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Opłata pocztowa uiszczona ryczałiam.
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Przyjmują zapisy dodatkowe w
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Rozwiqzani

 

Od dzis codziennie
PRZEBOJOWY, ATRAKCYJNY

PROGRAM KABARETOWY.

Warto zobaczyć!
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0.0.P. o woj. Kieleckim.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj o godzinie 10-tej rano przedstawi-

ciel O. W. P. redaktor Przybylski otrzymał zawiadomienie z

Województwa Kieleckiego o rozwiązaniu Obozu Wielkiej Pol-

ski O. W. P. w woj. Kieleckiem liczył 62 koła z przeszło 2.000

członków.

Czy sesja zwołanego Sejmu będzie
długotrwała?

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Posiedzenia czwartkowe Sejmu będ ie poświęco-

ne dyskusji nad exposć rządu.
Prawdopodobnie po pierwszem posiedzeniu nastąpi odro-

czenie sesji na 1 miesiąc.

Obrady klubów ludowców i P.P. S.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W poniedzialek dnia 31 b. m. ludowcy i P.P.S.

omawiali kwestję taktyki w Sejmie.

Ludowcy powzięli ostrą rezolucję przeciwko dokonanym aresz-

towaniom.

P. Kostek-Biernacki wraca do armli.
(Telefonem od własnego kerespondenta.)

WARSZAWA Krążą pogłosk:, że wojewoda brzeski p. Kostek-

Biernacki opuści wkrótce zajmowane stanowisko. P. Kostek-Biernecki

ma powrócić do armji.

Przedłużenie umowy z Niemcami o małym
- tuchu granicznym.

(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Pomlędzy rządem polskim i niemieckim toczyły

się rokowania w sprawie przedłużenia umowy o t. zw. małym ruchu

granicznym.
W. wyniku rokowań nastąpi przediużenie umowy do 1 stycznia

1934 r.

 

PRAWO O STOWARZYSZENIACH.
W dn. 29 października ukazał

się Nr. 94 Dziennika Ustaw, za”

wierający 15 nowych rozporzą

dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej,

między innemi prawo o siowarzy”

szeniach. Dekret ten reguluje byt

prawny stowarzyszeń O celach

niezarobkowych.
Stowarzyszenia podzielone są

na zwykłe, zarejestrowane i wyż”

szej użyteczności.
Łączyć się mogą w stowarzy”

szeniach osoby w wieku od lat 18.

Jako założyciele i członkowie za”

rządów mogą być tylko osoby,

zdolne do działań prawnych.

Młodzież szkolna, z wyjątkiem

młodzieży szkół wyższych, nie

może należeć do stowarzyszeń.

Młodzież nieszkolna w wieku od

lat 14 do 18 może należeć do sto”

warzyszeń, nie biorąc jednak

udziału w głosowaniu uchwał i

nie korzystając z uprawnień wy:

borczych.

Art. 6 dekretu zakazuje:

a) tworzenie stowarzyszeń,

przyjmujących zasadę bezwzględ-

nego posłuszeństwa członków

władzom stowarzyszeń.

b) łączenie w stowarzyszeniu

celów wychowania fizycznego,

gimnastycznych, lub sportowych

z celami politycznemi,

Przepisom nowego dekretu nie
podlegają związki religijne, kon-
gregacje duchowne i t. p., komi-
tety wyborcze, związki zawodowe
pracownicze, przewidziane przez
prawo korporacje przemysłowe,
stowarzyszenia akademickie oraz
stowarzyszenia młodzieży szkol-
nej, będące pod dozorem władz
szkolnych, stowarzyszenia ściśle
wojskowe, spółdzielnie z pewnemi
wyjątkami i t. p.

Stowarzyszenia zwykłe, po-
wstające w drodze zgłoszeń przed
władzą admin. powiatową, nie
mogą tworzyć związków, zakła-
dać oddziałów i t. p.
. Stowarzyszenia zarejestrowane

podlegają rejestracji przez wla-

dzę wojewódzką.
Dekret zawiera szczegółowe

przepisy o nadzorze władz admin.

ogólnej nad działalnością stowa-

rzyszeń, włącznie do przeglądania

ksiąg i rachunków stow., oraz

zwłaszcza w stosunku do stowa-

rzyszeń, korzystających z ofiar”

ności publicznej, albo z zapomóś

udzielanych im przez władze lub
instytucje publiczne.

Nowe prawo o stowarzysze-
niach wchodzi w życie z dn. 1

stycznia 1933 r.

ważne rozporządzenie, dotyczące
dłużników Banku Ziemskiego.

W numerze 94 „Dziennika

Ulstaw,R. P.* ukazało się rozpo-

rządzenie Prezydenta Rzeczypo-

spolitej z dnia 24 października

r. b, według którego należności

instytucji kredytu diugotermino-

wego powsłałe z tytułu odsetek,

opłat administracyjnych, podat-

ków przejętych przez dłużnika do

spłaty, posiadają bez względu na

jch termin płatności pierwszeń-

stwo hipoteczne równe z kapi-

tałem pożyczki i nie ulegają

        po cenach
fabrycznych

D. */, buty na gumie
D. czoł. sportowe 16.40

Dzieclnne buciczki 4.90

Obuwie, kalosze, Śniegowce, wojłoki

Polska Wytwórnia Obuwia
14.90 zwiejęk o30 | M '|, buty na skórze 15.00

no, ul. eika

D. Buciki na ślizgawkę 19.50] Pantofle gimnastyczne| M. kamasze skóra box 17.00
Obuwie narciarskie.

przedawnieniu. Rozporządzenie to

dotyczy również odsetek zwłoki i

kosztów egzekucyjnych, bieżące

odroczone w drodze ulgi oraz

zaległe.
Wydane rozporządzenie ma

duże znaczenie dla dłużników

Wileńskiego Banku Ziemskiego,

Kwestja, którą rozstrzyga obecnie

rozporządzenie Pana Prezydenta

była długi czas sporna. W spra-

wie tej dłużnicy zwracali się do

Ministerstwa Skarbu.

 

orez najrozmaitsze modne
ranne pantofle poleca

. /а buty na gumie 18.90
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Wizyta Herriocta w Madrycie.
MADRYT (Pat). W poniedzia-

łek o godzinie 9.15 przybył tu
premjer francuski Herriot, powi-
łany serdecznie przez członków
rządu i licznie zebraną na dwor*
cu publiczność. |

MADRYT (Pat). W poniedzia-
łek w godzinach przedpołudnio-

wych grupa, złożona z około stu
studentėw-komunistėw, urządzi.
w śródmieściu manifestację w celu
zaprolestowania przeciwko przy”
pisywanemu rządowi zamiarowi
zawarcia z Francją konwencji woj-
skowej. — Policja maniiestantė+
rozproszyła.

47

Hitlerowcy grožą rewolucją.
BERLIN (Pat), Zanik w ostat-

nich czasach tendencyj rozkłado-
wych wśród hitlerowskich oddzia”
łów szturmowych przypisywany
jest nowemu kursowi, jaki objąć
miał partję narodoworsocjalistycz*
ną. Wg oświadczeń szeregu
mówców na _ zgromadzeniach
przedwyborczych, narodowi socja”
liści w ten sposób przedstawiają
sobie przebieg wypadków bez-

pośrednio po wyborach:
Są trzy możliwości: bądź 6 li-

stopada Hitler uzyska większość,
bądź też najpóźniej dnia 8 listo-
pada narodowi socjaliści zwrócą

się do Hindenburga, który wów-
czas powierzy rząd Hitlerowi,
bądź wreszcie nastąpi znowu
„dzień 9 listopada”, który, jak
wiadomo, jest datą rewolucyjnego
przewrotu z roku 1918. Jeden
z przywódców hitlerowskich,
przemawiając wczoraj w Prusach
Wschodnich, oświadczyć miał:
Hitlerowcy nie obawiają się już
Schleichera, rozporządzając miljo-
nem karabinów. Po 6 listopada
Niemcy przeżyją nową rewolucję,
którą narodowi socjaliści prze-
prowadzą wspólnie z komuni-
stami.

Hitierowcom wszystko uchodzi bezkarnie.
KRÓLEWIEC (Pat). Proces

przeciwko 10 hitlerowcom, oskar”
żonym o udział w zamachach, ja-
kie miały miejsce w Królewcu na'
zajutrz po wyborach do Reichs-
tagu, został ukończony. Oskarżeni
zostali skazani na niewielkie kary

od 5—9 miesięcy więzienia. W
ciągu procesu okazało się, że

kierownikiem tej akcji zamacho”

wej tutejszych hitlerowców był

Tietze, jeden z oficerów-urzędni-

ków w dowództwie korpusu
Reichswehry w Królewcu.

Bandytyzm w Niemczech.
BERLIN (Pat). W ciągu po-

niedziałku dokonano w Niemczech
dwóch niezwykle zuchwałych na-
padów w biały dzień. Mianowicie
na 2 pracowników urzędu opieki
społecznej, nadających 7 tysięcy
mk. na jednej z ulic w Monachjum,
napadło kilku bandytów,- przyby*
łych samochodami. Uderzeniami

pałek gumowych napastnicy ogłu-

szyli przeciwników, poczem, zra-
bowawszy teczkę z pieniędzmi,

zbiegli bez śladu. Samochód, któ-

rym posługiwali się bandyci, na

krótko przed napadem został

Hitler ż biczem w

skradziony prawemu  wlašcicie-
lowi.

Jeszcze gwałtowniejszy prze-
bieg miał napad w Erfurcie. W
chwili gdy dwóch woźnych niosło
50 tysięcy mk. z gmachu Banku
Rzeszy do filji, wyszło nagle kilku
osobników ze stojącego w pobliżu
samochodu i dało serję strzałów

rewolwerowych, kładąc jednego z
woźnych trupem na miejscu, a

drugiego ciężko raniąc. Bandy-
tom nie udało się jednak zrabo*
wać skrzynki z pieniędzmi. Ban-
dyci zbiegli samochodem.

ręku przygotowuje
«Trzecią Rzeszę».

Środowy numer „Frankfurter

Zeitung” z dnia 26 października

zamieszcza nie do uwierzenia
wprost wiadomość:
W ubiegłą sobotę, jak oznaj:

mia biuro prasowe Reichsbanneru

miało w Magdebur$u miejsce zda-

rzenie, którego opis brzmi wprost
sensacyjnie, a którego bohaterem

jest wódz hackenkreuzlerowski

Adoli Hitler. Przed hackenkreu-

zlerowskiem zgromadzeniem wy-

borczem jechały drogą w kierun-

ku domu, w którym zgromadzenie

hitlerowców miało się odbyć dwa

samochody, wioząc Hitlera i jego

„sztab“. Przejeżdżając około

stadjonu sportowego / związku

Reichsbanneru (organizacja repu-

blikańska) „Neue Walt“ jedno

auto zboczyło niespodziewanie do

trotuaru, poczem z auta wysko-

czył męższyzna, który smagał bi-

czem stojących w tem miejscu

członków Reichsbanneru. Trzej
członkowie zostali ranni. przy”
padkowym świądkiem tego zajścia

był urzędnik policyjny, który na-

tychmiast wsiadł do prywatnego

samochodu, aby ścigać sprawców

napadu. Zanim jednak zdążył po”

chwycić pędzące samochody, pa”

sażerowie tychże już znaleźli się

w domu, w którym odbywało się

zgromadzenie. Urzędnik przepro”

wadził śledztwo na miejscu, zano-

tował nazwisko szofera, znalazł
półtora metra długości bicz, który

został skonfiskowany. Hacken-
kreuzlerowskie pismo „Magde-
burger Neues Tageblatt“ oznajmił

w swem pierwszem doniesieniu,

że drugiem autem jechał Hitler.

Inne pismo hitlerowskie „West-

deutscher  Beobachter'" wprost

stwierdza z dumą, że to sam Hit-

ler ujrzawszy kilku młodzieńców

z wrogiej sobie organizacji Reichs-

banneru'” „wyskoczył z auta i dłu-

gim biczem ze skóry nosorożca
dał młokosom po mordzie”.

Czy to Hitler stale jeździ z
„długim biczem”'?

Rzecz dziwna, jaką szczególną

sympatję do bata mają wszyscy
kandydaci na dyktatorów.

LECZNICA OCZNA
$-д0 Józefa

przy ul. Tyzenhauzowskiej 16

przyjmuje chorych codziennie od
godz. 8 m. 30 do godz. 10 m. 30 r.
Porada lekarska unormowana po

cenzch przystępnych.
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Drakoński wyrok sądu sowieckiego
w sprawie katastrofy na kolel kurskiej.

MOSKWA (Pat). W procesie

o spowodowanie katastrofy kole-

jowej pod Lubino, trybunał ZSRR

ogłosił wyrok, uznający naczel

-nika Bułakowa za sprawcę kata”

strofy, w której 36 osób poniosło

śmierć, a 51 zostało rannych.

Skazano go na karę śmierci przez

rozstrzelanie. W motywach wy-

roku zaznaczone jest, że Bułakow

wkroczył w kompetencje urzędni-

ka dyżurnego Wantejewa, otwie”

rając samowolnie semafor w cza”

sie, gdy tor zajęty był przez inny

pociąg. Wanlajew skazany został

na 8 lat więzienia za pozwolenie

Bułakowowi wtrącania się do jego

czynności. Dróżnik Kazakow ska-

zany został na 6 lat więzienia.

Kierownik Łamanow został unie-

winniony. Wyrok powyższy jest

definitywny i zaskarżeniu nie

podlega.

Mamusiu pamiętaj!

io

gimnastyczne

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej

ZAMKOWA 9. — TEL. 6-46.

`Kup mi koniecznie fartuszek szkol-
ny, moene pończoszki I pantofle

Fr. FRLICZKI

U
u

MATKA ŠWIĘTYCH.
(Kap) Nie mamy potrzeby do-

wodzić, że Kościół Katolicki jest
matką Świętych. Od początku
chrześcijaństwa, aż do naszych
czasów, stworzenia słabe, przy”
puszczone do uczestnictwa w na-
lurze Boskiej, wiodą życie nad-
ludzkie, znoszą cierpienia z wiarą,
rezygnacją i miłością, pieczętując
to wszystko niekiedy śmiercią
męczeńską.

