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itze (OWIEDONI 
Niedługo po rozwiązaniu przez 

Wojewodę Pomorskiego miejscowej 

organizacji „Obozu Wielkiej Polski", 

zwanego popularnie „Obwiepolem*, 

iaki sam „zasłużony* los spotkał go 

na terenie województwa poznańskie- 

Motywacja obu tych zarządzeń 

jest prawie jednakowa. Wojewoda 

p. Raczyński uzasadnia 

że „,działalność 

„Obóz 

w miarę jej rozwoju 

go. 

  

Poznański, 

swoją decyzję tem, 

członków organizacji p. n. 

Wielkiej Polski** 

coraz więcej koliduje z obowiązują- 

cem usławodawstwem, a zwłaszcza z 

kodeksem karnym, o czem świadczy 

cały szereg Skazujących wyroków”. 

Jesteśmy, na szczęście, dość da- 

leko od twierdzy radykalnego nacjo- 

nalizmu polskiego, uplasowanej przed 

kilku laty przez p. Dmowskiego na 

ziemiach zachodnich Polski. Nie zdo- 

łał dotychczas Obwiepol zapuścić 

głębszych korzeni w społeczeństwie 

  

wileńskiem, mimo usilnych potemu 

Nacjonalizm wileński szedł 

wiernie doniedawna pod  słarym 

szłandarem Narodowej Demokracji, 

splecionej tu trwałym miłosnym uś- 

ciskiem z Chadecją. Miał on charak- 

ier raczej konserwatywny. liryczno- 

podkościelny, zbyt mało agresywny 

i bojowy w porównaniu z odpowied- 

nikiem zachodnim. ostat- 

nich wyborów. do Sejmu ji Rady Miej- 

skiej wskazywał na powolny upadek 

wpływów starych leaderów narodo- 

wo-demokratycznych, mimo niewąt- 

pliwych predyspozycyj psychicznych 

ludności wileńskiej 

starań. 

Przebieg 

niemałej części 

do programu „bogoojezyžnianego“. 

Od paru lat próby ożywienia tych 

sfer ponowiły się za pośrednictwem 

elementów młodych, zgrupowanych 

w Uniwersytecie i koło niego. Mieliś- 

my tego wyraźny dowód w antyse- 

miekiej „dywersji zeszłorocznej nie- 

tylko wewnątrz murów uniwersytec- 

kich, ale i na ulicach miasta. Anty- 

rządowe ostrze tych wystąpień wyra- 

ziło się w chęci przysporzenia kłopo- 

tów rządowi i podniecenia ludności 

przeciwko władzy ochraniającej pra- 

wo i porządek publiczny. Takim sa- 

mym pretekstem jak wówczas Żydzi, 

dziś jest autonomja uniwersytecka i 

opłaty akademickie. Nic dziwnego, że 

wojewoda Raczyński w uzasadnieniu 

Swego zarządzenia pisze: „zarówno 

prace wewnęlrzno-organizacyjne, pro- 
wadzone w atmosferze konspiracji, 

jak i metody działalności zewnętrz- 

nej, oraz jej wyniki, wywołują nie- 

pokój w społeczeństwie i zagrażają 

bezpieczeństwu i porządkowi publi- 

cznemu“. Melody te są widocznie jed- 

nakowe wszędzie, różnica, dotyczy je- 

dynie POSTA samej „działalności 

, które na Pomorzu i w 

możliwe 

zewnętrznej” 

| Gońcicń przekroczyło 

do tolerowania granice. Wolno mieć 

nadzieję. że dzięki znacznie mniej- 

szym wpływom Obwiepołu w naszem 

społeczeństwie granice te w Wilnie 

przekroczone nie zostaną, w przeciw- 

nym razie msiałoby to pociągnąć za 
sobą te same następstwa jak na za- 

chodzie, 

Skądinąd daje się zauważyć wzra- 

stający ruch odśrodkowy wewnąlrz 

obozu nacjonałlistycznego. Podczas 

kiedy dotąd .czynna obrona przed 

alakami niemieckiemi i zalewem ży- 

dowskim* (..Gaz. Warsz.*) była głów- 

nym punktem jego programu, 

p. Dmowski formułuje w swoich ar- 

tykułach teoretyczne przesłanki dla 

koncepcji oderwania się od Świata 

kapitalistycznego i zamknięcia się w 

aularkji gospodarczej. Niektóre ro- 

zumowania i zalecenia p. Dmowskie- 

  

dziś 

go mogą wprowadzić w wielkie za- 

kłopotanie prof. Rybarskiego. Anty- 

niemiecki front Obwiepolu hie prze- 

szkadza mu coraz wyraźniej zapoży- 

Rozwiązanie 0. W. P. w woj. kieleckiem. 
KIELCE. (Pat.j Pan wojewoda 

kieleeki decyzją z dnia 28 paździer- 
nika r. b., na zasadzie art. 3 ust. 2 
przepisów tymczasowych o stowarzy 
szeniach i związkach, w brzmieniu, 
ustalonem dekretem z dn. 3 styczniu 
1919 r., oraz na zasadzie art. 4 roz- 
porządzenia ministra spraw wewn. 

z dnia 11 października 1928 r. o de- 
koncentracji niektórych kompeteneyj 
w zakresie administracji wewnętrz- 
nej zarządził rozwiązanie na terenie 
województwa kieleckiego organizacji 
pod nazwą Obóz Wielkiej Polski, ja- 
ko zagrażającej spokojowi i bezpie- 
czeństwu publicznemu. 

  

Trzy drogi 
a wszystkie prowadzą do jednego celu. 

BERLIN. (Pat.) Zanik w ostatnich 
czasach  tendencyj  rozkładowych 
wśród hitlerowskich oddziałów sztus 

mowych przypisyw any jest nowemu 
kursowi * miał partję naro- 
dowo-socjalistyczną. W/g oświadczeń 
szeregu móweów na zgromadzeniach 
przedwyborczych, narodowi socjali- 

      

Ści w ten sposób przedstawiają sobie * 
przebieg wypadków bezpośrednio po 
wyborach: 

Są trzy możliwości: bądź 6 listo- 
pada Hitler uzyska większość, bądź 
też najpóźniej dnia 8 listopada naro- 
dowi soejaliści zwrócą się do Hinden- 

Pierwszy etap reformy 
BERLIN. (Pat.) Jednocześnie z 

nominacją 3 ministrów Rzeszy na 
stanowiska ministrów pruskich ocze 
kiwane jest powierzenie ministerstwa 
kultury prof. Kaehlerowi, ministerst- 
wa gospodarki i pracy — komisarzo- 
wi. do spraw bankowych Ernesiowi 
i mi 1 sprawiedliwość —pre- 
zesowi Najwyższego Sądu Krajowego 
dr. Anzowi. Zwłoka w. nominacjach 
tłumaczy się tem, że dwóch z upa- 
trzonych kandydatów na ministrów 
zastrzegło sobie nieco czasu do na- 
mysłu. 

Na 

  

  

     

  

  

tych zmianach personalnych 

burga, który wówczas powierzy rząd 
Hitlerowi, bądź wreszeie nastąpi zno 
wu „dzień 9 listopada*, który, jak 
wiadomo, jest datą rewolucyjnego 
przewrotu z roku 1918. Jeden z przy- 
wódeów hitlerowskich, przemawiająe 
wczoraj w Prusach Wschodnich, 0Ś- 
wiadezyć miał: Hitlerowcy nie oba- 
wiają się już Schleichera, rozporzą” 
dzając miljonem karabinów. Po 6 
Jistopada Niemcy przeżyją nową re- 
wolucję, którą narodowi socjaliści 
przeprowadzą wspólnie z komunista- 
mi. 

    

administracji w Prusach. 
zakończyć się ma — w/g ogłoszonego. 
wczoraj wieczorem komunikatu — 
pierwszy etap reformy administracji 
w Prusach. Następnie prowadzone bę 
dą prace wewnętrzne poszczególnych 
ministerstw tak, aby zarządzenia o 
zmianach administracyjnych mogły 
wejść w życie z dniem 1 grudnia. 
Drugi etap zmian, zapowiedziany w 
rozporządzeniu, a dotyczący rozgra: 

niczenia kompetencyj w administracji 
Rzeszy i Prus, wymaga zawarcia no- 
wego układu pomiędzy Rzeszą a Pru- 
sami. 

Obsadzenie ministerstw pruskich. 
Niepokój w krajach południowych Rzeszy. 

BERLIN. (Pat.) Dzisiaj ogłoszona 
została nominacja przez komisarza 

Rzeszy w Prusach sekretarza stanu 
Popiiza na stanowisko kierownika 
pruskiego ministerstwa finansów, 
ministra wyżywienia Rzeszy Brauna 
—na stanowisko kierownika pruskie 
go ministerstwa rolnictwa Oraz prot. 
Kiihlera na stanowisko pruskiego mi- 
nisterstwa kultury. Żadnych dalszych 
zmian na stanowiskach komisarycz- 
nych ministrów pruskich nie dokona- 
no. Równocześnie prezydent Hinden- 
burg mianował ministrami Rzeszy bez 
teki wićekomisarza rządowego w Pru 
sach i kierownika ministerstwa spraw 
wewnętrznych Brachta oraz kierow- 
nika pruskiego ministerstwa Ainan- 
sów Popitza. Ministrowie ci weszli 
do gabinetu Rzeszy na czas pełnienia 
swych urzędów w Prusach. Zaprzy” 
siężenie nowych ministrów nastąpiło 

w poniedziałek w godzinach popołud 
niowych. 

   

  

Prasa przypomina, że dr. Popitz 
jest reprezentantem idei unifikacji 
spraw finansowych Rzeszy. Obsadze- 
uie ministerstw pruskich przez no- 
womianowanych ministrów Rzeszy 
bez teki znajduje szczególny sprze- 
ciw w krajach południowo-niemiec- 
kich, które obawiają się ingerencji 
w swą autonomję finansową zestrony 
rządu Rzeszy. Organ partji ludowej 
„Baue »rischer Kurier" nazywa ostai- 

įdzenia zwykłą aneksją Prus 
przez. Rzeszę, upatrując w nich za- 
rzewie zaostrzonego konfliktu, któ- 
rego przyszłych rozmiarów. obecnie 
nie można przewidzieć. Rząd wirtene 
ss I RA ONLINE 

od Hitlera. 

Objawia się pokrewieństwo dusz obu 

  

   

    

       

   

czać. tez y programowe 

radykalnych nacjonalizmów pol- 
skiego i niemieckiego. 

Ruch hitlerowski, uważa się ogól- 

nie za patologiczny wytwór specyfi- 

cznych po wojnie stosunków i na- 

strojów niemieckich. Jako zjawisko 

przejściowe nie ma on widoków opa- 

Niemiec, mimo początko- 

wych błyskawicznych sukcesów. 

Tych ostatnich niezawodnie zabrak- 
nie w historji Obwiepolu. Wspólny 

natomiast obu nieprzyjaznym krew- 

niakom będzie koniec żałosny. 

Testis. 

nowania 

  

berski ma również zająć oficjalne sta 
nowisko wobec tych zarządzeń. 

Po nadejściu na ręce prezydenia 
Hindenburga protestu rządu bawaz- 
skiego przeciwko zamierzeniom rżą- 
du Rzeszy, który został uznany za 
oparty na fałszywych przesłankach, 
kanclerz Papen ma skomunikować 
się z bawarskim premjerem Heldtem 
i zapewnić go, że rząd Rzeszy nie za- 
mierza przeprowadzać w żadnych in- 
nych krajach zwiiązkowych takich za 
rządzeń, jakie Ročiai w Prusach. 

  

  

Od Administracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc listopad i wyrównanie zaległości za miesiące ubiegłe. 
Załegającym w opłacie będziemy zmuszeni powstrzymać wysyłanie 

naszego pisma z dniem 15 b. m. 

Herriot w 
MADRYT. (Pat. W poniedziałek 

o godz. 9.15 przybył tu premjer fran- 
cuski Herriot, powitany serdecznie 
przez członków rządu i licznie zebra- 
ną na dworcu publiczność. 

Pierwszą wizytę premjer Herriot 
złożył prezydentowi Zamorra. Prem- 

jer francuski wręczył prezydentowi 
Republiki Hiszpańskiej Ūnsygnja oraz 
dyplom orderu wielkiego krzyża Le- 
gji Honorowe, nadanego mu przez 
rząd francuski. Po wizycie u prezy= 
denta Zamorry premjer Herriot udał 

    

  

Madrycie. 
się do gmachu parłamentu. Wizyta 
u prezydenta Kortezów trwała godz'- 
nę. 

Premjer francuski mówił wyłącz- 
nie o polityce ogólnej, obstając przy- 
tem, ażeby wizycie jego nie przypisy 
wano żadnych ukrytych celów. Pre- 
mjer Herriot życzy sobie, by wizytę 
jego uważać jako dowód przyjaźni 
rządu francuskiego wobec rządu hisz 
pańskiego, która to przyjaźń powin- 
na się coraz bardziej zacieśniać. 

Огоепег © projekcie Herriota. 
BERLIN. (Pat.) W wywiadzie z 

przedstawicielem berlińskim Associa- 
ted Press były minister Reichswehry 
Groener oświadczył. że projekt Her- 
riota w sprawie zastąpienia armij 
stałych milicją stwarza nową sytua- 
cję w międzynarodowej dyskusji na 
temat rozbrojenia. 

Groener zasadniczo wypowiada się 
za systemem milicji, aczkolwiek zda: 
je sobie sprawę z ujemnych stron te- 
go systemu. Projekt Herriota — 0$- 

wiaądczył Groener — posiadać może 
znaczenie praktyczne pod warun- 
kiem, że uwzględnione w mim będą 
dwa punkty: 1) by żaden kraj nie 
mógł korzystać z jakichś wyjątko- 

wych postanowień i 2) aby w każdym 
kraju służba wojskowa była powsze- 
chna. Wprowadzenie systemu milicji 
możliwe będzie tylko etapami, przy” 
czem uwzględnione być muszą spec- 

jalne warunki geograficzne poszcze- 
gólnych krajów. 

Jak w Chicago. 
BERLIN. (Pat). W ciągu poniedziałku do 

kcnane w Niemczech dwóch niezwykle zu 
chwałych napadów w biały dzieńń. Mianowi 
eie na 2 pracowników urzędu opieki społecz 
nej, nadajacych 7 tysięcy mk. na jednej z 
ulie w Monachjum, napadło kiłku handy 

tów, przybyłych samochodami. Uderzeniami 
pałek gumowych napastnicy ogłuszyli prze 
ciwników, poczem, zrabowawszy teczkę 2 
pieniędzmi, zbiegli bez śladu. Samochód, któ 
rym posługiwali się bandyci, na krótko 
przed napadem został skradziony prawemu 
właścicielowi. 

