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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,
zagranicą 8 zł.

za wiersz millm. przed tekstem | w tekście (6 łamowe) 35 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 28 gr. Ogioszenis
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 2% proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmłientane.
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Kr. 80187.  
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Światło wielkiego wWiina w Kinach.
Z wędrówki po przybytkach X muzy

INTRODUKCJA.
Najpierw małe wyjaśnienie w ce |

iu uniknięcia rozczarowania.

Otóż, -— nie chodzi tu o zaspo-

kojenie ciekawości czytelnika i

zwłaszcza miłych czyteln'czek, w
przedmiocie (jak to pięknym stylem

opiewają urzędowe papierkij poinfor

mowania © najbliższych przebojach

sezonu. Nie należy się tu spodzie-

wać żadnych rewelacyj z za kulis

X muzy, uawet z terenu wiieńskie-

go. Niniejszego cennego, skądinąd

reportażu nie rozjaśnią swem docze”

snem światłem żadne gwiazdy filmo-

we.
Nie będą więc nas obchodziły

programy па najbliższy okres, ani ta

iemnice prywatnego życia Holly-

woodu, ani boska Marlena, ani Craw

tord. Obojetną nam będzie chwilowo

nawet rodzima produkcja fiimowa z

Norą Ney, Eugenjuszem Bodo i stale

młodzieńczą, stale uroczą, stale nie-

winną, wiecznie urodziwą poiską fil-

mo - divą Jadzią Smosarską.

Nie będziemy wszakże nudzić a-

ktualną, zresztą, kwestją społecznej

roli kina..
Chodzi a co innego,
Chodzi o rzecz na którą nie zwra

«ca się uwagi, tak jak zwykle nie za-

stanawiają nas rzeczy proste, pow-

szechnie pospolite, właśnie przez

swoją prostotę. Pomówimy iu o tem,

bez czego nie do pomyślenia jest sa-

mio istnienie kina. O pewnym ele-

mencie twórczym, tak silnie związa-

nym z istotą kina, z jego pojęciem,

jak światło ze słońcem.

wien konsumenta. Światło z elefro- prąd większe kina płacą miesięcznie go wojewcedztwo

około 1.200 zł., a w zimowe miesią-wni wileńskiej jest jak promienie

zatwierdziło

która
nie

! taryfy elektrycznej,zwyżki
Roentgena, które prześwictlają kie-| ce jeszcze więcej, przeciętnie około;miała wynosić około 1 zł. 07 gr. za

szenie właścicieli przedsiębiorstw i

prywatnych abonentów.
Jeśli się okaże, że abonent po-

trzebuje swiatła bardzo dużo, że

mógłby go zużytkować jeszcze wię-

cej, natychmiast swoista kalkulacja,

dziwna kalkulacja, typowo wileńska

kalkulacja, zamiast obniżyć, jak to

bywa przy dużej konsumcji, kombi-

nuje fachowo:, :
—Potrzebują dużo prądu? Moc

światła? Dać, dać, ale łup.ć, łupić

skórę, niech płacą bez zmiany, roz-

szutniki, marnotrawcy. Żadnych ra-

batów.
Ale wróćmy do kin. Kino bez

światła nie może istnieć Kino nie  

12 — 15 proc. Po podatku magi-

strackim, jest to najboleśniejsza po-

zycja, Prawie połowa wpływów brut

to idzie więc do kas magistrackich.

Druga połowa pozostaje na wynaję-

cie filmów, na koszty handlowe i ad-

ministracyjne, opłacenie „personelu

iokalui t. d. No i przecież musi być

jakiś zarobek... W, perównaniu z in-

nemi miastami kina wileńskie dla e-

lektrowni miej.kiej są jak dojne kro-
wy.

— Więc czemuż nie protestuje-

cie?

— Niech pan zaczeka. Wszystkie

elektrownie w Polsce podlegają kon

troli rządu. Elektrownia wileńska

może także istnieć i bez reklamy. posiada stanowisko uprzywilejowa-

Reklama bkina — to przedewszys:|ne, bo zbudowana była przez magi-

kiem również światło. Nędzna latar- strat przed wojną. Ale projekty ta-

mia przed wejściem raczej tylko zniejtyf muszą uzyskać zatwierdzenie

| kilowatgo:lzinę, I co pan powie? Ra-

da Miejska wpadła na pomysł. Wy-
nalazła jakiś paragraf w ustawie sa-

młorządowej i sama ustaliła taryfę

„zaokrąglając” ją jeszcze do1 zł. 10

śr. za kwś. Na podstawie owego pa-

ragrafu Województwo musiało za-

twierdzić. Płaciiiśmy po 1 zł. 10 gr.
Dopiero niedawno po ostrej walce,

w której nawet władze nadzorcze

były po stroniz przedsiębiorstw ki-

nowych, Magistrat obniżył cenę do

85 gr.

— No, więc poszli wam na rękę.

— Jak mieh nie pójść ra rękę,

kiedy jest kryzys, kiedy całe życie

w ten sposób , idzie na rękę', wszyst

ko tanieje A mimo to płacimy za
światło od 50 proc. do 80 proc, a na”

wet i 100 proc. drożej w porównaniu

z innemi miastami, i 
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NŁODZINIERZ PIKIEI
WILNO, WIELKA 7. TEL. 11-55

SUKNA
FUTRA

BŁAWAT
OSTATNIE NOWOŚCI — CENY NISKIE.

LLA
zbrojenia Rzeszy niemieckiej

PARYŻ (Pat). Duże zaintereso- miast 100.000 armji i 40.000 poli-
wanie wśród członków kongresu cjantów, jak stanowi trakiat wersal-
„Alliance democratique" w Arras ski, Rzesza ma 400.000 zawodowych

wywołał reterat deputowanego Gel- żołnierzy, do czego należy dodać

O
O
O
O

Щ
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 Pomówimy właśnie o świetle.

j
DYGRESJA LIRYCZNA, |

Staje nam.w wyobraźni miasto

wieczorem Dla wyrazistości jednak.

i pękności obrazu pomyś!my nie o

Wilnie, ale o przeciętnem mieście

europejskiem.

Zalane. światłem ulice, witryny

tonące w powodzi światła, taneczna

orgja neonowych reklam, które po-

rywają wzrok bogactwem kolorów,

wiszące lamipy na wysmuklych stu-
pach, niczem księżyce, uczepione

wysokich masztów. Tempo wielko-

miejskiego życia, — szybkie, ruchli-

we, gorączkowe.

Gdy pogasną światła sklepów,
tempo zaczyna tem silniej pulsować

w cukierniach, teatrach, ikimach.

Reklamowe światła lokali, w któ

rych tętni życie miejskich wieczo-

:ów, wabią, ciągną i nadają zewnę-

trzny polor i ton, Rzęsisty, inten-

cywny blask białego światła nad mia

stem uintensywnia wieczcrne życie,

świadczy o silnem tempie.

Możnaby bez obawy przesady.

rzec, że natężenie życia miejskiego

jest wprost proporcjonalne do zuży-

wanej energji swietinej. Im: więcej

światła, im ono silniejsze, powszech-

niejsze, tem większy ruch, Ruch to

jest życie. Duszą nowoczesnego

miasta jest światło. Pogaśrie wszyst

kie lampy wieczorem, a miasto zam-

rze.

Ludzie naogół unikają ciemności,

tęsknią do światła.  Psychologja

współczesnej cywilizacji dąży do

fasności, Bo światło to radość, weso-

iość, śmiech. Topsychologiczne zna-

czenie światła znane jest zbyt do-

brze, bypotrzeba się było nad tem.

U NAS INACZEJ, INACZEJ...

Znane iest, ale nie wszędzie.

Przynajmniej nie w Wilnie. W Wiil-

nie światło to luksus, za który trze

ba bardzo drogo płacić.

W/ Wiluie światło to przedewszy-  sikiem przedmiot finansowej kalku-

lacji magistratu i ciężkich zmart-

chęci. Ciemna spelunka to atrakcja
dla snobów i degeneratów, albo dla
prawdziwych apaszów. A pod tym

względem (Wilno, to miasto bardzo

dalekiej jeszcze przyszłości. Snobów
i degeneratów: jest nie więcej, niż a-

paszów, to znaczy, że, jak dotych-

czas, Wilnu nadaje ton człowiek nor
malny. i

A człowiek: normalny 'o pęd do
światła.

Psu na budę nie zdadzą się naj-

piękniejsze fotosy, jeśli nie będą na-

leżycie oświetlone.
Pies z kulawą nogą nie zajrzy do

kino - teatru, jeśli przed niem nie

płoną jasne latarnie. Kto będzie z

przyjemnością siedział w ciemnej

poczekalni kina, -w której oszczęd-

uem, do skąpstwa oszczędnem świet-

le nie można rozpoznać wiszącej

Grety Garbo od Konrada veidta?

To są żarty, to jest żartobliwe u-

jęcie dramatycznego tematu, ale te-

mat jest naprawdę poważny.

WI! Warszawie wszystkie kina

oświetlone są znakomicie. Reklamo-

we światła płoną jaskrawo do koń-

«a ostatniego seansu, 'to znaczy do

godziny 1-ej w nocy. Czy wadział kto

jakie kino w Wiilnie, któreby paliło
światła narewnątrz dłużej, niż do go-

dziny 10 i pół? Z rozpoczęciem

ostatniego seansu gasi się światła,

oszczędza się, Czemu?

Czemu poczekalnie wileńskich

„kin i to pierwszorzędnych, to jakieś

„akazane lokale, w których „przy-

ćmionem'' świetle ot, tylko patrzeć,

jak wszyscy oddadzą się... nałogo-

wemu paleniu opjum?

Czemu w jednem z najlepszych

kin, tak zwany pokój do palenia, —

nie opjum, — ale zwykłych monopo-

lowych papierosów, jest stale ciem-

ny?
GORZKIE ŻALE,

Tak rozmysiając, nie wytrzyma-
łem i rozpocząłem peregrynacje od

kina do kina. Z punktu zajechałem
kiniarzy tak:
— Dotychczas mówiono, że sy-

tuacja kin jest ciężka, ale panom wi-

docznie świetnie się powodzi?

— Poczem pan tak sądzi? — py-

tali,
— Po tem, že panowie ukrywa- |

ciesię w cieniu. Po tem, że u was

jest ciemno,
wam na reklamie na ściągnięciu pu-

bliczności...
Patrzyli na mnie bez uśmiechu,

Nie odpowiadali nic, tylkn otwierali

szuflady biurek i wyjmowali z nich

rachunki elektrowni.
Mówili:
— Miesięczny obrót wynosi od

10 do 12 tysięcy. Z tego magistrat
zabiera około 34 proc. Za zużyty

władz wojewódzkich, Razu pewne- (Dalszy ciąg na str. 2-ej).

EEKSŪRIL. 

 lie, poświęcony sprawie zbrojeń nie-,
| tarnych, w tem 600.000 przeszkolo-
|mych, Całość efektów gotowych do

mieckich.  Deputowany podkreślił,
ze Francja nie jest najlep'ej uzbro-
jonem państwem w Europie. Niem-
cy myślą o rewizji traktatów i w
tym celu prowadzą zbrojenia. Za-

 

Projekt zmian w konstytucji Francji
przyjęty przez Radę gabinetową.

PARYŻ. (Pat). Havas donosi: Kry- | W. ten sposób rada ministrów w
zys ministerjalny, który onegdaj ra-| całości uchwaliła projekt premjera
no wydawał się jeszcze zupełnie | Doumergue'a, przewidujący m, in.

możliwy, onegdaj wieczorem uważać|nadanie artykułowi 5-mu ustawy
można było raczej za załagodzony. | konstytucyjnej brzmienia następu-

Posiedzenie rady  gabinetowej| jącego: „rezydent republiki może
miało charakter patetyczny.  Na| rozwiązać izbę deputowanych przed

wstępie zabrał głos premjer Dou-| upływem jej ustawodawczej kaden-
mergue, odwołując się do poczucia| cji. Podczas pierwszego roku trwa-

narodowego i wskazując na koniecz-| nia kadencji izba może być rozwią-
ność jedności tak niezbędnej dla| zana tylko za poprzednią zgodą se-

stytucji, przedstawiony przez pre-
mjera Doumergue'a.

Narady polityków radykalnych
przeciągnęły się do późnego wieczo”
ra. Po zakończeniu obrad min, Her-
riot oświadczył, iż spodziewa się, że
proponowany tekst zostanie przy”
jęty na posiedzeniu rady ministrów.
Minister Herriot zapewnił, iż posia-
da wszystkie dane ku temu, aby za”
chować optymizm.

42.500.000 członków organizacyj mili-

boju wynosi 2.980.000. Do tego trze-
doliczyć rezerwę w liczbie

700.000 żołnierzy i drugą rezerwę w

liczbie 41.000.000 żołnierzy. Dalej

Rzesza ma 4.000 przeszkolonych pi-

iotów i 1.000 eskadr do bombardo-
wania, skłodających się z 1.500 sa-

molotów, mogących rzucić 200 tonn

materjałów wybuchowych na Paryż
& 500 tonn na miasta bardziej odda-
lone. W przeciwieństwie do tego
Francja zmniejszą okres służby woj”
skowej, zredukowała liczbę ofice-
rów i żołnierzy. Natomiast granice
Francji są chronione systemem no-
woczesnych  fortyfikacyj. Referat
deputowanego Gellie wywołał na
członkach kongresu duże wrażenie.

LONDYN (Pat). „Eveuimg Stan-
dard' w depeszy własnego kores*
pondenta donosi z Genewy, że ma
informacje co do tego, jakoby rząd

Widocznie nie zależy, „ośw. y t
i nowi już maximum ustępsiw, wobec 

Francji w chwili obecnej.
Po przemėwieniu premjera Her-

riot przedstawił względy, które
wpływają na zgodzenie się mini-
strów radykalnych со do przyjęcia
projektu Doumergue'a.

„Z kolei min. Laval poparty na
wstępie przez marszałka Petain
wskazał na ciężką sytuację w polity”
ce zagranicznej, wymagającej
Francji stałego rządu, możącego ze
skutkiem prowadzić pertraktacje
dyplomatyczne.
W końcu rada gabinetowa przy-

jęła jednomyślnie projekt premjera:
Doumergue'a, Minister Herriot oraz
pozostali ministrowie radykalni za-
strzegli sobie jeszcze ostateczne
przyjęcie projektu Doumergue'a,
W každym razie min, Herriot

spodziewa się przezwyciężyć waha-
nie swoich towarzyszy partyjnych,
udowodniwszy, że projekt premjera
pozwala na zachowanie wierności

| doktrynom radykalnym.