Świętość heroiczna w najroz-
maitszych postaciach zawsze i
wszędzie towarzyszy Kościołowi,
jako świadek nieustanny jego cha-
rakteru nadprzyrodzonego i jego
Boskiego: pochodzenia. Rzućmy
okiem na tę wielką rzeczywistość,
by w tych czasach, gdy kult ciała
i występek święcą tryumfy, ogrzać
swe dusze i serca dobroczynnem
ciepłem nadprzyrodzonych cnót i
ideałów, oraz aby zaczerpnąć od-
wagi i męstwa dla wcielania w
czyn w życiu własnem i społecz-
nem  szczylnych zasad nauki
Chrystusowej. Pierwsze trzy wie-
ki prześladowania w Państwie
Rzymskiem wydały mnóstwo mę*
czenników. Później przychodzą
pustelnicy egipscy, wielcy dokto-
rowie Kościoła Wschodniego i Za-
chodniego, którzy dowiedli świa-
tu, że między wiarą i rozumem
przepaść nie istnieje. Gdy przy”
szły napady barbarzyńców na
Rzym, dzieje świętości nic na tem
nie ucierpiały. Przeciwnie, nastą-

piła jakby nowa jej taza rozwoju
w klasztorach św. Bażylegó na
Wschodzie, św. Benedykta na Za”
chodzie, św. Kolumbana na Pół-
nocy.
W wiekach średnich, w › оКге-

sie ciężkich zapasów Kościoła z

brutalną przemocą cesarzy nie-

mieckich, zjawiają się tacy Świę-

ci, jak: Grzegorz VII, Anzelm Ber-

nard, Bruno, Tomasz z Canterbu-
ry, a w Polsce św. Wojciech i św.
Stanisław Szczepanowski.

Przyszedł wiek trzynasty, a z

nim setki Świętych, wstępujących

w ślady św. Dominika i św. Fran-

ciszka z Assyżu. Nawet później

ten złoty łańcuch nie był przerwa-
ny. Brygida szwedzka i Katarzy-

na sienneńska świecą jak gwiazdy

podczas nocy awiniońskiej; To-

masz A Kempis na Północy, Ber--

nardyn z Sienny i Antonin z Flo-

rencji na południu, św. Jan Kanty
na Wschodzie osładzają gorzki

kielich XV wieku. Jakaż w tych

postaciach moc wśród słabości, ja”

ka jedność wśród ciemności, jaka
gorliwość wśród oziębłości!

Zaprawdę Święci — to jakby
iskry biegnące tu i ówdzie i wznie

cające jasny płomień w ciemno"

ściach nocy. Oświecają oni cały
świat pod koniec XVI wieku i
wiek XVIl-ty: na ustach wszyst-
kich imiona Ignacego Loyoli, Fran-

ciszka Ksawerego, Stanisława

Kostki, Filipa Nereusza, Teresy,

Franciszka Salezego, Wincentego

a Paulo; a za nim idzie cały za-

stęp męczenników przelewających

krew na wiarę, zwłaszcza w

Angljj za panowania Eliżbiety i

w Japonii.

Przyszedł wiek XVIII, a z nim
epoka racjonalizmu i niewiary,
kiedy to zdawało się zło brać
górę nad dobrem; a jednak epoka
ta jaśnieje nie bladym płomykiem
„światłości' Wjolterjańskiej albo
niemieckiego „Aufklirung”, lecz

blaskiem nadziemskim, który bił
od pobożności chrześcijańskiej, od
męczenników liczących się na ty
siące na początku stulecia w Chi-
nach, a pod koniec we Francji w
czasie rewolucji.  Wzruszający i

dziwny widok przedstawiały owe

szesnaście Karmelitanek z Com-
pićgne, idąc na gilotynę z pieśnią

na ustach, poprzedzone przez naj-

młodszą nowicjuszkę; śpiew trwa
ciągle, ale coraz słabszy, w miarę
jąk ubywają giosy, wreszcie... za-
miera wraz ze śmiercią przeory”
szy. Koniec XVIII-go stulecia o |
zdobili jasnym blaskiem świętości |

Alfons Ligu-
in-

i glębokiej wiedzy:
ori, Pawel od Krzyža i wielu
nych,

Wiek XIX nie stanowi pod
tym względem wyjątku. Widnieją
na kartach jego roczników na”
zwiska takich świetlanych posta*
ci, jak: proboszcz z Ars, Jan
Vianney, Don Bosco, Palotti, mat-
ka Barat i wielu innych założy”
cieli, _ założycielek zgromadzeń
zakonnych, oraz liczny zastęp
misjonarzy, którzy ponieśli śmierć
męczeńską w Azji i w Afryce.
W samej Europie iluż to od-

dało wolność, nftenie i życie za
Kościół i wiarę w ciągu XIX stu-
lecia? Konfiskata dóbr zakon-
nych w Hiszpanji w r. 1830; w.
dziesięć lat później ucisk  katoli-
ków w Szwajcarji; męczeństwa w
Paryżu w czasie Komuny; prze-
śladowanie w Niemczech.

Wszystko to jednak blednie
wobec krwawych prześladowań
ludności unickiej na wschodnich
rubieżach ziem polskich pod za*
borem rosyjskim,

Setki tysięcy bezbronnych uni-
tów przemocą wciągnięto do
schyzmy, opornych skazywano na
konfiskatę majątku, wtrącano do
więzienia, bito mordowano lub

wysyłano na Syberję, gdzie umie”
rali powolną śmiercią, Ziemię
„krzyżów 1 mogił”, ziemię Bobo-
lów i Jozałatów Kuncewiczów,
patronów i opiekunów Unji, zro*
siła w drugiej połowie XIX wieku

męczeńska krew kilku setek uni-

tów, których proces kanonizacyj”
ny został niedawno rozpoczęty.
W wieku XX obecnie dostar-

czają Kościołowi męczenników:
Rosja sowiecka,
nio Hiszpajna.

Gdy okiem rzucimy na obszer-

ne łany Boże dusz świętych, ła-

twiej wówczas możemy Zrozu“

mieć słowa Składu Apostolskiego,
zawarte w artykule dziewiątym:
„Wierzę w święty Kościół po-

wszechny, w Świętych obcowa-

nie”. Łatwiej też zrozumieć dla-

czego Kościół wojujący, składają

cy się z istot grzesznych i ułom-

nych, jest Kościołem Świętych.

Świętość życia potencjalna w wie-

lu wypadkach aktualna, jest ce-

lem, do którego kościół dąży i in-

nych prowadzi, raz ukazuje ją

nam w zarodku, to znowu w sta”
djum tworzenia się i rozwoju,

zawsze wpatrzony w ideał, który

się kiedyś ma urzeczywistnić, —

w niepokalaną świętość Kościoła
Tryumfalnego.

Ks. Dr. St. Mystkowski
profesor seminarjum duchow.

w Warszawie.

Umiwy międzynarodowe.
Wśród umów  międzynarodo*

wych, które w najbliższym czasie
przedłoży do ratylikacji Sejmu mi*
nisterstwo Spr. Zagranicznych,
znajdują się m. in. —« Traktat han*
dlowy ze Stanami Zjednoczonemi,
dodatkowa umowa handlowa z ro*
ku ub., tegoroczna dodatkowa u*
mowa handlowa z Francją i kilka
umów z Niemcami co do likwidacji
polsko * niemieckiego trybunału w
Paryżu, co do małego ruchu gra*
nicznego i co do stosowania kon*
wencji z r. 1922 o kopalniach gór*
nośląskich do gruntów stanowią*
cych przedmiot zawartych z roku
1931 układów między rządem pol-
skim a Bergwerk und Huetten.

AZERWKROZ"ORZEŁGREOORTTTOAIOTEACTPTO PRCZANEOWRCZEATASATKC

KOMUNIKAT KOŁA MIEJSKIEGO STRON. NARODOWEGO.
W niedzielę, dnia 6 listopada o g. 12.30

odbędzie się

ZEBRANIE KOŁA MIEJSKIEGO STRONNICTWA NARODOWEGS,
na którem wygłosi referat

o sytuacji politycznej i gospodarczej
Dr. Zygmunt Fedorowicz

Wstęp tylko dla członków Stron. Narod. za okazaniem legitymacyj członkowskich,
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medalu.
Dzień wczorajszy miał być

"świętem oszczędnoś.i"*. Jak sze-

roka Polska po większych mia-

stach nawet zakątkach prowin-

cjonalnych wygłoszono odczyty,

pogadanki, skormponowano na-

wet "pieśń o oszczędności".

Niechcąc psuć nast:oju, nie

zabieraliśmy w sprawie tej głcsu,

ograniczając się do podania w

piśmie naszem nadesłanych nam

komunikatów. Dziś, gdy „dzień

oszczędności” minął — kilka słów

krytycznych nie zaszkodzi. Z gó-

ry więc zaznaczyć pragniemy, że

doceniamy w zupełności olbrzy-

mie gospodarcze, społeczne i na-

wet moralne znaczenie ©-

szczędności. Niejednokrotnie na

tem miejscu dowodziliśmy,

że najlepszem lekarstwem na

zarazę komunistyczną jest stwo-

rzenie jaknajliczniejszej warstwy

drobnych  posiadaczów — bo

na takich opiera się ład spo-

łeczay i bezpieczeństwo. Każdy

posiadacz czy to własnege domku,

czy roli, warsztatu lub kapitalu

jest przez to samo przekonanym

antyrewolucjonistą. Drobny kapi-

tai zeš powstaje jedynie drogą

pracyi oszczędności.

Zdając sobie z tego wszyst-

kiego sprawę, tem bardziej ubole-

wać musimy, że w istocie swej

bardzo pożyteczny pomysł urzą-

dzania „święta oszczędności*, w

praktyce niema bynajmniej tego

znaczenia, nie osiąga tych skut-

ków, o jakich marzyli jego ini

cjatorowie.

Nadtem walto się zastanowić.
Przedewszystkiem więc, czy

nie zadużo mamy tych „dni*i

nowo kreowanych „świąt”?

„Święto oszczędności”, „Świę-

'to trzeźwości”, „święto matki",

„Święto dziecka”, „dzień dobroci

„dla zwierząt*, „dzień książki”,
„dzień walki z gruźlicą”, „z ra-

kiem” etc. etc. Wszystko to bar-
dzo piękne hasła, czy jednak

urządzanie „dni“ i „šwiąt“ do-

prowadza do celu? Czy nie przy-
czyniają się one raczej do spo

wszednienia, jak spowszedniały

wszelkiego rodzaju kwesty ulicz-
„ne?

Jednym z powodów bardzo
„słabego zainteresowania jakie bu-
„dzą tego rodzaju imprezy, jest
ich charakter nawpół oficjalny,

czyli, jak się mówiło przed woj-

"ną „kazionny”, gdy w istocie trze-

ba by poruszyć inicjatywę spo-

łeczną. Ale tak się już dzieje u
nas od szeregu lat, że społecz: ń-

"stwo odsunięte zostało na ostatni

plan — apeluje się do niego ty!-
ko wtedy gdy trzeba pieniędzy i

dziwi się następnie, że apel prze-
brzmiewa bez skutku. A społe-

czeństwo zapadło w sen letar-
_giczny. 3

Na akademji wczorajszej, któ-

ra odbyła się w Wilnie, stwier-

dzono stały upadek oszczędności.

Jest to objaw bardzo smutny,
niestety jednak aż nadto zrozu-
miały. Przedewszystkiem olbrzy-

mia większość społeczeństwa w

dzisiejszych warunkach niema

czego oszczędzać, gdyż docho-

dy nie wystarczają na pokrycie

najelementarniejszycn potrzeb. O

ile mimo to mielibyśmy oszczę-

 dzać — kosztem zdrowia naszego,

zmniejszając sobie i swoim naj-

bliższym porcję strawy codzien-

nej, odmawiając sobie nieco mle-
ka, mięsa, owoców, gnieżdżąc się

w ciasnych, jednoizbowych mie-

'szkaniach — to taka oszczędność

przyniosłaby więcej szkody niż
pożytku. Pieniądz jest rzeczą bar”

dzo pożyteczną, ale największym

kapitałem jest zdrowie.

Obok ogólnego zubożenia, dru-

gim, ważnym powodem zmniejsze-

mia się oszczędności jest tak zw.

„brak zaufania”. Pisaliśmy o tem

niejednokrotnie, pisała prasa sa-

nacyjna. Nie będziemy roztrząsać

przyczyn tego objawu, czy one są

słuszne czy niesłuszne, wystarczy

—_ stwierdzenie faktu, że istnieje taki

brak zaufańia, zarówno do wa-

luty jak i do instytucyj kredyto-

wych, co z kolei powoduje uciecz-

kę kapitałów większych — za-

śranicę, mniejszych — do poń”

Na takiej oszczędności

kraj nic nie zyskuje, przeciwnie,

/ traci dużo, to też wolelibyśmy,
ż

 

 

я

 

y takiej oszczędnošci wcale nie

było, by pieniądze raczej były

w ruchu, co jest ich właściwem

przeznaczeniem, Im mniej tych

DZIENNIK MILERSKI

2 prasy.
U nas inaczej.

Pięknie i mądrze o szanowaniu
prawa o jego wielkiem znaczeniu,

o szkodliwości łamania lub obcho-
dzenia ustaw -— pisze p. Knop w

sanacyjnym „Expressie Poran-

nym', :
„Politycy czynią słusznie, starając

się walkę o władzę utrzymać w ramach

prawa, ale, jeśli zaczynają oni walczyć

prawem, wzajemnie łapać się na podstę-

py paragrafów, okopywać się za regula-

minami, używać trybunałów dla celów

intryg, stwarzają oni stan chaosu, za-

bagniają życie polityczne, władzę kruszą,

a samo prawo nadwyrężają ostatecznie .

Do tego dodaje „Robotnik“ na-
stępującą uwagę:

„To potępienie polityków „walczą-
cych z prawem” i używających trybuna-
łów, dla celów intrygi — jest bardzo
słuszne i wprost rozczulające, gdy je
czytamy na łamach „sanacyjnego“ dzien-
nika. Tylko, tylko, że odnosi się to
wszystko do Niemiec. Gdy tam ktoś ta-
kie brzydkie rzeczy z prawem wyczynia,
jest godny potępienia i kary. Do Polski

— to się oczywiście nie stosuje, U nas
inaczej”.

„Realny“ budżet,
„Robotnik* w ten sposób pisze

o preliminarzu budżetowym, na-
zwanym przez min. Skarbu „real-
nym'':
„Tę „realność* oświetli parę tylko cyfr.
Gdy rzeczywiście wydatki w obecnym
budżecie deficytowym wynoszą 2200 milj.
zł, to w nowym preliminarzu podwyższa
się je do... 2.450 milj. zł. A gdy docho-
dy, mimo nacisku śruby podatkowej, w
tym budżecie, z trudem dadzą się do-
ciągnąć do 1850 — 1900 milj. zł., p. Za-
wadzki w nowym budżecie „podwyžsza“
je do ok. 2.100 milj. zł.

