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Prof. St. $troński w Wilnie
Każdy przyjazda prof. St. Stroń-

skiego do Vila jest ewenementem.
Dowiodła tego w dniu wczorajszym
wypełniona szczelnie Sala Hotelu
George'a, dowiodła mimo, iż temat
odczytu: „Polska polityka  zagra-
miczna a sytuacja światowa” nie na-
leży do tematów ani łatwych, ani
specjalnie atrakcyjnych dla  szero-
kich kół publiczności.

Prof, Śtroński, niewątpliwie  je-
den z najwybitniejszych znawców
spraw światowej polityki międzyną-
rodowej omówił z wielką znajomo”
ścią rzeczy politykę zagraniczną
Polski w ciągu ostatniego trzylecia,
stwierdzając na wszystkich prawie
odcinkach niepokojący stan izolacji
Polski. Prelegent zaznaczył, że o-
uaimad sA7emnez 19 Эфер отпуе}5
zwrot w naszej polityce zagranicznej
zwłaszcza ješli idzie > naprawę sto-
sunków z F ; 1

Po południu o godz. 5-ej przema-
wiał prof. Stroński na Zgromadze-
niu Stronnictwa Narodowego w sali
przy ul. Mostowej 1.

przemówieniu omówił w spo”

 

Rozpoczęcie sesji budżetowej
izb ustawodawczych

Otrzymawszy zarządzenie o otwar-
ciu sesji budżetowej, p. marszałek
Car ustalił datę pierwszego posie-
dzenia Sejmu na czwartek 5  gru-
dnia, godz. 11-tą rano. Pierwotnie
projektowano odbycie go w środę
4 grudnia, data jednak uległa zmia-
nie z tego lu, że ma środę
przypada święto grecko-katolickie.|

siedzenie czwartkowe wypełni,
exposć p. premieraKościałkowskie- |

oraz wybór komisji budżetowej. |
rzewodniczącym jej zostanie pra-|

wdopodobnie, jak w kadencji po-
przedniej, pos. Byrka wbrew po-
głoskom, jakoby miała nastąpić za-
miana enież nim a BO
sowym referentem generalnym, p.
Miedzińskim. Narazie Adidas,
czy już przy pierwszem czytaniu
preliminarza odbędzie się dyskusjai

 

Amnestja w Grecji
ATENY. (Pat). Dekret amnestyj-

ny o ułaskawieniu ma być ogłoszony
dzisiaj wieczorem. Wszyscy objęci
amnestją i ułaskawieniem będą na-
tychmiast wyj czeni z więzień.
ATENY, (Pat). Oświadczenie gen.

Kondylisa, złożone przedstawicie-
łom prasy, że rząd Demertzisa jest
rządem fachowym bez odcieni poli-
tycznych i że król jest zdecydowany
trzymać się zdala od wszelkich par-
tyj, wywołało rozczarowanie w nie-
których kołach rojalistycznych, lecz

Stosuf'cie
maturalne środki lecznicze

Linki į Iran Borgońci
w najlepszych gatunkach do nabycia
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% barwny i wnikliwy obecną sy“ |
kris polityczną i gospodarcząPol-
s

Jako dwa momenty decydujące
na obecną sytuację wskazał na po-
stawę społeczeństwa w stosunku do
wyborów, charakteryzując ich се-
chy, wyniki i skutki — i śmierć śp.
Marsz. Józefa Piłsudskiego, która
pozbawiwszy  sanację autorytetu,
rozbiła ten obóz i wysuwa w niej
różne kieruniki wzajemnie się zwal-
czające. Miało to swoje odzwier-
ciedlenie w wystąpieniach na tere-
nię sejmu posłów „pułkowników” i
rządu p. Kościałkowskiego. Prof.
Stroński zakończył swoje przemó-
wienie tezą, że konieczność dziejo-
wa zmusi Polskę do oparcia rządów
i odpowiedzialności na całym Naro-
dzie a nie na pewnej grupie, która!
nie jest wyrazem woli Narodu.