Jeszcze gwałtowniejszy przebieg miał na 
pad w Erfurcie. W chwili gdy dwóch woź 

nych niosło 50 tysięcy mk. z gmachu Banku 

     

  

Rzeszy de filji, wyszłe nagle kilku osobni 
ków ze stojącego w pobliżu samochodu i da 
ło serję strzałów rewolwerowych, kładąc jed 
nego z woźnych trupem na miejseu, a drugie 
go ciężko raniąc. Bandytom nie udało się jed 
nak zrabo z pieniędzmi, z po 
wodu natychmiastowej interwencji posterun 
ku policji, który zaezął bandytów ostrzeli 
wać. Mimo to bandyci zkiegłi samochodem, 
uwożąc ze sebą jednego z rannych towarzy 
szy. Wiszezęty przez policjanta pościg na mo 
tecyklu nie dał wyników. Stwierdzono tylko, 
że samochód, którym posługiwali się napast 
nicy, posiadał numer hamburski i odjechał 
w kierunku północnym. 

     
   

  

   

  

  

Blachowski skazany został na b lat więzienia 
WARSZAWA. (Pat.) W dniu 31 

paźdz. w. Warszawskim Sądzie Okrę- 
gowym po kilkudniowej przerwie 70- 
stał wznowiony proces przeciwko Jul- 
janowi Blachowskiemu, zabójcy dy- 
rektora zakłodów Żyrardowskich Ko- 

ehlera. Po przemówieniach prokura- 
tora, oskarżycieli prywatnych i ob- 
rońców Sąd udał się na naradę, po 
której wydał wyrok, skazujący Bla- 

chowskiego na 5 lat więzienia. 

Marsz bezrobotnych na Londyn. 
Ce skłoniło angielskich bezrobotnych, a 

właściwie radykalniejszą ieh grupę de ta- 
kiej tórmy mtanitestacji, jak marsz na Lon- 
dyn? Ce dctychczas ttzymało miłjonowe rze 

sze tych ludzi na wodzy, we względnej kar- 
spokoju? Czem tłumaczyć dziwny. 

napczór fakt, że dotychczas armja bezrobot- 
nych zngielskiech nie stanowiła — tak jak 
w innych krjach europejskich — wymarzo- 
nego terenu agitacji wywrotowej? 

Na dwa ostatnie pytania odpowiedzieć 
nietrudno. Państwo przez długie lata cier- 
pliwie łożyło na utrzymanie  kezrobotnych, 
ВУ ten cel sumy, które zapewnia- 
ły nawet bezrobotnym względny dobrohyt. 
Stepa życićwa przeciętnego bezrobetnege an- 
gielskiego hyła znacznie wyższa od stopy 
życiowej już nietylko np. naszego bezrohoi- 
nego, ałe i naszego robotnika, Regularne, po 
ksźne zasiłki rządowe wyrabiały, rzecz pro- 
sta w angiełskim bezrobotnym pogodną fleg 
mę, staacwiąc jednocześnie najłej 
lzktykę, jeżeli chodzi © podatność 
wretowe fermenty. Bezrebotni stanowili ma- 
dyni. CRA ONCE ze S ale 

  

    

   

     

      

    

  

   

  

ytuacja zasadnicze się zmieni- 
fiatowy datknaął Anglię SZ 

ko. Dechody skurczyły się gwałto 
Funt sterlingów się załamał. Wypadło 

sic poważnie oszezędnościami, reduk- 
cjami. Nie mogło to rzecz prosta, ominąć 
pozycji, tak wydatnej, jak pomoc dla bezro- 
POW ai aa TRAK ZA 

     

    

"REWANZ I 

botnych. Tu zbliżamy się do odpowiedzi na 
pierwsze pytanie, dotyczące bezpośrednich 
powodów marszu na Londyn. 

11 listopada 1931 r. rząd! angielski wydał 
dekret, na mocy którego bezrobotni mogii 
odtąd korzystać ze „zwykłego* zasiłku rzą- 
dówege jedynie w ciągu 26 tygodni. Po upły 

wie tego terminu, „zwykły* zasiłek przek- 
ształea się na zasiłek „dorywczy*, wypłaca- 
ny netabene jedynie pe uprzedniem zbada- 
niu istotnej sytuacji materjalnej danego bez- 
róbetnego. Od wyników takiego badania 
(„means test“) zależy, czy dany bezrobotny 
ma ctrzymać zasiłki w poprzedniej wysokoś 
i, czy też korzystać z zasiłku zredukowa- 
nego, czy wreszcie — w wypadku skonsta- 
towania pobocznych źródeł dochodu -— stra- 
cić wegółe prawe do korzystania z zasiłków. 
O tem wszystkiem decydują lekalne Komi- 
ty OnOCĘ AOMCEACH którym miejscowi 

winni  najszezegółow- 
yi zarówno © dochodach włas 

nych, jak też dochodach członków rodziny. 

Zasiłki wypłacane bezrobotnym za po- 
średnictwem giełd pracy pochodzą z „iun- 
duszów ubezpieczenia od kezrobocia” (Unem 
pleyment insurance fund). Na fundusze r 
składają się w piedwszym dzie ,, 
ki* rządewe, będące iwie babie: 

e ich zwrocie nikt poważnie nie 
pach MZAGRERO, że a Sao 

   

    
         

   

W sobotę dnia 5 listopada r. b. jako w pierwszą rocznicę šmierci 

  

-: Kazimierza Bartoszewicza 
b. Naczelnika Więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie, 

zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy 

w kościele św. Jakóba w Wilnie o godz. 9 min. 30, 

oczem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

Personel więz. na Łukiszkach w Wilnie.     

Wystarczy nadmienić, iż według obliczeń 
arbowych, 6koło 800.000 osób przestanie 

w r. b, — dzięki „means test* — pobierać 
zasiłki względnie pobierze tylko część za- 
siłku. Dzięki temu skarb zaoszezędzi olbrzy 
mią sumę ok. 10 miłjenów £f. szterlingów. 
Rzchuby rządu są, jak się zdaje, oparte na 
podstawach zupełnie realnych, bo w ciągu 
pierwszych 6 miesięcy stosowana „means 
test“, przeszło 500.000 bezrabotnych przesta 
10 pobierać zasiłki „zwykłe. 

Mimo to wszystko, wprowadzenie w ży- 
cie tych nowych, padyktowanych palącą po- 
trzebą zarządzeń angielskich napotyka w 
praktyce na duże trudności. Sprawdzaniem 
stanu materjałnego bezrobotnych w danej 
miejscowości zajmują się, jak wiemy, lokal 
ne Komitety pemocy publicznej. Procedura 
tego sprawdzania nie została ujęta w šeis 

łe przepisy. Rząd pozestawił pod tym wzglę- 

dem Komitetom Pomocy Publ. dużo swoho- 
dy i iniejatywy. W| związku z tem, „means 
test" realizowane jest w różnych dzielni- 
cach w sposób niejednolity, dając wyniki 
bardzo nieraz różnorodne. Dominującą rolą 

gra tu zrozumiały moment psychologiczny. 
Komitety Pomocy Publicznej, jako instytuc- 
je lakalne liczyć się muszą, rzecz prosta, z 
nastrojami miejscowych wyborców. W. ta- 
kich warunkach, zbyt rygorystyczne stosowa 
nie rozporządzenia o „means test* i zbyt bez 
wzgłędne zbieranie informacyj © stanie fi- 
nansowym miejscowych bezrobotnych nie 
wpływałoby z pewnością dodatnio na wzrost 
popularności Komitetów. Członkowie ich są 
tylko ludźmi. Winioski więe jasne... 

    

Nie należy jednak sądzić, by solidni An- 
gliey mogli sobie zbytnio pozwalać na lekce 

ważenie zarządzeń władz wyższych. Wi nie 
których  dzielnieach zastosowano „means 
test" z eałą stanowczością na jaką w oma- 
wiznych warunkach można się było zdobyć. 
Skutek był również łatwy do przewidzenia: 
niezadowolenie i ferment w spokojnych do- 
tąd masach bezrobotnych. Komitet z pew- 
nością także nie pozostał bierny. W: wyniku 
tego, hezrobotni — aktywiści rzucili hasło 
marszu głodowego na Londyn. Hasło znalez 
ło wprawdzie bardzo słaby oddźwięk, gdyż 
marsz podjęło zaledwie kiłka tysięcy osób, 
temniemniej moralny etiekt pozostaje. 

Najbliższe dni przyniosą niewątpliwie fi 
nał demonstracji. T. J-ski 

którzy dawali datki, wystawiono 

Przesilenie rządowe w Grecji 
ATENY. (Pat.) Zaimis powierzył 

Soldalisowi misję tworzenia gabinetu. 
W związku z tem Venizelos zgłosił 
dymisję. 

Fuzja dwóch pism. 
LWÓW. (Pat.) W: dzisiejszym nu- 

merze „Gazety Lwowskiej'* ukazała 
się następująca notatka: 

„Gazeta Lwowska'* wchodzi w po- 
rozumienie z wydawniictwem „„Słowa 
Polskiego“, najbližszem jej ideologji, 
ujednastajniając z tem pismem układ 
i treść i wychodzić będzie odtąd jako 
dziennik poranny, nie wyłączając dni 
poświątecznych. 

Sensacje na Radzie Miejskiej 
w Tyiży. 

„Lie. Żinies* donosi: Na ostatniem posie 
dzeniu Rady Miejskiej w Tylży przedstawi- 
ciel narcdowych socjalistów wyraził zdanie, 

że z Litwinami należy utrzymywać dobre sto 
Sunki, Takie 0 tłumaczy się ed- 

e w Berlinie rokowa- 
iecmieckiemi, 6d których 

Da obiecuj, а- 

niu jeden z przed 
zuch narodowym 

tem, że ieh przywódcy prowadzili nie 
у ilnie rokowania z Polakami w 

ży Prus Wschodnich (!) Twier 

  

    

    

          

   

    

   
     

  

dawne 
celu 
dzenia te wywołały dużą sensację. 

Nowy ambasador sowiecki 
w Lendynie. 

LONDYN. (Pat). Do Londynu przybył 
noówcmianowany ambasador sowiecki Majski 
Jest ón dawnym działaczem rewolucyjnym, 
który już pr wejną, jako mon miesz 
kał w Łondynie, zaimuj. lziennikarst 
wem. W! roku 1917 Majski powrócił de Rosji 

wówczas do partji mienszewików, 
zynny udział w zwalczaniu bolszewiz 

mu. Pe załamaniu się mienszewików Majski 
zbiegł najpierw na Syherję, potem jednak 
pogodził się z panującym regimem i wszedł 
na służbę hobszewicką. Był on czas jakiś sze 
tem biura prasowego: Narkomindiełu, potem 
radeą ambasady sowieckiej w Londynie, na 
stępnie zaś mianewany zestał radcą amha 
sady sowieckiej w Tekjo. Majski uchodzi za 
jednego z najlepszych znaweów połityki mię 
Gzynaradowćj w rządzie sowieckim i jest au 
torem szeregu książek z zakresu wydrzeń 
międzynarsedowych w ciągu ostatnich 15 lat. 
Specjalnością jego są sprawy Pacyfiku. 

Skazanie hitlerowców. 
KRÓLEWIEC. (Pat). Preces przeciwko 10 

hitlereweom, oskarżonym © udział w zama- 
chach, jakie miały miejsce w Królewcu na- 
zajutrz po wyborach do Reichstagu, został 
ukcūczony. arżeni zostali skazani na nie 

wielkie kary od 5— 9 miesięcy więzienia. W: 
ciągu procesu okazało się, że kerownikem 
tej akcji zamachowej tutejszych hitlerow- 
ców był Tietze, jeden z oficerów-urzędni- 
ków wdewództwie korpusu Reichswehry w 
Króleweu. в 

KRÓLEWIEC. (Pat). Wi Elbagu odbył się 
proces przeciwko niejakiemu Brunonowi Oh 
meawi, przywódey hitlerowców w Starym Tar 
gu kołe Staniu. Proces ten rzucił ciekawe 
światło na warunki, w jakieh żyje tutaj lud 
ność polska. Wspomniany Ohm oraz byly a 
profesor gimnazjalny z Olsztyna Husemann 
objeżdżałi wsie polskie, zbierając datki pie 
niężne i dary w naturze na cele stronnietwa 
hitlerowskiego. Włyżej wymienieni chehodzi 
| poszczególne chaty w mundurach partyj 
nych, mając prz ysobie rewolwery. Osobom, 
które wzbraniały się dać jakiegoś datku, gro 
żono, że otrzymają kwaterunek Graz że będą 
wpisani na czarną listę. Chłopom polskim, 

zaświad 
czenie, że złożyli taką a taką sumę na cele 
„niemieckiego hoju © wolność”, kto zaś ehwi 
lowo nie miał gotówki, musiał podpisać zo 
bowiązanie, że po żniwach dostarczą od 1— 
2 eentnarów zbeża. Na skutek kilkakrotnych 
skarg ludności polskiej władze niemieckie za 
jęły się wreszeie Ghmem i Eusemannem. E 
pilegiem tej sprawy był proces w Elblągu, 
w wyniku którego Qhm i -Husemann skazani 
zestali na 2 miesiące więzienia każdy. 

Tajemnicze zaginięcie 
żaglowcaa. 

STOKBOLM. (Pat). Wczoraj o godzinie 
14 wyjechał z portu Burgsvik Islo żaglowiec 
spacerowy z 18 pasażerami celem obejrzenia 
zbliska eskadry sowieckiej, prowadzącej ma- 
newry na wodach Goteandu. Do tej pary żad 
nych wiadomości 6 statku niema. Istnieo- 
chbawa, czy nie ułegł on katastrofie, ponie 
waż i wiatr był bardzo silny, i żagle były 
niece uszkodzone. Na peszukiwanie zaginie 
nego żaglowca wyłeceli lotniey szwedzey. 

    

   

   

      

  

   

  

Minister Skarbu wydał rozporządzenie, 
ustałające nowy wzór monety srebrnej war 

Nowe monety 2 złotowe 
ze od będących obecnie w 

obiegu 50-groszowych nikłowych. Wizeran- 
ki na nich będą te same eo na monetach 10 

złotowych. 
Podajemy wzór nowych srebrnych 2-zła 

tówek, które ukażą się w obiegu w najbFż- 
szych dniach.
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Rola Banku Gospodarstwa Krajowego 
w życiu gospodarczem Polski. 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
wykazuje od chwili swego założenia 
stały rozwój działalności, występu ją- 
cy szczególnie silnie w latach 1927-— 
1931. Dopiero w roku bieżącym dzia- 
łalność kredytowa Banku uległa za- 

hamowaniu i to tylko w zakresie kre- 
dytów gotówkowych, kredyty emisyj- 
ne wzrastają bowiem: w dalszym cią- 
gu. Ogólna suma kredytów Banku 
przedstawia się na koniec poszcze- 
gólnych lat następująco: 

  

  

Ogólna suma Kredyty Kredyty 
ROK kredytów gotówkowe % Sumy emisyjne % биту 

w miljonach w miljonach „ogėlnej w miljonach ogólnej 
złotych złotych złotych 

1924 163 96 59 67 41 
1925 431 266 62 165 38 
1926 646 440 68 206 32 
1927 1.027 636 62 391 38 
1928 1331 747 56 584 44 

1929 1.472 809 55 663 45 
1930 1.750 1.015 58 735 42 
1931 1.876 1 084 58 792; 42 

31 VII 1932 1.878 1.055 56 823 44 

Stan kredytów gotówkowych 
zmniejszył się zatem w ciągu pierw- 
szych 8 mieszęcy b. r. o 29 miljonów 
złotych, łączna jednak suma kredy- 
tów podniosła się o 2 milj. złotych, 
wskutek wzrostu pożyczek emisyj- 
nych w listach zastawnych i obliga- 
cjach o 31 milj. złotych. 