Optymizm p. Zawadzkiego, jego 0-
biecanki „operacyj kredytowych” czy
też „rezerw kasowych' są tak niepowaž-

ne, że nawet pisma „sanacyjne”, jak

„Т. К. ©.', „Dzień Polski”, „Kurjer Pol-

ski” itd., o „poezji* ministra skarbu wy-

rażają się w sposób niezwykle ostry.

Możnaby tę „poezję”* traktować po-
błażliwiej, gdyby np. p. Zawodzki był —
za pyzeproszeniem!.. generalnym _ refe-
rentem budżetowym z ramienia BB. Ale
jest przecież profesorem ekonomii, a
więc fachowcem, dla którego rzeczywi-
sty materjalny stan społeczeństwa nie
może stanowić tajemnicy..."

Śruba podatkowa.
W. związku z nową ustawą

egzekucyjną, wydaną drogą de-
kretu, a dającą bardzo wielkie
uprawnienia władzom podatko-
wym, pisze na temat „śruby po-
datkowej“ „N. Žycie“:

„Jeden jest w Polsce aparat, który
działa z niesłabnącą, ale przeciwnie z
coraz więcej wzrastającą energją. Jest
to aparat podatkowy. Wszystko się kur-
czy i redukuje, placówki przemysłowe i
handlowe bankrutują, rolnictwo brnie w
coraz większą nędzę. Aparat zaś po-
datkowy rozwija się <coraz bardziej i
śrubę podatkową zaciska coraz więcej.
Od czasu, kiedy pod rządami sanacyj-
nymi załamała się „bycza* konjunktura,
kroczy ustawicznie pod flagą śruby po-
datkowej. O ile dotychczas nasz fiskus
był”pod tymi względem nieustępliwyi

BAK GQŻPODAROTWA AAMOMELO
ODDZIAŁ w WILNIE

przyjmuje wkłady płatne natychmiast, jak również terminowe
oraz książeczki oszczędnościowe.

Wkłady oszczędnościowe w Banku Gospodarstwa Kra-

niemiłosierny: fiskował i konfiskował co
tylko przedstawiało jakąś wartość, to
obecnie wchodzimy w nową i gorszą
jeszcze erę śruby podatkowej. Stoimy
na progu tej ery, pełni trwogi, jak krai
to wszystko zniesie na sobie. Od sierp-
nia zaczęła obowiązywać nowa ustawa,
wydana na drodze dekretu, a dająca bar-
dzo wielkie uprawnienia urzędnikom
podatkowym. Dozwolone są według tej
ustawy i rewizje osobiste i kary aresztu
względem tych osób, które nie uišcily
podatków. A liczba tych osób wielka”.

Wprawdzie śród płatników po*
datkowych mogą się jeszcze zda-
rzyć tacy, którzy w stanie są pła-
cić, ale nie chcą, lecz

„olbrzymia większość płatników po-
datkowych już nie może ponosić żad-
nych ciężarów. Dalsze przyciśnięcie śru-
by będzie już dla nich katastrofą”.

Artykuł kończy się przestrogą:
„Troskliwy o los Państwa obywatel

powinien wszystko uczynić, aby spełnić
swój obowiązek podatkowy, ale z dru-
giej strony rząd powinien pamiętać, że
popychanie nawy państwowej pod flagą
śruby podatkowej może doprowadzić
tylko do nieobliczalnej w skutkach ka-
tastrofy.“

Gospodarka pocztowa.
„Prawda* pisze o gospodarce

pocztowej:
: „Interesy poczty przedstawiają się
istotnie bardzo niepomyślnie. Nierozważ-
na polityka ministerstwa poczt i telegra-
tów polegająca na śrubowaniu taryf, wy-
daje obecnie gorzkie owoce. Polska, bę-
dąca jednym z najuboższych krajów w
Europie, nie potrafiła zbyt długo znosić
najwyższej na świecie taryfy opłat pocz-
towych i zaczyna obchodzić się bez pocz-
ty, z której usług nie może korzystać
przedewszystkiem dlatego, że są wprost
niesłychanie drogie, a następnie dlatego,
że dostęp do poczty jest trudny z powo-
du utrudnień biurokratycznych i formali-
stycznych, które w tym dziale gospodar-
ki państwowej doprowadzone zostały do
absurdalnych szczytów.

Nie można tego wszystkiego inaczej
tłumaczyć jak tylko brakiem fachowych
kwalifikacyj i zdolności organizacyjnych
w dyrekcjach i zarządach przedsiębior-
stwa pocztowego. Fantazja i pomysło-
wości tam nie brakuje. Co kilka dni
słyszymy o jakimś nowym  „genjalnym”
pomyśle i wynalazku — to jakieś paczki
żywnościowe, to jakieś telegramy  spe-
cjalne, to znowu jakieś kombinacje te
lefoniczne i telegraficzne, ale żaden z
tych pomysłów się nie przyjmie. Ludzie,
którzy je płodzą, są zapewne bardzo
zdolni i ruchliwi, ale na poczcie się nie
znają. Do tej samej kategorji należy po-
mysł sprzedawania losów loteryjnych

i będącyprzy okienkach pocztowych
podobno w opracowaniu pomysł stwo-
rzenia na poczcie czegoś wrodzaju
przedsiębiorstwa czy agencji ogłoszenio-
wo-reklamowej. Co do tego ostatniego
pomysłu, to wspomnieć należy, że pocz-
ta nasza miała już dość kłopotów z nie-
wczesnemi pomysłami reklamowemi swo-
ich etatowych „wynalazków”, którzy w
swoim czasie ubrdali sobie, że przesyłki
pocztowe, t. j. listy, kartki pocztowe, te-
legramy, a nawet paczki, są niejako
własnością poczty, która bez pytania się
o zezwolenie, może na nich walić pie-
częcie z reklamami i zasmarowywać
nietylko adresy, ale nawet i treść. Na-
leży spodziewać się, że to już nie po-
wtórzy”.
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Įowego gwarantowane są przez Państwo.
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Spadek dochodu społecznego Polski.
Spadek cen i jednoczesny spa”

dek rozmiarów produkcji w Polsce

odbił się dotkliwie na dochodzie
społecznym Polski, Dochód ten o-

kreslany był w r. 1928 na głowę

ludności w wysokości 600 zł. t. j

niesłychanie nisko w porównaniu

do dochodu społecznego w innyci.

krajach europejskich. Spadek pro:

dukcji przemysłowej w r. b. do 54
Už SaTE UWADKIRCAA OTEEDBREZA

Koleje państwowe.
Plan finansowo - gospodarczy

przedsiębiorstwa Polskie Koleje
Państwowe na okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 1933 r. przewiduje
ogółem wpływy 1.136.333.000 roz-
chody 974.333.000 zł.

Z nadwyżki wpływów nad roz
chodami w wysokości 162.000.000

zł. kwotę 112.000.000 zł. przezna”
cza się na dopłatę do funduszu in-
westycyjnego przedsiębiorstwa
Polskie Koleje Państwowe, pozo-
stała nadwyżka w wysokości 50
milj. zł. stanowi wpłatę do skarbu,
włączoną do budżetu państwowe-

go na okres od 1 kwietnia 1933 r.
do 31 marca 1934 r.
WEREETESKAGEIAZZE
pieniędzy, tem obrót powinien być
szybszy.

Zaznaczyć tu wypada, że skła-

danie w bankach i kasach nie

jest jedyną formą oszczędności.

Lokowanie pieniędzy we własnym

warsztacie, we własnym domku,

w handlu, w roli jest równie do-

brą i pożyteczną formą oszczęd-

ności. Niestety, ciężary podat-

kowe ubezpieczeniowe, jako też

wogóle warunki gospodarcze i

administracyjne odstraszają grun-

townie od tego rodzaju lokaty.

To też pragnąc rozwinąć w

społeczeństwie zmysł oszczędno*

ści, trzeba  przedewszystkiem

stworzyć odpowiednie ku temu

warunki:
żeby społeczeństwo miało co

oszczędzać 1 na co oszczędzać.

proc. poziomu z r. 1928, a cen hur-
towych do 7U proc. pociągnąć mu-
siał spadek wartości produkcii
przemysł, do niespełna 40 proc.
jej wartości w r. 1928. Przyjmując,

iż ceny artykułów rolniczych w ro
ku bieżącym kształtują się na po-
ziomie 60 proc. cen roku 1928, o-

raz że ilościowo w produkcji rol-
riczej nie nastąpiły od r. 1928 po-
ważniejsze znany, przyjąć należy,

iż oszacowanie wartości obecnej
całej produkcji polskiej na pozio-
mie 50 proc. wartości jej z r. 1928
odpowiada maiej więcej istotnemu
stanowi rzeczy.

Fundusze dyspozycyjne.
(W budżecie na rok 1933/34 fun

dusze dyspozycyjne preliminowa-
ne są w następującej wysokości:

Fundusz dyspozycyjny ministra
spraw wojskowych 8.000.000 zł.

Fundusz ministra spraw wew-
nętrznych 6.000.000 zł.

Fundusz ministra spraw zagra”
nicznych 4.700.000 i fundusz pro-
pagandowy 4.260.000 zł.

Cyn
  

Szkice i obrazki.
GOŚĆ KSIĘŻYCOWY.

Przyszedł do mnie po srebrnej stru-
dze księżycowego zadumania.. Spłynął

z rogów księżyca, z rogu szyby, sam o

duszy rogatej. Zawisł na chwilę na

krzyżu ram okiennych, jak na figurze

iozpiętej nad zagonami.. Choć djabła

miał za skórą, Zegar wybijał godzinki,

Godzinki na cyierblacie, godzinki Twar-
dowskiego, godzinki zadusznej nocy.

iz m
w oczernianiu młodzieży.

Smutnym dokumentem  pozo*
staną wywody, któremi jedno z
pism _ stołecznych, mianowicie
„Kurjer Poranny“ nr. 299 i nr. 300,
stara się, jakby przygrywką po-
pierać podane w tych dniach do
wiadomości zamiary ograniczenia
autonomji szkół wyższych,

Z jakimś bezecnym cynizmem
mówi się tam:

„Polska rozszarpana między trzech
zaborców nie znała obwiepolu.. Polska
niepodległa spotyka u siebie „obwiepol”,
związek malkonientów, albo ze „złotej
młodzieży” złożony, albo czepiających
się indywiduów klamek  wielmożów...
Złota młodzież hula i bije, a po przehu-
laniu kilku lat na uniwersytecie, urzą-
dza wyścig o posady, spychając często

szarych, rzetelnych studentów na stano-
wiska posledniejsze...“

Młodzież Obozu Wielkiej Pol-
ski, do której należą w ogromnej
przewadze niezamożni i biedni i
wśród której, jak nigdzie indziej,
student łączy się z rzemieślni-
kiem, robotnikiem i młodym chło-
pem, przedstawiona jest jako...
„złota młodzież hulająca”.
A w czasie, gdy czarnem zja-

wiskiem jesl zagarnianie wszel-
kich posad przez młodzież sana-
cyjną, mówi się tu z bezgraniczną
obłudą o tem, że to młodzież na-
rodowa urządza wyściś o posady!

W parze z tą obłudą idzie pro*
stactwo napaści:

„Chuliganerja endeckiego odłamu
młodzieży, któremu góra polityczna dy-
ktuje obowiązek urządzenia burd ulicz-
nych, skłania do zreformowania auto-
nomji uniwersyteckiej w trybie przy-
špieszonym...“

Jaki ma byč duch tej
takže jasno powiedziano:

„Wpływ tedy ministra oświaty na
wybór rektora, czyli najbliższego swego
współpracownika w uniwersytetach, ro-
dzaj, wojewody, jest zupełnie pożąda-
ny...

To jasne: od Jego Magnifi-
cencji Rektora, wedle wielowie-
kowej tradycji autonomji uniwer-
syteckiej, do policyjnego nadzor-
cy pod płaszczykiem tytułu „woje:
wody''!

Obok napaści na młodzież na-
paść na profesorów:

„Słusznie też p. Jędrzejewicz pod-
kreśla nieuczciwą opozycję polityczną,
kierowaną złą wolą ograniczonych za-
cietrzewieniem endeckiego  partyjnic-
twa profesorów, kiedy minister oświaty
stwierdza, że niektórzy rektorzy poru-
szali w wykładach inauguracyjnych wo-
bec młodzieży sprawę autonomii uni-
wersyteckiej...“

Oczywiście, co rektorów i pro”
fesorów obchodzi autonomja uni-
wersytecka, wara im wtrącać się

do tego!

reformy

 

Wyrok w sprawie żyrardowskiej.
Zabójca dyrektora zakładów skazany na 5 łat więzienia.

LWARSZAWA, (Pat). W dn. 31
paźdz. w Warszawskim Sądzie
Okręgowym "po kilkudniowej
przerwie został wznowiony pro-
ces przeciwko Juljanowi Blachow-
skiemu, zebójcy dyrektora zakła-

dów Żyrardowskich Koehlera. Po
przemówieniach prokuratora, o-
skarżycieli prywatnych i obroń-
ców Sąd udał się na naradę po

której wydał wyrok, skazujący
Blachowskiego na 5 lat więzienia.

 

Dymisja Venizelosa.
ATENY. Pat Zaimis powierzył

Saldzlisowi misję tworzenia ga-

binetu. W związku z tem Venize-
los zgłosił dymisję.

97 dekretów.
Łącznie z wydanemi w sobotę

dekretami bilans ustawodawstwa
dekretowego w okresie od osta-

tniej sesji sejmowej wynosi 97 de-

kretów.

Problem obniżek
taryf kolejowych.

W najbliższych dniach ocze-

kiwane jest publiczne wystąpie-

nie wiceministra Komunikacji inż.

Gallote, z oświadczeniem w spra-

wie kolejowej polityki teryfowej.

P. Gellot ma podać wykaz s Ćze-

gółowy indywidualnych zniżek ta-

ryfowych, jakich ministerstwo u-

dzieliło poszczególnym  dziedzi-

nom produkcji w roku bieżącym,

natomiast ogółnej obniżcze teryf

towarowych ministerstwo — jest

przeciwne, kwestję zeŚ rewizji ta-

ryfy osobowej uważa wogóle za

nieaktualną, Na tym odcinku
wiec tryumfuje w szczególności

polityka fiskalizmu i n'eobniżznia

ciężarów.