PARYŻ (Pat). Piątkowe obrady
gabinetu trwały trzy godziny. Pre-
mjer Doumiergue bronił swego pro-
jektu rewizji konstytucji, nie wyka-
zując żadnej skłonności do ustępli-
wości. Premjera Doumerżue'a po-
parł minister Tardieu. Minister Her-
riot kategorycznie przeciwstawił się
punktowi projektu, dotyczącemu roz
wiązania izby. Przedłużającą się
dykusję przerwał minister spraw za-
granicznych Leval, proponując, aby
w obliczu poważnej sytuacji zasadni-
czą decyzję odłożyć do soboty.
"Wniosek ten przyjęto. Bezpośrednio
po dyskusji rady gabinetowej, mini-
ster Herriot zebrał ministrów rady-
kałów, w celu opracowania formuły
kompromisowej. Nad sprawą tą
obradowano do późnej nocy. Na so”
botniem posiedzeniu rady ministrów
Herriot przedstawił nowy wniosek w
sprawie projektu, dotyczącego roz-
wiązywania izby. Premjer Doumer-
gue oświadczył, że projekt jego sta-

czego na żadną zmianę zgodzić się
nie może. Projekt poddano głosowa-
niu. Większość ministrów wypowie-
działa się za utrzymaniem w re-
dakcji premjera Doumergue'a pun-
ktu spornego, to jest punktu, przy”
znającego prezydentowiprawo roz-
wiązywania izby. Przeciw temu
punktowi śłosowało 6 ministrów ra-
dykalnych Inne punkty projektu
Doumergue'a przyjęto jednomyślnie.

natu, W ciągu następnych lat ka-
dencji prezydent republiki może roz-
wiązać izbę bez uprzednicgo odwo-
ływania się do senatu,“

Dalsze punkty projektu Doumer-

gue'a ustalają m. in. uzupełnienie
art. 4-go ustawy konstytucyjnej w
sposób następujący: „Wszelkiego ro-
dzaju nieusprawiedliwione iub doko-
nane na podstawie zmowy porzuce-
nie służby przez urzędników pociąga
za sobą zerwanie umowy, wiążącej
ich z państwem”,

Następnie jeden z punkiów pro-
jektu Dumergue'a przewiduje uzu-
pełnienie art, 8-go ustawy konstytu-
cyjnej w tem sposób, że żadna pro-
pozycja wydatków poza inicjatywą
rządową nie może być przyjęta bez
uprzedniego uchwalenia przez obie
izby odpowiednich dochodów na po-
krycie tych wydatków. Następnie,
o ile budżet państwowy nie zostanie
uchwalony przez obie izb; do dnia
i. L, prezydent republiki może pro-
rogować w drodze dekretu, uchwa-
lonego na radzie, budżet poprzednie-
żo okresu.

Po posiedzeniu rady ministrów
prezes radykałów Herriot oświad-
czył dziennikarzom, że ministrowie
radykalni zastrzegli sobie swobodę
głosowania nad punktem, dotyczą”
cym rozwiązania izby. Uchwała ra-
dy ministrów była przyjęta w kołach
politycznych z dużą ulgą. Plany pre-
mjera Doumergue'a idą w tym kie-
runku, aby projekt rewizji konsty“
tucji zgłosić dopiero po uchwaleniu
przez izbę prowizorjum budżetowe-
$o na okres trzech miesięcy. Po za-
iatwieniu sprawy prowizorjum bud-
žetowego rząd wystąpi z wnioskiem
zwołania zgromadzenia naiodowe$o,
a następnie przeprowadzi dyskusję
nad budżetem na rok 35. Tego ro-
dzaju kolejność prac parlamentar-
nych nasunie niewątpliwie duże tru-
dności, jednak rząd usilnie będzie
trwać przy kolejności proponowa-
nych obrad i w związku z tem pre-
mjer. Doumergue prawdopodobnie
postawi sprawę zauiania.

PARYŻ. (Pat). Havas donosi:
Minister Herriot po zakończeniu ob-
rad rady gabinetowej zwołał do swe
$o mieszkania ministrów radykal-
nych, wchodzących w skład gabine-
iu Doumergue'a,

Na zebraniu dano dokładne-
mu zbadaniu projekt reiormy kon-  

PARYŻ (Pat). Giełda zareago-
wała na uchwałę rady ministrów
zniżką kursów papierów. państwo-
wych. „Iniormation* twierdzi, że
siery giełdowe pozostały pod wra-
zeniem iaktu, że decyzja rady mini-
strów nie została powzięta jedno-
myślnie.

niemiecki natychmiast po plebiscy-
cie w Saarze zamierzał ogiosić pu-
blicznie, że Niemcy nie czują się
więcej związane rozdziałem 5-tym
traktatu wersalskiego, któ.y zawiera
postanowienia, ograniczające zbro-
jenia Niemiec, a równocześnie Niem-
cy mają ogłosić, że powracają do
Ligi Narodów. 

 

* Га e © . ® e.

Wyroki śmierci w Hiszpanii.
PARYŻ, (Pat). Z Madrytu dono- z których treści wynika, że organi-

szą: Premjer Lerroux potwierdził ,zacja anarchistyczna postanowiła
wiadomość o aresztowaniu członków |ogłosić strajk generalny w wypad-
komitetu rewolucyjnego w Turonie |ku wykonania choćby jednego z
w. Asturji. wyroków śmierci wydanych na po-
„Premijer Lerroux dał do zrozu* |wstańców.

mienia, że w związku z tem zostaną

Doktor A. OINCZ
prawdopodobnie wydane liczne wy-
roki śmierci przeciwko rewolucjoni-

przeprowadził się, ul, Mostowa 7 m. 6.
godz. przyjęć 10 — 12.

 

 

stom z Turonu, co stawia rząd w
bardzo przykrej sytuacji,

MADRYT. Pat. Policja w Barce-
lonie wykryła wielki skład ulotek,

DdUNI KESRAKTINIAIIKOSSERWEOLGI

Eksploatacja magistrali węglowej
Sląsk—Gdynia.

ITelefonem od własnego korespondenta.f

WARSZAWA. Z Paryža nadchodzi wiadomošė, že podczas posie-
dzenia Rady Towarzystwa polsko-francuskiego, zawiadującego magistralą
węglową (Sląsk—Gdynia), osiągnięto porozumienie pomiędzy stroną pol-
ską a francuską. Na mocy tego porozumienia eksploatację magistrali
węglowej z rąk Polskich Kolei Państwowych przejmie Towarzystwo,
które zakupi tabor kolejowy magistrali za сепе 100 miljonów franków.
Był to podobno warunek, stawiany przez stronę polską, którego strona
francuska nie chciała akceptować. Przyjęcie tego warunku oznacza od-
prężenie w stosunkach polsko-francuskich, sprawa ta bowiem była po-
ruszana w rozmowach za pobytu ministra Barthou w Warszawie, kiedy
także poruszano kwestję drugiej raty pożyczki francuskiej. Jak wiadomo,
ta druga transza pożyczki nie została dotychczas uiszczona.

Nie jest wykluczone, że'w konsekwencji powyższego porozumienia
będzie również uregulowana sprawa wpłaty drugiej raty pożyczki.

Przymusowa „kuratorka“ w Z, P. ©. K.
. ITelefonem od własnego korespondenta.) :

„WARSZAWA. Jak wiadomo w sanacyjaym Związku Pracy Obywa
telskiej Kobiet toczyła się wojna z powodu wyboru nowego zarządu z p.
Moraczewską na czele przeciw posłance Jaworskiej. Wobec tego, że za-
targ nie dało się załagodzić, władze administracyjne mianowały: „kura-
torkę” przymusową w Z. P. O. K. w osobie dr. Anny Pohoskiej, żony
wiceprezydenta rn. Warszawy.

Zwolnienie hr. Noikena.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Aresztowany w związku z nadużyciami, popełnione:
mi w zarządzie dóbr zmarłego śp. Jakóba hr. Potockiego głośny w War-
szawie „baron* Nolken został zwolniony z więzieni.ia sh y ęzienia prewencyjnego za
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NOOO ltal 0 Zprasy.- | Ks. prymasHlond.|Świątło wielkiego Wilna w kinach.
. chodowych jest nadal ujemna, 2 jaka taka przybędzie do Neapolu prymas Pol- (Bokończenię z 1-€j strony).

Faszyzm włoski święcił 28-go| Ujemna „dynamika* dochodów | nie może usprawiedliwiać podwyższenia do- ski Ks, kardynał Hlond w t-wie bi- HISTORJA Z PRĄDEM rza. Pozatem jest to niesprawiedliwe.

października 1934  dwuażstolecie i ch. ogg] badów stacki W prelimatace ле 1OSWYKEpÓW LL" księży. polskich, którzy ZMIENNYM, Trzeba przyznać, że mayistrat to
NE czakwd AS „Kurjer Poznański* analizuje 1935/36. ,brali udział w kongresie euchary- Trzeba ле ЕЕ > ki zwi w zedliebi
swyca rządów I sweśo ćz.c:a Odro-| _emówienie premiera Kożłowskie- Charakterystycznem jest że pra- stycznym w Buenos Aires. OZZIE OO dp PZeJRO"0T
dzenia i odnowienia życia lalji. Tyl- $0 od strony dochodowej i bynaj-; sie sanacyjnej jakoś nie spiesznozo- 58 dekretów żywa irzy rodzaje prądu: reklamo-| ca.  Kiniarze próbowali inierwenjo-
ko dwa prądy współczeste rozmia-| mniej nie podziela optymizmu p. | mówieniem mowy prograriowej sze-| с wy, oświetleniowy i do motoru.| wač, prosiė o obnizenie ceny owej

rami swemi mogą z nim wspoizawo

dniczyć: bolszewizm, starszy odeń o

pięć lat w opanowaniu Rosji, oraz

macjonal-socjalizm, młodszy odeń o

dat dziesięć w dojściu do steru w

Niemczech. Faszyzm włoski, który
swój marsz na Rzym z 28-ge | ier

nika 1922 podjął jako pizeciwień-
stwo bolszewizmu i obronę przed
nim, a od niemieckiej swoistości na-

cjonal->ocjulizmu stale się odżegny-

wa, pozostaje zjawiskiem "drębnem

: jedynem w swej istocie i w swym

sposobie. NOA
Przeciwieństwo bolszewizmu i ia

szyzmu jest podstawowe.  Bolsze-

wizm zrywa z przeszłością, czyli z

cywilizacją dotychczasową naszego

świata, a w niej z jej wysazem naj-

głębszym i najpotężniejszym, t. j.

chrzścijaństwem  Faszy:m kroczy
pod znakiem ochrony tej cywilizacji,
której Rzym był ogniskiem, przez

umocnienie jej wśród kotłowań ży-

cią nowoczesnego.

Nietylko wysokość Alp dzieli na-

cjonal-socjalizm miemieck: od  ia-

szyzmu włoskiego, lecz także cała
głębokość różnicy między duchem ła

cińsko - "symskim a duchem  ger-

mańsko - pruskim. Liczue wybuja-
iości nacjonal - socjalizmu, aż do na-

(wrotów ku pogaństwu rzucone na

bardzo mgiiste tło pojęć i pra-pojęć

tego ruchu nowo-niemieckiego, obce

są faszyzmowi którego zapał nawet

oddychać może jednak tyiko w po-

wietrzu jasności i trzeźwości. Dlate-

go też faszyzm włoski zawsze był

znacznie powściągliwszy w przyzna”

waniu się do pokrewieństwa z nacjo-

nal-socjalizmem niemiecki, niż na-

odwrót, a gdy po zbrodn, wiedeń-

skie z 25-go lipca r. b. zaczęto słowa
prawdy mówić bez ogródex, p. Mus
solini powiedział w Bari 6-go wrze-

śnia r. b.:

— Trzydzieści wieków dziejów

pozwaia nam spoglądać 7 wynio-

słem politowaniem na niejakie dok-

iryny z poza Alp, wysuwane przez
potomstwo plemion, nie zaających

pisma dla przekazywania świadectw
swego życia, śdy Rzym: miał Cezara,

Vingiliusza : Augusta.

Różni się faszyzm od iego czy o

wego jedyrowładztwa, lub panowa-

mia jednej grupy, oparciem o naród,

stawianiem pojęcia narodu na czele

życia zbiorowego budowaniem na po

czuciu godności i na szlacnetnej du-

mie narodu, U źródeł jego sączy się
odrodzieńczy prąd Corradiu ego, na

rodowca i katolika, który znakomi-
tą swą twórczość pisarską już przed

wojną poświęcił myśli rarodowej.
Faszyzm nietylko nie zna hasła wyż-
szego niż narodowe, ale też obok

miego niema miejsca na inne stron

nictwo narodowe, bo on sam jest

właśnie obozem narodowym.
Wyrazem tej dążności do oparcia

c naród jest przynależność do ujęte-

go wkarbyfaszyzmu nie!tyiko roz-

legła, ale ciągle i szybko rosnąca.

Od spisu dorocznego z 9-$5 czerwca
1933 do 9-go czerwca 1934 Wzrosła

liczba członków zwartej żrupy t.zw.

tasci d: combattimento z 1099.626do

1.537.933, czyli o 438.307 w jednym

roku, a liczba ogólna we wszelkich

zrzeszeniach faszystowsk'ch wzro-

ма z 4.581.642 do 5.594.303, czyli o

1.012.721 w jednym rokui Dodać
@о tego tr”eba 4.327.231 dzieci i mło*
dzieży, objętych dziełem. wycho-

wawczem Opera Balille, w czem 2!/2

milj. męskiej, a 1,83 milj. żeńskiej.

