczki angiel- 
skiej. W związku z tem magistrat wniósł 
do kas skarbowych 107 tysięcy złotych, ja- 
ko część należności: płatnej przez miasto. 

— RUCH SAMOCHODÓW. Z uwagi na 
ostiatmie wypadki samochodowe policja о- 
trzymała polecenie bacznego zwracania u- 

wagi na szybkość krążących w mieście 
pojazdów. 

— Uszkodzona jezdnia. — Na ulicy Mickie- 
wicza koło posesji nr. 29 pękła podziemna ru 
ra wodociągowa co spowodowało podmycie 

jezdni. Zagrożone miejsce zostało natychmiast 

zabezpieczone i wszczęto naprawę przew )- 

dów. 

— Autobusy na cmentarz Rossa. — W dniu 
1 listopada rb. poczynając od godz. 13 będą 

kursować autobusy do cmentarza Rossa z pla 
cu przed Ostrą Branią (ul. Piwna) oraz w dn. 

2 listopada rb. poczynając od godz. 6 rano au 

tobusy odchodzić będą bezpośrednio: z placu 

Marji Magdaleny — (Urząd Wojewódzki), z 
przed Ratusza i z placu przed Ostrą Bramą 

(ul Piwna). 

    

GARŚĆ NOWINEK SPORTOWYCH 

Bokserzy Pogoni nieodwołalnie 5 listo- 
pada będą walczyć iw: Riki Kto będzie 
przeciwnikiem maszego zespołu jeszcze nie 
ustalono ostatecznie. Pozatem dowiaduje- 
may się, że komendamt Ośrodka W. F. kpt. 
Ostrowski nosi się z zamiarem wysłania 
do Smorgoń pokazowej drużyny boksen- 

A * * * 

Remont lokalu Ośrodka W. F. mukon- 
ezony będzie za 10 — 12 dni i natych- 
miast sala będzie oddana do użytku dru- 
żyn: trenujących. 

W tym moku m, in. ma być zonganizo- 
wany specjalny kurs gimnastyki dla pań i 
panów (oddzielnie) w wieku starszym. 

Dokładne informacje dotyczące zapi- 
sów na ten kurs podamy po ustaleniu ter- 
minu. 

808% 3 

Powstałe niedawno przy Polskim Tou- 
ring Klubie T-wo Kempingowe, zamienza 
zarganizoweč w zimie kemping nalncianski 
w. Landwanowie, obliczony ma stu uczest- 
ników. 

Szczegóły tego projektu mie są nam 
jeszcze znane, wystarczy jednak, że jest ta- 
ki pomysł, świadczący o zaimteresowaniu 
naszeici terenami narciarskiemi. 

* * * 

4 i 13 pulki utanėw, w myśl tradycji, 
organizują w dniu Św. Huberta (3 bm.) 
biegi myśliwskie. Dalszym ciągiem tych 
imprez będą bale, wydane prze Когризу о- 
ficenskie wspomniantych pułków. Jak. każe 

tradycja, w biegu wezmą udział panie, о- 
ras zaprzyjaźnieni z pułkami panowie - 
cywile. (t) 

  

NA STADJONIE OšRODKA NADAL 
PANUJE RUCH 

Miimo oficjalnego zaikłończenia sezonu 
lekkcatletycznego na Stadjonie Ośrodka 
W. F. pamuje wciąż ruch. 

W sobotę ówiczyla liczna grupa osób 

ubiegających się o odznakę sportową — 
przeważnie urzędników z Województwa, Iz- 
by: Skarbowej i Magistratu. 

W niedzielę odbyły się próby. Piętna- 
stu urzędników Unzędu Wojewódzkiego (w 
tej liczbie dwie panie) kilku z Magistratu 
i dwóch z Dowództwa Obszamu 'Warowne- 
go zrobiło po kilka wymaganych konku- 
rencyj, 
?LmoftnisosjśsŁedao shredtaoishredtaoinsh 

Jak widać z tego akcja kpt.  Ostrow- 

skiego, mająca za zadanie wzbudzenie za- 
imteresowania Państwową Odznaką Spor- 
tową daje dobry plon. Szczęść Boże w dał 
szym ciągu. (t) . 
TTT ISSN PZD OIERZIII OC ORO 

SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominikańska 8, filja Wielka 13. Poleca 
obuwie własnej pracowni w wielkim wyborze 
damskie, męskie i dziecinne, Na sezon zie 
mowy kalcsze, Śniegowce, wielki wybór 
pantofli rannych oraz obuwie specjalne do 

Śuiegowców po censch bardzo niskich. 

  

SŁOWO 

RONIKA 
а, WOJSKOWA 

— Weielenie do szeregów. — W dniach 23, 
30 i 31 ub. m. nastąpiło wcielenie do szere- 
gów poborowych rocznika 1911 zakwalifikowa 
nych do kawalerji. 

POCZTOWA 
— Listy poste - restante. — Wobec dość 

często zdarzających się nieporozumień przy 
wydawaniu przy okienku pocztowem listów 
poste - restante władze pocztowe wyjaśni!ty, 
że listy i kartki pocztowe poste - restante ad 
resowane w sposób umówiony dopuszczony za 
pomocą liter, cyfr lub słów mogą być podej- 
mowane przez każdą osobę, która zgłosi się 
przy okienku jako adresat i poda daną cyfrę, 
literę lub słowo. 

Jeżeli np. umówiony adres brzmi: „Wydać 
okazicielowi banknotu polskiego 20-złotowego 
nr. 750042“ itp. to odbiorca listu obowiązary 
jest adres wymienić przy okienku, nie jest na 
tomiast obowiązany legitymować się takim bi- 
letem 

Jeżeli natomiast adres listu poste - restan- 
te zawiera pełne imię i nazwisko — to urzęd 
nik pocztowy, w wypadkach nasuwających się 
wątpliwości co do identyczności odbiorcy: ma 
prawo przed wydaniem takiego listu zażądać 
wylegitymowania się odbiorcy. 

SPOŁECZNA 
— Rozszerzeuie opieki społecznej. — Fo- 

czynając od środy miejska opieka społeczna 
przystąpi do uskutecznienia wypłat zasiłków 
bezrobotnym, a to wobec likiwidacji biura wy 
płat przy ul. Łuviskiej. 

— KOMITET ORGANIZACYJNY PRA- 
COWINIKÓW UMYSŁOWYCH-DO'SPRA'W 
BEZROBOCIA. W dniu 27. b. m. odbyło 
się zebremie delegatów poszczególnych 

urzędów i inistyttucyj, na którem .powolamy 
został Tymczasowy Kiomitet organizacyj- 
uy pracowników. umyistowych do spraw 
bezrobocia. Komitet teni powziął uchwałę 
zwrócić się z apelem o samoopodatkowa- 
nie się na: nzecz bezrobocia do tych urzę- 
dów, instytucyj i zrzeszeń pracowników: u- 
mysłowych, które tego jeszcze nie uczyni- 
ły. Następne zebramie Komitetu wiyzna- 
czone zostało ma dzień 6. XI. r. b. godz. 11 
w lokalu Stowamzyszenia Techników ul. 
Wileńska 33 w celu umożliwienia przyję- 
cia w nim udziału przedstawicieli wszyst- 
kich urzędów, i znzeszeń pracowników u- 
mysłowyjch oraz ustalenia planu dalszej 
pracy Komitetu. 

SZKOLNA 
— Nowa organizacja. — W niedzielę, dnia 

30 bm., o godzinie 12-ej odbyło się w gmachu 
szkolnym gim. Lelewela zebranie organizacyjne 
Stowarzyszenia Absolwentów gim. J. Lelewe- 
la w Wilnie. Licznie zebranych powitał w go- 
rących słowach kol. Ciesielski, poczem w krót- 
kich słowach przedstawił cel istnienia wyżej 
wymienionej organizacji, jako instytucji samo- 
pomocowej i towarzyskiej, na płaszczyźnie któ 
rej zakwitnie solidarna współpraca wszystkich 
członków-kolegów, czy to zamieszkałych na 
terenie Wilna, czy też studjujących w Warsza 
wie, Poznaniu łub Lwowie. jako drugi puni* 
zebrania odbyły się wybory, do zarządu, w 
skład którego weszli: prezes kol. Zanecki, w - 
prezes kol. Ciesielski, sekretarz kol. Umiastow- 
ski, skarbnik kol. Kopalko, gospodarz kol. Ry- 
tel, poczem zkolei przystąpiono do sprawy fun 
duszu pieniężnego Stowarzyszenia, na który 
słożą się składki członków w sumie 20 gr. mie 
sięcznie, plus 50 gr. za pierwszy miesiąc, jako 
fundusz jednorazowy, obowiązujący wszystkich 
nowowstępujących kolegów. W wolnych wnio- 
skach rozpatrywano kwestję statutu SAGJL i W, 
którego opracowanie uchwalono powierzyć 
zarządowi do dnia 6 listopada br., na czem ze- 
branie zakończono. _ Przewodniczył kol. Zane- 
cki. Następne zebranie odbędzie się w niedzie- 
I, dnia 6 listopada, w lokalu gimn., o godzinie 
12-ej. W. U. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Środy Literackie. — Związek Literatów 

komunikuje, że dnia 2 bm. z powodu Dnia Za 
dusznego, Środy Literackiej nie będzie. Dnia 9 
listopada odbędzie się „Karaimska Środa Lite- 
1acka“ z odczytem JE. Seraji Bej Szapszala, 
hachana Karaimów w Polsce z nieznanemi pieś 
niami karaimskiemi. Prócz tego w sobotę 12 
lisicpada w siedzibie Związku Literatów Jan 
Nepomucen Miller wygłosi odczyt dyskusyjny 
na temat „O ideę społeczną Dziadów”. 