Przemówienie: było wielokrotnie
przerywane oklaskami. Po serdecz-
nem pożegnaniu prof. Strońskiego
zebranie zakończono okrzykami na
cześć prof. Strońskiego, Limowskie-
go i Stronnictwa Narodowego.

nad exposć rządowem. Gdyby do
niej nie doszło, co jest raczej prawdo
podobne, preliminarz zostanie odra-
zu w czwartek odesłany do komisji,
która rozpocznie nad nim obrady,
Wzorem lat poprzednich przeważ-
na część prac komisyjnych przypad-
nie niewątpliwie na styczeń.

Termin pierwszego posiedzenia
Senatu nie jest jeszcze znany. Senat
będzie musiał dokonać na nimwy-
boru wicemarszałka na miejsce p.
Świtalskiego, który złoży mandat
wobec mianowania go wojewodą
krakowskim. Podobno wicemar-
szałkiem ma być wybrany sen, Ba-
rański, jeden z najbliższych przyja-
ciół politycznych premjera Kościał-
kowskiego i dawny <członek Раг
Pracy.

zostało przyjęte przychylnie przez
większość opinji Some

Gangsterzy-we Francji
PARYŻ. (Pat). Francuska opinja

publiczna żyje wrażeniem: wia-
domości o porwaniu synka lekarza
marsylskiego proi. Malmejac, za któ
rego oddanie gangsterzy żądają 50
tys. fr. Zainteresowanie ią sprawą
jest tak powszechne, że wielkie
dzienniki informacyjne postanowiły
same przyczynić się do wyjaśnienia
tajemnicy porwania. W tym celu
„Intransigąnt*  zaofiarował  prof.:
Malmejac potrzebną si 50.000
tis. „Paris Soir* wyznaczył 40.000
irs. nagrody za informacje, które

południ:
с а:Ьівуйвж

 przyczynią się do ujęcia przestęp-
ców. Ten sam dziennik ofiarował
20.009frs. dla policjantów, którzy,
aresztująporywaczy. н

Ministeri ao
del przychylił się również do prośby

tęp- 'skie stacje radjowesay komiuni-
onny jest

itelegrafów Man- przez

HALLO! HALLO!
tem gwiazdkowym r

zWONNAOWNAWAYAAAA AAAANODY

TU AUDYCJA!
Wprawdzie nie radjowa, lecz ciekawa przez swoją treść i praktyczność, OD JUTRA z raba-

ynamy sprzedaż modnych żakiecików przybranych angorą, bluze-
czek wełnianych, jedwab. klamer i przybrań do sukień, bielizny jedwabnej, kompletów šliz-
gawkowych, wspaniałej bielizny męskiej, modnych rękawiczek i przeogromną moc wszelkiej
koniekcji męskiej, damskiejiej, i dziecięcej. —

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ZAMKOWA, 9 Tel. 6-46
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Walki w Abisynji
WARSZAWA. (Pat). Na podsta-

wie wiadomości ze źródeł angiel-
skich, francuskich, niemieckich,
włoskich i abisyńskich PAT. ogłasza
następujący komunikat o sytuacji na
frontach w Abisynii:
W dniu dzisiejszym nie wydano

w Asmarze żadnego oficjalnego ko-
aa” o rozwoju działań wojen-
n

Z innych źródeł napłynęły bardzo
skąpe wiadomości. Z frontu północ-
nego brak ich zupełnie. Na froncie

według wiadomości
straże przednie armji

rasa Nasibu i Wehiba Paszy posuwa-
ją się w kierunku Gorrahei przecięt-
nie o 30 klm. dziennie.

beti miało dojść do pon star-
cia pomiędzy wojskami włoskiemi a
armją rasa Desty. Wynik starcia jest
nieznany.
 

WALKI RELIGIJNE W INDJACH./
LAHORA. (Pat). W czasie walk-

religijnych, do jakich doszło pomię-
dzy plemieniem sikhów a hindusam:
3 osoby zostały zabite, a 25 zostało
ciężko rannych. Po mieście krążą
patrole wojsk brytyjskich i hindu-
skich oraz policyjne.