Na skurczenie się kredytów go- 
tówkowych Banku nie wpłynęło by- 
najmniej niepomyślne kształtowanie 
się wkładów. Przeciwnie wkłady w 
Banku Gospodarstwa Krajowego wy- 
kazują przez wszystkie prawie mie 
siące nieprzerwany wzrost, dzięki 
czemu ogólna ich suma była w dniu 
30 września b. r. o 27 milj. złotych. 
większa niż w końcu ub. roku, osią 
gając kwotę 266 milj. złotych. Rów- 
nież kapitały własne Banku zwięk- 

szyły się o 4 milj. zł. dó przeszło 218 

milj. zł., głównie. wskutek przelania 

na fundusze rezerwowe przewidzianej 

w statucie części czystego zysku za 

rok 1931. Nieco inny rozwój wyka- 

zują lokaty Skarbu Państwa. Ogólny 
ich stan łącznie z rachunkami spec- 

jalnemi Skarbu Państwa zmniejszył 

się w porównaniu z końcem 1931 r. 

    

   

  

Kredyty gotówkowe . 
Kredyty emisyjne, pochodzące й kon: 

wersji pożyczek gotówkowych 

Jeżeli do tego dodamy pożyczki hipo- 

teczne na nieruchomości miejskie 

oraz 

Kredyty @а Funduszu  Kwater. 
Wojskow. na budowę domów ofic. 

ii podoficer. 

Otrzymamy ogólną sumę kredytów 

Akcja kredytowo-budowlana Ban- 

ku polegała w bieżącym roku na fi- 

nansowaniu wykończenia budowli 

rozpoczętych już poprzednio przy po 

mocy kredytów B. G. K., oraz popie- 

raniu budownictwa drewnianego, któ 

rą to akcję Bank zapoczątkował w 

roku ubiegłym. 

Dzięki zastosowanym ulgom w 

spłacie kredytów płatność pożyczek 

budowlanych utrzymana została na 

poziomie zadawałającym. Zaledwie 3*/, 

zapadających płatności ratalnych. od 

skonwertowanych pożyczek budowla 

nych znajduje się w skardze, a do H- 

cytacji nieruchomości ze strony Ban- 

ku w żadnym wypadku dotyche: 

nie doszło. Korzystnie przedsław:s 

się również płatność gotówkowych 

pożyczek budowlanych, od których 

odsetki wpływają naogół dość dobrze. 

Ogólna suma kredytów dla samo- 
rządów oraz ich przedsiębiorstw wy- 
nosiła w końcu sierpnia b. r. przeszło 
474 milj. złotych, z czego na kredyty 
gotówkowe dla samorządów przypa- 
dało 113 miljonów, na kredyty dia 
Komunalnych Kas Oszczędności 26 

    

      
о 10 milj. złotych do 639 m'lj. złotych 
w dniu 30 września b. r. 

Spadek kredytów gotówkowych 
spowodowany został konwersją go- 
tówkowych pożyczek komunalnych i 
budowlanych na pożyczki emisyjne 
w obligacjach i listach zastawnych. 
a następnie spłatą części kredytów 
krótkoterminowych. Konwersje te 
przyczyniły się też prawie wyłącznie 
do wzrostu sumy pożyczek emisyj- 
nych, nowych bowiem pożyczek em- 
syjnych Bank ze względu na trudno- 
Ści ulokowania swych emisyj nie u- 
dzielał w roku bieżącym prawie zu- 
pełnie. 

Podobnie jak w latach poprzed- 
nich Bank Gospodarstwa Krajowego 
również w roku bieżącym pokrywał 
przedewszystkiem potrzeby kredyto- 
we budownictwa mieszkaniowego, 
samorządów, przemysłu i rolnictwa. 
Z ogólnej sumy kredytów Banku, wy 
noszącej na dzień 31 sierpnia b. r. 
1.878 milj. złotych, qjrzypadało na 
powyższe cztery grupy 1.431 miłj. 
złotych, czyli około 76*/,. Stan kred- 
tów dla budownietwa przedstawiał 
się następująco (w milj. złotych): 

31.VIM1.1932  31.XII.1931 

  

302 316 ‘ 

190 164 

й 492 480 

47 47 

20 20 

559 547 

miljonów złotych. W roku bieżącym 
rozpoczął Bank konwersję pożyczek 
komunalnych na długoterminowe po- 
życzki gotówkowe amortyzacyjne, że 
by umożliwić samorządom konsoli- 
dację długów i! przyjście im z pomo- 

cą nawet wtedy, gdy położenie na 
rynku kapitałowym nie przedstawia 
możliwości uplasowania papierów 
Banku. 

Wbrew powszechnej opinji o tru- 
dnościach płatniczych samorządów, 
były one naogół dość dobrym płatni- 
kiem długoterminowego kredytu w 
'Banku. Najgorzej przedstawiają się 
płatności pożyczek t, zw. ulenow- 
skich, gdzie Skarb Państwa przycho- 
dzi samorządom z pomocą. Inne zaś 
zobowiązania z tytułu długotermino- 
wych pożyczek spłaciły samorządy w 
1931 r. w wysokości 757/,. W roku bie 
żącym zwłoka o uiszczeniu należno- 
ści nastąpiła ze strony kilku więk- 
szych miast, które znalazły się chwi- 
lowo w trudnościach, posiadają jed- 
nak naogół silne podstawy finansowe. 
Pogorszenie wypłacalności dotyczy 
natomiast w mniejszym stopniu ma- 

NA ZADUSZKI. 
Niema ani: jednego odłamu ludzkości 

istniejącego bez wierzeń w życie po- 
zagrobowe. Najprymitywniejsze ple- 
miona Ziemi Ognistej czy Papuasów 
odają cześć cieniom zmarłych, o0d- 
dają hołd cnotom przodków, wspomi 
nają wielkich bojowników w obrzę- 

dach, często strasznych i ohydnych, 
ale zawsze pełnych znaczenia. Wie- 
rzenia te są przeważnie oparte na 
možliwošci sprowadzenia na ciala žy- 
wych, dodatnich właściwości, (więc 
męstwa, chytrości i t. p.) zmarłych 
wojowników. Ciała zmarłych, od naj- 
głębszej starożytności były przedmio- 
tem opieki, starań, pamięci, tkliwej 
serdeczności pozostałych. Pradawne 
pomniki i groby, zapełnione przed- 
miotami miłemi zmarłym za życia, 
świadczą o tem, Posuwano się tak 

daleko, że prócz broni i klejnotów, 
przedmiotów używanych przez zmar 
łego, zabijano i posyłano za nim na 
„tamten świat, orszak honorowy, 
dochodzący np. u chanów tatarskich 
do setek osób, złożony z pięknych 
branek, pacholąt, niewolnice, przytem 
konie, psy, bydło i kosztowności. 
Znamy z lustracji bogactwa grobu 
Thu-Thank-Amona, a takich grobów 
było w Egipcie setki, wiemy o pale- 
niu w Indjach żon maharadżów na 
stosie razem z ciałami, wiemy, że w 
słowiańskich pogrzebach szły na 
stos ulubiony koń i psy właściciela, 
a na cześć poległych w boju palono 

  

jeńców, jak to uczynili kiedyś Lit- 
wini z rycerzem krzyżakiem w pełnej 
zbroi, którego poświęcili Poklusowi 
ku zgorszeniu współczesnych kroni- 
karzy. Są plemiona czerwonoskóre 
wieszające swych zmarłych na drze- 
wach, kładnące trupy w gniazdach ter 
mitów i zachowujące potem kości i 
czaszki w najbliższem otoczeniu. Inne 
narody sępom oddają zwłoki, balsa- 
mują lub wygniatają. 

Każda z tych funkcyj ma na celu 
troskę o los zmarłego „na tamtym 
świecie. Naiwne te objawy, których 
wiele przeszło w wierzenia chrześci- 
jańskie, są instynktowną chęcią u- 
trzymania ze zmarłym kontaktu, bru 

talnie zerwanego śmiercią. 
Nici serdecznych nie chce żyjący 

zerwać. Jeszcze dła ukochanego zmar 
łego pragnie coś uczynić, jeszcze być 
z nim i wspólność utrzymać, Najpięk 
niejszą formą łączności niewidzia!- 
nego, niepojętego świata zmarłych z 
żyjącym ustalił kult chrześcijański, 
dając możność każdorazowego wspom 
nienia zmarłych w ich losach po- 
zaświatowych, przez nabożeństwa na 
ich intencję i przez doroczne święto, 
poświęcone ich pamięci. 

Ludzie nie są naogół dość udu- 
chowieni, by się mogli obejść bez ze- 
wnętrznych objawów kultu, wierzeń 
i obchodów choćby najbardziej misty- 
cznej treści. W wielu wypadkach, 
przywiązują właśnie do tych zewnę- 

sy drobniejszych samorządów. 
Łączne zadłużenie przemysłu wy- 

rażało się w dniu 31 sierpnia b. r. 
w sumie 274 milj. złotych. Na kwo- 
tę tę składają się: kredyty gotówkowe 
dla przemysłu prywatnego w sumie 
138 milj.. kredyty gotówkowe dla 
przedsiębiorstw państwowych i kon- 
cernowych w wysokości 111 miljonów 
oraz pożyczki w obligacjach banko- 
wych w sumie 25 miljonów złotych. 
(Sumy te nie uwzględniają kredytów 
dla przedsiębiorstw komunalnych w 
kwocie 139 milj. złotych, doliczonych 
powyżej do ogólnego zadłużenia sa- 
morządów). Płynność i spłacalność 
krótkoterminowych kredytów prze- 
„mysłowych przedstawia się korzyst- 
nie, tak samo raty od pożyczek w 
obligacjach bankowych wpływają re- 
gularnie. 

Rolnietwo korzystało w końcu 
Sierpnia b. r. z kredytów Banku Gos- 
podarstwa Krajowego na ogólną su- 
mę przeszło 212 milionów złotych, 
z czego na kredyty gotówkowe dla roł 
nictwa i hodowli łącznie ze spėtdziel- 
niami rolniczemi i handlem rolnym 
przypadało 112 miljonów, na prze- 
mysł spożywczy 42 miljony oraz na 

pożyczki hipoteczne w listach zastaw 

nych na majątki zi iemskie 59 milj. zł. 

W zakresie spłaty i oprocentowania 
kredytów rolniczych stosował Bank 
daleko. idące ulgi. Wymienić tu na- 

leży obniżenie oprocentowania poży- 

czek hipotecznych z 77/, na 57, pro- 
longate płatności annuitetowych dro- 

ga rozkładania ich na dogodne raty, 

odraczania lieytacyj ze spłatą niez- 
nacznej chociażby cześci zaległości 
przy nienaruszonem jednak zabezpie 
czeniu kredytu. Płatności kredyfu 
hipotecznego ziemskiego są wpraw- 

dzie gorsze niż przy innvch pożycz- 
kach emisvi ch. pożyczki hipotecz- 
ne na majątki ziemskie stanowiły je- 

dnak niewiele ponad 7'/, ogólnego sta 
nu pożyczek w listach zastawnych i 

obligacjach. 
z pośród innych kredytobiorców 

wymienić należy banki, które w dniu 

31 sierpnia b. r. korzystały z kredv- 
tów B. G. K. na sume prawie 65 

  

   

i. 
złotych, z czego połowa przypadała 

  

na kredytv sanacvjne dla banków 

prywatnych. Zadłużenie spółdzielni 
kredytowych wynosiło w tym termi 

nie łącznie około t1 miljonów zł. 
Akcja kredytowa dla handłu po- 

siada znaczenie stosunkowo mniejsze: 
w końcu sierpnia b. r. kredyty dla tej 
gałęzć łącznie z komunikacjami wvy- 
rażały się w sumie prawie 9 miljonów 

złotych. 
Powyższy krótki przegląd działal 

ności kredytowej Banku Gospodarst- 
wa Krajowego świadczy o jego wiel- 
kiej roM w žyciu gospodarczem Pol- 
ski. Znaczenie Banku w naszej gospo- 
darce kredytowej uwypukla się bar- 
dzo wyraźnie na tle porównania jego 
kapitałów i kredytów z innemi insty- 
tuciamii kredytowemi kraju. I tak ka- 
pitałvy własne Banku Gospodarstwa 
Krajowego wynosiły w końcu siern- 
nia b. r. przeszło 218 milj. złotych: 
w tym samym czasie wszystkie banki 
prywatne objęte statystyką Mimister- 
stwa Skarbu (55 banków i 5 wiek- 
szych domów bankowych) posiadały 
łączna sumę kapitałów zakładowych 
i rezerw 311 milj. złotych. Ogólna 
suma kredytów  krótkoterminowych 

we wszystkich powyższych instytuc- 
jach prywatnych wynosiła 1.121 milj. 
złotych, w R. G. K. zaś stan kredytów 
gotówkowych wyrażał się w sumie 
1.055 miljonów złotych, Rńwnież 
wśród instytucyj kredytu długoterm'- 
nowego B. G. K. zajmuje stanowisko 
dominujące. Z ogólnej sumy emisvj 
listów zastawnych i obligacyj wyn    

  

trznych rzeczy największą wagę, za- 
cierając niemi głębsze znaczenie ob- 
rzędu. Wiara w czystej swej formie, 
wymaga ciszy i skupienia, spokoju i 
powagi. Wiemy jednak, że ułomno- 
ści natury ludzkiej robiąc ustępstwa, 
dozwala się na hałaśliwe i jaskrawe 
manifestacje uczuć religijnych, naru- 
szających czasami ich powagę. 

Dzień Zaduszny jednak najbardziej 
tej powagi, ciszy i spokoju wymaga. 
Piękne cmentarze wileńskie, o niepo- 
spolitej malowniczości krajobrazu, o 
tak wzruszających pamiątkach, jak 
grób Obrońców Wilna, i groby za- 
służonych dla kraju ludzi, powinny 
w ten dzień przyjąć w swe aleje i 
zakątki tylko ludzi ożywionych du- 
chem pobożności, nie zaś, jak to się 
nieraz widzi, gapiów, przychodzących 
dla towarzyskiej rozmówki, dla stwie 
rdzenia które groby najładniej ubra- 
ne, i jakie rodzina daje dowody 
zmartwienia czy pamięci? 

Piękne i zadumane w jesiennej 
mgle cmentarze wileńskie, migotl'- 
wem  świałem zapalonych skier, 
drgające w cieniach Nacy Zadusznej, 
pełne kwiatów, jedynej, prócz modli- 
twy, ofiary dla drogich zmarłych, 
cmentarze nasze, gdzie spoczywa wiel 
kie, większe od obecnego Wilna, 
miasto tych co odeszli... niech zapeł- 
nią się w dzień jutrzejszy skupieniem. 
modlitwy i uważną pamięcią dla za- 
służonych Zmarłych, a słowa „Niech 
odpoczywają w spokoju”, niech nie 
będą czczą formułką, ale głęboko od- 
czutem życzeniem. H. R. 