Myślą przewodnią nie jest tu stały

przywilej niektórych czyli t, zw.

swoich

Drugim rysem naczelnym faszy-
zmau jest przewaga pierwiastka dzieł

«lokonanych nad pierwiasikami wta-

dania. W ciągu swego 12lecia fa-

szyzmu pedjął wielkich rokót rolnych,

drogowych, elektryfikacyjnych i td.

za 43 miljardy lirów, z czego już wy-

konanych i zapłaconych za 28 mil-

fardów 700 miljonów lirów. W tem:
że 12-ieciu podniósł w handlu mor-

slkim ilość okrętów ze 162 do 234, to-
maż z 391 tys. do 895 tvs., przejazdy
r 44 miljonėw mil do 7,7 miljonów

mil, nadto zaś od roku 193? zdobył
dla włoskich okrętów przewozo-
wych t zw. błękitną wstęgę Atlanty
iku za największą szybkość. W tem-
samem  wieszcie 12-leciu faszyzm
podniósł liczbę dzieci pobierających
naukę, wśród ogółu w wieku szkol-

nym, z 78 proc. do 89 proc., przy po-

[ 
 

premjera, opartego na rzekomo do
datniej „dynamice' dochodów skar-
bowych. Po dokładnem zanalizowa-
niu cyfr budżetu stwierdza, iż nad-
wyżka dochodów w roku bieżącym
jest minimalna i bynajmniej nie po-
chodzi z polepszenia stanu gospodar
czego społeczeństwa, lecz sprawniej
czego działania śruby podatkowej.

Nie będziemy tu powtarza!i ogólnych

krytycznych uwag o działaniu „śruby po-

datkowej. Wystarczy  stwi:rdzenie, że

przeszło połowę nadwyżki w podatkach bez

pośrednich przyniosły kary i grzywny po-

datkowe. W ioku ubiegłym źródło to dało

10 miljonów obecnie — 22 miljony. Sam

tylko wrzesień przyniósł z kar * grzywien 8

i pół miljona! W: październiku ma być po-
dobno jeszcze więcej. Opowialają w War-

szawie, że jedna tylko firma (zagraniczna)

zapłaciła tytułem kary... 11 miijonów.

Bardzo to chwalebnie, że rząd ener-

gicznie karze „kombinacje” podatkowe, ale!

takie gratki nie będą powtarzaiy się stale.

Jest to sukces chwilowy, na którym nie

można opierać optymistycznej pc'ityki bud-/

 

fa rządu.

Niewykonalne zapowiedzi.
Mowa  premjera Kozłowskiego

nie spotkała się z uznaniem.
Trudno się temu dziwić, gdyż p.

premjer niz powiedział nic nowego,
wyrażaiąc całkiem naszem zdaniem
niesłuszne przekonanie, ż: rząd zro-
bił wszystko, a teraz inicjatywa po-
winna przejść do rąk społeczeństwa,
czy tež Seimu,

Słusznie tę zapowiedź premjera
iiznaje „Gazeta Warszawska” za nie
ziszczalną

Bo rze:zywišcie
Program ten, choćby był jak najszczer-

szy, jest dla obecnych rządów niewykonal-

ny, albowiem jest zupełnie sprzeczny z ca-

lym, ich systemem gospodarczym, a w szcze

gólności takze i ze świeżym dorobkiem p.

Kozłowskiego. Przecież ostatnie dekrety

wzmocniły jeszcze i tak już przemożną in-

gerencję rządu w życiu gospodarczem. Jest

doprawdy rzeczą podziwu godną, jak można

„popadać w takie oczywiste sprzeczności
żetowej. | żeby najpierw przez godzinę mówić o

Reasumując, stwiedzamy, że gdyby nie ,wszechmocy rządu w każdej dziedzinie ży-
większe wpiaty loterji państwowej i jedno- | cia gospodarczego, żachwalać dekrety, u-
1az0we, wyjątkowe wpływy z kar podatko-| zależniając rolnictwo i samorządy od decyzji| :
wych, to dochody tegoroczne byłyby mniej-

sze od przeszłorocznych.

Z tego zaś płynie wniosek, że
dynamika stałych, normalnych źródeł do-

|
jesz rządcwych i powołanych przez nie

organów, — u na zakończenie apelować do

twórczych s.ł „narodu”.

 

| zaniem, jest

 

Oojska
LONDYN. (Pat). Korespondent

PAT-icznej zebrał u osob dobrze
poinformowanych następujące wia-
domości w sprawie oddania wojsk

o

francuskich do dyspozycji prezyden-
ta |komisj. rządzącej  Lerytorjum

Saary,
Brytyjski chargć d'affaires w Pa-

ryżu odbył rozmowę z ministrem
Lavalem, który poruszył sprawę
bezpieczeństwa na obszarze Saary i
podkreślił, że rząd brytyjski z nie-
pokojem śledzi rozwój sytuacji na
tym terenie, gdzie, zdaniem Anglii,
dojrzewa możliwość zamachu naro-
dowo - socjalistycznego. Brytyjski
chargć d'affaires podkreślii również,
że zrąd brytyjski obawia się o oso-
biste bezpieczeństwo prezydenta
komisji terytorjum Saary Knoxai
oznajmił, ze dla zapewniesia Knoxo-
wi osobistego bezpieczeństwa rząd
brytyjski wydelegował do Saarbrue-
cken 4 agentów ze Scotland Yatdu.
Rząd brytyjski uważa za konieczne
uzgodnić z rządem francuskim nie-
zbędne zarządzenia, zmierzające do.

utrzymania porządku.
Wszelkie próby zmobuiizowania|

policji międzynarodowej dia sea.
porządku na terytorjum Saary, zda-|

 
niem Anglji, nie mogą być brane pod, działać w zgodzie z postanowienia-| madzenia były zaniechane,
uwagę. Relkrutacja sił policyjnychz
rozmaitych krajów i elementów nie
może zapewnić Saarze bezpieczeń-
stwa. Rząd brytyjski uważa przeto,
ze jedynie regularne wojska są w
stanie dać A 4 į dl
utrzymania porzą i zapewnienia

autorytetu reprezentujączmu „Ligę!
Narodów prezydentowi komisji te-

rytorjlum Saary. Najbardziej prak-
tycznem, jeżeli nie jedynem rozwią-

oddanie w razie potrze”|

francuskie mogą wkioczyć
Zagłębia

Onegdaj nadeszły do Londynu
wiadomości z Berlina, iż rząd nie-
miecki kwestjonuje legalność decy-
zji ewentualnego wprowadzenia
wojsk francuskich na  terytorjum
Saary.

Uchwata Rady Ligi Narodów z
roku 1926, zdaniem rządu Rzeszy,
nie stanowi dostatecznej podstawy
prawnej dla powzięcia tego rodzaju
decyzji. Rząd niemiecki uważa po-
zatem, że obszar Saary jest tery-
torjum niemieckiem i że przekro-
czenie granic Saary przez wojska
francuskie stanowiłoby naruszenie
lraktatu locarneńskiego. Rząd nie-
miecki zdecydowany ma być w ra-
zie wkroczenia wojsk francuskich
do Saary zakwestjonować legalność
decyzji francuskiej w  trybunale
haskim oraz wezwać śwarantów
traktatu iocarnefskiego do obrony
granic Niemiec.

Ten punkt widzenia rządu nie-
mieckiego zakomunikowany miał
być onegdaj ambasadorowi fran-
cuskiemu w Berlinie.

PARYŻ. (Pat). Omawiając kwe-
stję związaną z plebiscy'em w za-
głębiu Saary „Le Petit Journal“

 

Saary.

|

WARSZAWA. Pat. Rząd złożył
jsejmowi 58 rozporządzeń Prezyden-
„ta Rzplitej z mocą ustawy, wyda-
inych na podstawie pełnomocnictw
w okresie między sesjami.

A Zatorowska ma wlan
| za kaucją 500 zł.
|  Hresztowana niedawno  działacz-
'ka społeczne, p. Helena Zaborow-
jska została zwolniona z aresztu
śledczego za kaucją 500 złotych.
Podobno decyzja śędziego śledcze-
go spowodowana została częściowem
zaspokojeniem pretensyj wierzycie-
|lek p. Z. W jednym wypadku wy-
'р spór o zwrot długu wg kursu
'dolara 8,95 w pozostałych zaś pre
'tensje zostały bądź umorzone, bądż
' nastąpiły osobne układy:

Sam fakt uwolnienia p Z. za tak
niską kaucję dowodzi, że rewelacje
o „o ogromnych nadużyciach” p.
Z., jakie ukazały się ostatnio w pra-
sie są conajmniej... przesadzone.
 

Zbyteczny wyjazd zagranicę! Zbyteczne
używanie zagranicznych wód mineralnych
i soli przeczyszczających. — Lepsze mamy
w kraju! WODA GORZKA MORSZYŃSKA
NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA są

niezastąpionym lekiem w schorzeniach żo-
łądka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłości.
Do nabycia w aptekech i składach aptecz-
nych 5441—11

 

wiedzieć, że Francja życzy sobie,
aby plebiscyt w Saarze odbył się w
całkowitym spokoju i porządku, bez
konieczności odwoływania się do
interwencji. Ponieważ interes Nie”
miec w obecnej chwili wymaga po-
koju, należy się spodziewać, że
ewentualność, której Rerlin tak się
obawia, nie nastąpi. Wszystko to
oczywiście zależy całkowicie od
Niemiec, |

Francja życzyłaby sobie, aby
kontyngenty wojskowe innych kra-
jów, jak Wielkiej Brytanji i Włoch
uwidocznity wszystkim międzynaro-
dowy charakter tej misji.

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Saarbruecken,
ze pełnomocnik kanclerza Rzeszy na

Pierwszy kosztuje wprawazie tylko

45 gr. kwś., ale na reklamę idzie sto

sunkowo światła najmniej, iocz w na-

szych warunkach też trzeba goOSZ- |

czędzać. Najwięcej energji pochłania

oświetlenie wnętrz i praca motoru.,

Zwłaszcza z prądem dostarczanym

do pracy aparatu historja jest spe:|
cjalnie pilkantna. Jak wiadomo Wil-

no posiada prad zmienny. Tymcza-

semi aparat - latarnia musi mieć wy-

łącznie stały. Specjalna pizeiworni-

ca, zainstalowana przy aparacie pro

iekcyjnym (agregat) przetwarza więc

dostarczony przez elektrownię prąd

zmienny na stały. Siła, ktora tego

dokonuje jest więc siłą meci'aniczną.

Wszystkie siły mechaniczne wszę-

dzie mają taryfy specjalnie niskie. A

iu każą bulić ta same 85 gr. za kwg.,
so i za prąd służący do oświetlenia.!

— Zaraz, zaraz... Więc z prądem

siły mechanicznej, bo ona 141 najwię

cej bije po kieszeni.

— He, he, — zaśmieli się Z nich,

— kpiny sobie robicie, czy co? Co

z was będzie za korzyść jesii za si-

ię mechaniczną będziecie tanio pła:

cić. Toż te nasz zysk najvnększy.

— Ależ, jeśli stanieje, podnie-

siemy konsumpcję.

— Tereiere kuku Znamy się na

tem. Już iepiej konsumujcie tyle, ile

dotychczas i płaćcie tyleż, co i do-

tychczas, to pewniejsze.

—Dotąd, — żalą się kiniarze, —

zasadą ekonomji handlowej było *że

większy konsument miał odpowiedni

rabat, tymczasem dla magistratu ta

zasąda to coś iak bajka o żelaznym

wilku, Chodzi mu tylko © to, żeby

torsę brać
I bierze. I płacą. Niecii spróbują

nie płacić, parę godzin się spóźnić.

sło oświet!enia : t. zw. rel-iamowym, Światełko wyłączone i szius. A to

w porządku: 85 i 45 gr. Z: prąd, zu- | przecież śmierć kina. zz

żywany przez sparat płacicie 85 gr.

— Tak. | JAK JEST GDZIEINSZIEJ.
— Ale ten prąd musici» sobie, że| Wilno iest tu w specjalnie cięż-

tak powiem, przysposobić. Zmienny| kiej sytuacji. W innych miastach ze

mi?

— Włesnemi, ale również za po-|

mocą prądu  dóstarczonego z ele-

ktrowni. Przeróbka ta pochłania

wiele enecgji elektrycznej, która się

właśnie w tym wypadku nazywa siłę

mechaniczrą, za którą skolei elek-!

trownia każe sobie płacić również

85 śr. ›

— Jnnemi słowy, jeśli chodzi o

aparat, każą wam płacić i za energję'
zużytą przy zamianie pradu zmien-|

nego na stały i za prąd który po-
chłania aparat projeścyiny,

— Tak i to nas najbardziej ot:

 
'

 

Rozwiąganie rady
w Grodzisku.

Półurzędowa „Gazeta Polska“ po-
uaje następującą wiadomośc 7 Gro:
dziska w woj, poznańskie

„Dekretem wojewody poznańskie-

 

 obszarze Saary, Buerckel, ogłosił
rozkaz do członków szturmówek i
ształet ochronnych na pograniczu:
zagłębia Saary, w którym to rozka-
zie zaprzecza twierdzeniu, jakoby
eddziały szturmówek zamierzały do-
konać puczu na obszarze Saary.