Związek Literacki wzywa swych członków, 
do wpłacenia zaległych składek, gdyż trudnośc 
fuansowe paraliżują akcję Związku. 

RÓŻNE 
— Szczęść Boże! W niedzielę dnia 30 ub. 

m. odbyła się skromna uroczystość poświece- 

nia nowego lokalu zewszechmiar na sympatję 

zasługującej instytucji spółdzielczej w Wilnie, 
mianowicie Chrześcijańskiego Banku  Spółdz. 

na Antokolu. 

Nowa siedziba Banku, znajduje się przy 
ul. Zamkowej 18. 

Ceremonji poświęcenia dokonał ks. 
Leon Żebrowski, wygłaszając przy tej okazji, 

krótkie nacechowanie serdecznością, przewió- 

wienie, życząc pożytecznej placówce dalszego 

rozwoju. 

W imieniu Rady Nadzorczej Banku Jzię- 

kował za życzliwość słowa prezes ks. kan. Ta- 
deusz Zawadzki. 

Kolejno przemawiali prezes Zarządu Ban- 
ku inż. Justyn Cywiński, oraz dyrektor Adam 
Skarzyński. 

Wszyscy mówcy podkreślali niezwykłą har 

monję panującą w instytucji oraz jej tenden- 

cję służenia pożytkowi publicznemu. 

Po uroczystości p.p. Skarzyńscy podejmo- 

wali gości przyjęciem. 

kai. 

Do ludności województwa wileńskiego 
Wzorem roku ubiegłego, zawiązał się 

w Wilnie Wojewódzki Komitet Pomocy Bez 
robotnym, który ma na celu zatrudnienie, 
a pnzez ito utrzymanie przy życiu kilku :ty- 
sięcy ludzi, nie posiadających pracy. 

Zbliża się okres zimowy, w którym, jak 
zwykle, pogarszają się waruniki bytu i tru- 
dniej jest o pracę. Sezonowe roboty już się 
skończyły, lub są na ukończeniu. Zmowu 
przed wielką rzeszą pracowników fizycz- 
nych i umysłowych oraz ich rodzinami: sta 
je midmo skrajnej nędzy. 

Aby tej nędzy zapobiec, Wojewódzki 
Komitet Pomocy Bezrobotnym ze zdwojo- 
ną eveigją przystępuje do walki z bezre- 

bociem, ufając, że wszyscy, któnzy mają 
byt zapewniony, będą wspierać jego wy- 
siłki tak samo, jak wspierali je wi roku u- 
biegłym. W swiojej alkcji Komitet nadal 
Lędzie trzymał się zasady, że bszrobutnym 
vrzedewszystk. em należy dać możność za- 

robku, że pieniądze, zebrane z ofiarności 
publiczmej, nie mogą pójść ra jałniużnę i 
podtrzymanie próżniactwia, lecz staną się 
one środkiem do orzanizov ania placówek 
pracy, gdzie bezrobotnii znajdą chleb dla 
siehie * swych r.dzim. 

Ko.poczynając wzmożo1ą działalne ść 

w tym kierunku, Wojewódzki Komitet, 
świadomy trudnych zadań, jakie go ocze- 
kują, wzywa gorąco «całe społeczeństwo do 
czynnej współpracy i ofiarności. Najdrob- 
niejsze nawet datki w gotowiźnie i matu- 
rze przyjmowane będą z wdzięcznością. Po- 
mogą one przetrwać ciężki okres zimowy i 
doczekać się lepszych czasów, tym, któ- 
rych dotknęła klęska bezrobocia. 

Walka z tą klęską jest dzisiaj głów 
nym nakazem Społecznym, od którego niilkit 
nie ma pratwa: się uchylać. 

Przewodniczący Komitetu Z. Beczko- 
wicz — wojewoda, 

EEE BT TA, ARTS STAND DTT OO EKO WWOCZE 

— Konierencja eksporterów Inu. — W dnis 
3 listopada rb. o godz. 19 odbędzie się w lo- 
kalu Izby Przemysłowo - Handlowej w Wilnlie 
zorganizowana przez Izbę konferencja eksporte 
rów lnu, na której będzie omawiana sprawa 
nowelizacji rozporządzenia Min. Przem. i Han 
dlu z dnia 31 maja 1930 roku o warunkach u- 
zyskania zaświadczeń(, upoważniających do о- 
trzymywania kwitów wywozowych przy wywo 
zie premjowanym Inu trzepanego i pakuł — 
(głównie sprawy opakowania) oraz sprawa or 
ganizacji Powszechnego Związku Eksporterów 

— Nigdzie bez bata! — Ogromnie miłe 
wspomnienia pozostawił tegoroczny dzień po- 
święcony czci „Chrystusa - Króla”, gdy długi 
szereg kolumn różnych szkół, stowarzyszeń i 
związków religijnych w świątecznym pochodzię 
przepływał przez ulice m. Wilna, wzbudzając 
podniosły nastrój religijny zarówno wśród tych 
którzy brali żywy udział w pochodzie, jak i 
wśród tłumów ciekawej publiczności, zalegają- 
cej chodniki. 

Już od godz. 10 rano ul. Adama Mickiewi- 
cza zamieniła się jakby w ogromną Świątynię 
sklepioną błękitnym firmamentem nieba. Prze- 
śliczne melodje polskich pieśni pobożnych oraz 
dźwięki kilku orkiestr spłatały się w cudowną 
harmonję. 

Ale — jak to czasami się zdarza a więc i 
tym razem — nie obeszło się bez przykrego 
dysonansu. 

Bo oto w chwili powszechnie panującego 
poważnego nastroja z wylotu ul. Wileńskiej 
na ul. Mickiewicza wynurzył się „pochodzik* i 
spowodował wybuchy huraganu śmiechu wi- 
dokiem sych reklam „Dla panów,, Bata”, dla 
dzieci ..Bata* , „gwarantujemy za każdą parę 
„Bata“ itd. 

Biorąc pod uwagę interes firmy taki incy- 
dent jest całkiem zrozumiały i zakrawa na iš- 
cie amerykańską pomysłowość, ale szkoda tyl 
ko, że się wybrali w bardzo niestosownej 
chwili i że się nie znalazł zasłużony bat na 
„Bata" co byłoby bardzo pożądane. 

Obserwator 
— PRACA W URZĘDACH. — W dniu 

jutrzejszym biuma instytucyj państwowych 
i samorządowych będą czynne. Ale rzęd- 
nicy będą pracowali na: dwie zmiamy. 

W ten; sposób umożliwi się im wzięcie 
udziału w pochodach na cmentarze, 

— Z Komitetu Opieki nad Wsią Wileńska. 
Przedstawiciele Komitetu Opieki nad wsią wi 
leńską objeżdżają poszczególne powiaty Wi! 
szczyzny i zakupują płótno Iniane. Za пайер- 
sze gatunki płótna komitet udziela nagrody. 

3 Ostatnio przedstawiciele komitetu nad wsią 
wileńską bawili w pow. oszmiańskim, a oneg- 
daj w pow. święciańskim, gdzie zakupiono o0- 
koło 1500 m. płótna. 