Cena złota.
WARSZAWA. (Pat). W „Monl-

torze Polskim” z dnia 31 paźdz.

ogłoszone zostało obwieszczenie
ministra skarbu z dnia 24 paźdz.

1932 r. ustalające na miesiąc li-

stopad 1932 r. wartość 1 gr. czy-
stego złota na 5 zł. 92,44 gr.

Aoziuchy robotników
w Rudzie Pabjanickiej.

Firma handlowo-przemystowa
„Bracia Horak'' jest właścicielem
dwóch fabrylk w Łodzi i Rudzie Pa
bjanickiejj Dwa tygodnie temu w
fabryce w Rudzie wybuchł strajk.
Pracowadawcy nie zgodzili stę na
żądania robotników, wobec czego
ci przerwali pracę. Właściciele fa-
bryki poradzili sobie w ten sposób,
że przysłali robotników do Rudy
po zakończeniu pracy w fabryce w
Łodzi. W tym stanie rzeczy robot-
nicy pracowali po 16 godzin dzien-
nie. Strajkujący na wiadomość o
podstępie pracodawców przyszli
pod fabrykę i usiłowali wyważyć
bramę, Zajście zlikwidowała poli-
cja piesza i konna. Fabrykę unie-
ruchomiono i wystawiono posterun
ki policyjne. Związki zawodowe

złożyły skargę w inspektoracie pra
cy na właścicieli fabryki.

Instytucja, która nie zna
kryzysu.

Jednym z najsilniej zatrudnio-
nych zakładów w obecnym okre-
sie kryzysowym, jest mennica
państwowa. Ma ona tyle do ro-
boty z biciem nowych monet
srebrnych 10cio i 2-zlotowych,
że zwiększono ilość dni pracy i
obecnie mennica pracuje przez 6
dui w tygodn u.

Lius)
CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

— Rozpamiętujesz?

— Tak, o umarłych...

— Nie umarli ci, o których się pa-

mięta,

— Przeć i ty umarłeś...
— Ja nigdy, żyję na księżycu, wśród

was, z wami, w was samych. Między zie-

mią a niebem. Wieczysta to ordynacja

Polski i Polaków. Zrośli z ziemią i pazu-

rami w nią wdayci, sercem u Królowej
Niebios. Między mgławicą nieba i czarno
ziemy polskie.

— A karczma „Rzym?

— Wszystkie drogi prowadzą do
Rzymu, ale od Rzymu droga jeszcze du-
szy daleka. Nie dość wdrapać się na ko-
pułę Piotrową. Daleko z niej jeszcze do

Nieba.
— A kresem Niebo?
— Nie, to dalsza droga życia,

— W alchemickiej retorcie swojej

duszy, panie Twardowski, filozofję wa-
TZYSZ»«
— W gwiazd rytm wieczysty zasłu-

chany nie ogłuchłem, a jeno rzeczy insze
od waszych ziemskich słyszę i rozu-

miem...
— Astrologja?

— Czarnoksięskie zwierciadła ży-

cia. Tego na ziemi — tam wśród świazd,

— Ale ci co odeszli nie wrócą.

— Nie może wrócić ten kto nie od-
chodził.
— Ale ich niema.

— ślepyś!

— Pamiętam ojca.. Był, chodził,

mówił, karcił niesfornego dzieciaka. Jak
dziś go widzę. 7 wąsem konopiastym,

szybki w mowie i uczynkach. Dziś go
niema.

— ślepyś.. synu ziemianki, Nie
czujesz, że go? W sobie, przy sobie.

Człowieku nie słyszysz transmisji wszyst
kiego czem był on, w sobie...

— Słyszę...

— O ile coś słyszysz, coś, egzysto-

wać musi, Poza kontuszowemi portreta-

mi, na których farby zczerniały.. żyją

oni ci wszyscy.
— Cmentarze jednak pełne., Las

krzyżów wznosi się, gęściej od drzew

cmentarnych.

— To tylko etapy życia. One o tem
wiedzą, tylko wy ślepi jesteście...

— Rozumiem cię mistrzu z Szarej

Kamienicy. Rodzice nie umierają pozo-

stają w nas i z nami. A jednak ona...

odeszła i nie wróciła. Niemasz jej.

— Gdybyś całą ziemię zrył, śladu
jej stopy nie znajdziesz, gdybyś niebo

bódł lunetami, kraju jej szaty nie doj-

rzysz, o ile konteriektu jej w tobie

niema.

— Królowi, Barbarę pokazałeś w

zwierciadle.

— W nim samym,. To nie sztuka
kuglarska, przy zastosowaniu takich e-

iektów budy komedjanckiej. Trzeba na-

uczyć ludzi tylko patrzeć...
— I widzieć sny czy mamidła...

— A wiesz ty czem jest sen?

— Nie wiem.

— Fatamorgana mózgu. Wyłączona
świadomość wprowadza cięwświat inny,

żywy... ale dla was nie zrozumiały.

— Sny to mętnota o słabo zaryso-
wanych konturach.
— To złudzenie perspektywy. Tak

widzi ślimak, na jednym z wiązań łań-

cucha osiadły dalsze, początkowe i o-
statnie ogniwa, lub nie dostrzega ich
wcale.

— Bicze z piasku!

— To twoje rozumowanie pozytywi-
sto, Weź grudę ziemi w dłoń, poddaj ją

analizie, a nic tam prócz pierwiastków
chemicznych nie odnajdziesz. A jednak

żyje ona, rodzi i karmi,

— Krzyże jednak...

— Krzyż to symbol życia i
zmartwychwstania...

Kladž krzyż na tem co złe i niedo
skonałe i odradzaj się lepszym...

Obłok zakrył księżyc i zgasł ze
światłem jego Twardowski.

Otaczały mnie ciche cmentarne mo-

gily, na których jasnym światełkiem ko-

lebały się zaduszkowe lampy...
Lampy życia i pamięci.

M. Junosza.

KRSEESBALSOTSSSDDTTBETINTENSO TSTLSL ia L S LŽaa

STEFAN GLIXELLI,

Rozmowa Wyspiańskiego
№ ЛМ.

W jednym z listów do Rydla
z r. 1895, opisuje Stanisław Wy”
spiański następującą wizję senną:

Jednej nocy śniło mi się, że był
dzień pełny koło południa, słońce piekło
mnie w plecy i ręce, gdy szedłem po pu-
stej ulicy Grodzkiej, i około kościoła św.
Piotra wszedłem w podwórze Collegium
prawnego, jakie się tam znajduje. Pod-
wórko to widywałem zawsze puste, wy-
łożone kamykami żółtawemi, okrągłe
łuki podcieni, niskie, niezgrabne kolum-
ny;w kącie podwórza widziałem, we śnie,
na ziemi leżące wielkie drzwi drewnia-
ne, było to zejście do piwnicy; naraz u-

derzył mnie chłod — drzwi się podnio-
sły — z nory wyszły dwa szkielety, przed

któremi chciałem uciekać; — uciekałem.
Goniły za mną — i skoro mię już dopa-

dły, rozmawiając z niemi, oswoiłem się

jakoś — i wróciliśmy znów wśród upału

słońca na podwórko. Szkielety przestra-

szyły mię swoją rozmową... Jeden z nich

miał nogi do kolan wystrzępione i ręce
odpadłe do łokci; drugi jeszcze był cały,
miał tylko kości stóp nadpsute. (W. Tro-

janowski, Wyspiański, Warszawa 1927,

str. 68) 3
Spotkanie niesamowite, ale by-

najmniej nie obce literaturze od

czasów średniowiecza. 7 Когсет
wieku XIII podobne opowiadania
pojawiają się najpierw weFrancji,

aby rozpowszechnić się niebawem
także w innych krajach. W lite-

raturze _ francuskiej, niemiec”

kiej i włoskiej znane są poematy

o Trzech umarłych i trzech ży*
wych, których treścią jest spolka-

nie trzech młodzieńców możnego

rodu z trzema szkieletami. Umarli

przypominają żywym znikomość

rzeczy doczesnych, wyrzucają im

ich zaślepienie, nakłaniają do po-

prawy życia i cnoty.
Skąd wziął się ten temąt wiel-

ce osobliwy, tak zasadniczo róż*

ny od niezliczonych opowiadań o

zjawianiu się umarłych, rozpo”

wszechnionych w starożytności i

wiekach średnich?
W dawniejszych opowiadaniach

mamy do czynienia ze zjawą du-

chów w postaci podobnej do ży”

wych. Wi poematach o Trzech u-

marłych i trzech żywych zjawiają

się szkielety, które — ożywione

—stają przed żywymi, aby z nimi

rozprawiać o rzeczach ostatecz-

nych. Już dawniej wypowiedzia-

łem przypuszczenie, że motyw

spotkania i rozmowy żywych ze

szkieletami ma pochodzenie iko-
nograficzne, to znaczy, że naj-

pierw przedstawiano obrazowo
szkielety obok młodych i pięk-
nych ludzi, aby uzmysłowić zni-

komość rzeczy doczesnych, a na-
stępnie motyw ten przeszedł do li-

teratury. Szluka średniowieczna

posiada bardzo wiele fresków, mi-

njatur i rzeźb, przedstawiających

Trzech umariych i trzech żywych.

Ten tak bardzo rozpowszechniony

temat ikonograficzny narzucił się

poecie francuskiemu z końca XIII

wieku i stał się nader częstym te-

matem średniowiecznej literatury
religijno - moralnej.

W. literaturze polskiej nie ma-
my utworu, osnutego dokładnie na
tym samym temacie, ale mamy po”
emat z XV. wieku, który stanowi
iakby jego dalszy etap rozwojowy,
jest to Rezmowa Mistrza ze Śmier-
cią. Nieznany poeta tak śmierć
opisuje:

Chuda, blada, żólte lica,
Lešci się jako miednica;
Upadł ci jej koniec nosa
Z oczu płynie krwawa rosa...
Nie bylo warg u jej gęby,
Poziewając, skrzyta zęby.
Miece oczy, zawracając,
Głośną kosę w ręku mając.

Wizja Wyspiańskiego opowie-
dziana w urywku, przyloczonym
na początku, pozostaje niewątpli-
wie w związku z malarstwem, a
mianowicie z Tańcem Śmierci
w kościele OO. Bernardynów w

Krakowie. Obraz ten przedstawia
krąg tańczących szkieletów z ko-
bietami, a naokoło, w medaljo:

nach, harce szkieletów z mężczy”

znami wszelkich stanów '). Ten

obraz musiał zaciekawić wielkie-

go miłośnika krakowskich zabyt
ków sztuki. Na tem tle można wy*

jaśnić ową halucynację.
Ta wizja senna poety nabiera

nieco aktualności w dzień zadusz-
ny, dwudziesty piąty od śmierci
Stanisława Wyspiańskiego. Kilka
tygodni dzieli nas od obchodów,
związanych z tą rocznicą. Ušwia-

domimy sobie, w czasie tych uro*
czystości bardziej niż kiedykol-
wiek, testament, zawarty w dzie-
łach nieubłaganie surowych wobec
przedwojennej Polski. Cień Wys'
piańskiego stanie przed sumieniem
polskiem, nieubłagany i groźny.
Razem z nim przyjdą Stańczyk,
Czepiec, Konrad... Jeżeli smagali
naszą ospałość i martwotę na prze-
łomie wieków, to czyż nie skarcą
daleko surowiej naszej zapalczywo
ści we wzajemnem zwalczaniu się i
śnębieniu w chwili obecnej, wielce
niepokojącej? Czyż nie wynika z
wieszczego testatementu W'yspiań
skiego imperatyw wciągnięcia
wszelkich sił narodu dla wspólnej,
naprawdę twórczej pracy?

Postulat chimeryczny... a jed-
nak szkoda, że jedni i drudzy „nie
chcą chcieć"!

1) Opis i reprodukcję tego obrazu da-
je J. Muczkowski w Roczniku Krakow-
skim, XXII (1929 r.) str. 120, Szkoda, że
rozważania historyczne w tej pracy za-
wierają żnaczne pomyłki.
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KRONIKA.
Dzien Zaduszny

W związku z przypadającem
na 2 listopada dniem Zadusznym,
garnizon wileński tradycyjnym
zwyczajem uczci w tym dniu
żołnierzy poległych w obrogie
Wilna. W tym celu w przeddzień
Zaduszek na cmentarz wojskowy
wyruszy z kościoła św. Piotra
i Pawła procesja, w której udział
wezmą wszystkie oddziały gerni-
zonu wileńskiego. Wszystkie gro-
by na cmentarzu wojskowym bę-
dą w dniu tym, jak zresztą i na-
stępnego dnia, iluminowane. Na
ten cel garnizon wileński dobro-
wolnie się opodatkował.
W Dniu Żadusznym zrana o

godz. 9ej odprawione zostanie

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Pogoda zmienna o zachmu-
I rzeniu przeważnie dużem, z prze-
lotnemi opadami. Chłodniej. U
miarkowane, chwilami porywiste
wiatry północno-zachodnie potem
północne i północno-ws'hodnie.

Z MIASTA.

— Kwesta na rzecz Pol-
Sklego Towarzystwa Opieki
had Grobami Bohaterów. W
dniu 1, 2 i3 listopada zwyczajem
lat ubiegłych odbędzie się kwesta
Na rzecz Polskiego Towarzystwa

Opieki nad Grobami Bohaterów.
Zarząd Towarzystwa ma nadzieję,

že każdy z mieszkańców Wilna
Pošpieszy chdciaž z najdrobniej-

Szym datkiem na tak wzniosły
Cel — uczczenie pamięci  pole-

głych, których krwi zawdzięcza-

My wolność Ojczyzny i naszą.

— Komunikacja autobuso-
wa z Rossą. Towarzystwo Miej-
skich i Międzymiastowych Komu-
Nlikacyj Autobusowych podaje do
Publicznej wiadomości, iż w dniu
1 listopada r. h., poczynając od
godziny 13, będą kursować auto:
busy do cmentarza „Rossa“ z
Placu przed Ostrą Bramą (ul. Piw-
Ra), W dniu 2 listopada r. b.,
poczynając od godziny 6 rano,
autobusy odchodzić będą bęcą

bezpośrednio: z placu Marji Mag-
dajeny Ulrząd Wojewódzki" z przed
atusza | z placu przed Ostrą

Bramą (ul. Piwna).