Buerckel poleca, aby od 10 sty-
cznia do 10 lutego 1935 roku w stre-
iie pogranicza o szerokości 40 km.,
noszenie uniformów, ogłaszanie ape- podkreśla, że Francja może tylko

mi Ligi Narodów, Berlin powinien

TD STATEIAE AI URTIT ESSITTERATI KITBITTAKAS

Rząd francuski domaga się
wydania Pawelicza

RZYM. (Pat). Koła zbliżone do
irancuskiej informują, że

| onegdaj o godz. 9 wieczorem  iran-
| guski chargė d'afiaires wręczył rzą-
dowi włoskiemu notę, domagającą
się wydania Pawelicza sądom iran- lanie w roku 1929,by do dyspozycji prezydenta komisji
cuskim, |wojsk trancuskich, jako będących w,

najbliższem i $ zbezpośredniem są
siedztwie, Decyzja Rady Ligi Naro-
dów z roku 1926, udzielająca prezy-
dentowi komisji terytorium Saary
prawa zwrócenia się o pomoc wojsk
aljanckich w razie bezpośrednio
grożącego niebezpieczeńsiwa, sta-
nowi dostateczną podstawę prawną
dla powzięcia stosownej decyzji.
Rząd ir: i na
siebie odpowiedzialność za porządek
na terytorjum Saary. ,

Ambasador francuski w Londynie
re sgwz a decyzję w ub.
iąte! vrytyjskiemu | ministrowi
eh zagranicznych Simoiiowi, pod-
kreślając, że rząd francuski nie bę”
dzie uważał ewentualnej akcji woj-
skowej za okupację terytorjum Saa-
ry, lecz jako zapewnienie autorytetu
Ligi Narodów,

(KBA4VIADER RATATI NSNTT VERTA EO

większeniu liczby szkół o 16 tys. a
jmauczycieii o 15 tys. Napięcie usta-

wicznego wysilku i prac, kióre na-
prawdę zmieniają wygląd kraju, jest
tam olbrzymie, świadczenia ludności

są też oczywiście duże, nie wiado-

mo i widać, na co.
Jeżeli się doda do tego poważną

próbę ustroju korporacyjnego na'
wewnątrz, a nazewnątrz zarysowują

cą się w „statnim czasie siełonność

do współpracy na rzecz zabezpie-

czenia pokoju europejskiego, niepo-

dobna nie uznać, że dzieło Mussoli-

niego będzie miało swe miejsce po-

czesne w dziejach i zaważy na na-

szem stuleciu,

Wiadomość ta wywołała w Rzy- dzać o stosunku, jaki wobec żądań!

lów, wszelkie ćwiczenia, oraz zgro-

sądom francuskim.
' wydania zamachowców. Nie uwzglę-
, dniono np. żądania Włochw sprawie
wydania sprawców zamachu na|
Mussoliniego w roku 1926 oraz za-
machu na króla włoskiego w Medjo-  Precedensy te mie mogą przesą-

go zostaia rozwiązana rada miejska
m. Grodziska z powodu nielicujące-
go z godnością rady postępowania
radnych i bagatelizowania swych
«wowiązków.
Magistrai Grodziska bezpośrednio

po tragicznej śmierci miuistra Ś. p.
rierackiego powziąt jednogiośnie u-
chwałę nazwania jednej z wic imie-
niem Bronisława Pierackiego. U-|
chwała ta powzięta była również
głosami endeckich ławników. Tym-,
czasem na radzie miejskiej radny
Mikołajczak w imieniu klubu endec-
kiego wystąpił przeciw wn:oskowi,
motywując to item, iż niema dowo-
dów, iż min. Pieracki zginął w.
związku ze swoją pracą dia Państwa
i że nieznane są motywy zbrodni.
Tego rodzaju wystąpienie wywołało
oburzenie
stwa, a wydział powiatowy zażądał,
od: rady wyłonienia komisji, któraby |
rozpatrzyła postępowanie Mikołaj-|

 

miejscowego  społeczeń-| .

zamieniać na stały. Właenemi siła- | światłem jest znacznie łatwiej. Tam

magistraty rozumieją sytuację kin,

sytuację przedsiębiorstw, idą na rę-

kę,

— Rozumiemy, — mówią kinia-

tze, — że kino to ryzrywika, Kto chce

się bawić, niech płaci. Ale przecież

trzeba znać miarę. Warszawa 'na-

przykład, przy wysokich cenach bi-

ietów sprzedaje prąd elektryczny
bardzo tario. Wystarczy porównać

taryfę, by się przekonać jakie są

różnice. I tak, Wiilno: motor—85 gr.,

oświetlenie wnętrz — tyież, prąd

„reklamowy” — 35 gr. za kwg. A

IWarszawa* motor — 25 śr. (wyraź-

nie, dwadzieścia pięć groszy!), „0-

šwietleniowy“ — 60 gr., „reklamo-
wy” — 35 gr. za kw$g, Poznań: mo-

tor — 35 gr., oświetlenie — 35 gr.

Łódź — za wszystko 40 gr. kwg. Toż

Katowice. I t. d., wszędzie ogółem o
dobre 1 i pół razy taniej.

Istotnie, takie różnice "1.4 w łeb.

— Czy pan rozumie. dlaczego mu

simy oszczędzać na świet:e? — za-
pytuje biedny przedsiębiorca kino-

, wy — My doskonale zdajemy sobie

sprawę ile ironji mieści się w tem,

że w elektro - teatrze jakiem jest ki
no, bywa ciemno, zamało jest świat-

ła. Pan myśli, że nas nie boli, gdy

widz, tak ;ak pan, przychcdzi i zdzi-

wiony, ironiczny pyta złośliwie:

„Gdzie jest elektro w tym elektro-

teatrze?" Lecz niech pan sam po-
wie, co my mamy robić? My podnie-
siemy konsumpcję, oświetlimy a gio-

rno, aie chcemy ludzkica stawek,

dostosowanych do kryzysu. — Pan
rozumie? :

— Ja — zrozumiałem.

Ktoś, kto nie zna tych rzeczy

сгаКа i wyciągnęła ocpowiednie mógłby przedsiębiorców kin uważać
konsekwencje. Na posiedzeniu rady za skąpyca burżujów, z k:ćrych na'

mie wielkie zainteresowanie, We Francji zajmą sądy wioskie, stanowią
włoskich kołach prasowych zwraca” one jednak pewne ilustracje nastro-
ją uwagę, że Włochy spotykały się jów panujących w społeczeństwie

 Stanisław Siroūski,

ze stałą Francji w sprawie'

Statut entent'y bałkańskiej.
Havas donosi z!PARYŻ. (Pat).

Ankary: Ministrowie spraw zagra-
nicznych państw wchodzących w|
skład tak zw. Ententy Balłkańskiej
podpisali wczoraj wieczorem statut
Ententy, poczem zredagowali komu*
nikat, zawierający co następuje:

Na Baikanach pokój nie jest za-
śgrożony, 'ecz o ile jest zagrożony
gdzieindziej, to koordynacja działal-
ności Ententy Bałkańskiej z innemi
czynnikami pozwoli jej pozostać pa-
nią sytuacj: na Bałkanach.

Kolonizacja japońska w Mandżurii.
MOSKWA. Pat. — Zródła sowiec-

kie donoszą o forsownej kolonizacji
wojskowej w Mandżurji, organizo-
wanej przez czynniki japońskie. Po-
za rezerwistami japońskimi mają
być, zwłaszcza w zachodniej części
Mandżurji, stworzone osiedla emi
grantów rosyjskich, zorganizowane

Niszczycieiski tajfun.
SAIGON. (Pat), Nad wybrzeżem

w pobliżu Saigonu przeszedł nie-! przeszedł tajfun przerwana.
zwykle silny tajfun, który poczynił
wielkie szisody. 250 osób, wedle do-
tychczasowych obliczeń, straciło
życie. 5 tys, domów zostało zniszczo| Pod tem hasłem zrzeszenia
nych. Na polach huragan zniszczył
wszystkie zbiory. Wiskutek wezbra-
nia rzek woda pozrywała tamy, po-
wodując powódź, Komunikacja ko-

 

włoskiem.

Rada państw Ententy Bałkań-
skiej stwierdza rozwój swoich" sto-
sunków z innemi państwami nie
wchodzącemi w jej skład

Na mocy uchwaloneśo statutu
organom  wylkonawczym Ententy
Baikańskie: będzie rada złożona z
ministrów spraw zagranicznych
państw w iej skład wchodzących.

Przy radzie będzie isiniał stały
sekretarjat. Pozatem przewidziane
jest utworzenie rady ekonomicznej.

na wzór kołchozów. Według tych
samych doniesień, kolonizacja ta
miała wywołać wielkie wrażenie
wśród chłopów mandźurskich, któ-
rzy mają masowo uciekać do Chin.
Te same żródła donoszą o licznych
ekspedycjach karnych przeciwko o-
pornym chłopom.

lejowa 0a.odaiaża,asd. który

Hencz czytać analianeję!
spo-

ieczne organizują Miesiąc walki z
analiabetyzmem. Wskazówki w Pol-
skiej, Macierzy Szkolnej, Warszawa;  Krakowskie Przedmieście Nr. 7.

miejskiej w tej sprawie radny Miko-'
łajczak dopuścił się nowego wybry-
ku, składając niesłychane oświad-
czenie przeciw wydziałowi powiato-
wemu. Te zbyt częste wybryki rad-
nych endeckich, jak i notoryczne
zaniedbywanie przez nich swoich
obowiązków radzieckich, ze szkodą
dla miasta, skłoniło ursąd woje-
wódzki do rozwiązania rady. Decy-
zję przyjęło społeczeństwo z wielką
ulgą, gdyż rządy grupy warchołów
na ratuszu grodziskim dały się mu
mocno we znaki, i

Tyle „Gazeta Polska“. Nie zna-
my bliższych szczegółów tej spra-
wy, jednak zasługuje na zaznacze-
nie fakt, że rada miejska została
rozwiązana z powodu niechęci do
zmiany nazwy ulicy.

 

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Prasa królewiecka donosi Z

Kowna, że wielki proces komuni:
styczny przeciwko 126 mieszkań-
Com Kłajpedy został ostatecznie
wyznaczony na 14 grudnia.

** Prasa królewiecka donosi, że
w Wiłkomierzu na Litwie napadnię-
to i pobito adwokata źyda Jo-
zelzona. Tego samego dnia wybito
szyby w bożnicach żydowskich.

** Rząd estoński zamówił w
stoczni angielskiej Vickersa dwie
łodzie podwodne o pojemności
600 tonn. Mają one być zbudowane
wedle najnowszej konstrukcji, spe-
cjalnie przystosowane do warunków
morza Bałtyckiego.  
 kasy.

leży drzeć skórę, ile się dr. Przy-

znam 6ię, ze chwilowo myślałem tak

i ja. Ale kiedy mi przedstawili ra-
chunki pokazali dokumenty, wyjaś-

nili tajemnice gospodarki zlektrowni,
pie mogę zię oprzeć współczuciu.

Ostatecznie, i to nie jest rzeczą

wagatelną, kino to nietylko rozryw-

ka. Już nie będę dotykał kwestji spo

iecznej rol. kina, roli, której jeśli nie

spełnia dziś, to będzie spełniać jutro,
Ale biorąc kino nawet takiem, ja-

(kie ono jest, nie można pizecież za-

pomnieć, że jest ono czyanikiem e-

Įkonomicznie twórczym, że z jego sy

tuacją, jak z sytuacją innych przed-

siębiorstw gospodarczych, wiązany
jest byt wielu tysięcy ludzi.

Wprawdzie produkcja filmowa w
Polsce nie może iść w paragon nie-

tylko ze Stanami Zjednoczonemi,

gdzie zajmuje pierwsze miejsce, ale

nie może się równać także z pierw-

szym lepszym krajem Europy Za-
chodniej a dzisiaj i Z.S.RR., bo jest

ieszcze w powijakach, ale to prze-

cież nie powinno być aržumentem

do tego, żeby to niedołężne niemo-
wlę dusić w kołysce.

Tak mi się wydaje * dlatego

nie rozumiem stanowiska magistra-
tu.

A na miejscu tych kiniarzy zam-
knąłbym budy. Niech się prześwie-

lny magistrat sławetnego grodu Ge-
dymina pomartwi. Niech wtedy
swem! światłem oświetla swoje puste

LECH. ,
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Biały Krzyż”, a jednak spotyka się zadanie przez:
wielu ludzi a wśród nich inteligen- a) krzewienie oświaty w wojsku,
tów, którzy nie wiedzą czem jest b) dostarczanie kształcącej ducha
organizacji „Polski Biały Krzyż” i iektury,
co ona robi. i <) wytwarzanie

Trudno uwierzyć, że naród, któ- skiego w świetlicach.
ry zeznał tyloletniej niewoli, odzy- _ Dziś, gdy postęp z zawrotną
skawszy n'epodległość nie rozumie, szybkością kroczy naprzód, gdy siła
iż chcąc vtrzymać tę niepodległość, ustępuje przed rozumem, winniśmy
musi się scementować tak, by o tę wytężyć nasze starania, by rozwój
zaporę rozbiły się wszelkie zakusy życia intelektualnego wśrod wojska
naszych nieprzyjaciół. Organizacje o kroczył drogą postępu, bo nie siła
ogólno - państwowym charakterze zwycięża, a inteligencja żoinierza.
są właśnie tym cementem i te orga-|  Niechże więc społeczeństwo nie
nizącje winien popierać każdy, komu: tylko zewaętrznie okazuje swe uczu
miły jest własny dach nad głową |cia dła annji, ale przez poparcie tej

Gdy widzi: się: niejednokrotnie” organizacji niech da głębszy dowód:

życia towarzy'

Polski Biały Krzyż.
Kilkanaście lat istnieje „Polski „Poiski Biały Krzyż” spełnia to!

Krach akcji
W. Wilnie, podobnie jak i w in-

nych miastach polskich, przy popar-
ciu Banku Gospodarstwa Krajowego,
w ciągu ostatnich lat kilku zorgani-
zował się szereg spółdzielni budo-
wlanych. Członkowie tych spółdziel-
ni, jak np. Antokolskiej, Spółdz.
Urzędn. Państw., Wil. Koionji Kole-|
jowej, „Nowy Dom“, „Zgoda“ itd.,'
przeważnie urzędnicy, nieźie sytu-
owani w latach 1927—28, oraz po-,
siadający naówczas pewue —  po*|
ważne jak na obecne stosunki —.|
oszczędności, zdecydowali się przy-|

DZIENNIK MILEABSKI

„Nieogiędne Kredyty Banku 60sp. Krajowego.

budowlanej.
ni mieszkaniowych w Wiluie rozpo”
częły akcję w kierunku obniżenia
sumy przyznanego kredytu ao wyso-
kości odpowiadającej obecnej war-
tości handiowej wybudowanych do-
mów, oraz obniżenia stopy procento*
wej od zaciągniętych pożyczek.

Spółdzielnie wychodzą z założe-
nia, iż w obecnej sytuacji czczą ilu-
zją byłaby wiara w możliwość ścią-
gnięcia 100-procentowej sui:y udzie”
lonego kredytu na budowę domów
w Wilnie.

To co obserwujemy na terenie

— w

aarsннн
Pod Protektoratem Jego Eks. Ks. Bisku-

pa D-ra Tomczaka

POPULARNA PIELGRZYMKA

wraz ze zwiedz. Wiednia, Wenecji,
Padwy (Neapolu)

3-1 — 13-1

Zi. A425.-|
zapisy i informacje: AKCJA KATOLI-
СКА w ŁODZI, ul. Ks. Skorupki f-a,

WAGONS-LITS/COOK,
Wuno, Mickiewicza 6.

Z AR

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

AU.

 

stąpič do budowy wiasnych domow, Wilna wskazuje, iż jedyńem wyj-
przedewszystkiego dlatego, że wi- sściem nietylko dla dłużników, ale i
dzieli ze strony Skarbu Państwa. dla wierzyciela kredytu budowlane-
bardzo daleko posuniętą gotowość|go — jest sprawiedliwy współudział
niesienia pomocy kredytowej przy,w stratacu, spowodowan;ch przez
budowie nowych domów w Wilnie. | konjunkturę.