„—- O zajściu u studentów - żydów. — w 
związku z wiadomością z dnia 25 października 
o zajściu u studentów - żydów, stowarzyszenie 
studentów - żydów komunikuje, że podczas 
wyniklego na sali nieporozumienia, osoba pre- 
legenta dra Wygodzkiego nie spotkała się z 
RAE ubliżającym zestem ze strony obec - 
nych. ; 

— Komitet Wystawy Drobiu podaje do wia 
domošci ogėlu, že w dniach od 1 do 4 grud- 
nia bież. roku włącznie odbędzie się w Wilnie 
Wystawa Drobiu. Wystawa odbędzie się w pa 
wilonie Targów Północnych w ogrodzie po - 
Bernardyńskim i obejmie: kury, indyki, ptac- 
two wodne, gołębie pocztowe i rasowe, króli- 
ki, zwierzęta futerkowe, psy, koty. jajczarstwo 
pierze, "puch; futerka, przybory hodowlane i 
narzędzia drobiowe. Wzory i modele urządzeń 
pasze szkodniki; wydawnictwa i pomoce nau- 
kowe. 

Do wzięcia udziału w wystawie komitet za 
prasza wszystkich hodowców; — мубубгсё у 
sprzętu drobiowego oraz kupców w dziale fu- 
trzanym itd. 

Warunki dla wystawców bardzo dogodne. 
Hodowcy i wytwórcy sprzętu drobiowego 

pokażcie zwiedzającym, wystawę postępy w 
hodowli i waszego dorobku lat ostatnich. 

Szczegółowych informacyj 0 warunkach 
dla wystawców udziela sekretarjat Komitetu 
Wystawowego ulica Kalwaryjska 24 m. 2 (g. 
4—6) do dnia 15-go listopada. 

Po tym terminie w pawilonie Targów Pół- 
nocnych w ogrodzie po - Bernardyńskim przez 
cały dzień. 

— Sodalicja św. Piotra Klawera powiada- 
mia wszystkich przyjaciół misji iż dnia 1 listo- 
pada rb. zostaną odegrane „Zaduszki* — o g. 
3 po poł. dla dzieci, a o g. 7 wiecz, dla star- 
szcyh w sali przy kościele św Jana. 5 

CHÓR POCZTOWY NA GROBACH 
POLEGŁYCH. — Chór pocztowy pod ba- 
tutą p. Władysława Szczepańskiego, wy- 
kona w Dzień Zaduszny tj. 2-go listopada 
lo godzimie 17tej szereg pieśni: żałobnych 
na grobach poległych, na cmentarzu Ros:a 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. — We wtorek 1 listo- 

pada o godz. 4-ej po poł. pierwsza popołu- 

S IS VISTA ODA RK ODDA ROZ OR OGKOOAIO 2 

Tragiczne wypadki z dziećmi 
ZGINĄŁ W PŁOMIENIACH. — 

WILNO. — We wsi Zuhany krzywic- 
kiej pow. wilejskiego 12-letnia Luba i 6-letni 
Włodzimierz Brówkowie bawiąc się z zapałka 
mi w suszarni Inu, wywołali pożar. Ogień mo 
mentalnie objął cały budynek, uniemożliwiając 
wydostanie się na zewnątrz. Wł. Brówko po- 
niósł śmierć w płomieniach, siostra jego dozna 

ROZSZARPANA PRZEZ POCISK 

ła b. ciężkich obrażeń i została przewieziona 
do szpitala. 

„ Na polach kolonji Okmiana w gminie troc- 
kiej nieletni Szymon Zdanowicz i Janina Słod 
kiewiczówna, manipulując znalezionym grana- 
tem spowodowali eksplozję. 

Słodkiewiczówna uległa bardzo ciężkim ob- 
rażeniom, zaś Zdanowicz lżejszym. 

Księża katoliccy i prawesławni 
w lochach więzienia bolszewickiego w Orszy 
SŁONIM. — W dniu dzisiejszym zgłosił się 

do starostwa w Słonimie jeden z uciekinierów 
z „raju bolszewickiego", który oświadczył, że 
ulegając namawianiom swojej narzeczonej, о- 
puścił nielegalnie granice Rzeczypospolitej do- 
stając się w ten sposób do Rosji. Po przejściu 
granicy został. zatrzymany przez patrole bol- 
„cewickie, następnie odstawiony do więzienia 

  

w Mińsku, potem do Orszy. Osobnik ten opo: 
wiada, w słowach pełnych grozy, o więzieniu 
dwóch księży katolickich w ciemnych lochach 

więzienia orszańskiego. — Opowiadający miał 
możność widzenia się i rozmawiania z 10-ma 
księżmi prawosławnym, skazanymi na 10 lat 
więzienia za „kontrrewolucję“. 

  

   

Z klubu Włóczęzów 
Na ostatniem posiedzeniu Klubu Włó 

częgów niezmiernie ciekawy odczyt o 
Rosji Sowieckiej wygłosił p. inż. Bo- 
browski, b. prezes moskiewskiej | tilji 
Sowpoltorgu. Odczyt inż. Bobrowskiego, 
nie odbiegając od ogólnego sądu znaw- 
ców ZSSR., wyróżniał się jednak głębią 
i bezstronnością sądów. Dyskusja, w 
którem wzięli między innymi udział ku- 
rator Szelągowski, p. Władysław Studni-. 
cki, sen. Krzyżanowski i inni, odłożo- 
na została na piątek 11 listopada. 

Jednocześnie sygnalizujemy, iż wczo 
raj ukazał się 2-gi numer „Głosu Włó- 
częgi“. 

Czasopismo pod redakcją p. Teodora 
Nagurskiego zawiera art. Seweryna Wy- 
słoucha, K. Leczyckiego, T. Nagurskie- 
go, Tl.. Zabielskiego, Hermanowicza, 
Kruszyńskiego, Wojtińskiego i innych. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„GŁOS PUSTYNI" — „HELJOS*. 

  

Wolno, pomalutku, ale zawsze idziemy 
maprzód. Jeżeli nie podnosimy się jedmo- 
cześnie zbyt wgórę, to winę ponosi brak 
środków technicznych, niezbędnych do re- 
alizacji filmu o pewnym poziomie artys- 
tycznym, 

„(Głos pustyni* wniósł do filmji pol- 
skiej nowe tchnienie femetyczne. Oderwa- 
liśmy się wreszcie od policmajstrów, pro- 
stytutek i przystanków tramwajowych. 

W zestawieniu z produkcją światową 
nie jest jednak „Głos pustyni” nowością. 
Zmamy cały szereg dobrych filmów, osnu- 
tych na tle Legji Cudzoziemskiej, jak np. 
„Czterech z Legji* itp. 

Nie zadziwi więc publiczność egzotycz- 
ne tło, dobrze już nam znane. 

w: Algienza. 
7 Z tego względu film jest ciekawy, gdyż 
zdjęcia są maogół dobre i trafnie uchiwy- 
cone. 

Fabula, którą do scenarjusza ) 
nął Bodo z Ossendowskiego, jest eplmodem, walk marokańskich z wplecionym moty- 
wem romantycznym, 

Napięcie dramatyczne rozwija się po- 
czątkowo dość wolno, by w części drugiej osiągnąć punkty szczytowe. 

Z nazwisk aktorskich wyróżnić należy 
zaa Niezły jest Conti. Słabsi Boda i Norę 

Brodzisz i Bo, 
O ile ilustracja muzyczna: Warsa wWy- 

o tyle dialogi są fatalne za- padła: mieźle, 

równo w dykeji, jak i! w: odbiorze. 
Film, aczkolwiek nie stoi na najwyż- 

szym poziomie, jest jednak į 

im dorobku obok 
rów" drugi oryginal 
ma tle pnodukcji młolskiej film. Tad, C. 
RRERERRZA 2 I 4 
dówią ślicznej bajki  Maeterlicka „Niebie:ki ptak”. 

„Niebieski ptak* po dzisiejszej popołudniów ce będzie powtórzony aż we czwartek 3: bm. o. godz. 8. 
Е zika pszczoła”, — Dziś we wtorek ; listopada o godz. 8 wiecz. w teatrze na Pohu lance i jutro we środę 2 listopada o godz. 8 wiecz. czarująca, beztroska komedja Morstina „Dzika pszczoła” w koncertowej grze zespołu. 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Dziś dwa 
przedstawienia popularne. Po popołudniu o g. 
4 ukaże się po cenach zniżonych „Księżniczka 
czardasza" z E. Gistaedt w roli tytułowej. — 
Wieczorem o godz. 8,15 po raz ostatni „Wik- 
torja i jej huzar“. Ceny miejesc rowniež zni- 
żone. 

Jutro we środę jako w Dniu Zadusznym — 
teatr Lutnia czynny nie będzie. 

Prem, aż: | zapowie- 
dziana jest na piątek 4 bm. 