JD_.E_Ń SzKkt 

  

pop niedzieli odbyło się w s: 

  

     

  

mu Pracy dla Par 
sudskiego oraz poświęcenie s 
ku Strzeleckiego, ufundownego pr 

  

staws) 
kiego 

we społeczeństwo, 
ilustracji nas Moment wręczania 
u przez dowódcę O. K. VIII gen. Pa- 

iego komendantowi Związku 'Strzelec 
w Grudziądzu por. Ro emu. 
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„Rozejm zbrojeniowy a Niemcy. 
BERLIN. 

pada upływa 
zbrojeniowy 

(Pat) W dniu 1 listo- 
„jednoroczny rozejm 

zainicjowany na zeszło 
rocznem Zgromadzeniu Ligi Naro- 
dów przez włoskiego ministra Gran- 
diego. Sekretarz generalny Ligi zwró 
cił się ostatnio do uczestników umo- 
wy rozejmowej z ankietą w sprawie 
przedłużenia rozejmu na okres dal- 
szych 4 miesięcy. 

Wig informacyj z kół miarodaj- 
nych, rząd niemiecki nie zamierza 
wcale udzielać odpowiedzi, zanim nie 
zostanie wyjaśniona kwestja równo- 
uprawnienia Niemiec. 

BERLIN. (Pat)  Wicekomisarz 
Rzeszy w Prusach Bracht, jak donosi 
dzisiaj biuro Conti, rozporządzeniem 

      

przyjmuje wkłady płatne natychmiast, 
стай па książeczki oszczędności. 

Wkłady oszczędnościowe w Banku Gospodarstwa Krajowego 

)- GWARANTOWANE SĄ PRZEZ PAŃSTWO )—( 

szącej na dzień 30 czerwca b. r. 
2.253 milj. złotych, przypadło na 
Bank Gospodarstwa Krajowego 815 
miljonów złotych, czyli przeszło 36'/,. 

Płynność Banku utrzymuje się na 
poziomie stosunkowo wysokim. W r. 
1931 przeciętna wysokość pokrycia 
wkładów gotówką wynosiła w Banku 
Gospodarstwa Krajowego przeszło 
167, a w ciągu pierwszych 8 miesię- 
cy b. r. utrzymała się naogół na po- 
ziomie niewiele niższym. 

Rentowność Banku przedstawiała 
się w sposób zadawalający. Czysty 
zysk za rok 1931 wyniósł wprawdzie 

tylko 7 miljonów złotych, t. j. о 5 
miljonów złotych mniej niż w roku 
poprzednim, wpłynął jednak na in 
szereg czynników od Banku niezależ- 
nych. Należałoby tu przedewszyst- 
kiem wymienić znaczne obniżenie o- 
płat, pobieranych przez Bank z ty- 
tułu administrowania funduszami bu 
dowlanemi, co wyniosło w 1931 roku 
około 3 miljonów złotych, następnie 
stosowanie przez Bank w znacznie 
szerszej mierze niż poprzednio ulg i 
bonifikat przy spłacaniu kredytów. 
Największą z tych bonifikat było prze 
znaczenie kwoty 1 miljona złotych 
dla miast, spłacających t. zw. pożycz 
ki ulenowskie. Mówiąc o czystym zy- 

0 nagrobkach i wiankach na 
cmentarzach wileńskich 

O wiankach zaduszkowych prze- 
dewszystkiem, i o tych wieńcach ni- 

by o wiele trwalszych, ale wymagają 
cych rozumnej estetycznej konserwau- 
cji, pomówić tu pragnę. 

Od niedawna, bo może od lat dwu 
dziestu kilku, zwrócono u nas bacz- 
niejszą uwagę na piękne, bajecznie 
kolorowe palmy, przygotowywane 
przez nasz ludek wiejski na Niedzielę 
Kwietną — i oto dzięki proapgandzie 
artystycznej, przedewszystkiem, zasłu 
żonego sztuce polskiej prof. F. Rusz- 
czyca, owe palmy, sporządzane z ziół 
suszonych, efektownie na różne spo- 
soby barwionych, a pod względem 
stylowości swej wciąż się rozwijające, 
trafiły już do mieszkań naszych, jako 
gustowne dekoracje. 

Palmy te wcielone już zostały do 
wielu muzeów etnograficznych pol- 
skich, litewskich i innych. 

Obecnie, jak sądzę, przyszła kolej 
i na rozejrzenie się w tych wiankach, 
preparowanych przez włościan i mie- 
szczan naszych, (głównie zajmują się 
tem kobiety), którzy zaściełają niemi 
groby cmentarzy w Dzień Zaduszny. 

W wiankach tych, zwłaszcza wy- 
konywanych przez ubogich  miesz- 
kańców przedmieść, zamało jeszcze 
przejawia się poczucia dobrego sma- 
ku i harmonji kolorów w materja- 
łach używanych do ich wyrobu. 

Nietylko artyści nasi, ale i miłoś- 
niicy sztuki ludowej, oraz wykształ 

  

I Gospodarstwa Araiovego 
Oddział w Wilnie — ul. Śniadeckich 8 

z dnia 22 b m. zniósół zakaz istnie- 
nia związku „Oberłand, 

Oberłand należy do związków 
zbrojnych, zajmujących się przyspo- 
sobieniem wejskowem młodzieży 0- 
raz organizacją nacjonalistycznego 
żywiołu niemieckiego na pograniczu. 
Powstał on z byłych korpusów woj- 
skowych i brał udział w czasie pow- 
stania na Górnym Śląsku, m. in. ucze 
stniezył w bitwie pod górą św. Anny. 
Działalność tej organizacji, noszącej 
charatker skrajnie monarchistyczny, 
na terenie wewnętrznym kraju poło- 
żył kres między innemi zakaz, wy- 
dany w Bawarji w roku 1932, kiedy 

„to Oberłand przystąpił jawnie do pu- 
CZU. 

   

  

   

jak również terminowe 

sku Banku za rok ubiegły, należy 
następnie zaznaczyć, że koszty han- 
dlowe instytucji nie uległy zmniejsze- 
niu jedynie dlatego, oszczędność, uzy 

skana z dwukrotnego obniżenia upo- 
sażeń władz i pracowników Banku, 
została przeznaczona w ciągu roku 
na popieranie inicjatywy  eksporto- 
wej do dyspozycji Międzyministerjal- 
nej Komisji Popierania Eksportu. 
Jeżeli chodzi o uposażenie pracowni- 
ków Banku, to należy dodać, że w 

roku bieżącym uległo ono — narów- 
ni zresztą z uposażeniem pracowni- 
ków państwowych — dalszej, trzeciej 
z rzędu obniżce. Obniżka ta została 
wprowadzona, podobnie jak i pop” 
rzednie, w stosunku do wszystkich 
pracowników tak w Centrali, jak i 
na prowincji i dotyczy ona zarówno 
urzędników jak i Dyrekcji. 

W konkluzji należy podnieść, że 
Bank Gospodarstwa Krajowego starał 
się w ciężkim okresie, jakim bez wąt 
pienia dla Polski był rok 1931 oraz 
jest dalej rok 1982, przyjść życiu go- 
spodarczemu z możliwie wielkiemi 
ulgami, co mu się też w znacznej mie 
rze udało, przy równoczesnem wy- 
wiązywaniu się ze wszystkich swoich 
zobowiązań i utrzymaniu swej płyn- 
ności na odpowiednim poziomie. 

ceńsze, pod wględem estetycznym, 
jednostki powinnyby wniknąć bliżej 
w tę sprawę, udzielać sprzedawcom 
swych uwag krytycznych, zachęcając 
w ten sposób lud nasz do staranniej- 
szego wykonywania tych wianków. 

Ręczyć można za dobry skutek tej 
propagandy kulturalnej wśród ludu 
i pozbycia się lichej tandety, wśród 
której zbyt mało jeszcze ludność mia 
sta naszego orjentuje się. 

Wianki nasze zaduszkowe są na- 
ogół tanie, a że sprzedawane w bar- 

dzó znacznej ilości, stanowią jakby 
nową gałęź odrębną, a ciekawą prze- 
mysłu ludowego. Mniemam, że gdy 
jako tako ustalą się ich typy etno- 
graficzne zarówno jak i zdobnicze, 
to wianki te z czasem zastąpić będą 
mogły wieńce o wiele kosztowniejsze, 
bo wyrabiane z blachy żelaznej i, 
mimo to, tak rzadko estetyczne. Mo- 
głyby te wianki ludowe z pewnością 
łepiej ozdabiać i trumny same, nie- 
tylko mogiły, krzyże i nagrobki w 
dnie Zaduszne. 

Przy tej sposobności, niepodobna 

nie zwrócić tu uwagi i na tego ro- 
dzaju marnotrawstwo, jakie się spo- 
strzega na cmentarzach naszych od- 
nośnie pomienionych wieńców meta- 
lowych, które na szczęście, z powodu 
ich drożyzny coraz rzadziej są naby- 
wane, a najsłuszniej są zastępowane 
przez wieńce naturalne, ułożone z 
żywych kwiatów, stanowiące sympa- 
tyczną gałąź przemysłu kwiatowego. 

Ileż to bowiem, nadniszczonych 
przez czas i wpływy  atmo- 

a 
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Notatki ze Świata. 
— PRZEDHISTORYCZNE CMENTARZYS 

KO odkryte w Gostkowie pod Toruniem jest 
dokumentem znacznego okresu przeszłości. 
Od całopalnych grobów łużyckich i szkie- 
letowych grobów Gotów, do latyńskich gro- 
bów jamowych — wszystko to razem obok 
siebie. Ceramika, ozdoby i drobne przedmio 
ty codziennego użytku są również najroz- 
maitszego pochodzenia. 

— ARESZTOWANIE В. DYREKTORA 
PODLASKIEJ WYTWÓRNI SAMOLOTÓW 
nastąpiło na skutek rew g po prze 
jęciu przedsiębiorstwa p 
wizja wykaz. 
Rosenwenth-Ro 
ciągnięć skarbu w tranza 
gdy firma była w jego ręk. 
sądowe zarządziły 
życzka schła 

— Ks. EUSTACHY BB WŁ. 
Kupić auto i nie zapłacić — zdarz 

    

   

   

   
   

   

  

  

    
   

    

   

  

demu, otrzymać wyrok le 
mój Bcże, któż lego nie į 
by wynosić 
mie miał co 
to ma 6.      

  

ji twierdzi. 
1a, ciotki, czyje- 

A kto księciu 
    że meble nie jego, tylko teś 

bądź zresztą, dość że cudze 
uwierzy ?... 

— KREUGER UCIEKL NA SUMATRĘ — 
twierdzi w liście do sztokholmskiego „Włua 

jen“ ex-przyjaciółka aferzysty. Jakoby 
mała ona odeń list, datowany z Rosji — 

  

      

  

   

    

   
    

  

Znowu zaczynają szeptać, pochowano nie 
Kreugera, a lalę woskową... 

— RYTARD SPOŁ ICZKOWANY został 
przez „sportowa: 
tykułem .obraż 
miał miejsce w 

sie przedstawienia. Nie: 
kolwiek meritum sprz 
sprawy dyskwalifikuje tych panów, - 
gom wychowania sportowego daje nowe 
przykłady do starych niestety argumentów. 

— DYPLOMACI W! MOSKWIE BOJĄ SIĘ 

A — В.ЩЦ sowi i wydał bowiem 

  

   

  

   

  

    

   dewizy zagraniczne. W ostatni dz 
ądzeniem można było wid 

nościowym sklepikiem ogonki.. 
matycznych. Nie dostali jednak pełnych та- 
cyj, zaś w handlu „wolnym ziemniak np. 
kosztuje około 3 zł. 

— DON KICHOTA UJRZYMY W FIL- 
MIE w ujęciu słynnego śpiewaka Szaljapina. 
Wogóle obsada filmu pierwszorzędna: scee- 
narjusz (Paula Moranda, reżyserja Pabsta. 
Jeśli filmu w Polsce nie „oporządzą” jak 

    

   

    

    

zwykle, to będzie to bodaj pierwszy film 
Pabsta, który ujrzymy nieokaleczony. 

— UKAMIENOWANIA zdarzają się i dziś 

    

W powiecie koweckim Gąsiora, podejrzane- 
go o okradanie pól gospodarzy sąsiednich 

ostąpili kmiotkowie i tak długo tłukli kamie 
niami, aż nie osiągnęli celu... 

— FELDFEBEL NA KSL ĄŻĘCEM WESE 
LU w Koburgu nie ubawił się specjalnie. 

Wprawdzie wyg lądał doskonale w... mundu 
rze generała i był fetowany b. uprzejmie, 

ale główny motyw maskarady — nadzieja 
na świetną „wyżerkę* — zawiódł. W' Niem 

czech obecnie nie skończyła się jeszcze trwa 
jąca od paru lat moda snobizmu ubóstwa 
Stół książęcy był b. skrormuny. Zawiedziony 
feldfebel pozwolił wówczas sobie na nieco 
więcej i czerwoni ze wstydu „koledzy komba 
tanci“ musieli wysiudać go pocichu za drzwi 

— CZY REMBRANDT BYŁ MALARZEM? 
Wtzak rejestrują 700 obrazów jego, pędzła... 
Otóż Niemiec Hunther w książce o Rem- 
brancie obstaje że był to tylko... handlarz 
obrazów, który podpisywał na nich swą 
„fitmę”. 

— KPT. WILKINS ZNÓW. DA NURA DO 
BIEGUNA w łodzi podwodńej. Tym razem 
nie będzie to stary gruchot powojenny le 
statek specjalny. Wiilkins wierzy w przy: 
łość łodzi podwodnych, chwali ich szybkość 
i gwiżdże na niebezpieczeństwo. 

— SAMOBÓJSTWO ZNANEGO UCZO- 
NEGO duńskiego D-ra Thomasa Bruncha, 
badacza chorób płuc, ma za powód ataki na 

jego metody lecznicze, które miały ostatnio 
miejsce w prasie duńskiej. 

— STRT PRÓBNY RAKIETY TILINGA 
UDAŁ SIĘ. Rakieta zaopatrzona jest w skrzy 
dła, które IE się przy spadaniu. 
6-kilowa rakieta wystrzelona do góry osiąg 
nęła 800 m. wysokości, poczem opuściła się 
Spiralnie na ziemię bez uszkodzenia. Jeśli 
władze się zgodzą to Tiling puści wkrótce 
rakietę 3 metrowej wysokości, o skrzydłach 
rozpiętości 4 metrów. Ta ma się wznieść na 

7 klm. i przelecieć 20—40 kim. od miejsca 
startu. Trzeci start do lotów stratosfer) 
nych byłby już z. ludźmi... mi. 

  

   

  

  

Strajk w przędzalniach. 
LONDYN. (Pat). Niemal wszystkie przę- 

dzalnie w większych ośrodkach przemysło- 
wych ekręgu Lancashire nie pracują w dn. 
dzisiejszym na skutek odrzucenia przez го- 
botników zaproponowanej redukeji płac. 
Przedstawiciel ministerstwa pracy, który słu 
żył za pośrednika przy ostatnich rokowa- 
niach, Lagette, opuścił dziś Londyn, ndająe 
się do Manchesteru, celem wzięcia udziału 

we wspólnem posiedzeniu przedsiębiorców i 
robotników. 

sferyczne wieńców metalowych po- 
niewiera się u' grobów naszych, 
cmentarzy, jako niemogących już być 
ozdobą nagrobków, owszem, nawet 
częstokroć ich oszpecające w ten spo- 
sób, że Ściekająca ze starych prze- 
rdzewiałych wianków żółta ciecz, fa- 
talnie plami, a nawet niszczy zarówno 
marmur jak i granit jako też i napisy 
na nich. 