S. S. Nazaretanki w Nowogródku. £..3
Nowogródek, stolica wojewódz:; na, szerokie korytarze, wodosiągi i

iwa, jest cichy zupełnie; uiema tu) kanalizacja —wszystko to pomysla-

przemysłu, a handel jest nikżty. Ten; ne wedle najnowszych wymagań
Członkowie spółdzielni z jednej| Cóż bowiem może pomoc w tej

tłumy rozentuzjazmowane na obcho-,
dach narodowych i paradach woj-,
skowych zdawałoby się, że cały na”,
ród otacza miłością te zwarte sze-
regi naszych wojaków, tę ostoję
naszej niepodległości.

— A czy tak jest w rzeczywisto-
ści? czy społeczeństwo poza ze-
wmętrznie okazywanym uczuciem
interesuje się dostatecznie naszym 

  
  

 

żołnierzem? Czy utrzymaje z nim
Guchowy kontakt? Nie — bo za ma-
ło popiera organizację „Pciski Biały
Krzyż”, która jest łącznikiem na-
rodu z arnmują.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po mglistym i chmurnym miej-

scami ranku w ciągu dnia rozpogo-
dzenie. Nocą przymrozki, dniem
temperatura około 5 C. Słabe wia-
try miejscowe.

dów

DYŻURY APTEK.
Ок т nocy dyżurują następujące

«pteki:
Augustowskiego — ul. Miokiewicra

Nr. 10 (telef, 9-v8), Jurkowskiej ' Romec-
kiego — uł. Wileńska Nr, 8; Poaawicza —
Nr. 2 (telef. 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef. 3-29) i Rostkowskie-
šo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
о — ul Wielka 3 (tel. 11-99), oraa wszyst-
kie «s przedmieściach, próca Śniszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Inspektor budowlany  Ma-

gistrat postanowił w najbliższym
Czasie zaangażować specjalnego in-
żyniera do spraw inspekcji budow-
lanej. Zadaniem jego będzie rozto»
<zenie kontroli nad nowoznoszone-
mi budowlami oraz przedkładanie

 

Jak słychać, stanowisko to ma być
powierzone inż. Mieszkowskiemu.

Nowe szkoły. Władze
dze miejskie postanowiły przystąpić
do budowy nowych dwóch szkół
powszechnych, których koszta wy-
niosą około 350 tys. złotych. Budo-
wa tych szkół rozpocznie się w
drugiej połowie kwietnia 1935 r.

Brak tego rodzaju szkoły bardzo
poważnie odbija się na fachowem
ykształceniu rzemieślników.

Z MIASTA.
|| = Częściowa likwidacja agend
Wileńskiej Ubezpieczalni. Od dnia

listopada zwinięto lokal Wileń-
skiej Ulbezpieczalni mieszczący się
przy ul. Zawalnej 2. Agendy za-
łatwiańe w tym lokalu przydzielono
Częściowo do dyrekcji (ul Zawalna
), względnie zlikwidowano.
W związku z przeprowadzoną re-

Organizacją zniesiono stanowiska
daczelników wydziałów. Wydziałami
ządzić mają kierownicy, których
bobory będą znacznie mniejsze.
Kierownicy wydziałów podlegać bę-
| dą wice-dyrektorowi. Wice-dyrektor 
  
   

   
  

   

   

  

    

  

 

  

   

  

   

    

    

   

    

dotychczas zamianowany nie został.

SPRAWY PODATKOWE.|
Delegacja kupców u pre-

łesa izby Skarbowej. W związku
+ wygórowanym podatkiem docho-
owym, nałożonym przez władze
Skarbowe na przedsiębiorstwa han-
 dlowo-przemysłowe miejscowe zwią-
łki i zrzeszenia kupieckie postano-
Wiły Interwenjować u prezesa lzby

| Skarbowej. W tym celu we wtorek
do prezesa uda się delegacja 4-ch
twiązków gospodarczych ,z obszer-
tym memorjałem celem interwe-
Sjowania co do zmniejszenia podat-
ków oraz wprowadzenia niektórych
tmian w ich ściąganiu i obliczaniu.

й AWY SZKOLNE.
— Dokształcająca szkoła dla

emieślników. W najbliższym cza-
Šie ma byč uruchomiona w Wilnie

| dokształcająca szkoła zawodowa dla
emieślników. Szkoła będzie sub-
djowana przez lzbę Rzemieślniczą.
uratorjum Szkolne i Zarząd miej-

SPRAWY AKADEMICKIE. |

į — Sodalicja Marį. A-czek USB.
N Wilnie. W niedzielę dn. 14 b. m.
godz. 18 odbędą się jednocześnie

: Eucharystycznej i
lą cji współczesnych zagadnień re-
gHinych w lokalu Ogniska S. M.
a Czek—Uniwersytecka 9—9. Obec-
ść członków sekcyj konieczna.
ы Zebranie sekcji współcze-
M ych zagadnień religijnych Sodal.
rj, A-czek odbędzie się dn. 4.XI

R '. o godz. 18, Uniwersytecka 9—9.
y ferat pod tytułem „Walka hitle-
jk Mu z Pismem Swiętem” wygłosi

ь po dr. P. Nowicki. Goście mile
ziani,

  

wniosków w kwestjach budowlanych.

pamięci o tych którzy na ołtąrzu
Ojczyzny cddadzą krew, gdy przyj-
dzie tego potrzeba.

Od dnia 5-ga do 11-gc listopada
r. b. odbędzie się „Tydzień Polskie-
go Białego Krzyża”. Niewątpimy, że
sutejsze spoeiczeństwo  pošpieszy
zasilić swemi datkami skromne fun-
dusze naszej organizacji.

Znamy serce matki i wierzymy,
ze nie poskąpi ona grosika dla swych
najlepszych synów, którzy w znoju
uczą się rzemiosła wojennego, aby
$dy zabrzmi róg, stanąć w obronie
tych, którzy im serca nie

St, Dobrzeniecki.
 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Związek Peiskiej inteligen-

cji Katolickiej. Zebranie ogólne
Związku Polkiej Inteligencji Katolic-
kiej odbędzie się we wtorek o go-
dzinie 7-ej w lokalu Tow. „Przezor-
ność”, ul. Miekiewicza Nr. 24. Po-
rządek dzienny. Dalszy ciąg dyskusji
mad referatem pt. „Nauczanie religji,
a światopegiąd młodzieży”. Wstęp
= członków i wprowadzonych go-

i.
— Amatorskiteatrrobotniczy.

Dziś staraniem sekcji teatralnej
Chrześc. uniwersytetu robotniczego
odbędzie się amatorskie przedsta-
wienie: W programie „Zagłoba swa-
tem" komedja w jednej odsłonie
oraż „Teatr amatorski" komedja w
dwu edsionach. Powyższe przedsta”
wienie odbędzie się w sali teatralnej
Cn U. R. przy ulicy:Metropolitalnej
Mr. 1 w podwórzu, Peczątek o go-
dzinie 6 wiecz.

 

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. oDziś
6 godz. 8,15 wiecz. piękna ope:etka Abra-

hama „Bal w Savoy'u'. Publiczizość gorąco

oklaskuje wszystkich artystów. Zniżki

ważne. . ,

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś

© godz. 4 pop. po cenach propegandowych

melodyjna i eiektowna operetka Kalmana

„Cyrkówka” w obsadzie premierowej z J.
Kulczyczą K. Dembowskim w rolach

głównych.
— „Madame Pompadour". W pełnych

próbach piękna, stylowa operetka L. Falla

„Madame Pompadour" z J. Kulczycką w

roli tytułowej. Premjera zapowiada się

miezwykle ciekawie i będzie mi'cm i wyso-

ce artystycznem widowiskiem.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

godz. 12-ej w poł. prześliczna bajka dla
dzieri „Słowik* w bogatej i koicrowej wy-

stawie, z muzyką A. Zarubina, "raz tańcami

szkoły balet+wej- N. Muraszowej. Reżyserja

MW. Ścibora. Dekoracje W. Makojuika. Ce-

ny propagandowe.

— Dzisiesza popołudniówka. Dziś o
godz. 4-ej wyborna komedja współczesna,

ciesząca się nadzwyczajnem powodzeniem

„Zwyciężyłem. kryzys”, w wykonaniu kon-

certowo zgranego zespołu. Ceny propagan-
dowe.

— Wieszorem o godz. 8-ej doskonała

komedja psychologiczna w 3+ch aktach M.
Hemara p. t. „Firma“.

— Jutro o godz. 8-ej wiec7. „Zwycię-

żyłem kryzys”.

KRONIKA. POLICYJNA.

— Oszuści z ul. Żydowskiej.
Bezczelnie oszukali oszuści włościa-
nina K. Muczańskiego (wieś Okańce
gm. pelańskiej), któremu kazali z
rynku Łukiskiego przyjechać na ul.

Żydowską z wozem owsa, poczem
jakiś osobnik rzekomo począł wyła-
dowywać owies i nosił worki do
składu. Tymczasem zamiast do skia-
du owies przenosił przez przecho-
dnią bramę, W ten sposób zabrano
Muczańskiemu 17 pudów owsa,
narażając go na stratę 36 zł. Po-
wiadomiona policja zarządziła po-
szuKiwanie Os:ustow.

dostali się złodzieje, którzy zrabowali- 120
butelek wina i innych trunkow, wartości
wilkuset złotych.
— Wyludzenie 200 zł. A. Szczygno

'Śniegowa 8) padła ofiarą oszustów, którzy
wytudzili od niej na „rozwinięcie handlu"
200 zł, przyczem wystawili weksel z pod-
pisem znanego oszusta Kruka Lewki (Wi-
'eūska 37). Sprawą zajęła się policja.

kradzenie mieszkania ul. Zy-
įmuntowskiej. Z mieszkania Heleny Hała-
burdowej (Zygmuntowska 20) skradziono
garderobę męską 1: damską oraz kilka dro-
brych przedmiotów
Sprawcę kradzieży Franciszka Juchniewi-
cza, któremu odebrano skrade.one rzeczy,
Zaaresztowano.

— Zamach samobójczy dorożkarza, Do-
reżkarz Zenon Kondratowicz iWiłkomier-
ska 123) usiłował popełnić samobójstwo,
wypijając esencję octową. Pogotowie Ra-
tenkowe, po udziełeniu doraźnej pomocy,
rrzewiozło 4; ta w stanie ciężkim do szpitała Św. Jakóba. |

strony zasugerowani byli dobrodziej-|sytuacji zasłanianie się literą prawa
stwem pomyślnej konjunktury, z| w dochodzeniach B. G. K., czy na-

gród micksewiczowski żyje głównie
tylko blaskiem minionej przeszłości;
dziś, odległy oa szerokotorowej ko- drugiej zaś, oddając się złudzeniom|wet drogą wyrokówilicytacji przej-

długotrwatości tego okresu, nie prze:|mowanie па własność z tyt. wierzy-
widywali, że to co naówczas odpo-| telności Skarbu Państwa?
wiadało warunkom normalnym —j W. Wilnie, dotkniętem tym spe-
a mianowicie koszt budowy jednego | zyficznym kryzysem _ mieszkanio-

lei, wprost zamiera gospodarczo.
Ale wsród iej szarzyzny ;est jeden
jasny, promieniujący puakt. Jest
'nim szkoła Sióstr Nazaretanek.

poskąpili. ;

— Do piwiarni przy ul. Zakretowej52,

ółnej wartości 230 zł. !

WYPADKI.|

metra kubicznego ca. zł. 00.—, sta-
nie się już po kilku latach ciężarem
niemal nie do zniesienia, zwłaszcza
na tle €tosunków w Wilnie.

Kilkakrctne redukcje uposażeń!
które dotknęły urzędników, ogólne
zubożenie kraju poza bardzo wydat-

siły, płatniczej co najmniej o połowę.
Załamanie się układu gospodar-

czego spowodowało, że wartość
wszystkich nieruchomości w Wilnie,
a więc i pobudowanych przy pomo-
cy kredytów B. G. K., spadła o prze-
szło 50 proc., t. j. znacznie niżej od
zaciągniętych kredytów, z czego wy”
nika, że bezpowrotnie stracone zo-
stały zarówno zaangażowane w bu-
dowie kwoty prywatnych oszczędno-
ści członków spółdzielni, jak też i
nakłady czynione z tyt. dodatko*
wych prywatnych zobowiązań u
przedsiębiorców.

Wilno w rezultacie skulków kry-
zysu w ciągu ostatnich kilku lat wy-
iudniło się tak silnie, iż dziś dyspo-
nuje kilku tysiącami wolnycii pokoi,
stwarzając kryzys mieszkaniowy nie
w postaci braku mieszkań, iecz bra-
ku reflektantów na takowe, co znów
pociągnęło za sobą wydatne obni-
żenie komornego; za 5—%6 pokojowe
płaci się dziś często nie wyżej zł,
100—. Tymczasem obciążenie spół-
dzielców z racji przypadających we-
dług obecnych norm spłat atmortyza-
cyjnych sięga trzykrotnej wysokości
rynkowej ceny mieszkań, co oczy-
wiście przewyższa zdolnośc płatni-
czą członków spółdzielni.

Z tego względu zarządy spółdziel-

ludowny obraz pod Ostrołęką
ściąga tłumy wiernych.
Od dłuższego czasu w okolicach

Warszawy krążą opowieści o cudow-
nym obrazie, jaki znajduje się w
domku  małżonów Biernackich pod
Ostrołęką. Cud polega na tem, że
reprodukcja cbrazu, wyobrażającego
Chrystusa, posiada szczególne wła-
ściwości. Mianowicie, powieki Chry-
stusa co pewien czas zamykają się.
Ze wszystkich stron zjeżdżają do O-
strołęki wierni, aby na własne oczy
obejrzeć cudowny obraz.

Jak opowiadają naoczni świadko-
wie, obraz wiszący w izbie mieszkan-
ka Biernackich robi istotnie niesa-
mowite wrażenie. Oczy Zbawiciela
są otwarte i posiadają niezwykle
smutny wyraz. Biernacki, który jest
robótnikiem w warsztatach kolejo-
wych, urządził coś w rodzaju ołtarza
w najiepszej izbie domku. Izba jest
stale pełna ludzi. Niewiadomo, czy
wrażenie zamykania się i otwierania
powiek Chrystusa spowodowane jest
istotnie jakąś nadprzyrodzoną siłą,
Gzy też poprostu jest to złudzenie,
oparte na specjalnej technice ma-
larskiej i grze oświetlenia. Tem
niemniej sława obrazu szybko się
rozpowszechnia i coraz więcej ludzi
odbywa pielgrzymkę do Ostrołęki

Propaganda turystyki
bez prasy.