— Czwartek akademicki odłożony z dia 
27 ub. m. odbędzie się nieodwołalnie w dniu 3 
listopada o godz. 20 w sali Ogniska Akademi- 

gg Temat: Życie organizacyj akademickich 
USB. 

— Sała Miejska (Ostrobramska 5) „Dzia- 
dy - Widma" — misterjum muzyczne do słów 
A. Mickiewicza, według St. Moniuszki w połą 
czeniu z epizoda'ni „Requiem'* Mozarta w no- 
wejj formie ,scen.cznej pomysłu prof. A. Lud- 
wiga pod kierownictwem muzycznem kapei - 
mistrzą Szczepańskiego zostaną odegrane dzis 
awukr: tnie tj. o gcdz. 6i 8 wiecz. Bilety od 
45 gr. — 1,20 wcześniej nabyć można w Seli 
Mreiskiej od godz. 11 — 1 po poł. i od S-ej 
Fv poł. 

CO GRAJŚS W KINACHF 

HELIOS — Głos pustyni. 
HOLLYWOOD — Dr Jekyll i Mr. Hayde. 
CASINO—Hotel studentów. 

STYLOWY—Na falach namiętności. 

ŚWIATOWID—Ogród Allacha. 
PAN—Frankenstein. 

LUX — Ciebie tylko kocham. 

WYPADK! I KRADZIEŻE 
— Skradziona maszyna. — Nieznani spraw 

cy zapomocą złamania zamku dostali się do 
mieszkania  Adolfowej Anny  (Konduktorska 
20), skąd skradli maszynę do szycia wartości 
400 zł. 

WILEJKA 
— NAPAD. __ Na Leona Miechowicza z 

fotw. Sobótka gm. krzywickiej dokonano Oxe- 
gdaj napadu. Rabuste zrabowali mu 20 zł. i 
uciekli w wozie poszkodowanego 

Po pewnym czasie konia z zaprzęgiem 
leziono porzucone w zaroślach. 

ły i! wyróżniający się 

sr 
ZADUSZKI 

Przeciągłe, smutne dzwonów: tony, 
Ponad grobowce wolno płyną, 
Omentajnz zielenią ustrojony, 
Liśćmi żółtemi słiane drożki, 
Siane i tują i jediliną, 

Bo dziś Zaduszki. 

Każdy mia. gmoby! swoje zdąża, 
Postacie szują sie wieczorem. 

Rzekłbyś, że duchy tutaj krążą, 
O łaskę prosząc biednej stróżki, 
Co reqiem śpiewa wespół z dzwonem, 

  

Tu uikłych świeczek ogień płomie, 
ówdzie wispaniałe są lampiony. 
Cmentarz w powodzi świateł tomie. 
To blaskiem cmentanz ożywiony. 

Na te Zaduszki. 

Wiańr z łez girlandy zwiewne niże, 
I skrzące łzy na; groby sieje, 
Izdobi miemi stare krzyże. 

— To łzy sieroce, łzy staruszki, 
Matczyne, ojca... Świat smutnieje 

Na te Zadusaki. 

Stanisława Paciukanisówna. 

Pochód na cmentarz wojskowy 
Dziś o godz. 6 wiecz. po nieszporach, 

z kościoła św. Piotra i Pawła wyruszy na 
cmentarz wojskowy na Antokolu pochód, 
na który złożą się cddziały garnizonu wi- 
leńskiego z orkiestrami na czele. 

W celu upiększenia grobów, garnizon 
samoopodatkował się  niewielkiemi: kwo- 
tami. 

W Dzień Zaduszny w kaplicy «mentar- 
nej odprawione zostanie nabożeństwo ża- 
łobne za poległych i zmarłych żołnierzy. 

Z XTygodnia Akademika 
Dnija: 7 listopada 1932 roku w Teatrze 

muzycznym Lutnia odbędzie się przedsta- 
wienie „Krysia Leśniczanka* — na nzecz 
X Tygodnia Akademika. 

Społeczeństwio (Wiileńskie mliewątpliwie 
pomoże Miodzieży Akademickiej i przyjem 
nlie spędzi czas dnia 7 listopada, w; miłej 
atmosferze Teatru Lutnia. 

Bilety są do nabycia 'w Bratniej Po- 
mocy Pol. MŁ. idkiiej Wielka 24, 
tel 770 u kol. St. Otrębskiego codziennie 
od godz. 19—20. 

— 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W związku z artykułem p. Erdmana p.t 
„Rozkład gnilny kolarstwa” jaki ukazał się w 
„Ekspressie Porannym" z dn. 17 października 
r.b. uprzejmie proszę o zamieszczenie w Jego 
poczytnem pismie następującego oświadczenia: 

„Przypuszczając pierwotnie, że 'artykuł p. 
Erdmana spowodowany został nie tyle złą wo- 
lą autora, co ignorancją istotnych potrzeb ko- 
larstwa, uważałem, uważałem za swój obowią- 
zek przed opublikowaniem niniejszego, dać 
możność p. Erdmanowi zapoznanią się z isto- 
tnym stanem poruszonych przez niego kwe- 
styj. Sądziłem 

  

5 niesprawiedliwe 
zarzuty, postawione pod adresem Polskiego 
Związku Tow. Kolarskich w ogólności, a mc- 
jej osoby jako prezesa PZTK w szczególności. „Ponieważ jednak p. Erdman milczy, ceniąc 
sobie widocznie więcej sensacyjność swych ar- 
tykułów, niż zgodność ich z rzeczywistością, 
przeto zmuszony jestem sam przygwoždzič na 
tem miejscu jego klamstwa. 

A zatem, nieprawdą jest, že programowe moje przemówienie na tegorocznym walny zje- 
ździe P.Z.T.K. odnośnie problemu P,W, Ko'ar- skiego i taniego roweru, pozostało jedynie w 
sferze nierealnych projektów. 

Natomiast prawdą jest, że dnia 25 czerw- 
ca b.r. został złożony przezemnie do zatwier- 
dzenia przez Państwowy Urząd P. W.i W, F, 
obszerny memorjał w sprawie p. w. kolarskie- 
go, uwzględniający jego podstawy  wyszkcie- 
niowe, organizacyjne i materjalne. Dalej praw- 
dą jest, że-w roku bieżącym w celach ekspt- 

kino rTymentalnych zostały zorganizowane dwa wy- 
kiem najprzód. Wytwórnia B.(odo) W.(a- 
szyński), B. (rodzisz) mia więc już w: swo- 

„Bezimiennych Bohate- 

Śścigi szosowe p.w. kolarskiego na 100  klri. 
raid kompanji p.w, kolarskiego Poznań - 
Gdynia i z powrotem, oraz w ramach wyścigu 
do morza polskiego bieg sztafety p.w. kolar 
skiego. 

. Prawdą jest, że pertraktacje w sprawie ta- 
niego roweru z Państwową Wytwórnią Uzbio- 
jenia („Lucznik“) zostały. podjęte już w kwiet 
niu roku bieżącego, a obecnie po przejściu róż- 
nych faz znajdują się w stadjum pomyślnego 
zakończenia. $ 

Prawdą jest, że w szeregu klubów kolar- 
skich wchodzących w skład P. Z. T. K. tw»- 
rzone są obecnie sekcje p,w, kolarskiego 

W ten sposób wbrew temu, co twierdzi 
p. Erdman w roku bieżącym, zostały poczyrie 
ne wszystkie niezbędne starania, aby od przy- 
szłego sezonu p.w. kolarskiego mogło znaleze 
należycie poważną realizację w terenie. 

W świetle powyższego biadania p. Erdma- 
na, dlaczego już w roku bieżącym nie może 
on oglądać tysięcy młodzieży zrzeszonej w p. 
w. kolarskim, tłomaczą się chyba tem, że dzien 
nikarz ten nie stykający się z poważną pracą 
organizacyjną, wyobraża sobie, że ruszenie zu- 
pełnie nowego w Polsce i całkowicie zaniei- 
banego dotychczas problemu p.w. kolarskiego 
jest równie łatwe, co napisanie stuwierszowego 
artykułu. 

Równie niepoważnie wyglądają pozostałe 
zarzuty p. Erdmana. Obwinia on PZTK, że nie 
zorganizowano w bieżącym roku całego szere- 
gu wielkich imprez kolarskich, jak Wyścig Du- 
okoła Polski i t.d. tak jakby nie wiedział lub 
zapomniał, że kolarstwo jest najbardziej deli- 
cytowym sportem, że rok bieżący był rokiem 
coraz potęgującego się kryzysu gospodarczego 
i że wreszcie w roku bieżącym była podobno.. 
Olimpjada, a tem samem wszelkie wysiłki ma- 
terjalne społeczeństwa skierowane były prze- 
dewszystkiem w kierunku znalezienia pieniędzy 
na naszą ekspedycję olimpijską. Gdyby p. Erd- 
man zamiast rozjeżdżać po Stanach Zjednoczo- 
nych, przeznaczył wydane na ten cel pieniądze 
na sport kolarski, którego rozwój tak leży niu 
podobno na sercu, — napewno przynajmniej 
jedna z owych wielkich imprez kolarskich mo 
głaby dojść do skutku. 