Zajściom dały początek nabożeń-
stwa sikhów i hindusów, odprawio-
ne wczoraj. Dzisiaj zrana w mieście
panował względny spokój, jedynie

icja zmuszona była do użycia Według pogłosek, kr
Haniaść doliine zzęki Ust es

dicj
SE palnej, co jednak nie pmciąg-
nęło za sobą ofiar. : :

щ

Mussolini
„RZYM. Pat). Mussolini yjął

dzisiaj w liczbie 846 osób delegację
matek i wdów po żołnierzach, po-
ległych w wojnie światowej. W
przemówieniu do delegacji Mussoli-
ni oświadczył, że sankcje nie wy-
rządzają szkody Włochom,  albo-
wiem kraj posiada więcej zapasów,
niż świat naogół sądzi. To, co szko-
dzi Włochom, to strona moralna|

a sankcje
sankcyj. Mussolini zwrócił się z
apelem do delegacji, by czuwała nad
obroną Włoch przed sanikcjami,
Przyjęcie to miało charakter nie-
zwykle uroczysty. Na prowincji po-
wstały 94 komitety, złożone z wło-
szek, których synowie lub mężowie
polegli w wojnie światowej, Na czele
każdego komitetu stoi sekretarka
kobiecej organizacji faszystowskiej.

Embargo na naftę
PARYŻ. (Pat). Sprawa embargo

na naftę i związane z tem rozmowy
dyplomatyczne, jakie z ambasadora-
mi Włoch i Wielkiej Brytanji odby-
wa premier Laval, są żywo komen-
towane przez prasę i koła poli-
tyczne.

Wiczorajsza dłuższa rozmowa
premjera Lavala z amlbasadorem
Ceruttim, jak podkreśla „Le Petit
Parisien“, dotyczyła również sprawy
embargo na naftę,

Jeżeli embargo zostanie osta-
tecznie postanowione, to zdaniem
dziennika, i Francja będzie niewąt-
pliwie zmuszona przez solidarność
do ogólnego zakazu w myśl ta-
nowienia art. 16 paktu Ligi e
dów. Tego rodzaju sankcję wywoła-
ją niewątpliwie poważny oddźwięk
wę Włoszech. Dlatego też czas już
przystąpić do rozważenia formuły
pokoju, utrzymanej w*zupełnie kon-
kretnym duchu, a nietylko w formie
polemicznej. Fakt, że przedstawi-
ciel Foreign Office Petersen otrzy”
mał polecenie przedłużenia swego
pobytu w Paryżu, świadczy o tem,
że Londyn nie chce ać rokowań,
które mogą być orzystane już
w niedalekiej przyszłości.

„Excelsior“ podkrešla, že Fran-
cja zdecydowana jest wypełnić
wszystkie zobowiązania, wy ikające
z paktu Ligi Narodów, jednocześnie

jednak zamierza w pełnym porozu-

 

nieszczęśliwego ojca, aby  francu-

kat, że prof. Malmejac
zapłacić wym. ie 50.000 frs. In-
formacja ta była dziś transmitowana  

wszystkie państwowe  roz-
głośnie trancuskie. |

mieniu z Anglją kontynuować swą
misję poj iwczą, powierzoną jej
przez instytucję genewską.
AAAAIDSTSI Lai ENi TS KIA

W WARSZAWIE
WYKŁADY WZNOWIONE.
WARSZAWA (Tel. wł.) Reito-

rzy warszawskich uczelni akademic-
kich wydali dziś odezwę do mło-
dzieży, w której, występując prze-
ciw  zajściom (,śwałtom” weJług
słów odezwy), wzywają studentów
„do zachowania spokoju i zajęcia się
nauką, zawiadamiają, iż wykłady zo-
staną wznowione w dniu 3 grudnia
1935 r. Od tegoż dnia będą czynne
pracownie i laboratorja,

 

ZAKWESTJONOWANE KONIE.
U Józefa Pietkiewicza, mrca wsi

Siergiejewszczyzna, gm. mickuńskiej,
zakwestjonowano konia bez dowodu
tożsamości. Poszukiwania prawego
właściciela zarządzono.
U Wacława Rodziewicza, m-ca

zaśc. Rewele, gm. solecznickiej, za-
Ikwestjonowano konia bez dowodu
tożsamości. Poszukiwania prawego
właściciela zarządzono.