` SPRAWY MIEJSKIE,
— \№ najbliższy czwartek od-

będzie się posiedzenie Rady Miej-

skięj, Ogólne zainteresowanie bu-

dzi sprawa wyborów nowego
| ławnika. Jak wiadomo, na posie”

eńiu poprzedniem sprawa ta
Wywołała namiętną dyskusję, w
tTezultacie której załatwienie jej

odroczone zostało do dnia 3 listo-
Pada.
W kołach samorządowych

Przypuszczają, że do tego czasu
| Nastąpi porozumienie międzygru-
Dowe i wybory ławnika zostaną
Uskutecznione. |
— Magistrat m. Wilna nie

Piaci rat od pożyczki angiel-
skiej. W listopadzie przypada
do płacenia druga rata pcžyczki
Angielskiej zaciągniętej przez Ma-
gistrat jeszcze przed wojną, a os-

tnio na mocy porozumienia z
Wierzycielami zagranicznymi  zli-
kwidowanej W związku z tem
agistrat przekaże w najbliższych

dniach ratę listopadową w wyso-
kości mniej więcej 107.000 zło-
Ych. Gorzej natomiast poszło z
Pierwszą ratą płatną w maju, któ-
a do dziś dnia przez Magistrat
Ne została władzom skarbowym
regulowana. W związku z tem
iędzy Magistratem i Minister-

„(wem Skarbu wywiązała się dłuż-
Na korespondencja. Ministerstwo
ląyet zegroziło nałożeniem aresz-
ty na sumy miejskie wyegzekwo-

| Wane prze Izbę Skarbową. Jak
Ip jednak informujemy do tego

 

  

  

 

  

    

   

 

    
   

   
  

  

   

  

 

   
  
    

  

    
    

 

   

    

   

 

   

  

Prawdopodobnie nie dojdzie, gdyž

Magistrat zaległości swe spodzie-
Wą się w najbliższym czasie ure-
Sulowač. 3
— Zapadnięcie się jezdni na

ul. Mickiewicza. Onegdaj na ul.
ickiewicza koło domu Nr. 29

żapądła się jezdnia, tworząc

żnacznych rozmiarów  wyrwę.
sunięcie się jezdni nastąpiło na

Skutek pęknięcia rury wodocią-
Kowej, co w rezultacie spowodo-

Wało podmycie jezdni i jej za”
Dadnięcie się. Powiadomione wla-

ze techniczne Magistratu uszko”

dzenia usunęły i przywróciły
Jezdnię do jej normalnego stanu.

— Gdzie odbywa się wy-

ata bezrobotnym. W związ-

Ku ze zlikwidowaniem biura wy:

płat bezrobotnym przy ul. Łukis-
lej, funkcje te z dniem 2 listo-

a przyjmuje wydział opieki

Społecznej Magistratu i będzie je

skuteczniał, poczynając od godz.
ej po południu.

у SPRAWY SANITARNE.
— Stan chorób zakaźnych.

©dług ostatnich danych władz

nitarnych w Wilnie w ciągu

iegłego tygodnia zanotowano
astępujące wypadki zasłabnięć

Na choroby zakaźne: ospa wietrz-

lą 3 tyfus brzuszny 8, tyfus pla-

Misty 2, płonica 23, błonica 8,
tóżą 3 (zgon 1), gruźlica 11 (zgo-
dów 6), twardziel 19.

Ogółem chorowało 77 osób,

Przyczem 7 zmarło.
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żałobne nabożeństwo.
Na cmentarz Rossa wyruszy

procesja cywilna z kościoła św.
Jana po poprzednio odprawio-
nem w tym kościele nabożeń-
stwie żałobne.

Chór pocztowców wykona na
grobie poległych obrońców Wilna
pienia ieligijne.
Wzwiązku z prz.padającem

na dzień 2 lstopada Świętem
umarłych (Zaduszki) urzędowanie
we wszystkich instytucjach pań-
stwowych i samorządowych w
dniu tym odbywać się będzie na
dwie zmiany. Ma to na celu
umożliwienie pracownikom zwie-
dzenie cmentarzy.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Konferencja eksporterów

Inu odbędz'e się w dniu 3 m b.m.
o godz. 7-ej w lokau lzby Prze-
mysłowo-Handlowej w Wilnie.
Zorganizow:na przez lzbę konfe-

 

rencja ekscorterėw Inu,  oma-
wiač będzie @ spawę |no-
welizacji Rozporząd:enia Min.
Przem. i Handlu z dr. 31-go maja
1930 r. o warunkach uzyskania
zaświadczeń, upoważniających do
otrzymywania  kwitów wywozo-
wych przy wywozie premjowa
nym Inu trzepanego i pakuł (głów-
nie sprawy  opzkowania) oraz
sprawę organizacji Powszechnego
Związku Eksporterów Lnu w Okrę-

gu l:by,
SPRAWY AKADEMICKIE

— (Czwartek Akademicki od-
łożony z dnia 27.X odtędzie się
nieodwołalnie w dniu 3 listopada
r.b. o godz. 8ej w Sali Ogniska
Akademickiego. Temai: „Zycie Or-
ganizacyj Akademickich ( 5.В.

SPRAWY SZKOLNE.
— TowarzyS$two Kursów

Technicznych w Wilnie podaje
do wiadormości, że zapisy na po-
zostałe wolne miejsca na Kur-
sach wieczorowych: Meljoracyj-
nych, Mierniczych i Drogowych,
zostały przedłużone do dnia 7 li-
stopada b. r. Informacji udziela
kancelarja w godzinach 17 —19 —
gmach Państwowej Szkoły Tech-
nicznej w Wilnie, ul. Holender-
nia 12.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

—Sodailcja św. Piotra Kla-
wera powiadamia wszystkich przy-
jaciół misyj, iż dn. 1 go listopada
r. b. zostaną odegrane bardzo
podniosłe '„Zaduszki* o godz. 3
po poł. dla dzieci, a o godz. 7 mej
wiecz. dla starszych w sali przy
kościele św. Jana.
— Środy Literackie. Zwią-

zek Literatów komunikuje, że dn.
2 b. m. z powodu Dria Zadusz-
nego, Środy Literackiej nie bę-
dzie. Dnia 9 listopada odbędzie
się „Karaimska Środa Literacka”
z odczytem J.E. Seraji Bej Szap-
szała, Hachama Karaimów w Pol-
ce i z nieznanemi pieśniami ka-
raimskiemi. :

Prėcz tego w sobotę 12 listo-
pada w siedzibie Zw. Literatów
Jan Nepomucen Miller wygłosi
odczyt dyskusyjny n. t. „O ideję
społeczną Dziadów”.

;Związek Literatów wzywa swoich
Członków do wpłacenia zaległych
składek, gdyż trudności finanso-
we paraliżują akcję Związku.
— Z życia Sokoła. W dniu

30 października odbyła się w lo-
kalu własnym uroczystość zwią-
zana z obchodem święta Chrystu-
sa Króla, na którą przybyło do
do 100 osób członków i ich ro-
dzin. Zebranie zagaił prezes
gniazda St. Januszewicz, udziela-
jąc głosu kapelanowi gniazda ks.
mgr. A. Mościckiemu, który w
pódniostem przemówieniu scha-
rekteryzował znaczenie tego dnia,
wykazując jaką rolę ma spełnić
Sokolstwo w walce z panoszącem
się zepsuciem dzisiejszych „cza-
sów. Zakończył wezwaniem aby
Sokolstwo nie zważając na przesz-
kody, dalej ofiarnie pracowało w
myśl szczytnych wskazań swej
organizacji. Po tym odczycie na-
stąpiło wręczenie nagród człon-
ków gniazda, biorącym udział w
niedawnych zawodach sekcji strze-
leckiej.

Odpowiednie przemówienie o
znaczeniu sportu w wychowaniu
wygłosił prezes gniazdz, który na-
stępnie wręczył kilkenaście na-
gród a mianowicie: Kowalewskie-
mu, Kotkowskiemu, Norejkównie,
Piekce, Bułhakowi, Łatwisowi, Ko-
złowskiemu i innym. Po wręcze-
niu nagród odśpiewano marsza
Sokolego. Potem odbyła się her-
batka przy której "mile spędzono
czas na pogawędce W przerwach
przyg'ywała orkiestra sokola man-
dolinistów”.

— Walne Zgromadzenie
Związku Sybiraków odbędzie
się w dniu 6 b. m. o godz. 5-ej
w lokalu Związku przy zauł Św.
Jerskim 3 m. 6.

DOBROCZYNNOŚĆ.

— Polecamy bardzo gorąco Czytel-
nikom naszym zredukowanego urzędnika
sądowego, który nie może opłacić wpi-
sowego za syna swego lat 18-tu, ktory

uczęszcza do gimnazjum w Wilnie do
kl 8-ej Tow. Pań Miłosierdzia św. Win-
centego 4 Paulo powyższe sprawdziło.

Łaskawe oliary „dla ucznia 8 kl.“
przyjmuje Administracja „Dziennika Wi-
leńskiego".

DZIENNIK MILEŃSKI

Q planową gospodarkę na cmentarzu Rossie,
Wraz z przeniesieniem się ks.

kan Miłkowskiego na probostwo
Kalwaryjskie, nowy administrator
kościoła św. Jana, ks. kan. Ma-
karewicz objął też w zawiadywa-
nie i ogromry cmentarz Rossę,
gdzie zapoczątkowane przez po-
przednich gospodarzy inowacje
społeczne i kulturalne niechybnie
będą i obecnie rozwijene. Zapew-
ne i teraz za przykładem swego
poprzednika szanowny ks. kan.
Makarewicz, przy pomocy zarów-
no ŪUrzędu Konserwatorskiego
przy Województwie naszem jak i
znanych wileńskich najgorętszych
miłośników pamiątek, racjonalnie
przeprowadzać będzie ochronę
tych ostatnich na cmentar:ach
wileńskich.

Wiem bowiem, że w bliższym
już czasie niektórzy działacze
społeczni postanowili przy pomo-
cy proboszczy administratorów za-
cząwszy mianowicie od Rossy,
wygotowywač projekt sporządze-
nia planėw | roztoczenia spolecz-
nej opieki konserwatorskiej nad
temi na:zemi miastami zmarłych.
Tymczasem mniemamy, że przez
dalsze zarządzenia administracji
Rossy, łatwo może być grunt
przygotowany do tem łatwiejsze-
go wykonania planu wśród tak
ogromnie dziś chaotycznego roz-
kładu mogił w wielu miejscach,
przytem niektórych mało dostęp-
nych dla zwiedzanie, jako zakry-
tych gęstwą nieprzebytą zarośli i
miejscami brzydko zachwaszczo-
nych.

Z»jrzyjmy naprzykład do tej
części cm. Rossy, która jest po-
łożoną tuż za staremi, fatalnie
zmurszałemi katakumbami misjo-
narskiemi, a kaplicą Żylińskich,
gdzie przedewszystkiem powinna
być odsłonięta bardzo ciekawa i
wysoka górka z pomnikiem ku
czci biskupa Gejsz-Heljaszewicza
w r. 1904 przez probostwo Swię-
tojańskie wzniesionym, a w któ-
lym mianowicie wmurowana jest
tablica z 1630 r., świadcząca o
założeniu przy kościele św. Kazi-
mierza przez biskupa Heljasze-
wicza Kontuberni muzycznej. Pa-
miątka ta była wyrzucona przez
Moskali z pomienionego poje-
zuickiego kościoła i tu przez lu-
dzi dobrej woli od zniszczenia
zabezpieczona.

Pomiędzy tą górką, a ruinami
kolumbarjum kryją się wśród za-

 

Ile osób brało udział w pochodzie
święta Chrystosa-Króla.

Niedzielny obehód śaięta Chry-
stusa-Króla, jako święta Akcji Ka-
tolickiej, był naprawdę imponu-
jący, zwlaszcza pod względem
udziału w nim katolików. Uro-
czysty pochód ciągnął się na
przestrzeni od kościoła św. Ja-
kóba poprzez ulice: Montwiłłow-
ską, całą ul. Mickiewicza, Zam-
kową i gdy czoło pochodu do-
chodziło do kościoła św. Jana i
gmachu Poczty przy ul. Wielkiej
to jeszcze z przed kościoła św.
Jakóba nie mogły ruszyć zorga-
nizowane szeregi organizacyj pa-
rafjalnych i parafij. Według obli-
czeń w samym pochodzie brało
udział ponad 15.000 (słownie:
piętnaście tysięcy) osób (nie
5.000 jak początkowo podaliśmy),
same bowiem szeregi parafjalne
wynosiły około 10.000 osób. Je-
żeli weźmiemy pod uwagę, że
wszystkie chodniki poprzez ul.
Montwiłłowską, 3-go Maja, całą
ul M'ckiewicza, plac Marji Magda-
leny, ul. Wielką i Zamkową wraz
z Ostrobramską były zajęte przez
wiernych katolików, dalej, że już
przed przybyciem pochodu Sala
Miejska niemal była wypełniona
po brzegi, a przed Salą już stał
perutysięczny tłum, ponadto zaś
było zorgenizowanych 12 ekade-
mij dla najszerszych warstw spo-
łeczeństwa we wszystkich dziel-
nicach miasta, oraz poszczegól
nych organ'zacjach społeczrych,
to udział katolickiego Wilna w
niedzielnej uroczysteści należy
określać na sumę około 50.000
uczęstników (pięćdziesięciu ty-

sięcy). >
Stwierdziė  naležy, že całe

miasto żyło pod wrażeniem Swię-
ta, wszędzie bowiem.o niem mó-
wiono: na ulicach, w kawiarniach,
kinach i t. d.

Z zadowoleniem podnieść na-
leży, że zorganizowane siły ka-
tolickie rosną z dnia na dzień.

rośli i groby dawnych  profeso-
rów wileńskich, tax naprzykład
ks. Ignacego Borowskiego, słyn-
nego kaznodziei kościoła Św. Ja-
na, którego pięknych wykładów
wymowysłuchał Juljusz Słowacki
(ks. I Bor. był bratem rodzonym
zasłużonego profesora literatury
za czasów Mickiewicza, Leona
Borowskiego), tu jest również,
prawie niemożliwy do odszukania
gró> profesora, wyższej matema-
tyki, Tomasza Życkiego. Panow.e
urzędnicy wileńskiego Banku
Ziemskiego, chyba niezapomnieli,
że w tym zapomnianym zakątku
wznoszą się również nagrobkii
ich dawnych (kolegów, tak wy-
bitnie zasłużonych już to pod
względem społecznym, już to z
samej umiejętności bankowej, ja-
kiemi byli ś. p. Wasilewski, zna-
ny na wileńskim gruncie esteta i
ś. p. Mikołaj Trynkowski, mate-
matyk, obaj cieszyli się wielką
przyjaźnią i uznaniem dyrektora
Józefa Montwiłła.