Dalej p. Erdman czyni odpowiedzialnyni 
PZTK. za brak talentów kolarskich. Po pierw- 
sze, talenty nie rodzą się na kamieniu i na 
ich wychowanie zamało jest jednego sezonu 
sportowego. po drugie większą część winy 
ponosi tu sam p. Erdman, który prowadząc od 
szeregu lat, nieprzebierającą w Środkach na- 
gonkę prasową przeciwko kolarstwu, coraz bar 
dziej odstręcza od tego sportu publiczność. 

Wreszcie szczytem złej woli, lub też igno- 
rancji jest czynienie odpowiedzialnym PZTK, 
za organizację tegorocznego Biegu do Morza 
Polskiego, wówczas, kiedy całą odpowiedzial- 
ność za ten bieg ponosi Warszawski Okręgo- 
wy Związek Kolarski jako jego inicjator i wj- | 
łączny organizator, a natomiast PZTK jest wła- 
Śnie tą instancją, która w tej sprawie podjęła 
dochodzenia w celu ukarania winnych. х 

Wszystko powyższe dostatecznie kwalifi- 
kuje pod względem moralnym artykuł i autora. 

ё 'Prezes PZTK Rowmund Piłsudski 

bowiem, że w następstwie tegć wytiwórmia polska, p. Erdman — sam sprostuje 

> 
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| grodźięhyka 
— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 

Na dzień 3-go listopada 1932 moku godz. 20 
min. 30 wyznaczone zostalo posiedzenie Ra 
dy Miejsiciej miałtsa Grodna. 

W myśl par. 11, obowiązującego regu- 
tamiau obrad Rady| Miejskiej m. Grodna, 
posiedzenie zostanie otwarte nie później, 
niż po upływie 14-tu minut. od wyznaczo- 
nej wyżej godziny, miezależnie od ilości 
przybyłych mia. posiedeznie członków Rady 
Miejksiej. 

Porządek dzieninyvobejmuje: 1) Przy- 
jęcie prouokółu posiedzenia Rady Miejskiej 
miasta Grodna: Nr. 15-71 z dnia 15-go wrze 
Śnia 1932 moku. 2)- 'Winilo: 
w myśl uchwały Rady 
wiriześniba br. rw ераг 
lie wiąględnie plaeów imie 

i ile dlugiotermijnowej po- 

    
   

     

    K ch na spłatę rat il procentów z 

tytułu poprzednio zaciągniętych pożyczek. 
4) Uchwialenie dodatków: komunalnych do 
podatków i opłat pańsbtwiowy na rok 
1933-34: a) do podatku przemysłowego (do 

podatku obrotowego, zryczałtowanego ©- 
maz do świadectw: przemysłowych) i b) do 

opiłat, monopolowych 0d patentów ma wy- 
rób i sprzedaż truników, pirzetwonów wódcza. 
nych i spirytusowych oraz od opłat. od wy- 
robu i magazymowiania mapojów: winnych. 
5) Winiosek frakcji BBWR. z dnia 30-go 
czerwca 1932 moku iw: sprawie złożenia Ra- 
dzie Miejskiej iwiozdamia przez Komisję 
Usprawnienia Admijnistnacji ze swej dzia- 
łalności. (patrz str. 7 w protokule Ur. 12- 
68). 6) Sprawozdanie Specjalnej Komisji, 
stosownie do uchwały Rady Miejskiej Nr. 
369 z dnia 24-gi0 mija: 1932 moku, w. spra- 
wiie ustalenia stanu 
dotyczącego ziem miejskich bezterminowo 

i tenminoiwo dzierżawinych. 7) Ujehwalenie 
przepisów: obowiązujących o miejscu ubo- 
ju zwiemząt rzeźnych i o tinybie postępowa- 
mia z mięsem, dostamczanem do urzędowe- 

go badania i sprawdzania ido Miejskiej 
Stacji kontroli mięsa, przy ulicy, Rzeźniic- 
kiej Nr. 30. 8) Sprawozdanie z biegu 
sprawy defraudacji, popełnionej przez b. 
inkasentów Wodociągów Miejskich — A. 
Kulika i M. Rymarczuka. 9) Reasumpcja 
uchwały Rady Miejskiej Nr. 412 z dnia 15 

września 1932 roku w: części dotyczącej 0- 
płaty za korzystanie z liczników rabato- 
'wych przez poszczególnych abonentów, u- 
żywanych dla celów gospodarstwa domio- 
wego. 10) Wniosek Komisji Zdmowia Pu- 
blicznego"wi sprawiie zanieczyszczania powie 

trza przez fabrykę kleju Stanieckiego. 11) 
Umorzenie należności za leczenie $p. Eleo- 
nory Witezalkkowej, żony Józefa Witezaka, 
posterunkowego PP., 1 szpitalu miejskim 
w Grodnie i szpitalu psychjatrycznym w 
Choroszczy. 12) Określenie włartości świad 
czeń, otrzymywanych w naturze przez b. 
pracowmikow zlikwidowanego Domu Opie- 
ki dla nieuleczalnie chorych. 13) Ustalenie 
wysokości wynagrodzenia ławnika Leona 
Mazurkiewicza wi związku z komasacją wy 
działów Technicznego z Gospodarczym i 
powienzeniem tych wydziałów ławnikowi 
Romanowi Sawiekiemu. 14) * Interpelacja 
Frakcji „Koło Chnześcijańskie* w sprawie 

  

   

  

       

  

zajmowania. przez niektórych pracowników 
miejskich dwóch posad : = 

AAALABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAA AAA AAA, 

Naiwiekszą i nalbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

Jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

TTYYTWYTYTYYTYVYTYYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYVYYW 

| "> KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID 
GRODNO, Brygidzka 2. 

   

   

  

_ kmęgowy skazał: 

majątku miejskiego, 

    

Początek saansów 
o g. 6.13, — 8, — 18. 

Potężny dźwiękowiec 100 proc. osnnty na tle znanej afery 

i 

| Najwspanialszy fiim sezonulil 

{ szpiegostwa rosyjskiego w Austrji 

nawogkódzk 
— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY 

ŚWIDERSKIEGO. — W dniu 31 paździer- 
nika br. p. woljewoda Świderski przyjąl: 
1) delegację przemysłowców: ze Slonima, 

2), delegację właścicieli mieruchomości z 
Baranowicz, 3) delegację Kresowego Związ 

ku Ziemian, 4) delegację gminy cyryń- 
skiej w sprawie siedziby: urzędu gminnego, 
5) prezydenta Nowogródzkiej Izby Rze- 
mieślniczej p. Kleniewiskiego, 6) kierowni- 

(ka, szkoły powsz. w Koreliczach p. Diulębę 
i 7) p. Wollkoszewskiego, zast, Inspektora 

Szkolnego z Niowiogródkia. 

— SKAZANIE PRZEMYTNIKÓW LI- 
TERATURY BOLSZEWICKIEJ. W dniu 

26 paździermiikia br. wi Nawiognódku Sąd О- 
Konstantego  Rokasza, 

Szymańskiego Teodora, Żuka Grzegorza, 
Demucha Gnzegonza, Rokasza Jalkóba — 

„ mieszkancow wsi Miała Niiedźwiiadka pow. 
stołpeckiego i Duko Mikołaja, mieszkańca 

wsi Wysadowicze pow. mowogródzkiiego, 
po 5 lat więzienia, Olgę Rachmanko ze wsi 
Żuki pow. mowogródzkiiego na' 4 lata wię- 
zienia, Szewikio Zenaidę ze wsi Żuki na 3 
lata więzienia. Skazani! byli członkami zili- 
kwidowanej na wiosnę br. szajki przemyt- 
miczej, pnzenoszącej litenaturę bolszewicką. 