SZKLANKĄ W OKO.
ŚWIĘCIANY. dniu 24 bm. o-

koło godz. 19-ej w zaść. Izabelinka,
gm. daugieliskiej, pow. święciańskie-
$o, w mieszkaniu Tadeusza Klausa
wynikła kłótnia pomiędzy Agurja-
nem Sukowym, Nikitą Łysowym i
Grzegorzem Żubrowym, m-cami wsi
Izabelino. W czasie kłótni Nikita
Łysow uderzył szklanką w oko A-
gurjana Sukowa, którego umieszczo-
no w szpitalu państwowym w Świę-
cianach. Lekarz stwierdził ciężkie| śniazda w
uszkodzenie ciała.

!

 

Agencja Havasa powtarza pogło-
skę, krążącą w Harrarze o tem,  ja-
Ikoby abisyńczycy zajęli miejscowość
Amara w pobliżu Obia, położoną na
terytorjum Somali włoskiego.
W Dżidżiga oczekiwany jest atak

samolotów włoskich. Pozycje abi-
syńskie ma froncie południowym

' były ponownie bombardowane przez
'samoloty włoskie. Według informa-
cyj ze źródeł abisyńskich straty ma-
ją być nieznaczne.

>DpPoOrt.
Komunikat narciarski Związku
Towarzystw Gimnastycznych

„Sokół* w Polsce.
Został ustalony następujący pro-

gram-- imiprez sportowych sokolich
narciarskich na sezon zimowy 1935-

 

1936. }
1) 22.XII. 35 r. Krosno. „Dzień

narciarza”. Organizuje miejscowy
„Sokol“.

2) 22.XII. 35 do 20.1. 36 r. Wo-
rochta. 90 zniżek z całej Polski.
Polski. Związkowy kurs narciarski
wstępny i średni.

3) 5 i 6 stycznia 1936 r. Worochta.
Związkowy kurs narciarski wstępny
i średni.

4) 5 i 6 stycznia 1936 r. Krosno.
Raid dokoła Łemkowszczyzny. Or-
ganizuje „Sokół'* Krosno. .

5) 5 stycznia 1936 r. Nowy-Targ.
Zawody narciarskie Olkręgu Kra-

SE 1936r. Nowy-Tstycznia 1. Nowy-Targ.
Zawody narciarskie i skoki Dzielni-
cy Krakowskiej.

7) 26 do 31 stycznia 1936 r. .Za-
kopane. Związkowy kurs narciarski
instruktorski.

8) 22 do 26.1. 36 r. Zakopane.
»Międzynarodowe narciarskie — @-
strzostwa Polski,

9) 31.L 40 16.П. 36 r. Rabika
Zdrój. Zakończenie zlotu jubileuszo-
wego krakowskiego.

10) 1—3.IL 36 r. Sokole związ-
kowe zawody narciarskie i hokejo-

t
we. Rabka Zdrėj.

11) Od'3 do 9.IL. 36 Rabka.
Związkowy kurs narciarski.

12) 9 luty 36 r. Turbacz-Rabka.
Doroczny bieg zjazdowy 0 nagrodę
TEN.

13) 8 do 17.1. 36 r. Rozłucz-Sian-
ki. Sokole zawody narciarskie okrę-
gów: Jasło, Przemyśl i N. Sącz.

14) Od 14 do 16.IL 36 r. Marsz
huculski szlakiem II sokolej bryga-
dy Legjonów.  Gremjalny udział
dokoła”.

15) 24 do 29.11. 36. r. Krosno.
Raid narciarski Krynica — Krosno,
organizuje Sokół Krosno.

16) 8.III. 36 r. Nowy-Targ. Kon-
kurs skoków organizuje Sokół N.
Targ. . !

i „Na te wszystkie imprezy narciar-
skie przysługują zniżki kolejowe 81

li pół proc. dla członków Sokoła i
|ich rodzin od 14 do 48 lat. Zniżki te
| wydaje na 10 dni przed zamierzo-
nym wyjazdem centralny referent
Sokoła, Kraków, Piłsudskiego 27,
po przesłaniu przez P. K. O. Nr.
406.314 zł. 2.25 na kartę uczestnic-
twa i porto, upoważn. do ulgowych
przejazdów i kwater. Inne szczegóły
mogą być „udzielone w Sekretarjacie

Wilnie w godzinach od

 
17—19.
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Czy Maciejko dokonał zabójstwa?

Wyrok śmierci na podkomisarza
wycali bojowcy ©. U. N.