Jak komunikuje nam referat
prasowy lzby przemysłowo-handlowej
ukonstytuował się w Wilnie Komitet
„Organizacyjny Związku Propagandy
Turystyki Wilna i Wileńszczyzny, w
„którym znaleźli się przedstawiciele
jzarządu miejskiego, urzędu woje-
,wódzkieg o, Izby Rolniczej, laby Rze
„mieślniczej, lzby Przemysłowo Han-
'dlowej, a nawet jednego z biur po-
„drėžy, ale zabrakło przedstawicieli
prasy wileńskiej. Niedocenianie zna-
|czenia roli prasy w propagandzie
„turystyki jest tak bijące w oczy, iż
jkażdy zrozumie, że bez propagandy
na łamach pism miejscowych komi-
tet działać może jedynie w trybie
|aakazów administracyjnych.

Nie przypuszczamy, aby inicja-
torzy komitetu turystycznego liczyli
na potulne bierne przyjmowanie
przez prasę do druku wszystkiego,
co komitet raczy uchwalić.

 
1

nem obniżeniem skali życia — spo-,
wodowały zmniejszenie zdolności i

 

| ym, skończyć się ta akcia musi li-
cytacją i przejmowaniem na włas-,

I ność B. G.K. po kolei tychnierucho-;
| mości. Ale to przecież nie rozwią-|
zuje zagadnienia.

Przykład z kolonji „Zgoda“ w Je:|
rozolimce pod Wilnem wskazuje aż
nadto wyrmownie, że można przejąć
1 później :at parę czekać bezsku-
tecznie na reflektanta - nabywcę,
który znów nie inaczej jak tylko
wartością handiową szacuje te nie-
ruchomości, mimo iż wie, że ciąży
ma nich dług znacznie tę wartość
przekraczający. Reflektan*, zniechę-
cony wysoką ceną wymagań, rezy-
gnuje z nabycia od B. G. K. tych
domów i buduje sam га сепе znacz-
nie niższą. Bankowi Gosp Krajowe-
$o pozostaje perspektywa wysokich(
kosztów konserwacji i wxońcu ob-
niżki sumy zadłużenia.

Jeśliby zaś sprzedaż zszejętych
przez В, С. K. nieruchomosci miała
być dokonywana dla nowonabyw-
ców za cenę niższą : na warunkach
«ogodniejszych od obecnego zadłu-
żenia — kredytu budowlanego — to
czyż nię byłoby słusztiejszem, aby
uniknąć zbędnych, a wysokich kosz-
tów. egzekucji i przemmowania nieru-
chomości — zastosować odrazu. to
udogodnienie warunków i obniżenie
zadłużenia w stosunku do pierwot-
mych dłużników, którzy — jako już
zaangażowani kapitatami dają
najwięcej gwarancji, że będą wysi-
dali się uirzymać przy posiadaniu
tych domów, a tem samem tędą wy-
wiązywali się ze swych zobowiązań
względem Skarbu Państwa i B.G,K.

'retanki nie miaty własnego gmachu;

' burmistrzem miasta został

Morderstwo przy. jeziorze Niepion.

Jeszcze przed paru laty OS. Naza-

dzięki jednak ogromnej energji i
wielkiej zaradności Matk. Przełożo-
nej, w ciągu jednego lata 1933 r. sta*
nąt nowy, współcześnie pomyślany
obszerny śmach szkolny, w którym
od jesieni rozpoczęto wysłady. W
ciągu lata 1934 r. budynes szkolny
byt w dalszym ciągu wykańczany.
„Wjówczas można było zobaczyć na
własne oczy, jak pracowiie zakon-
mice same własnoręcznie, stojąc na
wysokiem: rusztowaniu,  malowaly
ściany zewnętrzne.  Pod względem sanitarnym nowy
budynek iest bez zarzutu. Jasne,
obszerne klasy, duża sala rekreacyj-

GŁĘBOKIE. Pat. W wyniku wy-  borów do zarządu miasta Dzisny
p. Artur

W, swoim czasie pastusi, pasący
bydło w lesie, w pobiliżu jezioraNie- |
pion, w powiecie święciańskim, za-|
uważyji sterczący z ziemi but i od-|
kopali zwioki zamordowantgo, |
W wyniku przeprowadzonego do'|

chodzenia policja ustaliła, iż są to|
zwłoki reemigranta z Ameryki,Dy- |
mitra Wowki, z pod Lwowa. |

Zamordował go siostrzeniec jego,

Program dzisiejszych imprez sportowych
przedstawia się następująco: |  

W maju przyszłego roku mija 25 lat od
chwili, gdy obecny krol Jerzy V. wnuk kró-

lowej Wiktorji, wstąpił na tron angielski.

Imperjum brytyjskie już dziś przygotowuje

się do wielkiej uroczystości 25 rocz-

nicy rządów swego króla.

PROGRAM UROCZYSTOSCI.
Jeśli idzie o uroczystości na dworze

królewskim, to prawdopodobnic będzie u-

trzymany częściowo program, ;aki ustalono

przy poprzednim jubileuszu królewskim,
obchodzonym w Anglji. Była to uroczystość

ku czci 60-lecia panowania królowej Wik-
torji „Wówczas wśród zabaw ua dworze

królował Strauss i walc wiedeński, a punk

tem kulminacyjnym była wielka ieerja w
parku

W Agnlji jest zwyczaj, że miode panny

z arystokratycznych rodów odbywają ofic-
jalne wejście w świat w teń sposób, że

pierwszym ich krokiem jest obecność na

balu u królowej angielskiej, na który królo-

wa Mary zaprasza je na pierwszej audjencji.

W królewskim roku jubileuszowym liczba

tych tak zwanych debiutantek będzie pod-

wójna, pizyczem wiek dziewcząt, jakie ma-

ją być przedstawione parze królewskiej, zo

stał ustalony na 17 lat. Szczególnemi wzglę

dami królowej będą się cieszyć dziewczęta,

które zostaną wprowadzone na dwór przez
swe babki, mające za sobą tradycję 37-miu
dorocznych bałów wielkiej królowej Wikto
rji.

NAJPOPULARNIEJSZY KFOL.

Obecny król angielski zdobył w Anglji
i w świecie niemal tę samą popularność,

co jego babka. Zgodnie ze starym zwycza-

jem, raz do roku zgłasza się do króla pre-

zes rady ministrów, aby ucałować rękę kró-

Jewską. Nikt nie śmiał uchylić się od speł-
nienia tego obowiązku i zarówno stary
Asquith, jak i socjalista Ramsay Mac Do-

„nald, ze czcią schyłali się do ręki królew-

skiej. Gdy przed kilku laty król ciężko za-
chorował, nie było ważinejszej rzeczy dla

żadnego Anglika ponad zdrowie królewskie.
Można powiedzieć, że nie leka:ze, ale ży-
czenie całego narodu utrzymało króla przy

życiu.

W ubiegłym roku król nie mogł jeszcze
przyjąć wielkiej rewji wojskowej w dzień

swych urodzin, ponieważ lekacze nie po-

zwolili mu włożyć tradycyjnego stroju króla
na rewię, ciężkiego munduru huzarów gwar

dji. Ale już w tym roku krół znów pojawił|
się na rewji, siedząc na wspaniałym koniu,|

ubrany w piękny mundur i w puiężnej czap-

ce futrzanej na głowie, W towarzystwie

  

Jabilscsz króla Jerzego V.

W, Warszawie na boisku Warszawianki

 

 

swych czterech synów objeżdżał iront wojsk

a wśród świty dworskiej mówiło się jak on-

giś o Napoleonie: „Zdrowie Jego Królew-
skiej Mości nigdy nie było lepsze".

CHARMING BOY.
To zdanie ciągle powiiarza się. Wystar-

czy przejrzeć gazety angielskie, choćby z

dwuch dni, ażeby przekonać się, jak Anglja

związana jest z rodziną króla. Następca

tronu, książę Walj: nazywa się w dzienni-

kach „Darling* (kochanie), albo „Charming

Boy* (czarujący chłopiec) f t. p. Coprawda
ėw „Charming Boy“ ma już 40 iat, ale wy-
йаЧа ciągle jeszcze jak miod'zieniec i, po-

dobnie jak jego dziad, Edwardl VIi, którego
imię oddziedziczyi, jest arbitrem mody.

KTO OBEJMIE TRON ANGLJI?
Książe Walji jest kawalerem, * naróc po

godził się ujż z tym faktem, skierowując

całą nadzieję na brata księcia Walji, księ-

cia Jorku.
Książę Jorku ma 4-ietnią córzczkę, księż-

niczkę Elżbietę, która kiedyś po śmierci

obecnego króla zostanie nasiępczynią tro-

nu, a potem, po śmieri1 obecnego króla

Walji, królową Anglji. Oczywiście — jeśli
do tego czasu książę Walji nie ożeni się

i nie będzie miał syna lub /córki.

Trzeci syn królewski również jest ka-

walerem, a czwarty — populerny książe

Jerzy — żeni się właśnie z  hsiężniczką

grecką Maryną. Piąty brat — książę Hen-

ryk zmari za młodu

Jedyna córka królewska — lady Lessel,

nosi tytuł „krółewskiej, księżniczki”, Mąż
Jej, hr. Lessel, uważany jest za jednego z

najbogatszyca ludzi Angiji. Zgodnie ze zwy-

czajami angiełskiemi, drugi syn iw. Lessela

jest zwykłym człowiekiem, nie posiadają-

cym żadnego tyiuiu, podczas, śdy jego star

szy brat dziedziczy po ojcu tyini lorda.

hygjeny. ` A
Chlubn+ działalność zakonu SS.

Nazaretanek jest zbyt dobrze znana

w Polsce, aby trzeba była o tem. pi-

sać. Tak samo na terenie Nowo-

gródka od 4-ch lat swej działalności

SS. Nazaretank: potrafiły już bardzo

aużo zdziałać i wychowaly zastęp

młodzieży obojga płci w duchu reli-

śijnym. z poczuciem obowiązku, o

poglądach zachodnio - europejskich.

Siostry Nazaretanki op:ocz szko-

ły posiadają internat dla dziewczy-

nek, gdzie opieka jest nadzwyczaj

troskliwa, a kierowniczka internatu

jest caią duszą oddana dziatwie.

Pozatem SS. Nazaretaaki przy-

czyniły się do odbudowy siareżytnej

Fary, gdzie ich staraniem zostały

wzniesione trzy ołtarze. wedle pro”

jektu inż. Borowskiego z Wilna.
Ołtarze te, artystycznie wykonane,

świetnie harmonizują z powagą tej

vi i świątyni.wspaniałej świątyn: di

Nowy zarząd m. Dzisny. ;
Frey, wiceburmistrzem A. Dietrich

zaś iawnikami — Kazimierz Rusiec-

ki, Pntoni Arciszewski i Sz. Pajkin.

A. Wowko, w celach rabunkowych

i w chęci zawładnięcia jego mająt-

kiem. : 3

Zbrodniarz odsiaduje obecnieka-

rę w jednem z więzieni Iwowskich

za dokonanie szeregu napadėw ra-

bunkowych.
Za zbrodnię morderstwa Wowko

stanie niebawem przed sądem okrę-

gowym w Wilnie.

SPO RT
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.

cdbędzie się mecz o mistrzostwo Ligi War-

szawianka — Ruch. W Teatrze Nowości o

godz. 17-ej mecz bokserski Gwiazda —

Skoda o drużynowe mistrzostwo Warszawy.

Na strzelnicach dalszy ciąg strzeleckich,

myśliwskich i łucznych mistrzostw War-

szawy.

W Krakowie piłkarskie de:by miejsco-

we Cracovia — Wisła.

W. Lipinach mecz finałowy o wejście

do Ligi pomiędzy Naprzodem a WKS-

šmigly.

W Pozaaniu finał czwėrmėczu pilkar-

skiego.

W Równicy otwarcie

sutostrady górskiej Europy.

W Inowrocławiu mecz bokserski po-

między reprczentacją miasta a TS Schlesien

z Wrocławia

We Wrocławiu

znań — Wrocław.
W Nagoya (Japonja) ostatai start Wa-

lasiewiczówny w Japonji Polka startuje

w 3-ch konkurencjach: na 60, 100 i 1000 m.,

przyczem w tej ostatniej konkurencji za-

mierza zaatakować rekord światowy An-
śielki Lunn, wynoszący 3:00,6.

najpiękniejszej

mecz  pilkarski Po-

BERLIN. (Pat). W piątek wieczo*
rem rozegrany został w Berlinie re-
wanżowy mecz bokserski Berlin —
Poznań. Mecz, który wywołał bar-
dzo duże zainteresowanie zakończył
się przykrą porażką drużyny poznań
„kiej w stosunku 5:11.

 

 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zabu“
rzeniom w żołądku i kiszkach, zaleca „się
picie naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka“Jozeia“ kilka razy dziennie.
Pytajcie się iekarzy.

członków stowarzyszeń spo-
łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu!
Wskazówki w sprawie Miesiąca
walki z aaaliabetyzmem — w Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, Warszawa,
Krakowskie Przedmieście Nr. 7.

BL,RSA BADA OCZ ETETATSIA

skończył niedawno 10 lat. Na uroczystości

urodzin byli obecni rėwniež dziadek i bab- Ów  nieutytułowany malutki Lessel ka chłopca — król i królowa Auglji.

 

w największym wyborze,

'po najniższych cenach

@ t-mie MICHAŁ GIRDA,
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Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dma 4 listopada.

9.00: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu- |
zyka. Dzien. wiecz. Muzyka. Chwilka pań
d mu. 10.05: Nabożeństwo. Kazanie. 11.40:

Muzyka religijna (płyty). 11.57: Czas. 12.00:

Hejnał. 12.05: Wiad. meteor. 12.05: „Druja
i Ryga" — odczyt. 12.15: Poranek muzycz-
my. 13.00: „W domku leśnych ludzi”
pog. 13.15: D. c. poranku muz. 14.00: Kon-

cert muzyki lekkiej. 15.00: „Ruch organi-
zacyjny wśród rolników wielkopolskich”.
15.15: Audycja dla wszystkich. 16.00: Re-
cytacja prozy. 16.70: Pogawędka dla dzie-
ci. 17.00: Muzyka ludowa do tańca. 17.50:
„Co to jest książka dla młudzieży?* —
pogad. 1800: Słuchowisko: „Alohe —
Cziewczyna z wyspy”. 18,45: „Belweder-
czycy”. 19.00: Muzyka lekka. 19.50: Felje-

tom aktualny. 20.00: Koncert popularny.
20,45: Dzien. wiecz. 21.00: Wesoła fala.
21.45: Wiad. sport. 22.00: „Ze świata ra-
djowego" — pog. 22.15: „Ciotka Albinowa
mówi” — monolog humoryst. 22.30: Godzi-
aa życzeń (płyty). 23.00: Wiad. meteor.
23.05—23.30: D. c. godziny życzeń (płyty).