W ten sposób nliebezpieczna szjka została 
umnieszkodliwiiona. 

słonińrka 
— EPILOG SENSACYJNEJ ROZPRA 

WIY W SŁONIMIE, W dniu 27 bm, Sąd 
Okręgowy wi Grodnie ma sesji wyjazdowej 
w Słoniimie, pod przewodniietwem sędziego 
Sądu Okręgowego p. Unisimowicza rozpa- 

    

KINA P. T. K. TEL. 714 
ЖАЛЕНЛЛЧНО ЕНЧЕ. CASA PE WUPO TIA NGST 

Początki sesnsów: 18.15, 20.15 1 22.15 

Sźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 3 
Dziś! LIANA HAID, IWAN PETRO- 

WiCZ i GEORG ALEXANDER 
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. — 
Miłcść mężatki i... ten trzeci, 
Tango „Sant: Lucia“ i walc angielski 

„Mnzyka taniec i noc”, 
wstąp od 80 gr. 

Dźwiąkowiec 
Kino „APOLL 

Bominik. 26. 
Dziś! Wstrząsający dramat życiowy o 
niebywslie mocno nspiętej akcji i kon- 

flikcie p. t. 

„Rozwėdka“ 
W roi. gł: Narma Shearer, Cenrad 
Nagei, Robert Montgomery oraz 
Chester M rris. Za zdradę — roswćd 
czy przebaczenie? Oto pytanie, na któ- 
те odpowiedź znajdtiecie w „Rozwód- 
se', „Rozwódka* to ostatnia kreacja 

Normy Shearer odznaczona pierwszą 
usgrodą ma konkurs'e gry aktorsk'ej 

w Amervce 

KIMO „PALACE“ 
Orzęszk. 58. 

Wspaniały film ilnstrujący tragedję 
duszy kobiecej, którą potępiła opinja 

t 

Grzeszna Kobieta 
W roli tytutowej: BILLIE LOVE 
Realizacja: Aleks:nder Korda 

WSTĘP OD 49 GR. 

  

c) 

  

wstęp od 75 gr. 

Afera pułkownika Redls 
film mówiony po czesku 
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 SKLEP RADJOWY „„LIREBIIĘ” 

Grodno, uł. Dominikańska 1 tei. 186 

=UBOLEGA — 

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

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem autenowym 

NA 19 MIESIĘCY Po 10 Zr. 
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WACŁAWA WALICKA 3 6) 

Na pograniczu 
Marja pocałowała pokornie babkę w 

rękę. „„Jak zechcesz, tak zrobisz, synku”, 
odparła łagodnie babka, aż się Marja 
zdziwiła tą łagodnością i Spojrzała na 
babkę. Spotkała jednak chmurne spojrze 
nie babki i dreszcz wstrząsnął nią całą. 
babka mówiła dalej tym samym łagod- 
nym tonem: „Z drogi jesteś — może ie- 
piej jutro do dworu, i tak w cerkwi trza 
być — bo to niedziela; no i Marję mu- 
sisz baciuszce pokazać, żeby sobie ją 
przypomniał, bo powie, że bolszewiczce 
Ślubu dawać nie będzie”. 

„Dziś na odwieczerz pójdziemy obo- 
je do Wiazynia, bo pan na mnie będzie 
czekać, a i Marję do dworu do pauie- 

(ATI SOS VT SOLAS TI 
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

nek zaprowadzę, u baciuszki też będzie- 
my. Zanocujemy u kumów. Wy, babko, 
przyjedziecie sobie wozem, a chatę na 
kłódkę  zamkniemy“. — Nie zgadzam 
się ja z tobą. Konia mnie trudno zakla- 
dać, a Matriona i jej baćka teraz nie 
pomogą, kiedy ty sobie inną bierzesz 
za żonę. I do cerkwi samej jechać trud- 
no i chaty też nikt nie dopilnuje — da- 
wniej baćka Matriony rad pilnował, dziś 
ani zajrzy. Zostanę już lepiej w chacie, 
kiedy tak koniecznie chcecie iść dzisiaj. 
(rudno — wasza wola — nie moja“, i 
srojrzała tak jakoś zyzem, dziko na Ma- 
rję. Wydała się Mikole taka jakaś inna, 
jakby bardziej garbata i ciemna na twa- 

5НОЛ 

twywiał sprawę Edwianda Mazurkiewicza — 
prezesa (rady! niadzorczej kasy Spółdz. w 

Słonimie, Lucjana: Muszalskiego — kasje- 
ra d Wit. Dobrjaniowicza — rachmistrza, 0- 

skarżonych o to, że w czasie pełnienia 
przez mich wymienionych obowiązków, 
przywłaszczyłlii wspólnie, świadomie 18.343 
zł. 49 gr. |. 

Sąd po dwudniowej mozprawie wydał 
wyinolk, miojeą kitónegio skazał Lucjana Mu- 
szalsikiego nia 3 lata więzienia, WŁ Dobrja 
mławicza na 2 lata więzienia, zaś Edwarda 

Mazurkiewieza uniewinnił. 
Oskarženie popierał  wiceprokurate: 

Paimluc, zaś obronę wnosili: mecenas An- 
drejew z Wilna i kilku innych adwokatów. 

Jalk nas informują, skazani mają wnieść 
sikangę apelacyjną. 

Sprawa! ta, do: mozpoznania której we- 
zwialnio: 60 świadków, budziila olbrzymie za- 
dnteresowanie w miejscowem społeczeńst-. 
wile, 

Radje wiieńskie 
WTOREK i LISTOPADA 

= 10.05 Transmisja nabożeństwa; 11.58 Czas 
i. komunikaty; 1215 Poranek symioniczny z 
Filharmonji Warsz,; W przerwie odczyt; 14.00 
14.00 Kom, meteor,; 14,05 O opasaniu bydła w 
gospodarstwie — odczyt; 14,25 Muzyka; 14.4:) 
O wapnowaniu roli na zimę — odczyt; 15,00 
Muzyka; 15,30 Koncert chóru „Pro arte“. 10.60 
Aud. dla dzieci; 16.25 Griega— 3 tańce nor- 
weskie (płyty); 16.35 Kom. Aeroklubu Wileń- 
skiego; 16,45 Wartości wychowawcze techniki 
— odczyt; 17,00 Recital wiolonczełowy (Baldo 
vino); 17,55 Program na środę; 18,00 Muzyka 
lekka; 18,50 Pogadanka radjotechniczna — wy 
głosi M. Galski; 19,05 Litewska audycja litera- 
cka; 19,20 Słuchowisko: „Niesańiowity gość” 
19.55 Transmisja z teatru Wielkiego w War- 
szawie opery Gounoda „Faust*. W przerwie— 
o godz, 20,55 Kwadrans literacki. 
---——— GE: PERO ACK HAZE TNS V TO STTISA O STSTSSA SISEISTPS 

1017-VI. z! 
LIKWIDATOR MIENIA BYŁ. BANKU 

ROSYJSKO - AZJATYCKIEGO 
ogłasza sprzedaż nieruchomości, należącej do 

b. banku Rosyjsko - Azjatyckiego położonej w 
Wilnie przy ul. Wielkiej Nr. 36 

keliektanci winni do ‹ ата 1 grudua 1932 
łożyć oferty likwidatorowi w Warszawie, 

suazra 14, (Izba Skarbowa Okręgowa .. 
Informacji na miejscu udziela Adwo zt Ro- 

man Torczyński w Wilnie, zauł. Montwiitowski 
11, tel. 14-17 w godz. 18—19 codziennie 

Dr. EDWARD TOMKIEW(C2 
Likwidator mienia był Banku 

Rosyjsko - Azjatyckieg. 
——————————— AUSTRIA I ATI TO II TT ESA TRS 

OBWIESZCZENIE 
OŁ TCYTACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Miri- 
strów z dnia 25 6. 1932 r. o postępowaniu eg 
zekucyjnem Władz Skarbowych (Dz. U. R, P, 
Nr, 62 poz, 580) Urząd Skarbowy w Posta- 
wach podaje do ogólnej wiadomości, że dn. 8 
listopada 1932 r. o godz. ll-ej w cegielni na 
dziedzińcu w Woropajewie pow. Postawski ce 
lem uregulowania zaległych należności Urzędo 
wi Skarbowemu w Postawach przez Konsian. 
tego Przeździeckiego w Woropajewie odbędzie 
się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych 1u- 
chomości: 

Cegła wypalona czerwona 1-go gatunku — 
200,000 sztuk 8000 zł.; Maszyna do pisania fir 
my „Smith Premier* nr. 60 I szt. 200 zł. 

, Zajęte przedmioty można oglądač dn. 8 paž 
dziernika 1932 r. od godz. 8-ej do godz. 10-ei 
na dziedzińcu cegielni w Woropajewie. 

W-z kierownik Urzędu Skarbowego 
(-) St. BIELECKI Asesor. 