D.ugiem miejstem na Rossie,
jest długie pasmo fatalnych za-
rośli, ciągnących się prawie tuż
obok tak zw. Górki anielskiej i
również wymagającym nejrychlej-
szego przyprowzdzenia do jakiego
takiego porządku kulturaln:go.
W nocy w dn. 12 ubiegłego mie-
siąca, szalejąca streszliwa wichu-
ra połamała na Rosse nieco
drzew, a potężnych parę kona-
rów jednego z klonów, rosnących
tuż za kaplicą Żylińskich, runę!o
na grcbowiec pewnego inżyniera,
łemiąc żelazne jego ogrodzenie i
uszkodzając krzyż; drugi konar,
który się zwalił na wielki nagro-
bek hr. Soltanowej, na szczęście
nie spowodował żadnej szkody.
Tegoż dnia znalazłem na świeżo
odnowionym grobowcu Mikołaja
Malinowskiego, na Górce litera-
ckiej, parę potężnych gałęzi, któ-
re podczas burzy zrzucone zo-
stały z pobliskiego klonu. Sądzi-
my z powyższego, że adninistra-
cja cmentarza Rossy wkrótce
niewątpliwie wejrzy w stan sta-
rodrzewny, który może być po-
wodem szkód nieobliczalnych
wśród nagrobków wartościowych
jak i pamiątek namogilnyeh
skromniejszych, a zawsze drogich
dla rodzin spoczywających tu
zmarłych.

L—sław.
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Akademija <Onia Oszczędności».
Wczoraj wieczorem z inicjaty-

wy Wileńskiego Komitetu Obcho-
du Międzynarodowego „Dnia
Oszczędności'* odbyła się w małej
sali miejskiej przy ul. Końskiej 1
uroczysta akademia.

Na akademję przybyli: J. E.
ks. biskup Kazimierz Michalkie-
wicz, ks, kanonik Cichonski, arcy-
biskup prawosławny Teodozjusz,
mufti muzułmański dr. Szynkie-
wicz, wicewojewoda Jankowski,
prezydent miasta p. Maleszewski,
prezes Dyrekcji Poczt i Teleśra*
fów p. inż. Żuchowicz, przedsta-
wiciele policji, wojska, instytucyj
oszczędnościowych, świata ban-
kowego i nielicznie młodzież
szkolna.

Na wstępie chór pocztowy pod
dyrekcją p. prof. Szczepańskiego
wykonał szereg utworów. Poczem
zebrani wysłuchali przemówienia
dyrektora Pocztowej Kasy O-
szczędności w Warszawie i prze-
wodniczącego Komitetu Organi-
zacyjnego „Dnia Oszczędności” w
Polsce p. dyr. Henryka Grubera,
które Polskie Radjo transmito-
wało z Warszawy.

Długi referat o międzynarodo-
wym dniu oszczędności wygłosił
p. Król. Według  prelegenta,
Polska w dziele oszczędności w
porównaniu z innemi państwami
europejskiemi pozostała na sza-
rym końcu, przyczem prelegent
przytoczył kilka cyfr. A więc
2.500.000 Polaków oszczędza. Na
1000 mieszkańców zaledwie około
80 posiada książeczki oszczędno*
ściowe. W. instytucjach oszczę*
dnościowych znajduje się oszczęd-
ności na sumę około 3 miljardów
złotych. Prelegent stwierdził na-
stępnie, że suma ta w porównaniu
z sumą: oszczędności z przed
dwóch lat jest znacznie mniejsza.
W porównaniu zaś z latami przed
wojennemi jest bardzo mała.

Akademję zakończył śpiew
chóru pocztowców.

Teatr i muzyka.
— Teatr Pohulanka. We wtorek o

godz. 4-ej pp. pierwsza popołudniówka
ślicznej bajki Maeterlincka „Niebieski
ptak”, Mistrzowskie połączenie Mae-
terlinckowskiej poezji z fantastycznie baj
kową wystawą, stwarza całość przema-
wiającą tak do duszy dorosłego widak,
jak i dziecięcej wyobraźni.

„Niebieski Ptak* po dzisiejszej po-
południówce, będzie powtórzony aż we
czwartek 3 bm. o godz. 8-ej wiecz.
— „Dzika Pszczoła na liczne żąda-

nia Publiczności.
dziś we wtorek o godz. 8-ej w. w Te-
atrze na Pohulance i jutro we środę o
godz. 8-ej w. czarującą, beztroską kome-
dję Morstina „Dzika pszczola w ko"-
certowej grze zespołu.

— Teatr muzyczny „Lulnia”, Dziś
dwa przedstawienia popularne. Popołu-
dniu o godz. 4-ej po cenach zniżonych
„Księżniczka czardasza” х E. Gistedt.
Wieczorem godz. 8 m. 15 po raz ostatni

*4,Wiktorja i jej huzar“, Ceny miejsc row-
nież zniżone. : <i

Dyrekcja Teatru daje *

Jutro, we środę jako w Dniu Zadusz-
nym — Teatr „Lutnia”* czynny nie bę-
dzie.

— Sala miejska (Ostrobramska 5).
„Dziady - Widma“ misterjum muzyczne
do słów A. Mickiewicza, wielkie dzieło
St Moniuszki w połączeniu z episodem
„Requiem'* Mozarta w nowej tormie sce-
nicznej pomysłu prof. Adama Ludwiga
pod kierownictwem muzycznem kapelm.
Władysława Szczepańskieśo zostanie о-
degrane dziś dwukrotnie tj. o godz. 6-ej
i 8-ej wieczorem.

ZABAWY.
—Hallo! Hallo!!! Absolwenci Wy-

działu drogowego i Wodnego P. S. T. w
Wilnie mają zaszczyt prosić Szanowną
Publiczność na wieczór taneczny, po-
przedzony krótkim wstępem artystycz-
nym, który się odbędzie w dniu 5. XI. br.
w Małej Sali Miejskiej przy ul. Końskiej
nr. 5. Zorganizowany na rzecz koła Dro-
gowców.

Początek o godz. 21-ej, cena biletów
panowie 1,50 panie i akademicy 1 zł. |

Wstęp wyłącznie za zaproszeniami.
Zaproszenia można nabyć na miejscu,
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UCE/DIĄCY
powlnni we własnym lnteresle wypróbować tablelki
Togal. Togai ušmiėrza bóle, Nieszkodiiwy dla serca,
żołądka I Innych organów. Spróbujcie | przekonaj-
cle się sami, lecz żądajcie we własnym interesie

tylko oryginalnych tabletek Togal.

Do nabyda we wszystkich aptekacn.
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+Do ludności Województwa Wileńskiego.

Wzorem roku ubiegłego zawią-
zał się w Wilnie Wojewódzki Ko-
mitet Pomocy Bezrobotnym, któ-
ry ma na celu zatrudnienie, a
przez to utrzymanie przy życiu
kilku tysięcy ludzi, nie posiada”
jących pracy.

Zbliża się okres zimowy, w
którym, jak zwykle, pogarszają się
warunki bytu i trudniej jest o
pracę. Sezonowe roboty już się
skończyły, lub są na ukończeniu.
Znowu przed wielką rzeszą pra-
cowników fizycznych i umysło-
wych oraz przed ich rodzinami
staje widmo skrajnej nędzy.

Aby tej nędzy zapobiec, Woje-
wódzki Komitet Pomocy Bezro-
botnym ze zdwojoną energją przy”
stępuje do walki z bezrobociem,

DOWIEDZIONO:
KAWA ""zfpziarsi
„BRAZYLJA” warszawa
mieszanki od 7 zł. za Kg.

stale świeża

Wyłączm sprzedaź
1. St. BANEL:i s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 0-49  
 

ufając, że wszyscy, którzy mają
byt zapewniony, będą wspierać
jego wysiłki tak samo, jak wspie-
rali je w roku ubiegłym. W swo-
jej akcji Komitet nadal będzie
trzymał się zasady, że bezrobot-
nym przedewszystkiem należy dać
możność zarobku, że pieniądze,
zebrane z ofiarności publicznej,
nie mogą 1ść na jałmużnę i pod
trzymywanie próżniactwa, lecz
staną się one środkiem do organi-
zowania placówek pracy, gdzie
bezrobotni znajdą chleb dla siebie
i swych rodzin.

Rozpoczynając wzmożoną dzia*
łalność w tym kierunku, Woje-
wódzki Komitet, świadomy tru-
dnych zadań, jakie go oczekują,
wzywa gorąco całe społeczeństwo
do czynnej współpracy i ofiar-
ności. Najdrobniejsze nawet datki
w gotowiźnie i naturze przyjmo-
wane będą z wdzięcznością. Po-
mogą one przetrwać ciężki okres
zimowy i doczekać lepszych cza-
sów tym, których dotknęła klęska
bezrobocia.

Walka z tą klęską jest dzisiaj
głównym nakazem społecznym,
od którego nikt nie ma prawa się
uchylač.

Przewodniczący Komitetu:
Z. Beczkowicz,

Wojewoda.

Zz KRAJU.
Zjazd nauczycielstwa w Mołodecznie.

Onegdaj w Mołodecznie odbył

się powiatowy zjazd nauczyciel-

stwa szkół powszechnych. Na

zjeździe tym omawiane były spra”

wy szkolnictwa, współpracy z sa-

morządem i sprawy wewnętrzno-
organizacyjne. Ponadto przedsta”

wiciel wojewódzkiego oddziału

Z. P. N. S$. P. p. Stubieda wygłosił
referat pod tyt.: „Samorząd a na-
uczycielstwo”. W związku z przy-
padającem 10-leciem istnienia
Związku, urządzono akademję, na
którą złożyły się okolicznościowe
referaty, śpiewy i koncert orkie-
stry 86 p. p.

Wciąż jeszcze wybuchają granaty znalezione w polu.
W dniu wczorajszym w kolonji

Okniawa, gminy trockiej, wyda”

rzył się tragiczny wypadek. 12-

letni mieszkaniec tej kolonii Szy:

mon _ Zdanowicz, przechodząc

przez pole w towarzystwie 15-let=

niej mieszkanki tej kolonii Janiny

Składkiewiczówny, znalazł w polu

granat, pochodzący jeszcze z cza”

sów wojny światowej. Podczas

manipulowania znalezionym gra-
natem, nastąpił nagle wybuch,
podczas którego Szymon Zdano-
wicz odniósł ciężkie pokaleczenia
obu nóg. Składkiewiczównie wy-
buch oderwał cztery palce. Ofiary
własnej nieostrożności przewie-
ziono do szpitala powiatowego w
Trokach.

Rozbój w pow. Wilejskim.

Mieszkaniec folwarku Słobód-

ka, gminy Krywickiej, powiatu

Wilejskiego, złożył policji nastę

pujący meldunek. W dniu wczo-

rajszym, gdy wracał z sąsiedniego

miasteczka do rodzinnej wsi, zo”

stał оп znienacka napadnięty

przez niejakiego Michała Jerma-

kiewicza, który pobił go dotkliwie

i zabrał czapkę z przechowywa-

nemi w niej 20 zł. Nieco później

ten sam Jermakiewicz w towa

rzystwie niejakiego Czerniawskie*
$o powtórnie napadł na niego.
Napastnicy znowu dotkliwie po-
bili go i zabrali konia-z wozem.
Furmankę swoją znalazł on póź-
niej w pobliżu wsi Malinówka.
Brakowało w niej jednak roz-
maitych rzeczy na ogólną sumę
ponad 60 zł. Policja wdrożyła do-
chodzenie.  Jermakiewicza za-
trzymano. Czerniawski ukrywa
się.

Dzieci w płomieniach palącego się domu.

Wstrząsający wypadek  wy-

darzył się w dniu wczorajszym

we wsi Zubony, gminy Krywic-

kiej, powiatu wilejskiego. Po-

zostawione bez dozoru dzieci, a

mianowicie 6-letni Włodzimierz i

7T-letnia jego siostrzyczka Luba,

dzieci mieszkańca tej wsi Pawła

Browki, zaprószyły ogień w su

szarni lnu. Pożar rozszerzył się

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 1 listopada 1932 r.

10,05: Transm. nabożeństwa. 11,58:

Czas i komunikaty. 12,15: Poranek sym-

foniczny z Filharm. 14.00: Kom. meteor.

14.05: „O opasaniu bydła w gospodarst-

wie”  —odczyt. 14.25: Muzyka. 14,40:
„O wapnowaniu roli na zimę” — odczyt.

15.00: Muzyka. 15.30: Koncert chóru „Pro

Arte". 16.00: Aud, dla dzieci. 16.25:

Grieg „Tańce norweskie" (płyty). 16.35:

Kom. Aeroklubu Wil. 16.45: „Wartości
wychowawcze techniki* — odczyt. 17,00:

Recitał wiolonczelowy (Baldvino). 18.00:

Muzyka lekka. 18.50: „Pogadanka radjo-

techniczna”. 19.05: Litewska audycja li-
teracka. 19.20: Słuchowisko: „Niesamo-

wity gość”, 19.55: Trasm. z Teatru Wiel-

kiego w Warszawie „Faust”* — opera
Gounoda.

Środa, dnia 2 listopada 1932 r.
9,00: Transm. nabożeństwa. 11.40:

Trasm. przegl. pras. Kom. meteor. Czas

12.10: „Requiem -— Verdiego 15.10: Mu

zyka poważna (płyty). 15.50: Neskowski

i Chopin (płyty). 16.00: Audvc. dla mło-

dzieży. 16.25: „Znaczenie oświaty poza-

szkolnej” — pogad. 16.40: „Ołtarz Wita

Stwosza w kościele Marjackim w Krako-

wie” — odczyt. 17.00: Aud. dla naucz.

muzyki. 17,35: „Parsifal“ — misterjum

Ryszarda Waguera, Akt. III. 19.00: Prze-

gląd litewski. 19.15: „Jo-jo” (listy pary-

skie] — feljeton. 19.30: „Życie litera-

ckie' — felj. 19.45: Pras. dzien. radj.

20.00: Koncert muzyki religijnej. W przer

wie: Wiad. sport. 22,00: „Na widnokręgu”

22.15: Aud. literacka: „Sam na sam“.
22.55; Kom. meteor.

Czwartek, dnia 3 listopada.
11.40: Trasm. przegl. pras. Kom. me

teor. Czas. 12.10: Płyty. 12.30: Kom. me-
teor. 12.35: Poranek szkolny z Filharm.

15.10: Koncert dla młodzieży (płyty).