 

Poniedziałek, dnia 5 listopada.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Pogadanka L.O.P.P. 11.57:
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor.

12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien. poł.

 

Porywający dramat kobiety, która z odwagą poszła na

UFAL.
Rosemary Ame

Minowzzy wėl CO) MÓJ MĄŻ ROBI w NOCY *"iiouisżwas,Znieć!inni"

NĘDZNICY

Role główne: „Pogrom-
czyni Marleny Dietrich“

Н
(AKI i КЮК  WSZYSTKICH

w roli
głównej

[MM
Kursy -

„WIEDZA«<
KRAKÓW, ul. Bronisława Pierackiego 14/1.
przygotowvją na lekcjach zbiorowych
w drodze korespondencji, zapcmocą przystępnie i wyczerpu-

iąco opracowanych skryptow, programów » miesięcznych te+*

matów, do:
1. egzaminu dojrzałości gimn.
2. egzaminu z 6-ciu klas gimn.
3. w zakresie 4-ch klas gimn.
4. egzaminu z 7-miu klas szkoły powszechnej.
UWAGA: Uczniowie kursów korespond. otrzymują co

miesiąc oprocz materjału naukowego, tematy z 6'ciu głównych

przedmiotów do opracowania. Nadto obowiązkowe kollokwja

(egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postępy

uczniów.
Wykładają wybitne siły tachowe.

Opłaty b. niskie.

I EECCTORZE ZONEKROSNAORZEKARPAENIOWANE ZAKŁADY" MURAL i MICHAŁFRYZJERSKIE
Mickiewicza 1, tel. 10-7'. — Wielka 51

MIECZYSŁAWzawiadamiają, że znany

 

 
Wkrotce: Nieśmiertelne

Arcydzieło Wiktora

NAJWIĘKSZY; FILM

„„WIVA VILLA"
Wallace Beery

ry zdumiewa cały Świat. Przewyższa Ben-hura, Trader Horna,

JOAN
w największej kreaeji swojego Życia,

«Taniec Miłości» """"" *

pa
Tlirra ICORACW

Maturyczne i Dokształcająfe

CZASÓ

13.05: „Z operełek Abrahama i Kalmana"

ipłyty): 15.30: Wiad: eksport. 15:35: Codz.

odc. pow. 15.45: Muzyka taneczna. 16.25:

Zula Pogorzelska przed mikrofonem. 16.45:

Lekcja niemieckiego. 17.00: Recital śpie-

waczy. 17.25: „Qzem żyje nasz drobny

snieszczanin' — pog. 17.35: Koncert dla

młodzieży (piyty). 18.00: Konc, rekl.

Muzyka leka.
ćla dzieci. 19.00: Audycja żołnierska. 19.25:

{

18.15:°

18.45: Zagadxi muzyczne:

Fogad. Aeroklubu Wil. 19.30: „Dwa tysią-'

ce przyjaciół”. 19.50: Wiad. sport. 19.56:

Wil wiad. sport.
lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak pra-

cujemy w Polsce. 21.00:

dawnej. 21.45: „Tajemnica najmniejszych

organizmów" — odczyt. 22.00: Skrzynka

pocztowa Nr. 330. 22.15: I lekcja tańca pod

kier. L. Wgjszczuka. 22.55: Muzyka tanecz-,'

na. 23.00: Wiad. meteor. 23.05—23.30: Mu-

zyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
„Od zapiecka do zapiecka..'*

Niedzielzie audycje muzysi tanecznej,

nadawane o godz. 17.00, są żywem uroz-

maiceniem  radjowej niedzieli słuchacza.

Koncert, który nadany będzie w dniu 4. XI,

jest przeznaczony dla słuchaczy wsi, nie-

mmiej jednak słuchać $0 mogą wszyscy

amatorzy muzyki ludowej. Skoczne polki,

zadzierżyste mazury, śpiewne kujawiaki za-

praszają wszystkich na taneczną zabawe,

gdzie wodzirejem będzie popularny wśród

oraz zna*

komity

20.00: Muzyka popularna,

Koncert muzyki -

 

spotkanie nowemu, nieznanemu Życiu

AMI CI
John Boles.

DZIENNIE

audytorjum radjowego — Heńryk Ładosz. ,
O książce dla młodzieży.

W odczycie swym w dniu 4.XI. (nie-

dziela) o godz. 17.50 p. Anna Chorowiczo-

wa zastanowi się nad tem — co to jest

książka dla młodzieży. Czy książka taka

musi być zniżeniem się do młodzieży i jaką

p winna mieć etykę i moralność? Po krót-

kiej analizie nad tem, czem się interesuje

nłodzież dizsiejsza, a czem ją obdarza lite-

ratura dla niej przeznaczona — przejdzie

prelegentka do krótkiej charakterystyki

aowych poczynań i prób literackich w kie- ,

runku wspolczesnej powieści dla współ-

czesnej młodzieży i współczesnego dziecka.

„Belwederczycy“.

Idea wskrzeszenia Niepodległego Pań-

stwa Polskiego w granicach przedrozbioro-

wych, świetnie rozwijająca się w dobie

Księstwa Warszawskiego, otrzymała śmier-

telny cios skutkiem upadku Napoleona.

"Itworzone na Kongresie Wiedeńskim sto-

sunkowo drcbne Królestwo Polskie, dalekie
było od spełnienia tych marzen. Jednakże

we współazesnem społeczeńyłwie polskiem

dwie kategocje ludzi nie pogodziły się z ta-

kim stanem rzeczy, a mianowicie: wojsko

i młodzież. Studenci Uniwersytetu War-
szawskiego i uczniowie różnych liceów i

szkół tak w stolicy, jak i na prowincji po-

częli tworzyć dawniej już różne związki i

uczuć braterstwa, rozszerzanie wiedzy, a

jednocześnie krzewienie idei Niepodległo-

stowarzyszenia, mające na celu rs

Motto: Nie znałam

życia, więc zaufałam

Ci...  

 

Film przewyższający o niebo
„ZALEDWIE WCZORAJ"...

Wkrótce w kinie «ROXY»

produkcji
1934 r.

OSTATNI DZIEŃ. Bziś początek o godz 2-ej]

Bandyta, król i uwodziciel... Żył, jak dziki
człowiek... Walczył jak szaleniec.  Kochzł
jak djabeł Zginął jak bohater.. Film, któ

Wlelką Paradę. — Na 1-szy seans ceny zniżone.

Już jutro rewelacyjna premjera.

G

w Krakowie, oraz
 

Koncesjonowane przez Ministerstwo
W. R. i O.P. Kursy kroju, szycia, ro«

bót ręcznych i modelowania

`$5, Stefanowiczówny

RAWFORD
w filmie wspznialszym i ciekawszym od słynnej „Tańczącej Wenus* p t:

mężczyźni, zazdroszczą jej kobiety,
pisma. — Dramat najwyższego napięcia.

piszą o niej wszystkie

Natych-

miast
sprzedam 290 kw.

WIELKA56M. 3, sążni plac na Zwie-
przyjmują zapisy uczenic codziennie rzyńcu. Porozumieć
w godz. wieczorowych. — Lekcje się 2 — 4 pp. Stro-

kroju dla dorosłych. ma Sw, © dośędz

niciwo wykluczone.
 

 Prospekty darmo,

KRUPNIK bez gotowania i filtrowania
sporządzisz przy pomocy

ziołowo-korzennej.
Flakon 1 zł. wystarcza na 1 —3 litry

wódki.
POLECA SKŁAD APTECZNY

Władysława Trubiłły
WILNO. LUDWISARSKA 12,

(róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę:

78 przecudnych zapachów.

   

115

Kupię
DOM DREWNI
w dobrym stanie, mo-
że być niewykończo-
ny, na przeniesienie,
lub materjał leśny dla
domu. Oferty do Ad-
ministracji „Dziennika
Wileńskiego* dla M.
w. 126

zaprawy

 
Natych-
miast

SPRZEDAM DOM,
nowowybudowany, na

 

 

ŚMIEERNSKI

Sci. Związki fe przeważnie były fajne i ści-
yane przez policję. Mimo jednak licznych

aresztowań i wyroków  skazujących

młodzież torowała drogę nieusiraszenie do

-dzyskania Niepodległej Polski 1 oga to

właśnie, realizując swe idee, pochwyciła
za broń w nocy 29 listopada. Obrazem

ych entuzjastycznych i bohaterskich po-

czynań — będzie prelekcja dr. Bronisława

Pawłowskieśo w ramach stałych audycyj

radjowych ,Życie młodzieży”, w dn. 4.X1.,

s godz. 18.45.

Audycje wileńskie,

W niedzielnym programie rozgłośni

wileńskiej znajdziemy kilka interesujących

audycyj z dziedziny muzyki i żywego sło-
wa. Śprawę portu w Druji poruszy w

swym odczycie o godz. 12.05 inż. Wacław

Pankiewicz, następnie o godz. 13 p. H.
Hohendlingerówna opowie o swej wizycie

u Marji Rodziewiczówny, znakomitej

sarki, świeżo odznaczonej nagrodą literac-
ką im. Orzeszkowej. Monolog humory-
styczny ciotki Albinowej o godz. 22,15 za-

k ńczy niedzielny cykl mówionych audycyj

wileńskich.
Dla miłośników muzyki lekkiej przygo-

+ewała rozgłośnia wileńska w tym dniu
urozmaicony koncert w wykonaniu zespołu
jazzowego o godz. 14.

pi-

 

(Losowanie dolarówki.|
\ W dniu 2 listopada podczas ciąśnie-,

| nia premjowej pożyczki dolarowej (dola-

rówki) padły premje na
mery:

12.000 do. — 682785.

{ 3,000 doi. — 1176584 533791. |

ъ 1.000 dol. 361198 1227922 652291 281966°

173183 852410 1106762.

i 500 dol. 624486
„247077 721510

1067775 117534.
100 dol.—563984 442259 805891 1330183

493194 1298121 949649 821396 1094635 65831

+80840 963653 999363 135995 432018 620185;

1472682 1349725 1488070 346409 1352661|
59483 579412 489955 1227427 1270838 17547

1085104 1341583 973559 1024537 454663
20552 1318461 309682 1037254 445024 322713
1124272 715390 126598 711982 848419 867372
277540 1341030 849290 556591 108496 422753

'254661 119602 1065413 622022 499253
+69698 741656 1104368 830802 44210 590751

"0219 75106? 1470361 91483 1047534 885419
1298675 439906 343750 176847 677374

! 1256748 1260790 303744.

DIE” ASTTEITTTE УНБЯАСКСШЕРКРЖЫЛИТ:

Każdy światły Polak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabetę!

 

 

—213,80—21 1,80.

fryzjer damski
wstąpił do spółki I już rozpoczął pracę. Lokal na nowo od-
nowiony. Sprowadzono najnowsze aparaty do wiecznej on-

dulacji elektryczaej! parowej.
MURAL MICHAŁ | MIECZYSŁAW.

Działki włesnej ziemi, wraz
ze sklepem spożyw-
czym. Adres w Adm.

Palto
zimowe męskie z koł-
nierzem karakułowym

PZPN dAWAŁU
' „MIGRENO-NERVOSIN

Ч ' AA ALŲ) 4

|A ZZ (MULI
|> SĄ ŚRODKIEM

YKOJĄCYM BÓLE.
ZASTOSOWANIE:

SEE: (14'LAŚ
IGRENAŁNEWRALGJA,

й
GE

BECWUKSWACAZE)

į LOKALE. į

Instytut
Rzemiešini-

kowski.

Kupie
dlowe,
slowe.  Oierty

„Dz.

budow.
do sprzedania. Ulicą
Belmont 31, W. Rut-

 

przedsiębiorstwo han-
lub przemy-

sub
„Solidny* do Admin.

„Dzien, Wileńskiego."
122—2

Forte-
pion

w dobrym — stanie,
sprzedam za 280 zł.|
niwersytecka 4—10.

na sprzedaż tanio.
Wiadomość: ul. Tatar-
ska:2 m. 3, od 10—12
rano i 4—-6 pop. 105

nioji
2 domy z pięknymczy

w Wilnie poszukuje
w centrum miasta

6-cio  pokojo-
wego loka!u

/IBÓLE ZĘBÓW.
"GRYPA,/PR2EZIĘBIENIA
BÓLE:ARTRETYCZNE,

STAWOWE KOSTNE iT.P.

ŻĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW

 

 M zeze ama KOGUTKIEM
pO"YGINALNEM OPAKOWANIU ak oe aa
DR CELIRA szać: ul. Gdańska 6—

lokal Izby,

lama 

D. G. WODEHOUSE.

_Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

 120—2

KUPNO i SPRZEDAŻ
mebli okazyjnych

„MEBLARZ“
Jagiellońska 8.

111—3

111111,

Tokar-
nię

pociągową metrową
w dobrym stanie —
sprzedam. ul. Kon-
duktorska 8 — 2.

119—2
  

24)

— (o?

—Nic.

ogrodem — 4.000 m*.
sprzedam na 9%/e. In-
formacje: Popowska
Nr. 26.

PALTO MĘSKIE
do sprzedania w do-
brym stanie na wzrost
średni. UL Wiwul- skiego 3—4.

   

— Kochane chłopczyska — rzekł tamten określając dokładniej.

Uderzył Fsmitha po ramieniu. — Cóż to były za czasy, co?
— Które czasy/ — rzeki Psmith. ‚

— No, gdyśmy byli razeni.
— Aha, tamte? — rzeki Psmith.
Pewne zwątpienie zaczęio przyćmiewać radosny wybuca jegomoš-

cia, naksztalt -hmury pelznącej po letniem niebie. Lecz trwał ciągle.

—Pomyśleć tylko, żeśmy się tak znowu spotkali
"m $wnat jest niewielki — zgodził się Psmith,
—Zaprosiłbym cię na kieliszek — rzekł jowialny; jegomość z lek-

kiem napięciem w głosie, zjawiającem się zwykle, gdy człowiek dobiera

się do jądra sprawy — ale przez tego osła służącego wyszedłem. bez pen-

sa w kieszeni, Zapomniał włożyć mi portfel z pieniędzmi! Djabciny brak

uwagi! Będę musiał wyrzucić niedołęgę.