KAAAARŁZAAD ARAD AA A Ak ODA RAKA AADAAAAAAŁAAA 

1024-VI. - 

r, 

  

   

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-97 

rewiru Wiacław Leśniewski, zamieszkały w WA 
nie przy ul. M. Pohulance 13 — 2 na zasadzie 
art. 1030 U.P,C, obwieszcza, iż w dniu 4 listo 
pada 1932 r. od godz. 10-ej rano w Wilnie 
przy ul, Piłsudskiego nr 2 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej majątku ruchomego, 
należącego do Pierwszej Wileńskiej S-ki Win 1 
Przetworów Owocowych, składającego się z 
900 litrów wina, oszacowanego na sumę zł. 
900 — na zaspokojenie pretensji Banku Gospo 
darstwa Krajowego Oddział w Wilnie w st'- 
mie zł. 800 — z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy W. LEŚNIEWSKI. 

SAAKALŠAAAALAAAAAAAAAAKAAAAAABAAAAAAAAAAA A 
1022-VI. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 rew. 

W. Cichoń zamieszk. w Wilnie ul. Wiwulskie- 
go 6 — 19 na zasadzie art. 1030 U, P, C. G- 
głasza, że w dniu 4 listopada 1932 r. od godz. 
10 rano w Wilnie, przy ul. Kościuszki 14 od- 
będzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru 
chomości należących do Mieczysława Świątkow 
skiego i składających się z umeblowania miesz 
kania oszacowanych na sumę zł. 2,718. — 

Komornik W. CICHOŃ. 

NAA bO AAAA AAAA RDA ODA ZAŚ O A AAAA AAAA A KRKA 

1023. 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 rew. 
W. Cichoń zamieszk. w Wilnie uł. Wiwulskic- 
go 6 — 19 na zasadzie art. 1030 U, P, C. c- 
głasza, że w dniu 4 listopada 1932 r. od godz. 
10 rano w Wilnie przy ul. S. S, Miłosierdzia 15 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości należących do Kolczewskiej Nata- 
lji i składających się z połowy domu drewnia 
nego na rozbiórkę oszacowanych na sumę zł, 
1,000. — į 

Komornik W. CICHOŃ. 
'wvvvvv* 

rzy, z pod czerwonej chustki wymykały 
się kosmyki siwych włosów — no, istna 
wiedźma i koniec. „Oj, bieda będzie z 

babką”, przemknęło mu w myślach. A 
jednak po wczesnym obiedzie wiejskim, 
oboje z Marją poszli. Babka została 
chmurna i milcząca, 

+ 

Szli naprzełaj miedzami, skracali 50- 
bie drogę przez rżyska. Oboje nie byli 
dziś rozmowni, jakoś smętek osiadł im 
w duszach, Marja szła z opuszczoną ni- 
sko głową, jakby wpatrując się w liczne 
koła pajęcze babiego lata na ržysku. Mi- 
jali, chaty, ukwiecione malwami, bujne 
słoneczniki ciężko upierały się o bielone 
ściany i zielone okienice. Sady stały doj-- 
rzałe, pachnące, a obciążone owocami 

  

drzewa, rozrgzane słońcem  upalnem, 
świadczyły o dosycie bujnej rodzącej 
przyrody. 

RECZNA 00 4-2 EU GBA AESORDLOŻE Gd * 
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Dziś początek © g. 2-ej! Pierwszy polski !i'm egz-'v zny na ile pow. Ossendosskiego 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

MTI    
Film całkowicie zrealizowany w Afryce, W rol. gł. uajwiększe gwiazdy ekranu polskiego 

NORA NEY, MARJA BOGDA, ADAM BRODZISZ, EUGEN. BODO 
I WITOLD CONTI n..,. n. waRsa. 

W filmie udział biorą: Francuskie wojska kolonialne, odziały spshisów, strzelców Ssenegalskich oraz koczownicze pie- 
miona arabskie. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na pierwszy sezns ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 

w dnie świąt. o g 2ej. Na premjerę honorowe bilety nieważne. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 KOMU 

Dziś arcyfilm rekordowego powodzenia 

FRANKENSTEIN 
Nini jszem mamy 
nym na-ładem ko 

nego wyświetla NIKAT 
Ogląianie t:yo filmu zaleca sę tylko ludziom o zdrowem sercu i silnych nerwach. 

zaszczyt zakomu1 kować, że niesłycha- 
sztów udało się nam uzyskać do wyłącz- 
nia największy flm wszystkich czasów 

BLONRB VENUS 
Najlepsza z dotychczasovych kreacji najciekewszej kcbirty Świata, sły nej 

ELERY ОНЕ 
Eurcpejska prapremiera jnż w tyc h dniach 

  

DŽWIĘKOWE KINO 

C8/INS Jak żyją, 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziśi GENJALNE ARCYDZIEŁO króla eżyserów nierapownianego twórcy „TROJKI* 
i „ŚPIEWAKA NIEZNAREGO" 

stndenci Uniwersytetu w Paryżu — Nad 
TURŽANSKIEGO -- „HOTEL STUDENTÓW" 

ogram: Dodatki dźwiękowe między innemi groteska 
rysunkowo Śpiewna na temat myśliwski. Początek o god'. 4, 6 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2 ef. 

Ceny od 25g. 

  

Kino-Teatr 

„STYLOWY" 
Wielka 36 

Dziś! Najpięsniejs'y 100 proc. dźwiękowo Śpiewny supersz'zgier p. t 

NA FALACH NAŃRIĘTROŚCI 
Potężny dramat w j0 akt, BW roli głównej nlubiony smant, bożyszcze kcbiet Włodzimierz Gajdarow 

Nad progrom; Na, nowsza sensacja! p t. „Jeden przeciw dziesięciu" Sensacyjny dramat w 10 akt. w roli głównej 
niezwyciężony bohater Kan-Maynard 

  

Dźwiękowe kino | 

„LUX“ 
Mickiewicza 11   CIEBIE TYLKO K. 

Początek o godz. 4 ej, w dnie świąt. 

Dzis! Film czarownych melodyj. Wielki 100 proc. dźwiękowiec frencuski! wzruszający dramat p. L. 

OCHAŁĘEM 
W roli gł, urocza Mady Cńristians i piękny Hans Stuwa Nad program; Atrakcje dźwiękowe 

.o godz I ej. 

  

Dźwiękowe kino Film. o 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza „22 

tel. 15-28, 

FEBE o 
którym mówi cały świat Film, przewyższa jący w:zystao doty hczas widziane 

JEKYLL I AR. HAYDĖ 
według głośnej powieści L Stevensena w rol gł. geujalny mistrz maski Fryderie March i Miriam Hopkins 

Podwójne życie człowieka! Walka dobra i zła w duszy ludzkiej Szczyt nzpięcia dramstycznego, emocyj i techniki 
Nad prozram: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o g. 4:ej ost. o g. 10.15 w dn Świąt. o g. 2 €i. Ceny zniżone 

LU M A i UM UM 

OBWIESZCZENIE 
Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, ob- 

wieszcza, że dokonano w dn. 17-IX 1932 roku 
na ogólnem zgromadzeniu wierzycieli upadłej 
firmy „Dom Bankowy F. Winiski w Wilnie" 
wybory Zarządu Konkursowego w składzie: 
Prezesa — adw. Maksa Lejbmana i członków 
— Mojżesza Zajdsznura i Szepsela Milkono- 
wickiego, decyzją Sądu z dnia 5-X 1932 roku 
zostały zatwierdzone. Nr. spr. Z—2315 —-32 r. 

St. Sekretarz. 

1) A A UM 

Q:azyjnie do sprredania kompletie urzą 
dzenie PRALNI MECHANICZNEJ składa 
jące się: 2 maszyn do prania z motorami, 
1 ceatrof :gi z motorem, maglt it p.sprzęly. 
Sprzedam tskże ksrżdą maszynę ewent 
rzeczy oddzieluie. Nikodema 4, m, 3. | 

  

  

TANIO 
wielki wybór 

poleca 

skład mebli 

B. Łokuciewski Wileńska В 

  

  

  
  

  

Najprzedniejszy świeży 

RYBI TRAN 
otrzymana w Skł. Apt. 

PRUŻANA i. 
nl. Ad. Miskiewicza 15, 
vis-a vis Hotelu „Georges 
Telef 482 Egz. od 1890 r, + 

Cena tegoroczna znacznie zniżona 

Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego 
poleca na zimowy sezon 

  
  

BEZAŻE BEM KOZEZSTNCZ 

Lekcje 
BEZZSEDWE WÓDYRZY 

Legans 

© E. D Y PRA za mótrode facils, progres 

z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 
WŁASNEGO WYROBU 

po cenach niebywale niskich 

certa ns, Moutwiłłowski 
zaułek 2i — 3. 