Sobotnie zeznania świadków w proce-
sie zabójców ś. p. min. Vierackiego po-
święcone były ustaleniu osoby zahójcy
Maciejki oraz jego pobytu we Lwowie.

ZEZNANIA CIOTKI

Jako pierwsza zeznaje Anna Uzucz-
man, ciotka Grzegorza Maciejki. Upieko-

wała się ona Maciejką 5 lat. Byta w sto-

sunku do niego ostra, wymajaia ab” wra.

cat do domu przed godz. 10 wiecz.

Od dnia zniknięcia Maciejki Świadek

$o już nie widziała.

Następnie świadek opisuje Urzeącrza
Maciejkę jako cziowieka wysokiego wzro

stu. Po zapaleniu piuc. miał wyśląd czło-

wieka chorego, kręgosiup jego był nieco

skrzywiony. Był to mężczyzna przyistoj -

ny.
Na pytanie prokuratora świadek ze-

znaje, że do Maciejki nieraz przycnodziła

policja, lecz nie mówiła o co Maciejko
jest podejrzany. U wyjeździe Mazsiejki

świadek rozmawiała ze swoim mężem o-
raz z kolegą Grzegorza Maciejki, Kny-
szem.
Na prośbę prokuratora świadek patrzy

na lawę oskarżonych, poczem oświadcza,

iż z oskarzonych nikogo nie zna,

PŁASZCZ I BIELIZNA

Dalej świadek opisuje ubrania Maciej-

%i oraz płaszcz.
Swiadkowi okazano płaszcz, znateziony

na klatce schodowej dormau Nr. 5 przy u!.
Okėlnik. $wiadek oświadcza, iż nie może
obecnie powiedzieć, czy to jest ten sam
płaszcz, choć kolor i gatunek jest ten

sam.
Prok. Zeleński zwraca uwańę, iż i w

tem miejscu zeznania świadka różnią się

z jej zeznaniami, złożonemi w śledziwie,
kiedy powiedziafa ona, że płaszcz ten

jest bardzo podobny do płaszcza przez
nią kupioneśo. Następnie prok. Zeleński
zadaje świadkowi szereg pytań, dotyczą.
cych koszul, jakie posiadał Maciejko.

świadek dała Maciejce spośród koszul

męża 4 koszule m. in. koszulę w paski

lila.
Załączone do sprawy, jako dowoży rze

** czowe, dwie koszule: jedną w paski 'ila a

drugą spłowiałą okazano świadkowt, któ-
ry znowu oświadcza, że nie może stwier-

dzić, czy to są koszule pochodzące od jej

męża.
‚ Prok. Zeleński wnosi o odczytanie od-

nośnych ustępów z zeznań świadka zło-

żonych w śledztwie, kiedy to świadc« po-

wiedziała, iż z całą pewnością poznaje te

koszule, jako koszule dane Macieice, a

poznaje je m. in. po kolorze nici, któremi

przyszyte były mankiety.

ZNIKNIĘCIE MACIEJKI

Na pytanie prokuratora, świadęx od-

powiada, że zapytywała Macięjkę o po -

wody przychodzenia policji, co Mac.ejko

tłumaczył, iż policja często aresztuje

młodzież ukraińską. Należał on do crga-

mizacji sportowej, z której, jak się zcaje

na jakiś czas przed zniknięciem, wystą -

pił.
Na pytanie prokuratora, jak tłumaczo-

no zniknięcie Maciejki, świadek wyjasnia,

że od kogoś w warsztacie słyszała, że Ma

ciejko pojechał się żenić.

Świadek w lipcu 1934 r. wyjechała na

letnisko, a podczas jej nieobecności, jak

się później po powrocie swym w sierpniu

dowiedziała od będącej wówczas w jej

mieszkaniu hatciarki Kutkowskiej, że

przychodził Grzegorz Maciejko, który za-

brał z sobą trochę bielizny. Później ktoś

zwrócił świadkowi uwagę, że hatciarka

się pomyliła, bo przychodził nie Lize -

gorz Maciejko, a brat jego Wasyl.

Obr.: Czy okazano pani totogratję Ma-

ciejki?
— Zniego zrobiono karykaturę na fo-

tograiji, 5 .