Ё — Frzykse, istotnie — rzekł Psmith.
— Szkoda, że nie mogę postawić ci kieliszka — rzekł tamten ze

smutkiem
Że wszystkich smutnych słów, najsmutniejsze są: „mogłoby było

być” — rzekł Psmith z westchnieniem.
— FEowiem ci, co zrobimy — rzekł jowialny jegomość w natchęnie”

niu. — Pozycz mi piątkę,
wybrnięcia z tej trudności, Gdy wrócę do domu, odeślę «ci do

drogi, kochany chłopcze. Najliepsza droga do
twego ho-

telu, czy gdziekolwiek będziesz wieczorem.

 
"Erdawoa:ALEKSANDER ZWIERZYRSKI..

+ m mwąm —

void KUR

|
|
|

|

|Drukaraia A.Zwierzyśskie

— Naturalnie, że nie.
— Uważa pan — rzekł ów człowiek tonem poufałym, ale już da-

leko mnie; jowialnym — wygląda pan na takiego lalusia z tym mono-

FORTEPIAN
krzyżowy, znanej za-
granicznej firmy, oka-
zyjnie b. tanio sprze-
dam. UL Piłsudskie-
go 30 m. 23,

UTI
Sekretera ="maho-
niowa z bronzami
okazyjnie do sprze
dania. Rydza Śmi-
głego 5—16, od
3—5 & рр. 137

||
wilczą lub niedžwie-
dzia skórę na podło-
šę. Oferty do „Dzien.
WiL* dla „M. N.*

249—3

 

 
 

-Plac  przy ul Zakretowej
Nr. 14 do sprzedania
w całości lub czę”

go 21 — 3, gg. 2—3.
131—2

 

Poszukuje
się

|kupna folwarku od
145, h do 60 h. ziemi
|z budynkami w do-
|brym punkcie, Go-
| tówki do 15 tysięcy.
Mogę przyjąć — и&

| hipoteczny. Zglosze-
nia kierowač: ul. Kal-
waryjska 2/ m, 2 An-
tuszewiczowa. — 127-3

TANIO
sprzedaje się natych-
miast (okazyjnie), z
licytacji lub , wolnej

jręki, plac ziemi, ob-
|szaru 9678 metr" w
| Wilnie, Aatokol, przy
ul. Bystrzyckiej, n--
dający się pod budo-
wę domów i letnisl:.
Informacji udziel:.
| Obrońca Sądowy J
|Bacewicz — Wilno,
julica Kasztanowa 2
m, 18, 1

 
 

— Cdejdź, stary przyjacielu, odejdź.

Jegorność porzucił minę jowialną, a przybrał zrezy śnowatą.

— Nic nie da się zrobić? — spytał.

—No, nie zaszkodziło spróbować — zauważył.

klem, że nie można oprzeć się pokusie.
— Doskonale rozumiem.
— Bez obrazy,
— A, naturalnie.
Biaty kapelusz znikł za wahadłowemi drzwiami a Psmith powró-

cił do ew?$o zadania. Zajął się człowiekiem w średnim wieku, odzianym

w tabaczkowe ubranie, który znalazł
— Jatro będzie deszcz w Northumberland — rzekł.

się w pobliżu.

Człowiek spoglądał na niego pytająco.

— Co?
Psm'th powtórzył swoją obserwację.
— Ha? — rzekł człowiek.
Psmith począł tracić swój niezamącony spokój, wyróżniający go tak

wśród ludzi. Nie przewidywai, że przedmiot jego poszukiwań, może być

głuchy. Było to niewążpliwie ambarasującą przeszkodą we wzajemnem

poznaniu się, Odchodził właśnie, gdy ręka spoczęła na jego rękawie.

Psmiih odwrócił się. Ręka, ciągle trzymająca go za rękaw, naleža-

ła do elegancko ubranego młodzieńca o nieco nerwowym i zgorączko-

wanem zachowaniu. Już przedtem Psmith zauważył tego młodego czło-

wieka, stojącego niedaleko i był napół zdecydowany włączyć go do hufca |,

ZGiBLJOTE
1 MostowaNr1.

—

(an5 i MACY

PAN
TEATR- KINO

REWJA
mały, |PIANINO iub  forte-| ZGUBIONO dnia 3 b.

chcę kupić zm. w kierunku ul
Pośrednictwo Mickiewicza do Jabł-

Ostro- | kowskich

ściami. Sierakowskie- |

 

Balkon 25

Ostatni dzień.

Najweselszy program sezo-
nu. Słynni komicy — krślo-

Nad program: Arcydzieło
prod. „S©WKING* Moskwa

2-0].

ekraiu

Już w następnym pregramie genjalna „Csibi*, fenomenalna trzpiotka ekranu

Franciszka Ganl.:. „Wiosenna Parady"

OFIARY.
złożone w Administracij „Dzien. Wil.“

Zamiast kwiatów i światła na śrób

następujące nu- sodziny $. p. dr. J. Jundziłła N. N. skiada

5 zł. na dom noclegowy kobiet, ul. Żydow-

ska 111.
N. Ż. zł. 3 dla najbiedniejszych.

uaisi3 1112o6 Maliddetymmte hańba XX-go wieku.
1206805 723830 1376966 Stań do szeregów pionierów

oświaty!

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belga 123,60—123,91—123,29. Berlin 212,80
Gdańsk 172,82—-173,25—

172,39, Holandja 358,30—359,20—357,40.

Londyn '26,40—26,53—26,27. Nowy Jork

5,291/s—5,32'/+—5,267/s. Nowy Jork kabel
5,301/s—5,331/:—6,27'/s. Paryż 34,90'/>—34,99

—34,82. Praga 22,10—22,15—22,05. Stok-

holm 136,10 — 136,75 — 135,45.  Szwajcarja

172,50—172,93—-172,07. Włochy 45,35—45,47
—45,23. — Tendenoja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 95,75. Lilpop 10,50.
Tendencja przeważnie macniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 46,50.
Inwestycyjna 115,50. Konwersyjna 66. Ko-
lejowa 63,50—63,25. Dolarówka 53,25. Sta-
bilizacyjna 7/,50—77—77,13. Listy ziemskie
51,50—51,75—51. — Tendencja słabsza.

RAWRZA ESS
IWAN MOZŽUCHIN "

awanturnika, uwodzielela, kochanka krėiowych. Olšniewający przepych. Nad program: Swietny dodatekI In.

arcydziele
1934 r. „CASANOVA", gieszego

 

Szczegóły nastąpią.

Balkon 25 gr.

PatiPatachon jako Kompozytorzy
Nieprzerwane huragany śmiechu, pomysłewe sceny komiczne.

„Wielki Myśliwiec" Przepiękny film z życiafjeskimo-
sów, pełen awanturniczych przy”

gód z przemytnikami i niebywałych wypraw myśliwskich. Wielki hymn miłości do pięknej dziewczy-
ny na tle dziewiczej tajgi Syberyjskiej. Dla młodzieży dozwolone.

pian
okazji.

| wykluczone.
bramska 13, m. 2 (od

| godz. 11—1).

 

motny, lat 24 poszu-
kuje pracy woźneśo

 

wyjazd; posiada świa-
dectwa i rekomenda-

Wojskowego dnia 2
listopada na cmentarz 

 

niebieską
torebkę * skórzaną na
paseczku z  inicjała-|
mi „J. C.*. Uczciwe-|
go znalazcę uprasza,

 

tematyki i iizyki oraz
przygotowuje do ma-

wany. Zgłaszać się z
dowodami. Stara 4

 

cowita, pilna,
gania skromne. ul.

  
   

 

i pokoje

ła 6-c m. i.

AT iAiMA NN LO Ы.

  

Zwierzyniec, ul. Ma-

 

 

św. Piotra i Pawła Nieswieska 16 m. 8. 132—2 Wielki majątek.

przez szpital i ul. Po- 128 Wszyscy wiedzą, że

lową, zgubiono dam- „ , |6 pokojowe ze wszel-| Kajtuś jest wielkim

ską torebkę wiązaną, NABĘDĘ kiemi wygodami, świe |blagięrem 1 lubi prze”

wozach k RA PLAC żo odremoutowane do ać Kiedyś, chcąc

Klkcjyk RZ: pod dom, koniecznie » Ą wynajęcia. Sierakow-| wę Kajtuś ai,
i in. drobne rzeczy. w ładnej,malowniczej skiego 21. 131—2| — I ja byłem kie”

Uczciwego — гпа!ахсе miejscowości, do 500 — |dyś bogatymi Nie”

uprasza się oddać zna m*, (An.okol lub Za- stety przed paru laty
asłónąc: torabkó (48 rzecze) —niezbyt da- 6 pokoi, łazienka, wy-| POKÓJ irontowy Z straciłem cały mają”
Administracji „Dziem leko od centrum, Ła- gody, ogród, w mu- niekr. wejściem, mo- |tek!
WiL* za iao skawe oierty kiero- rowanym domu, šwie-| že być z używalnością| — Zapewne—wirą”

dzeniem. Ko|wač pod „Budynek.żo odnowione. Mo- kuchni do wynajęcia. ca ktoś. Miał pań
K 308—4niuszki 5 (róg Witol-| Wiłkomierska 3 m, 11 w ddoszowii

i
»ARRALRUE

 

Łagodny з smutny uśmiech ukazał się na twarzy Psmitha,

— Pozostaw mnie w spokoju, kolego! wyszeptał.

  
przyjaciół iabrykowanych tego rana.

dowej). Oglądać 12—4
106

 

[łe
i-0 pokojowe

 

   

    
 

się o zwrot za wyna-PRACA. š šrodzeniem do Admi“| MIESZKANIE
nistracji „Dz. Wil* | z wygodami do wyna-

Dbowca TAW 246—2 jęcia. Gimnazjalna 4.

Stolarz A
przyjmuje _ wszelkie
roboty wchodzące w NAUKA. š 1

zakres stolarstwa jak ZR IIS SG
również reperacje i
opakowanie mebli, — м 2
Taino ró ZĄDAJCIE TABLETEK WOD i z umeblowaniem . lub

is DT HINERALNYCH GASECKIEGO GE wA
i 1254, ! : rodzinie. e

Chmielewski. 812 Absolwent U. S. B с = * kiewicza 31—3. 135-2

MŁODY człowiek sa-| udziela lekcji z ma- Aa WY i |PEZDZIETNE|mat-
żeństwo poszukuje w
śródmieściu 2-ch cie-

lub furmana, zdolny |Ury- Naucza grun-
do gospodarstwa wtownie A KA AN Late za

mieście lub na pro- Posiada _ wieloletnią AU z meblami lub bez.
wincji, lub_jakiekol-| praktykę * Adres: ul. > y Pisemne oferty dla
wiek innej pracy. Mo- ostowa 23 m. te 24 „Solidni“ składać w

że złożyć kaucję. Ka- 182 biurze p. Grabowskie-
miński Stanisław, ul.| SMENEETUES $o, Garbarska 1.

Borowa 28 m, 2. 134-2 : —

че : į RÓŻNE. i pa MIESZKANIE, 5 po-
GĄSECKIEGO koi, ze wszelki:

dk A BSN YES TTTTTKKAT wygodami,paini
magai, poszukuje Ara TAI neczne, z 6dkiem

pracy  ekspedjentki AKWIZYTOROW || dopaniki yo 15.
lub do dzieci, može| I AKWIZYTOREK |XL — przy ul Arty-

się zająć domem ma- zawodowych  poszu- leryjskiej 8, Warunki:
łej rodziny, umie go-| kuje poważna firma. Garbarska 1—25,

tować, chętnie na Zarobek gwaranto- ieszkania

 

MILSŻKNNIŁ areszka-

 

1 

cia RYdo Ai m. 1, od 11—15,
„Dzien. i“ 22—' + +

"bezwzględnie r ‚ SER 3 A 2kuchnią
wej”. 114 z wygodami do wyna- nie

Ochmi- jęcia. Zakret, Letnia
< Nr. 10, w końcu ul.|4 pokojowe ze wszel-

i ZGUBY. strzyni Zakretowej.  133—2|kiemi wygodami do
zna się na kuchni do- ok ——--—|wynajęcia. Wiado-

ECEZSEEEEWYZEKG  |brze, hodowla drobiu,a wygo-| ———— mą Doboroczynny
, „| dami, łazienką, wej- ° ° -а, ы

IDĄC z cmentarza| tTZody Neri LaidT niekrępującem. Miesjkanie OPAC,

dzi rkę  km!tek wypadł panu...

— Zdaje mi się — rzekł młody człowiek natężonym szeptem — że
słyszałem pana mówiącego: ,„Jutro będzie deszcz w Northumberland".

dzę, że mógł pan usłyszeć.
— Dobrze na zbiory, — rzekł

 

pomówmy w spokoju.
  i

ARA)

TRASE Jeśli rzekł Psmith — znajdował się pan gdziekolwiek w promie-
niu dwunastu jardów w czasie, śdy gawędziłem z tą głuchą żmiją, są-

młody człowiek, — Chodźmy tam i

3а mó Ów 6 e

— Pan zatem jest R, Psmith — rzekł młody człowiek, rze”
chodzili do zacisznego kąta przedsionka, zdala od tłumu. s

— Ten sam.
= Wie pan, strasznie pan się spóźnił. Napisałem, aby pan był pun-

ktualnie o dwunastej. Już blisko dwanaście minut po dwunastej.
— Myli się pan — rzeki Psmith. — Przyszedłem tutaj punktualnie

o dwunastej. Od tego czasu stałem jak posąg pacjencji na postumencie...
— Jak co?
— Miniejsza z tem — rzekł Psmith, — To nic ważnego.
—Prositem, aby pan miał w butonierce 1óżową chryzantemę. Był-

bym mógł„pana poznać.
—A

 

: eż ja mam różową chryzantemę.
$niony czicwiek nie mógł tego nie zauważyć.

Chyba najbardzie; roztar-

RA 10? — zawołał młodzieniec gapiąc się pogardliwie na dekora-
cję kwiatową, — Wygląda mi to na jakiś gatunek. kapusty. Myślałem o

jak on się tam nazywa, który ludzie noszą wtakim małym kwiatku,
butonierkach.

nis

1
(d. c. a) ‘ ”

 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOMICŹZ |

 

od kamizelki i mają*

 
 

„
L
L
.
B

a
a

S
А
С
Е
И
о
В
Е

m
a
i