Lekcje na wieś 
dzieciom 7 — 13 bt m B-cla CHANUTIN ||] 55 ce firma manista warunki b. 

f k ь Wiad ść Wilno, Niemiecka 23, E. Vaso || do Redsici de ES 
Duże kcłdry od 12zł. Rownież wyrabia się kołdry as puchu. 
Co tydzień otrzymujemy ostatnie nowości ma 

do Redakcji dia E S 
  

tej Jow na keldry 

  

  

Ofiary 
Zamiast kwiatów na grób š.p. Adama Dzie 

rzyńskiego złotych 20 składa dla najbiedniej- 
szych. e 

REKLAMOS TR CEH GO 

Kr 
Lekarze 

5 TA E NSISSORINEEISS 
ść: ABORTOR=>> 

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

DOKTOR 
Blumowicz 
boroby weneryczne -- 
kórne 1 moczopłciowe 
WIELKA 21, tel. 921 
ой 9 — 113 — 8 ° 

W.Z.P. 23. 
tel; 277. 

8 wiecz. 2 Kupa = 

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA ь ać 2 

kobiece, _ weneryczne, + $ a 

narządów . moczowych  """""Tvvvvvvvtvty* 

od,il2 —=: 2:1, «0d 4=6 57 r, 903 
ООО 

z ogrodem owocowym 
do sprzedania lub za- 
miany na posiadlošė 

ul. Mickiewicza 22 

  

GAĄBERET 
Racjonalnej kosmetyki ieczniczej 

tlino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiacą kosnerwuje, doskonali, odówieża, +- 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 

twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
piający (panie). Natryski „Hormona” według 

prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do ka: 

daj cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki 
cjonalnej. 

Codziennie od g. ea : 

   

Z. 

$ 

Br, Henyłsiewiczowa 
Choroby skórne, lecze- 
nie włosów, kosmetyka 
lekarska i operacje ko 
smetyczne. 
Przyjm. 11 — 12; 5 — 
6 Wileńska 33 m. 1.— 
Z powodu wyjazdu na 
stałe do Warszawy w 
grudniu przerwie przy- 

wiejską. Subocz 32. 
————-—— 

Teodolit 
iub astrolabję 

używaue kupi; Arse- 

nalska 6 m. 11 
  

Lokaie 
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ECA POSZUKUJĄ 
© POTRZEBNE A RACE 
MIESZKANIE 

  

  

  

4 poscjowe £ wygo- ы я 
dami, ше na Sieteriej A> uszerka- 
wśródmieś iv, w cenie pielęgn=arka 
do 100 ł miesięcznie obejnie opiesę usd 
Łssks+e zgłoszenia co choremi — Wielka 14 
redakcji dła W. m. 7. 

GOKUABA 
2-POKOJOWE 
MIESZKANIE 
z wygodami (gaz, cen- 
tralne ogrzew.) do wy- 
najęcia. Mostowa 3A u 
dozorcy. mieszk. 26. 

DO WYNAJĘCIA 
5-POKOJOWE 
MIESZKANIE 
*świeżo odnowione ze 
wszelkiemi wygodami . 
Wilkomierska 5a. 

RÓŻ 

Bezpłatnie wysyłamy - 
ILUSTROWANE 

KATALOGI 
"modnych _ wydawnictw 
paryskich. „Oeuvre Me 
derne“, Paris P. - R. - 
Rue de Louvre. 

  

   

  

POTRZEBNI 
7 /, eriergiczni agenci do 

MIESZKANIA _ opas Ana <= 
DO _WYNAJĘCIA „Kieszonkowej Ency - 

z 6 i 3 pok. z wygo- kiopedji Popularnej" 
dami.— Ul. Jasińskiego Stały zarobek zapew - 

nr. T. niony. Zgłaszać się od 
CE "* godz. 15.30 do 18 ul. 

Mieszkanie Aieja Róż 4 m. 2 lub 
2 pokoje z kuchnia do Fijarecka 29 m. 
wyczjęcia. Dowi dzieć — 
się Bałostocka 6—1 KAŻDEGO 

codzirnnie od 3 p poł. ktoby wiedział cośkol-* 
do 4.30 wwiek o losie Kazimie- 

rza i Adama Witukie- 
wiczów, od lat zaginio 

    

  

  

Klub Prawników 

    

        
Na progach chat i w trawie pod owoco 

wemi drzewami drzemały spalone słoń- 
cem baby, otoczone różowemi od snu 
dziećmi. Spokój i cisza wiejskiego polu- 
dnia. 

Mikołaj spojrzał przelotnie na prawie 
nagie dziecko, uśpione w trawie, i przysu 
nąt się do Mz';.. „Ot, mogliby my jtż 
dawro takiego chłopca u>d0wać  "'a- 
trzaj, żeby za rok chłopiec był. "mijał 
ją rozgizerem ramieniem i zajrzai we 

soło w oczy, Marja łagodnie się usmie- 
chnęła, ale jakoś smutnie rzekła: „Ot, rie 
pobrali się jeszcze, a on już chłopca 
chce! Jak Bóg da!* Pomilczała chwiię 
a potem jeszcze niżej głowę schyliła: 
„Zła babka twoja, oj, zła bardzo r: 
mnie! Oj, ciężkież będzie mnie życie w 
jej chacie!'* Nic nie rzekł Mikoła na to, 
tylko mocno przytulił swoją dziewczynę 
do szerokiej piersi, i tak weszli do Wia- 

zynia. 

V Jas NIA Uris Sadas REA k 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“. 
  

    

# 

A Wilnie, 
2 
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s 

)| 
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Uwinął się Mikoła tak szybko, że za 

dwa tygodnie było już po weselu. 

szem — odprawili wesele dość huczne: 

napiekli dużo, nagotowali, dosyć było 

piwa i wódki, narodu zeszło się wiele, 

ciasno było w chacie i dymno od-papie- 

rosów. Baby chwaliły Marusię, że do- 

brze wyglądała w cerkwi w białej sukni 

i w welonie — nawet pantofle miała bia- 

łe. Mikoła kupił jej wszystko w miastecz- 

ku, a panie ze dworu tak jej welon mir- 

tem upięły, że wyglądała jak prawdzi- 

wa panna młoda z dużego miasta. Miko- 

ła też szykownie się prezentował. Nie- 

doszła narzeczona Mikoły — Matriona z 

dalekiego kąta cerkwi dobrze się mło; 

dym przypatrzyła, przed końcem ceremo- 

nji z cerkwi wypadła, do kałamaszki SWO 

jej wskoczyła, konie zacięła i do wsi 

swej pognała. Tu nawet konia nie wy- 

przęgła i nie przywiązała został 

We 

SEE ORLE GRY PY OZ TAR OO O ZRZER SEAT 1 

jęcia. FETWEYPTWYTYUTYGY PTY nych 'w Rosji, stroskani 

Ча -- DWA poszukuje w śródmie- rodzice 3 nas 

sk MA AGAAAABAAASAAAS MIESZKANIA Ściu lokalu z dużym| WĘ SRC mienie. > 

POBIEĘRAJCE 7 13 pokolowe — od- |salosem samodzielnego R S е 
„ remontowane Z WY8O |lsb sublok:torski: go. tewski, pow. rześć n- 

p dami dla solidnych 10- |Zgłoszenia Otia na 4— B. Notarjusz Witukie- 

adw s%  katorów do wynajęcia. |3 tel 19 25 g0dz.16—17| WICZ- 
Ignacego 8. -— | = 

EŃ „0 CH 
WWEDREERGEZOZEGR 

przed chatą i objadał spokojnie przez 

niski płotek kwiaty przed oknami. Ma- 

triona tymczasem popędziła do babki de 

ich chaty. Babka jak raz chleb i sól na 

ręczniku układała, by spotkać młodych. 

Ż czerwoną od gniewu twarzą Matriona 
do babki przypadła i zaczęła coś szep- 

tać gorączkowo. 'Zdziwiła się jednak i 

rozzłościła jeszcze bardziej, gdy babka 

spokojnie i łagodnie jej rzekła: „Nie są 

dzono było widać tobie — niema co Во- 

ga obražač... i nie рго$ — ja grzechu 

takiego na duszę nie wezmę. I ty idź 

i czorta od siebie pędź*. Matriona pe 

tych słowach z hałasem z izby wypadła 

-— wsam.czas zresztą, bo jak raz dał 

się słyszeć turkot — zajeżdżali „właśnie 

przed bramę młodzi i liczni goście. 

4D=CN.) 

  

Vitold Tatarzyński. -# Redaktor w