A przecież w ostatnich czasach 
znaleziono sposób zapobieżeniu mar- 
notrawstwu, wypływającemu z nied- 
balstwa osób, które mogłyby urato- 
wać sponiewierane wianki metalowe, 
tak niegdyś drogo opłacane, mianowi 
cie przez zwrócenie się do specjali- 
stek, uprawiających z powodzeniem 
reperację bardzo małym kosztem. 

Odnawianie takiego, uszkodzonego 
przez czas wieńca, polega nietylko 
na jego oczyszczeniu, ale i na przy- 
wróceniu mu pierwotnych jego walo 
rów za pomocą odpowiednio sprepa- 
rowanych farb. Fabrykanci nagrob- 
ków, jak dobrze wiemy, posiadają o 
ia malarkach właściwe wiadomo- 
У 

Przy tej okazji, naležy przypom- 
nieć naszemu społeczeństwu, że w 
tym roku przypada trzydziestopięcio- 
lecie pierwszego powszechnego oświe 
tlania grobów pięknych cmentarzy 
naszych w dzień Zaduszny, oraz za- 
początkowanie składania na nich 
najprostszych narazie wieńców z cho 
iny. Bo co do mogił ludzi zasłużo- 
nych, to jeszcze lat kiłka wcześniej, 
miłośmicy przeszłości naszej nie omie 

  

<
a
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Šwieto Chrystusa-Krėla. 

Niedzielne święto ku Czci Chry- 

stusa—Króla było imponującą mani- 

festacją uczuć katolickiego Wilna. 
Po uroczystem nabożeństwie w 

kośc. św. Jakóba celebrowanem przez 

Metropolitę wileńskiego ulicami mia- 

sta przeciągnął wielotysięczny — ро- 

chód około stu różnych organizacyj 

społecznych i religijnych. .. Na czele 

pochodu jechali fanfarzyści 4 p. uł. 

i orkiestra wojskowa oraz niesiono 

kilkadziesiąt transparentów sztan- 

darów. 
O godzinie 1 p. p. w Sali Miejskiej 

odbyła się akademja, na którą zło- 

żyły się przemówienia dyr. Białasa, 

prof. Glazera oraz produkcje muzyk.- 

wokalne. Akademja była transmito- 
wana przez radjo wileńskie. 

Obchód dla akademików i szkół 

odbył się w „Ognisku* akademie- 

kiem. Wieczorne zebrania w parat- 

jach zakończyły niedzielne uroczy- 

stości. 

DZIEŃ ZADUSZNY. 

Procesje na cmentarze wileńskie 

W związku z przypadającym na 2 
distopada dniem Zadusznym, garni- 

zon wileński uczci w tym dniu żołnie- 
rzy poległych w obronie Wilna. W 
tym celu w przeddzień Zaduszek na 
cmentarz wojskowy wyruszy z koś- 
<ioła św. Piotra i Pawła procesja, w 
której udział wezmą wszystkie od- 
„działy garnizonu wil. Wszystkie gro- 
by na cmentarzu wojskowym będą w 
dniu tym, jak zresztą i następnego, 
iluminowane. Na ten cel garnizon wi 
deński dobrowolnie opodatkował cię. 

W dniu Zadusznym z rana o godz. 
9-ej odprawione zostanie żałobne na- 
bożeńtwo. 

Na cmentarz Rossa wyruszy pro- 
«cesja z kościoła św. Jana po poprzed 
nio odprawionem w tym kościele na- 
bożeństwie żałobnem. 

Autobusy na Rossę. 
Towarzystwo Miejskiej i Mędzymastowej 

*Komunkacji Autobusowej podaje do publicz 

mej wiadomości, iż w dniu 1 listopada rb. 

poczynając od godz. 13 będą kursować au- 

tobusy do cmentarza „„Rossa* z placu przed 

"Ostrobramą (ul. Piwna), oraz w dniu 2 listo 

pada rb. poczynając od godz. 6 rano auto- 

busy odchodzić będą bezpośrednio z placu 

Magdaleny (Urząd Wiojewódzki) z przed Ra 

tusza i z placu przed Ostrobramą (ul. Piw 

ema). 

Przygotowania do obchodu 
14 rocznicy niepodległości. 

Wczoraj o godz. 5 wieczorem z 
finicjatywy Rady Wojewódzkiej B. B. 
W. R. odbyło ię w sali przy ul. św. 
Anny 2 zebranie organizacyjne Ko- 
amitetu Obchodu 14 Rocznicy Niepod: 
degłości. Obrady zagaił prezes senator 
„Abramowicz, który popros'ł na prze- 
wodnictwo wicewojewodę p. Marja- 
ma Jankowskiego. 

Przewodniczący nakreślił program 
pracy Komitetu, który ma za zadanie 
należyte przygotowanie, uroczystość 
©w dniu 11 listopada r. b. Natępnie 
ma propozycję prezydjum zebrania 
wybrano Komitet Wykonawczy, któ- 
«emu powierzone zostały zadania o- 
«mówione na posiedzeniu. W skład Ko 
mitetu Wykonawczego przez aklama- 
«cję powołani zostali: 

Prezydent miasta Wilna dr. Wik- 
tor Maleszewski jako przewodniczą- 
«cy, prezes Federacji dr. Góra jako 
wiceprzewodniczący, oraz jako człon 
skowie poseł Dobosz, poseł Brokow- 
«ski, płk. Błocki, mjr. E. Kozłowski, 
«dyr. M. Szpakiewicz, dr. J. Rostkows- 
ika, p. Helena Romer-Ochenkowska, 

dr. Hirschberg, M. Matuszkiewicz, 
"Witold Hulewicz, T. Łopałewski, B. 

”W. Święcicki. Wł Szumański, Wanda 
Piłsudska i K. Bieliński. 

Komitet Wykonawczy w najbliż- 
«szych dniach wyda odezwę i ogłosi 
szczegółowy program uroczystości w 
«dniu 11 listopada. 

    

szkali nieraz przyozdabiać je kosz- 
itowniejszemi nawet wieńcami. Ale 
nie był to jeszcze zwyczaj powszech, 
ny i pamiętano tyłko, o drogiej wszy- 
stkim ziomkom, mogile Syrokomli i 
zrzadka prof. Euzebjusza. ojea Julju- 
«sza Słowackiego. 

  

Dopiero młodzież, której leżały na 
sercu sprawy  kulturalno-oświatowe 
"społeczeństwa, jęła kontynuować, już 
systematycznie składanie owych wień 
»eów poczesnych, acz tak wówczas 

nieskomplikowanych pod względem 
zdobniczym. Z czasem jednak ten 
„piękny zwyczaj uległ pewnemu za- 
niedbaniu. 

Smutno przy tej sposobności skon 
statować, że oświatowcy nasi, jak do- 
źtychczas, nie pomyśleli: o solidarnem 
zajęciu się sprawią odnawianja za- 
miedbanych nagrobków zasłużonych 
srodaków, które możnaby jeszcze Od- 
szukać. Tylko jednostkowe usiłowa- 
mia w pewnej mierze. zaradzają tej 
kulturalnej potrzebie, 

Artyści wileńscy: Ałfred Romer, 
Bolesław Rusiecki i Edward Pawło- 
wicz, wszyscy już dziś nieżyjący, pier 

"wsi zajęli się sprawą powyższą 1 uzu- 
pełnili w r. 1881 okazały grobowiec 
„prof. E. Słowackiego, zmarłego w 
1814 r. Aleci, zkądinąd niepospolicie 
zasłużeni sprawie historji sztuki wi- 
lenskiej, utalentowani małarze po- 
przestali na tym pomniku. Dopiero 
w lat 15 później, ktoś inny nietylko 
odnowił nagrobek. ale postarał się o 
„zabezpieczenie wspaniałego tego gła- 
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S. K. M. A. „Odrodzenie” wobec zasadniczych 
problemów społecznych. 

Od Stow. Katol. Młodz. Akad. „Odrodze- 
mie otrzymujemy treść uchwał jego Ogól- 
nego Zebrania z dnia 23 października rb., 
wraz z ariykułem te uchwały kosnentują- 
cym z prośbą o wydrukowanie. Materjał po- 
wyższy zamieszczamy jako 
(Red.). 

1) Zgóry uznajemy za błąd wszystkie te- 
zy, którchy były lub będą potępione przez 
Kościół w oscbach Jego miarodajnych orga- 
nów jake przeciwne wierze i moralności, 
gdyż mamy Świadomość słabości i omylnoś- 
ei naszych rozumowań w tej dziedzinie. 

informacyjny. 

  

2) Odrzucamy materjalizm dziejowy — 
tyierdzenie, że dzieje ludzkości i wszelkie 
przejawy społeczne są wynikiem ezynników 
kcnomicznych, a w  szezególności walki 
klas i techniki produkeyjnej. Nie przeczymy 
oczywiście faktowi, że czynniki wyżej wy- 
mienione wywierają wpływ na kształtowanie 
się jednestek i społeczności, ale nie deter- 
minują całkowieie przebiegu zjawisk, ani 

w jednostkach, ani rp przejawach liezby du- 
żej. Same czynniki ekonomiczne i wszelkie 
inne przejawy życia zależą od kierującej nie 
mi myśli Stwórcy i w określonych przez Nie 
go ramach od myśli i woli człowieka. Oezy- 
wiście dopuszczamy stosowanie materjaliz- 
mu dziejowego jako fikeji świadomej dla 
ułatwienia badań naukowych nad zjawiska- 
mi ekonomicznemi, podkreślamy jednak: a) 
niebezpieczeūstwo zatracenia  Śzpiadomości 
fikeyjności założenia, b) niemożliwości 0- 
pierania praktycznej działalności na  fik- 
ejach. 

3) Odrzueamy statolatrję czyli twierdze- 
nie, że państwo jest społecznością absolutnie 
suwerenną t. j. nieograniczoną przez żaden 
inny wyższy porządek prawny (prawo Boże, 
prawo naturalne), innemi słowy odrzucamy 
twierdzenie, że interes państwa jest najwyż- 
szem dobrem i prawem. Jednocześnie je- 
dnak odrzucamy negatywny stosunek do 

  

państwa i wynikające z materjalistycznych 
przesłanek negojpanie patrjotyzmu. Słowem 
odrzueając statolatrję pozostajemy patrjo- 
tami państwa polskiego. 

4) Wi sprawie stosunków społeczności do 
jednestek stwierdzamy: społeczność istnieje 
dla dobra jednostek, nie może przeto naru- 

pewnych nieprzekraczalnych ich osobi- 

    

Nieszkodiiwy, roślinny, nietłusty 

najlepszy z pudrów, to 

ti UAI 
o miłym, subtelnym zapachu, 
doskonale przylega, nie niszczy 
cery, nie zatyka por skóry, 
a nadaje jej matową delikatność 
i świeży młodzieńczy wyglad. 
Cena dużego pud. 2.50, mał. 1.50. 
Sprzedają pierwszorzędne per- 

fumerje i składy apteczne. 

  

    
zu właściwem ogrodzeniem i stopnia- 
mi betonowemi, ułożonemi: przed po- 
mnikiem. / 

Gdy na rzecz uzuplenienia powvž 
szego grobowca prof. Włodzimierz 
Spasowiecz nadesłał większą nieco 
kwotę pieniężną, okoliczność ta dała 
impuls do ratowania w podobny spo- 
sób i innych nagrobków uczonych 
polskich na Rossie, jak oto Mikołaja 
Malinowskiego i ojczyma Juljusza 
Słowackiego, prof. Augusta Becu. By- 
ło to jednak prowizoryczne tylko od 
nowienie tych nagrobków, później u- 
zupełnionych. 

Od r. 1900-go na cmentarzu po- 
Bernardyńskim, pomnienony konser- 
wator pomników uzupłenił starannie 
nagrobki prof. Leona Borowskiego, 
Ludwika Sobolewskiego, bibljotekx- 
rza dawnego Uniwersytetu wil. Stani- 
sława Rossołowskiego, doktora-poety, 
dyrektora teatru wileńskiego z cza- 
sów Mickiewicza i Słowackiego Ma- 
cieja Karzyńskiego, prof. Zacharja- 
sza Niemczewskiego 4 inne. 

Prawie wszystkie powyższe nagro 

bki dopominają się znowu częścio- 
wego przynajmniej odnowienia. 

Zapomnianych pomników jednak 
na wszystkich cmentarzach wileń- 
skich jest dziś jeszcze dużo, a mowa 
tu oczywiście o tych, które pokrywa- 
ja prochy mężów. tak bardzo kultu- 
rze naszej zasłużonych. 

Diaulos. 

  

stych uprawnień  (przedewszysikiem praw 
rodziny oraz prawa własności, którego treś- 
ci nie meżna sprowadzić „ad nudum ius“ 
t j. tak ograniczyć, by w istocie zostało 
zniesione. Depuszczamy ograniczenie prawa 
własności, nie z: ego zniesienie). 

5) Odrzucamy pojęcie walki klas, jako 
konieczności dziejowej. Dopuszezamy prarpo 
każdej klasy do walki o jej słuszne prawa 
w ramach etyki katolickiej i w tychże ra- 
mach dążenie do społeczeństwa bezklasowe- 
go. Przeto pctępiamy wszelki ruch, oparty 
na nienawiści. Zbrodnią moralną jest sze- 
rzenie nienawiści klasowej. Akcję charyta- 
tywną, zmierzającą do zmniejszenia  nie- 
sprawiedliwości, dążącą do złagodzenia nie- 
nawiści międzykłasowej, uzpażamy za oba- 
wiązek każdego chrześcijanina. 

6) Tezy powyższe uważamy za siormu- 
łowanie niektórych zaszd, uznanych za obo- 
wiązujące przez Kościół katolicki. Dlatego 
nie może być członkiem S. K. M. A. Odro- 
dzenie, kto się odehyla od powyższych za- 
sad. Gotowi jesteśmy z tez powyższych skre- 
Ślić ograniczenia, których Kościół niestawia 
© ile to zostanie nam udownone. 

Nie chceimy uznania. 
Masoni, pachołki żydowskie, bol- 

szewicy, komuniści — to epitety, któ 
re ciągle nas spotykały, gdy wytknę: 
liśmy wreszcie sobie za cel — marsz 
po linji prostej w myśl zasad katolie- 
kich. Epitety te nas nie przestraszały 
i nie będą przestraszać. Metody te 
już dobrze znamy. Raptem jednak 
niespodziewana radość wybucha na 
skutek naszych wystąpień. Zaopatru- 
je się uchwały Ogólnego Zebrania 
S. K. M. A. Odrodzenie w tytuł „Od- 
rodzenie weszło na lepszą drogę”. 

Oświetlmy więc naszą uchwałę i 
pobudki tych, którzy dziś nas chwalą. 