15.50: Muzyka lekka. 16.00: „Chłopcy w

domu“ — odczyt. 16.15: Lekcja francu-

skiego. 16.50: Kom. Akad. Koła Misyjne-

go. 16.40: „Polska i Moskwa za Wazów”

— odczyt. 17.00: Muzyka operowa. 17.40;

gwałtownie, obejmując szybko ca-
ły budynek. W wyniku zainicjo-
wanej akcji ratunkowej zdołano
pożar zlikwidować. Podczas ро-
żaru dzieci odniosły bardzo po-
ważne poparzenia. 6rletni Wło-
dzimierz Browko zginął w pło-
mieniach. Siostrzyczkę jego Lubę
przewieziono w stanie beznadziej-
nym do szpitala powiatowego.

Odczyt aktualny. 18.00: Muzyka lekka.
19.00: „Skrzynka pocztowa”. 19.30: Kw.
liter. (Dygasiński). 20.00: Godzina życzeń
(płyty). 20.55: Wiad. sport. 21.05: Kon-
cert. 21.30: Słuchowisko. 22.15: Muzyka
taneczna. 22.55: Kom. meteor.

 

Z ZA KOTAR STUDJO.

Muzyka religijna.

Dnia 2 listopada we środę, jako w
Dzień Zaduszny, audycje muzyczne Pol-
skiego Radja, będą posiadały charakter
poważny, specjalnie przystosowany do
nastroju „święta zmarłych”. A więc już
o godz. 12,10 ze studja warszawskiego
transmitowany będzie wspaniały utwor
Verdiego „Requiem'* — z płyt gramofo-
nowych. Następnie ze studja wileńskiego
o godz. 15,10 nadany zostanie szereś kom .

pozycyj Bacha, Malfettiego, Handla i Be-
ethowena, m. in. fragmenty z opery „Me-
sjasz“. O godz. 17,35 usłyszą radjosłu-
chacze trzeci akt wspaniałego misterjum
Wagnera „Parsifal”*, w wykonaniu soli-
stów, chóru i orkiestry opery berlińskiej
(płyty gramofonowe). Słowo wstępne wy
głosi prof. M. Józefowicz.

„zg AAAA A.

Czy Pani Wie?
że piękność, powodzenie
osiągniesz używzjąc tylko

wyroby „GEMEY*”.
Wyłączna sprzedaż w firmie:

W. CHARYTONOWICZĄ Ap. D-f.
= Tamże najtańsze źródło zakupów

Wilno, Mickiewicza M 7.
Tel. 9-7.

ANAKONDA 7

 
 

S

2

 



4

Dziecko zatrzaśnięte ku, matka domyśliła się, że dziec-

DZIENNIK WILENSKI

wadzeni z fabryki kas ogniotrwa-

ko jest uwięzione w stalowej ka- łych, zdołali wyciąć otwór w

w kasiepancernej, sie. Zapasowego klucza nie paccerzu i usunąć zamek. Wyci-
było. nanie otworu zająło 85 minut.

W kantorze fabryki konserw Dyrektor fabryki zatelafono- Chłopca wydobyto z kasy zdro-

w Magdeburgu, podczas zamiata- wał po straż ogniotrwałą, która wego. '
nia lokalu przez żonę dozorcy,
zdarzył się wypadek, który za-
alarmował całe miasto.

Dziesięcioletni. synek dozor-
czyni, korzystając z nieuwagi
matki, wszedł do otwartej kasy
pancernej i, wyjąwszy klucz z
zamku, zatrzasnął drzwiczki.

Zniknięcie malca zauważono
po upływie pół godziny. Ponie-
waż poszukiwania nie dały wyni-

cjaliści
wym odmówili

sie śmierć.

| BEKLIIS ICUDOTKU
®

  

   

   

   

Wielkiej Polskiej Loterji Państwowej dającej

kolekturze

H. MINKOWSKI TEL.

GŁÓWNA
WYGRANA

Cena niezmieniona 1/4 'osu 18 zł.
1,2 losu 20 zł.
1/1 losu 40 zł.

 

Z POWODU OBECNEGO KRYZYSU GOSPODFRCZECO

POLECA NA SEZON ZIMOWY

KOŁDRY.
z rozmaitych mzterjałów | najlepszej waty

Własnego wyrobu po cenach niebywale nizkich

B-cia CHANUFEIN
Wiino, Niemiecka 23, firma egrystuje od r. 1890.

Równ'eż wyrabia sę kołdry na
tydzień otrzymujemy ostatnie rowośc! materiałów na

ZNANA

FIRMA

Duże kołdry od 12 21.
Co

 

Niezliczone, choroby włosów rozmnożyły się
bardzo silnie zwłaszcza w ostatnich latach u

mężczyzn, kobiet i dzieci, | zagrażają często

niespostrzeżone, nie wywołując żadnych bółów,

tej nejpiękniejszej naturalnej ozdobie człowie-

 

      
       

  

    
      

 

   

 

  

     
    
     
       

 

   

  

     

       

     

      
     

 

  
         
      

     
       

  

   
   

lub niedbałości

nia włosów są spóźnione.

cznego środka zapobiegawczego a mianowicie

ptomy choroby, jak:

Janie I łamanie się włosów,

to wówczas jest jeszcze czas
częstokroć jeszcze nierozwiniętej chorobie,

Wszystko co powinniście uczynić, to wypełnić

bezpłatne | bez zobowiązania.

1.000 ZŁOTYCH
Nazwisko — :

Adres———

Zawód

\кк — —- oz m WP

Czy cierpiał pan(i) na wypadanie

włosów? —————

Czy ma pan(i) łupież? ——

Czy włos pana(i) jest suchy, czy

tusty? — — AA

Czy skóra głowy jest wrażliwa——

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 
B. M. STEJATENSON. _

Na najwyższem WZĘÓRZU.
Sierżant powiedzia, że Walters, gdy go nie za-

biorą z umówionego miejsca, wróci do domu Thorn-

tona, lecz sam nie wierzył swoim słowom. Przu-

puszczał, nie bez podstawy, że zbieg został zaopa”

trzony w nowe buty, ubranie, pieniądze, może nawet

w perukę. Nowych butów był pewny, reszty się do"

myślał, poczęści słusznie, a poczęści nie. Jak to by”

wa w takich razach.

Walters, gdyby go nie zabrano, zorjentowawszy

się, że plan ratunku spalił na panewce i raczejby się

wyniósł z okolicy, niż wpadł w pułapkę policyjną.

Był zanadto przebiegły, aby nie podejrzewać, że ją

na niego zastawiono. Tak, Hawker był pewny, że

Walters się nie zdradzi. Pozostawała więc tylko jed-

na droga, mianowicie nastraszenie jego przyjaciela,

żeby zdradził kryjówkę.

Thornton rozumowałby na chłodno tak samo

jak sierżant. Ale obawiając się, że Harry naprawdę

wpadnie w pułapkę, musiał zrobić rozpaczliwą pró”

bę ostrzeżenia przyjaciela, W dzień trudno jest tro”

pić auto wśród otwartej okolicy. Motocyklista może

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

jednak nie mogła nic pomóc.
Poprzestano więc narazie na do
starczaniu tlenu przez rurkę gu-
mową, wsuniętą do dziurki od
klucza. Sprowadzeni

z aparatem acentyleno
przystąpienia do

pracy, twierdząc,
kiej temperatury dziecko penie-

Dopiero dwaj technicy,

PWR WYZSZATOK RON ZR TZ EOSTSOSTETASVEKS TNS

 

4 TWLKO 2 TYGOGNIE ODDZIELA Kas OD SZCZĘŚCIAI
Już 17 b. m. rozpoczyna się ciągnienie 1 kiasy nowej

każdemu kupującemu los w tutejszej najszczęśliwszej

NIEMIECKA 35.
13 — 17

do zdobytia bogactwa, dobrobytu ! szczęśliwej przyszłości

NIE SPÓŹNIAJCIE SIĘ i ŚPIESZCIE CZEMPRĘDZEJ
do naszej kolektury, gdyż ilość losów jest ograniczona.

MILJON ZŁOTYCH.

Ciągnienie 1 klasy trwa nie 2 dni lecz 5 dni.

 

 

 

     
    

ka— włosom. 55 letnia praktyka w dziedzinie pielęgnacji włosów zapoznała

p. Annę Csillag z tysiącami przypadków, gdzie wskutek nieświadomości

już cd dziecństwa rozpoczyna się powolne

ranie korzonków włosowych I wówczas wszelkie zabiegi celem odzyska-

Te przypadki, które należy przeważnie tłumaczyć nieświadomością da-

nych osób o istnieniu choroby, skłoniły nas do bezwarunkowo konle-

ZUPEŁNIE BEZPŁATNEGO BADANIA WŁOSÓW

w nadziei że, każdy dla własnego dobra i w interesie dobra ogółu go”

rąco nas w tem poprze. Jeśli więc kto zauważy w swych włosach sym

łupież, wypadanie włosów (także miejscowe), rozdwa-
kołtonienie, przetłuszczenie

lub wysuszenie włosów, powolne lub za clenkie odra-

stanie włosów, przedwczesne siwienie i t. d.

przeszkodzić dalszemu rozwojowi tej,

i jej zapobiec.
dokładnie zamieszczony

poniżej kwestjonarjusz i przesłać go wraz z próbką włosów do nasze-

go labaratorjum. Badanie włosów, jakoteż przesłanie wyniku badania jest

daje Anna Csillag temu. który |
udowodni, że musiał zapłacić, lub
w inny sposób uiścić się za bada- +
nie włosów. Nie wahajcie się więc

rzekonaniu, że to Wam jest
niepotrzebne lub, że ktoś Was wy- 30

korzysta, Każdy musi się upewnić
-| o stanie zdrowia swych włosów,

ZANIM BĘDZIE ZAPÓŹNO.
Uważajcie zawczasu na włosy Wa-
szych dzieci, bo nie istnieje dzie-
dziczność łysienia, lecz tylko za-
niedbanie. Siwizna nie jest uwa-

—

a"Klub stukilowrėw.
Wśród różnych oryginalnych

zrzeszeń istnieje i takie. Czterdzie

stu ludzi, których zrazu nie łączy”

ło nic ponad to, że każdy z nich

musiał przekroczyć wagę stu kilo,

utworzyło związek, klub towarzy-

ski i spoiło się trwałą przyjaźnią.

Okazało się bowiem, że grubasy

dwaj spe-

że od wyso-

spo-

OBR BRITOAZADA

ARUSZERKI

REY 0 YTZE"ZENERA DŹWIĘKOWY KINO-TEATR,

możność AKUSZERKA 3 HELIOS"

M. BRZEZINA $ ” u wacóske e.
przyjmuje bez przerwy Mt47

przeprowadziła się Zwie-
rzyniec, Tom. Zana na
lewo Gedyminowską ul.

Grodzka 27. Ž.
ar. 3093,

PA z
į NAUKA | Dziś! Gen]

 

MATEMATYK
Absolwent U. S. B. udzie 2
la lekcyj matematyki iĘ
fizyki oraz przygotowuje
do matury. Posiada dłu- M
goletnią praktykę.  Na- 3

; ucza gruntownie i sumien S
nie. Adres: Mostowa 27, ur
m. 9. 386 — 4. 3
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W kinie

Na flmie „Człowiek,
którego zabłem* pani
Lili rzewnie płacze. Mąż
mówi do niej:
—Jeżeli ten film tak

silnie cię wzrusza, to
może lepiej wyjdżmy «ĄH4QOLLYW 9

— Co znowu! Nie psuj
mi zabawy.

size

Jak żyją st

uchu.
ołdry.

DZWIĘK. KINO-
TEATR

WIELKA 36.

DŹWIĘKOWY
KINO- TEATR

obumie-

pomnian. twórcy „Trójki* | „Špiewaka nieznan“

|p.t: HOTEL |
STUDENTOW

udenci Uniwersytelu w Paryżu. — Nad program: Dodatki dźwiękowe

między innemi groteska rysunkowo-špiewna na temat myśliwski. — Początek

og. 4, 6,8

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

MICKIEWICZA 26 22.

 

«PAN»
Ul WIELKA 42. Tel. 528.

 

Karai, <STYLOWY>

 

„LUX“
ul. Mieklewieza Nr. 11 tel. 15-62

 

mają dużo cech wspólnych. Są do
broduszni, lubią dobrze jeść i... jeź
dzić na rowerze, Oczywiście, musi
tobyć rower nieladajaki, aby wy”

ttrzymać wagę 120 kilo. Pozatem
mają dużo wspólnych kłopotów.
Nic gotowego kupić nie można,
wszystko na zamówienia. Ubranie

kosztuje dwa razy drożej, niż ka”
żdego przeciętnego człowieka. Nie
każda taksówka chce wieźć takie-
go pasażera, czasem trzeba udobru

chać szoiera paroma mocnemi a-
pero. Słowem, dużo wspólnych ża
lów i tematów do rozmowy znaj:
dują stukilowcy w klubie przy u-

ryżu.

do klubu jakiś

legów.

   
Film eałkowicie zrealizowany w Afryce. W rol

gł. największe gwiazdy ekranu polskiego

Muzyka H Wars.
koczownicze plemiona arabskie. NAD PROGRAM:

 

alne arcydzieło króla reżyser. nieza-

i 10,15 w dnie świąt. o g. 2.— Ceny od 25 gr.

Dzis! F lm, o którym mówi cały świat! Film,

przewyższający wszysiko dotychczas widz
OD»

napięcia dramatycznego,

      
  

ore- Aaaa Z
N p i |

кага dA AS

Blond Venus

Dziśl Film ezarownych melodyj, wielki 100 proce.
dźwiękowiec francuski! Wzruszający dramat p. t.:

Mady Christians
p 0

Dziśl Najp'ękniejszy 100-procent.
dźwiękowo-$piewny super szlagier

 

 

 

 

skórne
ul. WIELKA 24,

tel: 921, od 9—1 i 3—8.