BYŁZDENERWOWANY

Na pytanie prokuratora co do zacho-

wania się Maciejki w okresie kilku tygo-

dni przed zniknięciem, świadek podaje,

że Maciejko był zdenerwowany. Pioku -

rator wnosi o odczytanie zeznańświadka,

ziożonych w śledztwie — ustępu, z któ-

rego wynika, iż w okresie o ktorym mo-

wa Grzegorz Maciejko był bardzo zde -

nerwowany i podniecony,

POWOŁAĆ ŚWIADKÓW

Adw. Hankiewicz wnosi o powołanie

w charakterze świadków brata Grzeż rza

Maciejki Wasyla na okoliczność, że to on

był u Czuczmanów i został wzięty za

Grzegorza oraz dr. Pańczyszyna na

stwierdzenie stanu chorobowegoMaciej-

ki. Obrońca wywodzi, że Maciejko, jako

$ruźl:k, nie był zdoln7 do wykonania za-

rzucanych mu czynów.

PROKURATOR OPONUJE

Prokurator oponuie '"

wnioskom, podkreślając, że dowody te

nie mogą wnieść nic istot °

Jeżeli nawet u Czuczmanów był w tym

czasie Wasyl Macio, to nie dowo'lzi te

jeszcze, aby nie był również 1 Grzegorz.

"Co do ewentualnej opinji dr. Faucz,

 
 

szyna o zdrowiu Maciejki, to lekarz nie
możę wydać opinji, czy Grzegorz Meciej-
ko nie mógłby wykonać takiego wysiiku,
jaki mu jest przypisywany w akcie oskar-
żenia. (Chodzi o przebycie przez Maciej-
kę 50 kim. nieszo ro ucieczce jeśo z War

szawy w dniu zabójstwa min. Pierzckie -
go). Lęiarz mógiby, zdaniem prokurato -
ra, powiedzieć, j skutki pociążnąłby
ten wysiłek dia zdrowia Maciejki.

Dalej prokurator podkreśla, ze wnioski
obrony należy zaliczyć do wniosków de-
monstracyjnych t. j. do takich, które do-

tyczą rzeczy, która pomimo wszyst«? 'est

ustalona, a mianowicie, że nie kto inny

jest zabójcą, a Maciejko.

Adw. Hankiewicz: — Uała sprawa %pro-

> ”а stę do tego, czy Maciejko o3i za-
bójcą, czy też nie. Wyswietienie tej oko-
liczności dla wymiaru sprawiędliwości
ma kolosalne znaczenie.

Po naradzie sąd wniosek odrzucił w ca
łości, przyczem w uzasadnieniu sąd po-

minął sprawę usłalen'a osoby Maciejki,
na co wskazywafa obrona, zglaszając na
świądka dr. Pańczyszyna.

ŚWIADKOWIE ŻYDZI

Dalej zeznawali świadkowie Zvdzi:
Adier, wiaściciel sklepu z ubraniama, U

którego przypuszczalnie Kupiono p.eSzcz

zabójcy i Fiortnerowa, u ktorej mieszka

znajoma Łebeda, Marja Krywa.

Adier kategorycznie nie rozpoznał

płaszczaistwierdzi, ze takie pidszcze

sprzedają i w innych sklepacn.

Piortnerowa niz szczególnego nie zau-

wazyia podczas zamieszkiwania Leoeda

u Krywych.

ZNAJOMA OSK. ŁEBEDA

Marja Arywa, u których Lebed iniesz-

kał za czasow gimnazjalnych, na pytanie

przewodniczącego, ile ma lat, odpuwia-

da po rusku.

Przew.: -- Uprzedzam, że świadek win.

na zeznawać po polsku, śdyz w pr.+ciw=

| nym razie może być ukarana. Ńrywą zno-

wu mówi po rusku, Fonowne upomnienie

skutkuje: świadek zeznaje po polsku.

Łebeda zna od dziecka. Mieszkzł u

nich. Po wyprowadzeniu się przychodził

od czasu do czasu, był poszukiwany przez

policję. | ; в :

PISALI JAK CHCIELI...
Zeznaje dalej o kartce, którą nadesłał

jakiś „Marko'” Prokurator stwierdza, że

w śledztwie zeznawaia.

, $wiadek: — Ci panowie, którzy spisy-

wali zeznania, pisali w takiej tormie. w ja-

kiej chcieli je widzieć.