Czyż stanowisko nasze uległo zmia 
nie? — Nie. Punkt wyjścia ten sam. 
Nieufność w swoje siły i przemyślana 
wiara w autorytet Kościoła w o0so- 
bach Jego miarodajnych organów. 
Na pytanie — co na pierwszem miej: 
scu postawimy: sprawę Bożą, czy 
sprawy ludzkie odpowiemy: Lex Dei 
suprema lex esto. Stanowisko to na- 
Sze jest pozaczasowe — zawsze tak 
było. Czyżby to sformułowanie wy- 
wołało zachwyt? Czy może negacja 
materjalizmu jest powodem radości? 
Potępienie materjalizmu zarówno bi- 
je w społeczeństwo bolszewickie jak 
w przesiąkniętą XIX-wiecznemi prze* 
sądami ateistyczną psychikę społe- 
czeństwa. Tylko, że przeciętny bur- 
żuj nie zdaje sobie sprawy w jak sil- 
nym stopniu tkwi sam w materjaliż- 
mie, robiąc z katolicyzmu wygodny 
parawanik, za którym może upra- 
wiać, co mu się żywnie spodoba. 
Umysłowość jego nie jest zdolna do 
konsekwentnego systemu. Jest on in- 
telektualnie produktem zbankruto- 
wanego  autonomizmu dziejowego. 
Mózg jego, zamglony teorjami XIX w. 
nie potrafi pogodzić idealistycznej te- 
orji z egoistyczną praktyką. 

Może więc potępienie walki klas 
jest powodem entuzjazmu? Przecież 
Kościół potępia egoizm klasowy — 
t. zn. patrzenie na wszystkie zjawi- 
ska społeczne pod kątem. widzenia 
własnego interesu — niezależnie od 
tego, w jakiej klasie on się przejawia. 
Niespodziewane więc pochwały” za 
sugerowany nawrót do kaptalizmu, 
które nas spotkały wypływają z błęd 
nego założenia, że jedynem stanowi- 
skiem  sprzecznem 2 bolszewizmem 
jest obrona kapitalizmu. Otóż mów:- 
my wyraźnie, że staniemy razem z 

* pokrzywdzonymi walczyć o ich słusz- 
ne prawa w imię realizowania sprawie 
dliwości społecznej, bo walka o spra- 
wiedliwość powinna być głównym 
motorem działania pracownika spo 
łecznego. Widzimy  jasno' 'straszną 
krzywdę  proletarjatu płynącą ze 
współczesnych form kapitalizmu. 
I nech się nikt nie łudzi, że będzie- 
my obrońcami obecnego ustroju. 
Odrodzenie bynajmniej nie poto ist- 
nieje, by być wykorzystywane jako 
ostoja współczesnych form życia go- 
spodarczego. Prawo własności uzna- 
jemy, lecz prawo to może być bardzo 
daleko ograniczone i ograniczone być 
musi. Powiemy silniej, że w naszych 
tezach da się pomieścić całą istotną 
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Choroba prof, F. Ruszosyca, 
Odpowiadając na pytania liez- 

nych przyjaciół i zwołenników profe- 
sora Ruszczyea, Śpieszymy donieść, 
że w noty z czwartku na piątek uległ 
on silnemu atakowi serecowemu, który 
był następstwem grypy. 

Obeenie jest cokolwiek lepiej, jed- 
nak prof. Ruszezyc nie opuszcza łóż- 
ka. Leeza go dr. dr. Rudziński i Ja- 
naszkiewiez. Cale Wilno bierze g0- 
rący udział w niepokeju rodziny o 
zdrowie tak znanego i kochanego pro- 
fesova i artysty, 

„Rosja w r. 1932, 
W ubiegły piątek, na kolejnem 

zebraniu Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. b. Dyrektor Sowpoltargu w Mo- 
skwie — inżynier Bobrowski. wygło- 
sił wyjątkowo ciekawy referat p. t. 
„Rosja w r. 19326, Prelegent dał wni- 
kliwą charakterystykę Rosji współ- 
czesnej, opierając się na swojej oso- 
bistej ś-roletniej obserwacji miast i 
wsi państwa sowietów. Zaczynając 
od omówienia przesunięcia się ceni- 
rum Rosji do Moskwy i od przewagi 
wschodnich pierwiastków w życiu 
dzisiejszem tego kraju, poprzez cł 
rakterytykę wyników i niedociągnięć 
„piatiletki* — Prelegent wnioski swo 
je ujął w trzy zasadnicze rubryk* 
co się w Rosji w istocie rzeczy dzie 
co to komu daje —jakie mogą być 
przewidywania na najbliższą przysz- 
łość. W związku z przyszłością Zwią- 
ku Sowietów — Prelegent w bardzo 
ciekawy sposób scharakteryzował 
młodzież rosyjską i różnice, dzielące 
ja ze siarszem pokoleniem. 
_Wywodom prelegenta przysłuchi 

wało się około 60 osób z pośród człon 
ków — gości Klubu. Po referacie na- 
stąpiły zapytania, na które prelegent 
udzielał szczegółowych odpowiedzi. 
Na podkreślenie zasługuje bardzo da 
leko posunięty objektywizm prelegen 
ta, cechujący zresztą wszystko co mó 
wił. Na tle licznych sprawozdań z Ro- 
sji. nacechowanych tendencyjnością 
—referat piątkowy u Włóczęgów bar 
dzo korzystnie się odbijał. 

Spectator. 

Otwarcie wystawy lózefa 
Horyda. 

W niedzielę w Kasynie Garnizo- 
nowem odbyło się otwarcie wystawy 
prac Józefa Horyda, obejmującej, jak 
już nadmieniliśmy dzieła tego artysty 
z roku bież. w zakresie malarstwa 
monumentalnego, portretowego, pejza 
żowego i rysunku. Zanim tę wystawę 
omówimy szerzej, musimy przedew- 
szystkiem donieść o pierwszym na na- 
szym terenie i niezwykle ciekawym 
ewenemencie z dziedziny malarstwa 
monumentalnego, kt. są bardzo pię- 
kne malowidła ścienne, wspaniałe 
Panneau dekoracyjne wielkich roz- 
miarów, któremi została ozdobiona 
sala salonu kasyna. Jest to obejmują- 
cy z trzech stron tę salę cykl symbo- 
liczny, doskonale stylizowany, niez- 
miernie ciekawy zarówno co do for- 
my, jak i samei koncepcji i przejścia 
do tematu, kompozycji rysunkowej 
i barwnej, a także technicznego wyko 
nania całego dzieła. 

Boczne sale mieszczą utwory sta- 
lugowe artysty, bardzo różnorodne, 
pod każdym względem. 

"Wystawa potrwa do 15 b. m. 
W ciągu pierwszego dnia cieszyła się 
znaczną frekwencją, nie wątpimy, że 
tak będzie nadal, gdyż zasługuje na 
to najzupełniej, S. Z. KL 

` 

Obniżente stopy procentowej 
od wkładów i kredytów 

w B. 6. K. 
Jak się dowiaduje Ageneja „Isk- 

ra“ na ostatniem posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Banku Gospodarstwa Kra 
jowego Rada uchwaliła na wniosek 
dyrekcji Banku obniżenie stawek pro- 
centowych. Uchwalono obniżyć dość 
znacznie odsetki zarówno płacone od 
wkładów, jak przedewsz$stkiem od- 
setki, pobierane od kredytów. Uchwa 
ła ta przyczyni się niewątpliwie w du 
żym stopniu do ulżenia sytuacj dłuż- 
ników Banku. 

    

    

   

      

W sprawie gadzin urzędewe- 
nia w instytucjach państwe- 

. wych. 
Z dniem 31 października kończy się co- 

roczne t. zw. letni czas urzędowania w in- 

stytuejach i urzędach państwowych (od go 
dziny 8 do 15) i z dniem 1 listopada godziny 
pracy w tych urzędach ulegną przesunięciu 
o 30 minut 

Jak się dowiadujemy, rozważana jest 0- 
beenie ewentualność miewprowadzania w ro 
ku bieżącym „zimowych'* godzin pracy w in 
stytucjach państwowych i utrzymania w dal 
szym ciągu czasu urzędowania do godz. 15. 

Ostateczna decyzja w tej sprawie pow- 

  

     
zięta zostanie w dniu 31 bm. 

w от ЕУЕ 

treść artykułu H. Dembińskiego 
„Podnosimy kurtynę". Prysnąć więc 
winmy wszelkie różowe nadzieje na 
„lepsze drogi". Kierunek nasz nie u- 
legł zmianie. Jest nim motywacja ka- 
tolicka * ona nam wyznaczy nasze 
stanowisko w stosunku do zagadnień 
społecznych. Nie wierzymy w wypły- 
wające z materjalistycznych przesła- 
nek zdeterminowanie zjawisk gospo- 
darczych na komunizm i kapitalizm. 
Wemy, że znajdziemy „trzecią stro- 
nę barykady*. Nowy ustrój społeczny 
musi być oparty na zasadach i spra- 
wiedliwości chrześcijańskiej, Myśl 
twórcza j praca nad nowemi formami 
jest obowiązkiem dobrego chrześcija: 
nina w miarę jego sił i możności. 

G. Nowodworski. 
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Do ludności Województwa Wileńskiego. 
Wzorem roku ubiegłego zawiązał się w Wilnie Wojewódzki Komitet 

  

Pomocy Bezrobotn 
manie przy ż 

  

ym, który ma na eelu zatrudnienie, a przez to utrzy- 
yciu kilku tysięcy ludzi, nie posiadających pracy. 

Zbliża się okres zimowy, w którym, jak zwykle, pogarszają się wa- 
runki bytu i trudniej 
są na ukończeniu. 

st o pracę. 

  

Sezonowe roboty już się skończyły, łub 
Znowu przed wielką rzeszą pracowników fizycznych 

i umysłowych oraz przed ich rodzinami staje widmo skrajnej nędzy. 
Aby tej nędzy zapobiec, W 

ze zdwojoną energj 

    

jewódzki Komitet Pomocy Bezrobotnym 
przystępuje do wałki z bezrobociem, ufając, że wszy- 

scy, którzy mają byt zapewniony. będą wspierać jego wysiłki tak samo, jak 
wspierali je w roku ubiegłym. W swojej akcji Komitet nadal będzie trzy- 
mał się zasady, że bezrobotnym przedewszystkiem należy dać możność 
zarobku, że pieniądze, zebrane z ofiarności publicznej, 
jałmużnę i podtrzymywanie próżniactwa, 

nie mogą liść na 
lecz staną się one Środkiem 

do organizowania placówek pracy, gdzie bezrobotni znajdą chleb dla siebie 
i swych rodzin. 

Fozpoczynając wzmożoną działalność w tym kierunku, Wojewódzki 
Komitet, świadomy trudnych zadań, jakie go oczekują, wzywa gorąco całe 
społeczeństwo do czynnej współpracy i ofiarności. 

  

    
datki w gotowiź 
one przetrwać ciężki ogres zimowy | 
rych dotknęła klęska bezroboca. 

Najdrobniejsze nawet 
naturze przyjmowane będą z wdzięcznością. Pomoga 

: doczekać lepszych czasów tym, któ- 

Walka z tą klęską jest dzisiaj głównym nakazem społecznym, od któ- 
rego nikt nie ma prawa się uchyłać. 

Przewodniczący Komitetu 

(7 Z. Beczkowiez 
Wojewoda. 

  

Wstrząsający wypadek wewsi zubony. 
6-cioletni chłopak zągłnął w płomieniach. 7-ietnia 

dziewczynka walczy ze śmiercią. 
Wstrząsający wypadek miał miejsce w 

dniu wczrajszym we wsi Zubony, $m- krzy- 
wiekiej pew. wiłejskiego. Pozestawione bez 
dozcru 6-letni Wkodzimierz i 7-letna jego 
Siestrzyczka Luba, dzieci mieszkańca tej wsi 
Pawła Browki zaprószzły ogień w suszarni 
Inu. 

Pożar roższerzył się gwałtownie obejmu- 

  

jąc szybko cały budynek. 
Włobec szybkiej akeji ratunkowej zdoła 

no pcżar zlikwidować. Podczas pożaru 6-let 
ni Wiłodzimierz Browko zginął w płomie- 
niach. Uratowaną siostrzyczkę jego Lubę 
przewieziene w sianie beznadziejnym de 
szpitała powiatowego. te) 

я wybuch znalezionego granatu. 
Dwoje dzieci ciężko rannych. 

Wi dniu wezorzjszym w kolonji Okniawa, 
gminy trockiej, wydarzył się tragiczny wy- 
padek. 12-letni Szymon Zdanowicz przecho 
dząc przez pełe w towarzystwie 15-letniej 
Janiny Sładkiewiczówny znalazł w połu gra 
nat poehcdzący jeszcze z cząsów wojny Świa 
towej. 

Podezas manipulowania znałezionym gra 
nałem nastąpił wybuch, podczas którego Szy 
mon Zdanowiez odniósł ciężkie pokalecze- 
nia obu nóg, Sładkiewiczównie zaś oderwa 
ne zostały 4 pałee. Ofiary własnej nieostroź 
ności przewieziono do szpitala powiatowego 
w Trokach. (e) 

Czyżby napad rabunkowy? 
Mieszkaniec folwarku Słobódka, gminy 

krzy iej, powiatu wilejskiego złożył do 
pelicji następujący mełdunek. W dniu wezo 
rajszym, gdy wracał z sąsiedniego miastecz 
ka do rodzinnej wsi, zastał znienacka napad 
nięty przez niejakiego Miehiała Jermakowi 
cza,który pobił go dotkliwie i zabrał ezapke, 
w której Miechewiez przechowywał 20 zł. 
Nieco później ten sam Jermakowicz w towa 

Węzeł gordyjski 

  

rzystwie niejakiego Czerniawskiego powtór 
nie napadł na niego. Napastnicy znowu dot 
kliwie pobili go i zabrali konia z wozem. 
Furmankę swoją znalazł on późnej wpoblżu 
wsi Malinówka. Brakwało w niej jednak roz 
maitych rzeczy na ogólną sumę ponad 6% 
zł. 

Jermakowicza zatrzymano. 
ukrywa się. 

Czerniawski 
(e) 

i cesarskie cięcie 
czyli tajemnica gabinetu Nr. 4. 

Dnia 3 kwietnia br. w piwiarni przy ulicy 
Miekiewieza 22 w gabinecie Nr. 4 pomiędzy 
Weroniką Greszówną, a Piotrem Sokołow- 
skim rozegrała się wstrząsająca scena. Pa- 

dły strzały rewolwerowe, skutkiem których 
Greszówna zmarła w szpitału, a Piotr Soko- 
łowski odniósł poważną ranę. 

31 października Sokołowski stanął przed 
Sądem Okręgowym, oskarżony o zabójstwo 

i usłowanie samobójstwa. Obrona stała ma 
stanowisku, że samobójstwo popełniła Gre- 
szówna i ona oddała strzały do Sokołow- 
skiego. 

Sąd stanął przed zawikłanym węzłem 
Gordyjskim kto był samobójcą? i rozstrzyg- 
nął cesarskiem cięciem wyroku 4 lata wię- 
zienia. W numerze następnym podamy szeze 
gółowy opis sprawy. OST. 

ROSZ ROTOR RAA ST ROD RACEZEKA 

Pożegnanie p. radcy Hładkiego. 