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE,

 

 

— — — — Ga runkowana wielkiem. MOCZOPŁ. I SKÓRNE

Czy w ostatnim czasie przebył pan(i) 2 Ten kwestjona- 9—1 i > a tel, 2-77,

Jakie chorcby? — rjusz lub jego odpis należy su-

Jeżli tak, jake? | eme, wś ages Punks) RZAу 3 Jokładnie wyp: wraz z - oblece, weneryczne,

Gzem pielęgnuje'pan(|) włosy? ma, wostatnich czasach wycze- dróg mocz, prz. 12—2

Czy ma pan(i) fryzurę chłopięcą| sanemi włosami, wysłeć celem 1 4—6.ul. Mickiewicza24.
„<zy też długie włosy? ——— zupełnie bezpłatnego <badania, 104—0

Czy włosy pan(i) są rzadkie, lub] przyczem zobowiązuję się do za-

Go 0DZ = chowania zupełnej dyskrecji. Dr. WOLFSON

rat квакбыЙSS Bzy gr. w znaczkach pocz- ы

towych na odpowieeż). ANNACSILLAG NA GRÓDKU 2/531 CZOPŁCIOWE
ul. Wlilefska T,

tei. 1067 9—1 14-8 x.

podjąć się tego w nocy, bez lampy. Wi dzień nie uj-

dzie oku tropionego. Nie ulegało prawie wątpliwości,

że doktór wyruszy z domu dopiero o zmroku.

Tak rozumiał sierżant. >

W rzeczywistości Thornton był w ogromnej

trwodze, częściowo z powodu, którego się Hawker

nie domyślał. Mianowicie był pewny, że Harry nie

ma wcale pieniędzy. Nie wątpiąc, że plan ratunku

uda się, nie pomyślał o zaopatrzeniu go w pieniądze

na wszelki wypadek. Nie wiedział nawet, że Harry

miał przy sobie okóło trzydziestu szyllingów.

Resztę dnia spędził jak na torturze i dopiero

w godzinę po zachodzie słońca wyszedł na podwórze.

Ale nie wziął auto, tylko stary rower. To było bez-

pieczniejsze.
Wydostawszy się za wieś, zgasił lampkę. Ujechał

wściekłym pędem milę, zsiadł z roweru w cieniu

drzew i zaczekał dłuższą chwilę, żeby się upewnić,

czy nie jest śledzony. Ale nie zauważył nic podej-

rzanego. Wobec tego skoczył znów na siodełko i po-

jechał do bramy Wildness Parku. I tu także zaczekał

dłuższą chwilę, żeby się upewnić, że jest sam, po”

czem zawołał cichym głosem na Harry'ego. Ale od-

powiedział mu tylko szelest gałęzi.
— Harry, to ja! Ja — Thornton! — zawołał

głośniej, z takim samym skutkiem jak poprzednio.

Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1.

  

 

 

 

Ściu lokalu z ćużym sa-
lorem, samodzielnego
lub sublokatorskiego. —
Zgioszenia—Ofierna 4—3

towa Nr. 23 m. 24.
546-0 o

szkan. z
dzielnicy

 

W suterenach do wy-

 

 

licy de la Folie - Mericourt w Pa-

„ Armel - Duval
według swego własnego wyraże”
nia, ma wagę piórkową, waży bo”
wiem zaledwie 120 kilo. Wywo-

Prezes klubu, p

łuje to uśmiech politowania na w
stach zasłużonego
Le Noble, o pięknej wadze 187 ki-

lo. Dotychczas jest to waga rekor-
dowa. Może niebawem zapisze się

dwustukilowiec,
który z pogardą wyrażać się bę-
dzie o dziecinnej wadze swych ko-

 

A GL

Kora Ne, Marja Bogda, Adam Brodaisa, Eugenjusz Bodo i Wioli Conti.
W filmie udział biorą: Francuskie wojska kolonjalne, oddziały spahisów, strzelców

ATRAKCJE DZWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek

seansów o godz, 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godzinie 2. Na premjerę honorowe bilety nieważne.

Turżańskiego

DAPNUOTR ESI |

„I-r Jekyll i mister Kaydo“
Frederic March | Miriam Hopkins. Motto: Podwójne życie człowieka! Waika dobra I zła w duszy ludzkiejiSzezy!

emocji i techn kii—Cery zn'żone. — Początek o g. 4 ost.
Nadpr.: Atrakcje dźwiękowe.

 

Z powodu wysokiej wartości artystycznej fllmu uprasza się o przybycie na pcczątek seansów O g. 2, 4, 6,8 | 10,15

KOMUNIKAT Niniejszem mamy zaszczyt zakomurikować, że niesłychanym nakładem kosztów udałosię
“ nam uzyskać do wyłącznego wyśsietlania największy film wszystkich czasów
Najlepsza z dotychczasowych kreacji
nejclekawszej kobiety śwlate, słynnej

 

». u. NA falath namiętności
dzimierz Gajdarów. Nad program: Najaowsza sensacjal p t „JEDEN PRZECIW

dramat w lu akt. W roli głównej niezwyciężoay bohater Ken-Maynare.

CIEBIE TYLKO KOCHAŁEM
i piękny HANS STUVE Nad program: Atrakcje dźwiękowe.

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 1-ej.

 

 

2 pokojowe mieszkanie z Wygodnie umeblowany

 

ogrodem, w
ul.

skiej. Dow. zauł. Św. Jer
ski 3m. 6 (w godz. urzę-

Wygrany los.
Niezwykły wypadek zaszedł w

ostatnich dniach w więzieniu kar“
nem przy ul. Długiej w Warszawie
4-ch aresztantów osadzonych w
spólnej-celi za podrabianie losów
loteryjnych otrzymało wiadomość,
że w czasie ostatniego ciągnienia
Państwowej Loterji wygrali 10.000
zł. Na nabycie losu zezwolił im na
czelnik więzienia Chałupka za po
prawne zachowanie się. Obecnie
aresztanci wnieśli podanie o umo”
žliwienie im podjęcia wygranej,
którą chcą użyć częściowo na ob“
ronę w proc. przed drugą instancją.

SirA

Dziś początek o g. 2-ej Pierwszy Polski Flim Egzotycz“
ny na tle pow. pref. F. Ossendowskliego

OS
PUSTYNI

 

klubowca, p.

senegalskich oraž

 

 

  

w-g głośn. pow. L. Stewensont
W rol. gl: Genialny mistrz mas

o 10.15, w dnie śwąt. g. 2-6)—

 

  
       Ogiądanie tego filmu

zaleca |się tylko IU“
dziom o zdrowem ser“

cu i silnych ner-
wach.
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Europ pra premįėMARLENY DIETRICH „cja? wyc śriac
azdł

Potężny dramat w 10.akt. W roli głównć
ulubiony amant, bożyszcze kobiet Wi

DZIESIĘCIU". Sensacyj?)

 

roli głó,w
urocż%wnej

—

nad pańską książką pla
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DOM HANDLOWY wygodami (gaz, centralne pokój z telefonem i ła- kałam:..

K. R Y M K I E Ww i c Z ogrz.) do wynajęcia. Do- zienką do wynajęcia te- — O, to dla mnie par

WILNO, A. MICKIEWICZA 9 wiedzieć się: Mostowa lefonować 14-78 (2 — 4). dzo pochlebne, jako

a 3-a m. 26. u dozorcy.  Ofiarna 4, m. 1. 536—i autora.
Nadszedł już transport 541—1 Nejlepsze Jezemskiego __ Tak, bo ten п®

a A ——————-— Куирпо lampki i abażurki kolo- zqośny Tadzik oblał atf*
Dwa pokoje z wygodami P rowe, polecają: mentem taką piękną

у 1 osobnem a do Sprzedaż Gołębiowscy prawę

Po TO SD wynajęcia. Aože „być ’

ojżemakębmękihidziecanych | ое dAm das „Tres9
у y a m. tPłzedam ewent przyjac Be gprzedąóla 3 domy mamy

(T n zajnodniejsze na Tok 1935, wyu | MIESZKANIE odremon: więdzieć się Św,Jańska ge"ojsne | Paę D į
ance czam w najkrėlszym czasie. | towane do wynajęcia, j, Chemiczna pralnia Ku gźjęć YE owle- PRACA |

P. BOROWSKI, ul. Trocka Ni2, (róg Nie:| parter 5 pokoi światłe, czyśskiej. S12—1 qzleć się ul. Kasztanowa mezzarzennamanese
mieckiej—Kurs rozpoczyna się w sobotę 5-go | woda, ogród piętro 3 i 4 A 1 › ""'КдіУьо_] e EET BETĘ

listopada o godz. 7-ej wiecz. — Opłata 10 zł. | pokoi. Wileńska 5. 526-2 [nteres w centrum mia- godz. —lo Gospodyni poszukujeP

Zapisy wcześniej SEO OO "sta WI + sady może: na wyjeja
— - Mieszkania do wyna'ęcia niee ilna, w pełnym to- potrzebuję mleka cd Łaskawe zgłoszem”

u, dobrze prosperujący, 190 d. k 9
WZT OK RZA > =——— 4 pokoje, jasne, ciepłe daj duży dochód (Ch o 300 lit. dziennie. „poste-restante о!

| I suche Iz balkońemi, €- AŚ pedale,plsówak: Mleczarnia, ul. Tatar zicielowi dow. osob. il

| ŁKEARZE i | LOKALE |lektrycznością i kuchnią nię, wytwórnię sukien) нВАа AAB BAI, PTA
i U SU edrogo, a ž kk PA”Ls Do sprzedania Folwark Potrze b ni

1——— Ad Wil W Markucie m. Wilno cały rutynowani agenci 4

Ir. Blumowicz Klub Pokój dobrze umeblo- E jo "393 z obszar, lub parcele ne rozpowszechniania Kl

Choroby weneryczne, Pr. wników wany Z wygodami (mo- — ——— 19 TT * dogodnych warunkach. szonkowej Encyklope

i moczopłciowe. a żna z obiadzmi, wydaje Do sprzedania ładny dom ; e się do wła- Popularnej. Stały za

poszukuje w śródmie- się dla solidnych Por- nowy, drewniany, 3 mie- cicielki majątku Marku- bek zapewniony. Zgłś
szać się od godz. 16
18. Ul Aleja Róż 4, m
lub Filarecka 29 m.

554—0

cie w miejscu. 544—0 0

Kalwarvi- Sgrzedaje się lustro
trem> | samowar.—tam-
że wydaje się pokój u-

 

 

tel. 19—25 godz. 1(—17. nejęcia 2 pokoje z ku- dowych) Pośr. yklucz.
—00 i w śródmieściu.ted i ‘, ""Ё"’"‘"" Dąbrowskie- Potrzebna —siuiąca

Duos РУ!С dozorcy Kaszta —————— go 5, m. 1. 545-0 owszystkiego zgłaszać 5,
* - iani ь ulica św. Piot. 1

Mieszkania Lpra dil Ołaoik< Garnitur mebli miękkich wła 13.  _ 547—09
i pokoje Pokój do wynsjęc'a. Ul. 10 — 2. AIG ae ul. Piasko- 4

Pańska 27 m. 1, róg Mon — AL 553—0 O Inteligentna wychow2*

Do wynajęcia S-cio po ONsNe|SÓD? Okazyjnie sprzedam ka“ Kr ros 02 jesiono. 77! znojąca treblowih
kojowe mieszkanie świe- Mieszkanie pięciopoko- rakułowe palto, W. Po- wych kilka kupię. Oferty metodę poszukuje poś

żo odnowione ze wszel- jows  odremontowane, hulanka22, m. 6. 510—1 w Redakcji dla Ś. S. dy umie szyć, może &'
kiemi wygodami. Wiłko-‹ sloneczne, wszelkie wy
mierska 5-a, 511—1 gody, tamże irzechpoko-

Jowe wygody. Zakreto-
wa 11. Dozorca wskaże

549—0 o

WERE

 

Mieszkania z 6 i 3 pok. z
wygodami do wynajęcia.
Ul. Jak. Jasińskiego 7.

. 524—1

raz

— Co się stało? Czy go zabrano? A może jest
właśnie w drodze do zasadzki policyjnej? W, każdym
wypadku nie było nic do zrobienia. Doktór ruszył w
powrotną drogę. W tamtą stronę nie czuł żadnego
zmęczenia, teraz ledwie się trzymał na siodełku.

Dlaczego go nie śledzono? Teraz zdał sobie
sprawę, że ogarnięty paniką postąpił bardzo nieroz-
ważnie. Napewno policja miała dom na oku i widzia-
ła, że wyszedł, ale widocznie nie uważała za po-
trzebne posyłać za nim szpiega. Z tego wynikało, że
Harry dostał się już w jej ręce.

„Wrócił do domu i w korytarzu spotkał się oko
w. oko z policjantem mundurowym. Z jakiejś racji
widok tego gościa przywrócił mu w mgnieniu oka
pogodę ducha i odwagę.
— Czy mogę zapytać, co pan tu robi — zapytał

uprzejmie.
Drzwi stołowego pokoju otworzyły się i w pro-

gu stanął sierżant Hawker.
Może pan pytać o wszystko dopuszczalne —

oznajmił energicznie. — Mam rozkaz przeprowadze-
nia rewizji w pańskim domu.

Thornton uśmiechnął się i skłonił drwiąco.
— Sądząc z pańskiego porywczego zachowa

nia — rzekł — doznał pan dziś zawodu.
Hawker odkłonił się z wyraźnym szacunkiem.

 

Żakiet karakułowy duży
kołnierz soboli, mufkę о-

ortjery

sprzedam. Oglądać od g.
12 — 5 pp. ul. Piaskowa

 

551—1 o zająć domem. Skromny
wymagań, chętnie we

dzie. Poważne świadeć

в twaI refer, ul. Królewsk”
Wzruszający poemat. 5—14 m. od 12 do 6"

542—1 — Czy uwierzy pan, że gó

AA Touchć — odpowiedział, — Tymczasem je
żeli pan chce zostać sam, to proszę. SkończyliśmY
już z jadalnią. 4

pluszowe

" ROZDZIAŁ XXIV.
Eryk Godłrey spędził noc poprzedzającą jazdė

do Cotsham w Wolverhampton. Miasto znajdow2
się niedaleko jego celu podrėžy i bylo na tyle dužė
że wizyta Daimlera nie mogło wzbudzić żadnej set
sacji. Zanocował w małym, kupieckim hotelikudość
daleko od garażu, w którym zostawił maszynę. |

Z natury gadatliwy i skłonny do bratania S
z ludźmi wszelkich klas, zaznajomił się odrazu z jl
ku komiwojażerami, stojącymi w hoteliku. Jede
z nich jechał następnego dnia do Kidderminsteru, t
jest do miejscowości położonej na połowie dra
między Wolverhamptonem i Cotsham.
. _ Godtrej, rozweselony dobrem jedzeniem i cief,
iem, zaproponował mu przyjacielsko, że go podwić
zie swojem autem. „Kupczyk zgodził się z radość)
i Eryk poszedł spać, nie przeczūwając, že ta mal?
uprzejmość zdecyduje dla niego między klęską i wy
graną.
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