Przewo.: — lakiego zarzutu świadko-

wi nie wolno stawiać!

Dalej świadek wyjaśnia, że w śledz-

twie nie zeznawała w kategoryczne: Ior-

mie, gdyż nie wiedziała, że będą to zczną

nia tak doniosie.

ZEZNAJE KOSSOBUDZKI

Dalej rozpoczął zeznawać podkom.

Kossobudzki, na wtórego we Lwowie szy-

kowano zamach,

Świadek zna osk, Kaczmarskiego je-

szcze z czasu swej służby w Rawiczu,

gdzie Kaczmarski wraz z zabójcami $. p.

kuratora Sobińskiego z Atamańczukiem

i Werbickim odsiadywał karę za naieże-

nie do U. U. N. Drogą konfidencjonalną,

świadek we Lwowie został powiadomio-

ny, że przygotowuje się na niego zamach

ze strony U. U. N. Udtąd niewychodził

na miasto często. W kinie bywał bardzo

rzadko, dokoła siebie widział podejrza-

nych ludzi m. in. Kaczmarskiego.

WYRUK. SMIERCI

Na pytanie prok, Rudnickiego świa-

dek- stwierdza, że ani w Kawiczu, ani

w „Brygidkach“ nie miał żadnych zatar-

gów z więźniami. W marcu 1934 r o-

trzymał wyrok śmierci, któryprzechowu-

je w swoich papierach.

Na pytanie prok. Żeleńskiego świadek

wyjaśnia, ze otrzymał nie wiadomości

konfidencjonalne, lecz pismo od proku-

ratora okręgowego w którem było po-

wiedziane, że wskutek przygotowujące-

go się zamachu, świadek oraznaczelnik

więzienia w „bBrygidkach* winni się

mieć na baczności, Udtąd zamkniętc na

klucz bramę tej części gmachu więzien-

nego, w której mieściły sięmieszkania

prywatne. i
Adw. Hankiewicz wnosi o załączenie

do akt sprawy wspomnianego wyżej pi-

sma prokuratora. Kot :

Prok. Żeleński wnosi o zażądanie od-

pisu tego pisma z prokuratury we Lwo-

wie, o ile to nie jest tajemnicą siužbo-

wą.
Sąd wniosek odrzucił.

BIULELYN U. U. N.

Dalej dłuższe zeznanie składa adw.

Stelan Suchewycz ze Lwowa. :

Świadek mówi szczegółowo 0 rewizji

przeprowadzonej w jego kancelarji, któ- -

ra pozostawała w związku z aplikzntem

świadka Bohunem. Na kilkaminut przed.

przyjściem Bohuna świadek ustyszał że

, lo przedpokoju przez otwór w drzwiach

>

 

rzucono jakiś papier. Papier ten przy-
niósł aplikant Kohun. Byl to „Biuletyn
O. U. N.*”, Świadek był ciekaw, czy w
biuletynie niema jakiejś enuncjacji o 'sta-

nowisku O. U. N. wobec zabójstwa ś.
p. min. Fierackiego. Nie zdążył jednak
zapoznać się z. treścią biuletynu, gdy

roziegł się dzwonek i weszli dwaj przed-
strwiciele policji, oświadczając, iż mają

polecenię,dokonać rewizji w biurku
Bonuna. Swiadek wręczył policjantom

otrzymany „biuletyn”,

KUZMUWY Z MŁUDYMI

Następnie świadek zeznaje, że w poło-
wie 1934 r. mniej więcej na wiosnę ro-
zeszła się. pogłoska, że ma być amune-
stja, Uczekiwano także dwucn wielkich
procesów politycznych, związanych je-

szcze ze sprawą zamachu na kuratora

Sobińskiego i na konsulat sowiecki.
Świadek wychodził z założenia, że, gdy-
by U. U. № dopuściła się jakiejś akcji
terorysłycznej, to nie mogioby byc mo-
wy o amnestji. Kównież akcja ta mogia

odbić się niekorzystnie na procesach. Na

ten temat świadek nie wiedząc dukąd

udać się, gdyż U. U. N. jest organ'zacją

zakonspirowaną rozmawiał z wielu mio-

dymi ukraińcami, aby za ich pośrednic-

twem zapatrywanie jego mogio dosirzec

U. U, N.

„ZAMACH NA KATA"