   
Kłub Sprawozdawców Parlamentarnych 

oraz Klub Prasy Zagramicznej podejmowały 
ustępującego zastępcę naczelnika Wydzialu 
Prasowego M. S$. Z. p. Hładkiego, udające- 
go się na placówkę do Pragi czeskiej, 

Na ilustracji naszej: część uczestników 

  

Zjazd „Zrębu". 

W niedzielę rozpoczął się w War- 
szawie 3-dniowy zjazd grupy „Zrę- 
bu, który zgromadził w gmachu 
wzorowej nowoczesnej szkoły p. W. 
Szachtmajerowej kilkaset osób, zwią 
zanych i pracujących nad nowem' 
wytycznemi pracy oświatowej w Pol- 
sce. 

Na zjazd przybyli m. in. p. prezes 
pułk. Sławek, wicemarszałek Sejmu 
prof. J. Makowski, b. min. prof. 5uj- 
kowski, kurator Pytlakowski, prot. 
Diksztajn, prof. Arnold, prof. Waltek- 
Czarniecki, dyrektor Liceum Krze- 
mienieckiego prof. J. Poniatowski. 

Zjazd otworzył minister W. R. i 
O. P. Jędrzejewicz. A 

Dinga A 
Godło państwowe zniknie 

z szyldów i wyrobów mona- 
polowych. 

Dowiadujemy się, że na mocy rozporzą- 
dzenia odnośnych władz w najbliższym cza- 
sie na szyldach monopolowych oraz wszyst- 
kich wyrobach tytoniowych godło państwo- 
we zostanie zastąpione literami P. M. P. (Pol 
ski Momopol Państwowy. 

  

zebrańia, m. in. p radca Hładki (1), naczeł- 
nik Wydziału Prasowego M. S. Z. p. Prze- 
smycki (2), oraz naczelnik Wydziału Praso- 
wego Prezydjum Rady Ministrów p. Šwiecic- 
ki (3). 

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

pana © godz. 4 pp. pierwsza popołudniówka 
ślicznej bajki Maeterlincka Niebieski Ptak. 
Mistrzowskie połączenie Maeterlinckowskiej 
poezji z fantastycznie bajkową wystawą 
stwarza całość przemawiającą tak do duszy 
dorosłego widza, jak i dziecięcej wyobraźni. 
Przepych kolorów, motywy muzyczne prze- 
wijające się poprzez cały ciąg bajki, ujętej 
w ciekawą reżyserję i doskonałą grę 
wszystko to działa nadzwyczaj dodatnio na 
fantazję dziecka i zadowołenie artystyczne 
dorosłego. 

„Niebieski Ptak* po dzisiejszej popołud- 
niówce, będzie powtórzony aż we czwartek 
3 listopada o godz. 8 w. 

— „Dzika Pszezoła* na liczne żądania 
Publiczności. Dyrekcja Teatru przychyłająe 
się do licznych życzeń — daje dziś we wto- 
rek 1 lstopada o godz. 8 w. w Teatrze na 
Pohulance i jutro we Środę 2 listopada ® 
godz. 8 w. czarującą beztroską komedję Mor 
stina „Dzika pszczoła* w koncertowej grze 
zespołu. 

— „Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś dwa 
przedstawienia popularne. Popołudniu o g. 
4 ukaże się po cenach zn żonych „Księżnicz- 
ka czardasza” z E. Gistedt w roli tytułowej. 
Wiieczorem godz. 8 m. 15 po raz ostatni 
„Wiktorja jej huzar“. Ceny miejsc rów- 
nież zniżone. 

Jutro we środę jako w dniu zadusznyna 
Teatr Lutnia czynny nie będzie. :
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KRONIKA 
cenia druga rata požyczki angielskiej 
zaciągniętej przez Magistrat jeszcze 
przed wojną, a ostatnio na mocy po- 
rozumienia z wierzycielami zagrani- 
cznymi zlikwidowanej. W związku z 
tem Magstrat przekaże w najbliższych 
dniach ratę listopadową w wysoko- 
Ści mniej więcej 107.000 złotych. Go- 
rzej natomiast poszło z pierwszą ratą 
płatną w maju, która do dziś dnia 
przez Magistrat nie została uregulowa 

  
  

  

  

= ==|| Dziś: Wszystkich - Św. 

NOTEK O] jutra: Dzień Zadnazay: 

1 wachodlaciia -* ę Gitaż 
parema izka 0, — Tan 4 =—     

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolonji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 31/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 751 

Temperatura średnia + © Cc. 

ы najwyžsza -- 7° С. 

; najniższe ++ 3е С RCA 
Opad: 1,1 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: ehmurno, przelotny deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody na dzień 1 
listopada br. według PIM. 

Pogoda zmienna o zachmurzeniu prze 
ważnie dużem, z przelotnemi opadami, Chłod 
miej. Umiarkowane, chwilami porywiste wiat 
ry północeno-zachodnie, potem północne i pół 
mocno-wschodnie. 

URZEDOWA 

— Urzędowanie w dniu zadusznym. W 
związku z przypadającem ma dzień 2 listo- 
pada świętem umarłych (Zaduszki) urzędo- 
wanie we wszystkich instytucjach państwo- 
wych i samorządowych w dniu tym odbywać 
się będzie na dwie zmiany. 

da. 
MIEJSKA. 

— Spór Magistratu wileńskiego z 
Ministerstwem Skarbu o raty pożycz- 

na. W związku z tem między Magist- 
Ministerstwem Skarbu wy- ku. 

wiązała się dłuższa korespondencja. 
Mimisterstwo nawet zagroziło nałoże = 
niem aresztu na sumy miejskie wy- 

Izbę Skarbową. 
Jak się jednak informujemy do tego 
prawdopodobnie 
Magistrat zaległości swe 
się w najbliższym czasie uregulować. 

W. związku ze wszystkiem' 
na dzień 3 listopada 

zwołane zostało posiedzenie Komisji 
Finansowej. 

— Rada Miejska, W! nadchodzący czwar- 
tek odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej. 
Ogólne zainteresowanie budz sprawa wybo- 
rów nowego ławnika. Jak wiadomo na posie 
dzeniu poprzedniem sprawa ta wywołała na 

w rezultacie której załatwie 
ne zostało do dnia 3 lstopa- 

egzekowane 

nie dojdzie, 
spodziewa 

trudnościami 

  

miętną dys 

nie jej odrocz 

zostaną do- 

Hollywood 

kowe. W listopadzie przypada do pła 

Dziś początek seansów o godz. 2-ej 

Pierwszy polski film egzotyczny 

na tle powieści Ossendowskiego 

GŁOS 
Film całkowicie zrealizowany w Afryce. 

Sźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

КОНЕа 

wypłatę zasiłków bezrobotnym. W związku 
ze zlikwidowaniem biura wypłat bezrobot- 
nym przy ul. Łukiskiej, funkcje te z dniem 
2 listopada przejmuje wydział opieki społecz 

j gstratu i będzie je uskuteczniał po- 
czynając od godz. 3 po południu. 

LITERACKA 
— Środy Literaekie. Związek Literatów 

komunikuje, że dnia 2 bm. z powodu Dn:a 
Zadusznego, Środy Literackiej nie będzie. 
Dnia 9 listopada odbędzie się „Karaimska 
Środa Literacka z odczytem J. E. Seraji Bej 
Szapszała, hachana Karaimów w Polsce i z 
nieznanemi pieśniami kraimskemi. Prócz te 
go w sobotę 12 listopada w siedzibie Zw. Li 
teatrów Jan Nemopuchen Miller wygłosi od 
czyt dyskusyjny p. t. „O ideję społeczną 
Dziadów*. 

Związek Literatów wzywa swoich Człon 
ków do wpłacenia zaległych składek, gdyż 
trudności finansowe paraliżują akcję Związ 

SPRAWY AKADEMICKIE 
„K. M. A. Odrodzenie zawiadamia, :ż 

dnia 5 Tistopada w dzień święta Wszystkich 
Świętych zostanie odpra ne przez ks. W. 
Meysztowicza msza Św recytowana. Po 
czem zebranie z ref. kol. Witolda Szlagiera. 

— Czwartek Akademieki odłożony z dn. 
27 października odbędzie się nieodwołalnie w 
dniu 3 listopada rb. o godz. 20 w Sali Ogni 
ska Akademickiego. Temat: „Życie Orgamza 
cyj Akademickich U. S. B. 

  

   

  

gdyż 

temi 

Z KOLEI 

— Uezezenie pamięci kołejarzy. Stara- 
niem Zarządu Okręgu i Ogniska Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego Wilno odbe- 
dzie się dnia 2 listopada 1932 r. o godz. 11 
rano w kościele OO. Misjonarzy przy ul. Su- 
bocz uroczyste nabożeństwo żałobne za dusze 
poległych kolejarzy w walkach o niepodleg 
tość Ojczyzny i na posterunkach w czasie 
wykonywania swych obowiązków służbowych 

  

W] kołach samorządowych przypuszczają i obywatelskich. 
że do tego czasu nastąpi porozumienie mię- 
dzygrupowe i wybory 
konane. 

— Wydział opieki społecznej przejmuje 

W nabożeństwie wezmą udział liczne rze- 
sze kolejarzy na czele z władzami Okręgu i 
Ogniska KPW w Wilnie. W czasie uroczy- 
stego nabożeństwa zostaną wykonane оКо- 

  

        

W rolach gł. największe gwiazdy ekr. polskiego 

Nora Ney, Marija Bogda, A. Brodzisz, Eug. Bodo i W. Conti 
Muzyka H. Warsa. W filmie udział biorą: Francuskie wojska kolonjalne, oddziały spahi- 

sów, strzelców senegalskich oraz koczownicze plemiona arabskie. 

NAD PROGRAM : ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na pierwszy seans ceny zniżone. 
  

DZIŚ! Genjalne arcydzieło króla režys. niezapomn. 
twórcy „Trojki* i „Śpiewaka Nieznanego 

Turżańskiego 

ТЕ. 
Jak żyją, kochają i cierpią nkadem. Uniw. w Paryżu 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE, między 
in. groteska rysunk.-śpiewna na temat myśliwski. 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15. Cena od 25 gr. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 į 

  

  

DZIŚ arcyfilm rekor- 

dowego powodzenia FRANKENSTEIN 
Oglądanie tago filmu zaleca 
się tylko ludziom o zdrowem 

sercu i silnych nerwach 
  

Bźwięk. Kino-Teatr 

PAŃ 
uiłea Wielka 42. 

Komunikat. 
BLOND VENU 

Marleny Dietrich 

Niniejszem mamy zaszczyt zakomunikować, że niesłychanym 
nakładem kosztów udało się nam uzyskać do wyłącznego 
wyświetlania największy film wszystkich czasów p. t. 

Najlepsza z dotychczasowych kreacyj 
najciekawszej kobiety świata, słynnej 

Europejska premjera 

już w tych dniach! 
  

Jutre premiera | 
Film, o którym mó- 

wi cały światl 
Podwójne życie człowieka 

*więk. Kino - Teatr 

Miskiew. 22, tel. 15-28 Real. Mamouliana. 

Dr. JEKYLL i Mr. Hayde 
Na tle głośnej 

powieści 
Stewensona. 

W rol. gł: mistrz maski Frideric ya i Mariam Hopkins 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąt. o godż. 2-ej 
  

DZIŚ wspaniały program 
składany! Najlepszy film 
polskiej produkcji p. t. 
bulska i Benda. Ciekawe, pełne upojenia momenty: 

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25 

PONAD ŚNIE 
Dramat psychologiczny w-g powieści 
St. Żeromskiego. W rol. gł: Jaracz, 
Wysocka, Korejwo, Szymańska, Cy- 

Mobilizacja! Wojna polsko-bolszewicka! Napad bolsze- 
wików! Zwycięstwo wojsk polskichi NAD PROGRAM: FLIP i FLAP najlepsi komicy świata. 

Początek codziennie o godz. 4-ej po poł., w soboty, niedziele i święta o g. l-ej. 

Ww  E-E-N S KI 

lieznošciowe pienia religijne przez kolejarzy 
wraz z udziałem orkiestry KPW. 

Bezpośrednio po nabożeństwie kolejarze 
zrzeszeni w organizacji KPW udadzą się na 
Rossę i złożą tradycyjne wieńce u stóp pom- 
nika Obrońców Wilna na znak pamięci o 
zmarłych kolegach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Ze związku Połskiej Młodzieży Demo 

kratycznej. Dnia 8 listopada 1932 r. w loka 
lu własnym przy ul. Zamkowej 3 m. 3 o go- 
dzinie 20 punktualnie odbędzie się zebranie 
dyskusyjne z referatem p. Władysława Głu- 
chowskiego p. t. „Lewica społeczna w Polsce". 
Wstęp dla akademików wolny, dla innych 
za zaproszeniami które można otrzymać co- 
dziennie w lokału od 17 do 19 (tel. 143). 

RÓŻNE 

-— Choroby zakaźne. Podług ostatnich da 
nych władz sanitarnych w Wilnie w ciągu 
ubiegłego tygodhia zanotowano następujące 
wypadki zasłabnięć na choroby zakaźne: 
ospa wietrzna 3, tyfus brzuszny 8, tyfus pla 

e 2, płonica 23, błonica 8, róża 3 (zgon 
, gruźlica 11 (zgonów 6), twardziel 19. 
Ogółem chorowało 77 osób, przyczem 7 

zmarło. 

— Dziady — Widma Sala miejska (0- 
strobramska 5). „Dziady — Wiidma* mister- 
jum muzyczne do słów A. AAchiew|cza, wiel 
kie dzieło St. Moniuszki w połączeniu z >pi 
zodami „„Requiem* Mozarta w nowej formie 
scenicznej pomysłu prof. A. Ludwiga pod 
kierownictwem muzycznem kapelm. "Włady 
sława Sze; kiego zostanie odegrane dziś 
dwukrotnie t. j. o godz. 6 i 8 wieczorem. Bi 
lety od 45 gr. do 1 21. 20 gr. wcześniej nabyć 
można w Sali miejskiej od godz 11—1 po 
poł. i od 5 po południu. 

  

     

    

      
    

ZABAWY 
-—- Klub Sportowy Rodzny Wlojsk 

daje de wiadmści, że w dnu 5 listopada br. 
0 godz. 21 w lokalu Kasyna Garnizonowego 
(ul. Mickiewicza 13) odbędzie się dancing—- 

    
  

Wojskowej w czwartek od 
bolė od g. 16—17. 

Wstęp dla oficerów i ich rodzin 1 zł.; dla 
osób cywilnych — 1.50 zł. 

RADJO 
WITOREK, dnia 1 listopada 1932 r. 

g. 17—19 i w so 

Transm. nabożeństwa:11.58: Czas i 
; 12.15: Poranek symfoniczny z 

Filharm. przerwie odczyt; 14.00: Kom. me 
teor.; 14.05: „O opasaniu bydła w gospodar 
stwie“ — odczyt; 14, Muzyka; 1440: „O 
wapnowaniu roli na zimę” 00: 
Muzyka Koncert chóru 

dla dzie: Grieg 3 tań 
ie (płyty); 16. om. Aeroklu- 

6.45: „Wartości wychowawcze tech 
* — odczyt; 17.00: Recital wiolenczelo- 

wy (Baldovino); 17.55: Progr. na środe; 18.00 

Muzyka lekka; 18.50: „Pogadanka radjotech 
niozna“; 19.05: Litewska audycja literacka: 
19.20: Słuchowisko: „„Niesamowi 
podług E. T. A. Hoffmanna; 1 
z Teatru Wielkiego w Warszawie , 
opera Gounoda. W' przerwie o godz. 
Kwadr. liter. 

    

        

   

— odczyt;l 
„Pro Art 

    

  

    

  

  

      

   

   

  

  

  

ŚRODA, dnia 2 listopada 1932 r. 

900: Transm. nabożeństwa; 11.40: Transm. 
przeglądu pras. Kom. met. Czas; 12.10: „Req 
viem“ — Verdiego w wy k. sol. chóru i ork. 
opery medjol. „La Scała* (płyty): 15.05: Pro 
gram dzienny; 15.10: Muzyka poważ (pły 
tyj; 15.40: Komunikaty: 15.50: Noskowski : 
Chopin „APłyty); 16.00: Audycja dla młodzie- 

aczenie oświaty pozaszkolnej * 
16.40: „Ołtarz Wita Stwosza w 
ackim w Krakowie“ — odczyt: 

dla naucz. muz ё 
Рго"гпп na czwartek; 17.85: „Parsifal“ — 
misterjum Ryszarda Wagnera. Akt III. 19.00 
Przegląd litewski; 19.15: (listy pa 

A eton: 1 ycie literacki 
19.45: Pra dzien. radj; 20,04 

t | muzyki religijnej. W! przerwie Wiad 
Na widnokręgu”; 22.15: Aud 

na sam* 

  

    

    
   

  

   

    

   

    
    

      

    

    
   

      

    

  

  

Nr. 278 (2493). 

ROWINKI RADIOWE. 

RECITAL WŁOSKIEGO WIOLONCZELISTY 

Dnia 1 Kstopada o godz. 17,00 młody 
wiolonczełista włoski Amadeo Baldovino wy 
stąpi poraz pierwszy przed mikrofonem sa- 
djostacyj polskich i wykona program obej- 
mujący pompozytorów włoskich. Na wstę- 
pie starowłoska sonata «Antoniego Vivaldie- 
go. następnie toccata Girolamo Frescobald: 
oraz utwory nowsze. 

MUZYKA RADJOWA W DZIEŃ 
ZADUSZNY. 

Dnia 2 listopada w środę, jako w Dzień 
Zaduszny, audycje muzyczne Polskiego Ra- 
dja będą posiadały charakter poważny, spe- 
cjalnie przystosowany do nastroju „święta 

umarłych”. A więc już o godz. 12,10 ze studja 
w: wskiego transmitowany będzie wspa- 

ły utwór Verdiego „Requiem* — z płyt 
gramofonowych. Nastę ępnie ze studja wiłeń- 
skiego o godz. 15,10 nadany zostanie szereg 
kmpozycyj Bacha, _Malfelliego, Handla i 
Beethowena, m. i y z opery „Me- 
sjasz*. O godz. ą radjosłuchacze 
trzeci akt wspaniałego misterjum Wagnera 
„Parsifal“, w wykonamiu solistów, chóru + 

try opery berlińskiej (płyty gramofo- 
nowe). Słowo wstępne wygłosi prof. M. Józe 

SPORT 
MAKABI — DRUKARZ 3:2. 

Makabi odniosła niez 
a Drukarz mimo przegranej, zaprezentował 
się wcale nieźle. Gracze benjaminka klasy 

A grali z zapałem, nadrabiając ambicją bra- 
ki techniczne. 

Makabi w. piła coprawda 7 rezerwo 
wymi, lecz wł ie ci wykazali więcej ener- 

niż ich koledzy z pierwszej drużyny. 

ZAWIODY KONNE. 

3 bm. pr 
pla 

  

    

      

   

  

naczme Zwycięstwo,   

     

        

   

  

   

  

   

jektowany jest bieg konny 
i Huberta. 

  

uczęstniczyć bridge towarzyski. 
Zaproszenia wydaje Sekretarjat Rodziny 

  

      
    
ВОУ Chorzy na cukrzycę 
Wyłączna sprzedaż artykułów spożywczych dla 
chorych na cukrzycę firmy „Cukro-Djeta" 

Skład Apteczny 
AC" (dawniej „I. B. SEGALL") 

„AR Mickiewicza 5, tel. 8-73 

Najniższe ceny!        Gwarantowana jakość!     

  

| DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, A. Mickiewiczą 9. 

Nadszedł już i % Ą Maaspon  KAloSzy i Śniegowców 
damskich, męskich i dziecinnych. 

Najnowsze fasony. Ceny niskie. 
  

  

Z powodu obecnego kryzysu aga 

poleca 
na sezon zimowy 

 KOŁDRYĘ 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

własnego wyrobu 
po cenach niebywale niskich 

znana firma 

B-cia CHANUTIN 
Wilno, Niemiecka 23 
Firma egzystuje od roku 1890 

    
        

    
    

  

Duże kołdry od 12 zł. Również wyrabia się 

    

kołdry na puchu. Co tydzień otrzymujemy 

ostatnie nowości materjałów na kołdry. 

  

    
  
  

Zatwierdzone przez M. 8. Wewn. 

BIURO REKLAMOWE| 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, ul. GARBARSKA 1, tel. 82 

PRZYJMUJE OGŁOSZENIA DO „KURJERA 

WILEŃSKIEGO* ORAZ WSZYSTKICH PISM 

NA WARUNKACH BARDZO DOGODNYCH. 

KOSZTORYSY i OFERTY na ŻĄDANIE 
  

©twięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

bożyszcze kobiet Włodzimierz Gajdarów: 

DZIŚ! Film czarownych melodyj, 
wielki 100% dźwiękow. francuski 

Wzruszający dramat p. t. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. ||, tel. 15-61 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ml. Mickiewicza 9,   

Zachwycający dramat erotyczny. 

Wosk Mady Ohrisiens i Hans Sture. 

DZiši Najpiękniejszy 10% T Potężny dramat w 10 aktach 
kowo-śpiewny superszlagier Na falach namiętności W roli głównej ulub. amant, 

Nad program: Najnowsza sensacja Jeden przeciw dziesięciu 
Sensacyjny dramat w 10 akt, W roli głównej niezwyciężony bohater Ken-Maynard. 

Ciebie tylko kochałem 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 
Początek o godz 4, w dnie świąt, o godz. l-ej 

DZiŚ! 100% dźwiękowiec europejskiej produkcji! w wspaniał а Najwybitniejsze gwiazdy ekranw ulubienice Wilia 1840 Petrowicz i Lil Dagover a emacie dźwięków. 
>: KOBIETA, KTÓRA CIĘ NIGDY NIE ZAPOMNI 

Świetna muzyka i przepiękne śpiewy. Nad program Ciekawe dodatki 
  

  

Tylko 2 tyg. oddziela nas od szcześcia! 
Już 17 b. m. rozpoczyna się ciągnienie |-ej klasy nowej Wielkiej Polskiej 

Loterji Państwowej dającej możność każdemu kupującemy les 
w tutejszej najszczęśliwszej kciekturze 

H. MINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17 

do zdobycia bogactwa, dobrobytu i szczęśliwej przyszłości. 

Nie spóźniajcie się i śpieszcie czemprędzej gosp rach. ac wiścż 

werma MILJON ZŁOTYCH WYGRANA 
CENA NIEZMIENIONA: _1/4 losu 10 zł 

1/2=1:, 720 zł. 
@ t A0 

CIĄGNIENIE 1-ej KLASY TRWA NIE 2 DNI ŁECZ 5 DNI. 

  

   Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

  

  

£6 Przyrząd do o:trzenia nożyków—do 
„PONG golenia. Patent Nr. 37.105. Bez kó- 

łek, trybików, wałków, pasków it p. E 
2. Cena zł. 3.— Reprezentacja: 

J. PRUŻAN 
| Wilno, Mickiewicza 15, vis-a-vis Hot „Georges“ i 

Likwidator mienia 
był. Banku Rosyjska Azjatyckiego 

ogłasza sprzedaż nieruchomości, usleżęcej do b. Ban- 

ku Rosyjsko-Azjatyckiego, położonej w Wilnie pizy 
ul. Wielkiej Nr. 36. 

Reflektanci winni do dnia | grudnia 1932 r. zło- 
żyć oferty Likwidatorowi w Warszawie, Żelazna 14, 
aka Sabo pa) 

Informacji na miejscu udzicla adwokat Roman 
Tórczyński w Wilnie, zauł. Montwiłlowski ll, tel. 4.17 
w godz. 18—19 codziennie. 

Or. Edward Tomkiewicz. 
Likwidator mienia był. Banku 

Rosyjsko-Azjatyckiego. 

   

      

  
  

  
  

BACZNOŚĆ! 
Qd 3 listopada r. b. w nowoodremontowauej 

deyfadnaji Sferowieńs ej 
uł. Wielka 8 (vis-a-vis poczty) 

będzie koncertować TRIO MUZYCZNE 
codziennie od 2—4pp. i od 8—| w nocy 

— SZASZŁYK KAUKASKI — 
ŚNIADANIA — OBIADY — KOLACJE 

  
  SHRKIACEACZP 

nadeśle swój charakter pisma 
oraz imię, miesiąc i rok urodzenia 

OTRZYMA LOS 
do l-ej klasy Ż6-ej Lotezji Państwowej; wybra- 
ny zupełnie bezinteresownie przez słynnego 
astrologa Szylłera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych i astrologji po uprzedniem 
wpłaceniu do P. К. @. za Nr. 18607 należno- 
ści za Ćwierć losu 10 zł., pół losu 20 zł., 
cały los 40 zł. Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki. Główna wygrana mlljen zł. 
Ciągnienie |-ej klasy już 17 listopada 1-32 r. 

Uwaga: Do każdego losu Kolektura dołącza 
własnoteczne, pórwierdzeknie p. Sżylleżać 
S:kolnika koubraneko D aukos 

  

Adresować: 

Kolektura Loterii Państw. Na 757, 
Warszawa, Marszałkowska 58, m. 34. 

rzeszkowej; 

  
  

50: Kom. meteor. 

  

w edług Elizy ©- 

  

Pewny zarobek 
osiągniesz nie oglądając się na czas 

kryzysowy. 

nie od lat 23 ch 

lońska 3 m. 5 wraz 

dniu 2 b.m. od godz. 

Inteligentni panowie i pa- 
zgłoszą się: Jagiel- 

z dowodami w 

11-12. 
  

  

Pi TANIO A 
Wielki wybór „;s: SKŁAD MEBLI | 

Wileńska 23. 

B. Łokuciewski | 
„й 

  

Ogłoszenie. 
Towarzystwo Kursów Technicznych 

w Wilnie podaje do wiadomości, że zapi- 

sy na pozostałe wolne miejsca na Kursach 
wieczorowych: Meljoracyjnych, Mierni- 
czych T: Drogowych, zostały przedłużone do 
dnia 7 listopada b.r. Informacji udziela kan- 
celarja 
stwowej Szkoły 
ul. Holendernia 12. 

w godzinach 
Technicznej w 

17-19 gmach Pań 
Wilnie 

  

będą as wojskowi i cywilni. 

ir. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 35—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 

od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
1 moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10.67 
od godz. 9—1 i 4—B 

M Kenigsberę 
Choroby skórne, 

waneryczne 
| moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od gdy. 9—i2 1 4—8. 

Akuszerka 

Maria Laknejoga 
trzyjmuje od 9 do 7 wiesz 
rlica Kasztanowa 7, m. B 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

  

  

  

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
lanka 13, na zasadzie art. 1030U.P.C. obwieszcza, iż 
w dniu 4listopada 1932 r. o godz. I0-ej rano w Wilnie 
przy ulicy Wileńskiej 36, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej, majątku ruchomego, należącego do 
Pierwszej Wileńskiej S-ki Win i przetworów Owoco- 
wych, składającego się z win i likierów różnych ga- 
tunków, oszącowanych na sumę 747 zł., na zaspoko- 
jenie pretensji Banku Gospodarstwa Krajowego, Od- 
dział w Wilnie w sumie 730 zł. z %% i kosztami 

1025/V1 Komonsik Sądowy W. Leśniewski. 
  

P. BOROWSKI, 

Kurs rozpoczyna się 
© godz. 7-ej wiecz 

MAAAA 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
IŽJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI, 

Dd voku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 
jadalna, r sypialna I ga- 
bineiowe, kredensy, 

stoły, szaly, łóśka 1t.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
08 togódayth Waruniaca 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

“aa 

Kore etycje 
udzielam iż przygoto 
wuję do egzamnów 
kresu gimnazjum. 
gania skromne. 

solidna. Łaskawe 
nia do administ 

„Kurjera - Wiileńskiiego” 
pod Wi K. 

i 4 „„ repertję Pianina Gr 
wynajmuję — Mickiewiczu 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

  

   

  

w Ba a EL IS ak ės 

Opłata 10 zł. 

  

WYYYYYYYVYYYYVYVYYYVYYYV| 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

  

TAŃCE najmodniejsze na rok 1933 
i wyuczam w najkrótszym czasie, 

ul. Trocka Nr. 2, róg Niemieckiej. 

sobotę 5-go listopada 
Zapisy wcześniej. 
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Mieszkanie 
|-pokojowe z kuchnią 

DO WYNAJĘCIA 
na Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć 
się w Administracji „Ku. 
rjiera Wileńskiego" pod 

  

„Mieszkanie * 

MIESZKANIA 
2, 814 

pokoi kapitalnie  odre 
montowane do V 
Stara 33 

   

  

z wygodami do wynaję 

cia. Styczniowa Nr 8 m. 4 

Pokój 
ze. wszelkiemi. wygodami 

do wynajęcia 
skiego 5 m. 5 

    

ul. 

Klub Prawników 
poszukuje  wśródmieściu 
lokalu z dużym salonem 
samodzielnego lub sublo 

kalorskiego. 
nia  Ofiarna 4/8 

godz. 16—17. 

ARCHITEKT 
TEODOR SMORGOŃSKI 
ul. Mickiewicza 42 m. 9. 

Telefon 16—98. 

      

Zgło. 

tel. 

  

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  

  
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom, Zana 
aa lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz= 
m7, usuwa zmarszczki, bron 

dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P 48. 8323 

Inteligentna osoba. 
szuka posady gospodyni» 

u samotnego, 

Zeloszenia pod „1249“ 
do: Adm. „Kurjera Wil.“ 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWROŃSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr. 1 m. 1% 

telefon 838. 

      

  

  

Z powadu wyjazdu 
sprzedam stylowe urzą 

dzenie pokoju jadalnego» 
prawie nieużywane, oraz 

lachtę i żyrandol. 
Obejrzeć: Jagiellońska 10» 

m. 7. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności. 
sumienna i b. pracowite 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.* 

pod „Młoda panna „i 

     

  

mrm 4 

DRU KARNIA 

LNTKOLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Milne, św. Jańska fr. i 

Teleton 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki. książki dła 
urzędów, biłety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarakie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 
SOLIDNIE 

# 
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