Na dalsze pytanie prokuratora, doty-
czące „biuletynu krajowej egzekutywy

O. U. N ., w którym znajduje się oświad-

czenie, że „bojowiec ukraińskiej wojsko-

wej organizacji dokonał w dniu 15

czerwca 1934 r. w Warszawie zamachu
na jednego z katów narodu ukraińskie-

go“ — świadek odpowiada, że rozma-

wiał na ten temat z adw. Starosolskim

i że jest zdania, że to nie jest przyznanie

się do czynu, gdyż jest to oswiadczenie

ujęte w.tormie ogólnikowej i nie wska-

zano, z jakiej organizacji pochodził

sprawca,
Prok. Zeleński przypomina, że w o-

świadczeniu tem jest mowa o „bojowcu

U, w. U.”. Świadek odpowiada wow-

a czas: „jeżeli tak, to co innego”.

4. Następnie świadek mówi, że przepro-
wadzano u niego rewizję dwukrotnie,

Ś. p. min. Fierackiego Świadek nie zna.

Stanowiska U. U, N. wobec zabójstwa

świadek nie zna, |
Na żądanie prokuratora $wiadek pa-

trzy na iawę oskarżonych i oświadcza,

że spośród nich zna: Kanderę bardzo

przelotnie, dalej Malucę, Kaczmarškie-

go. Dobrze, Myhala — że sprawy jego

w Czortkowie, £arycką i Kaka z życia

towarzyskiego.

Dalej świadek podaje szczegóły róż-

nych procesów bojowców U. U. N., któ-
re znał jako adwokat.

Prok. Żeleński udzielił adw. Szuche-

wyczowi zezwolenia na widzenie się z
osk. Pidhajnym, :

ORGANIZACJA UNIWEKSYTELU

Po przerwie zeznawał świadek Wło-

Azimierz Starosolski, adwokat ze Lwo-

wa, który zna osk, Kaczmarskiego į Pid-

hajnegoi rozmawiał z tym ostatnim, że
akcja terorystyczna nie jest celowa.

Swoje poglądy na ten temat wypowia-

dał niejednokrotnie do miodzieży, nie

wyklucza, że Fidhajny byt czionkiem

O. U. N, co do Bandery odpowiada, iż
zdaje mu się, że się z nim spotykań,

Na pytanie prok. Kudnickiego świa-

dek przedstawia organizację uniwer-

stytetu ukraińskiego w Pradze, Uniwer-

stytet ten powstał w Wiedniu,wkrót-

ce jednak został przeniesiony do trafi,

dzięki zabiegom ówczesnego sekrełarza

Republiki' Czechosłowackiej Masaryka

min. Neczesa. Uniwersytet podlegał

czeskiemu ministerstwo spraw  zagra-

nicznych, był bowiem traktowany, jako

uniwersytet wprawdzie państwowy, са

będący uniwersytetem państwa obcego.

Zgtaszali się do niego nawet Czesi, a

dyplomy byływ Czechosłowacji wpełni

uznawane. Uczelnia posiadaia dwa ta-.

kultety: prawniczy i tilozorczny. Uni-

wersytet liczył do tysiąca siuchaczy, po-

zatem było wielu ukraińiców — siucha-

czy uczelni czeskich. Dziś uniwersytet

ukraiński posiada bardzo szczupie zaso-
by linansowe, a akademja rolnicza przė-

kształciła się w kursy korespondencyjne.

Na pytanie adw. Szłapaka świa 'ek

stwierdza, że w Berlinie nie istniał : nie

istnieje uniwersytet ukraiński, lecz tylko

ukraiński instytut naukowy finansowany

wyłącznie przez koła , rywatne.Instytut

ten, którego świadek jest koresponden-

tem, z jedne; strony zaspakajał pot:.eby

ukrainologji a z drugiej rewidował w en-

cyklopediach i t. d. sprawy "ukraińskie.

Dziś instytut ten przekształcił się w sek-

cję instytutu słowianoznawstwa.

"OŚWIADCZENIE PROKURATORA

Adw. Pawencki zadaje szereg nytań,

dotyczących udziału adwokatów ruskich

!

 

Rząd wobec karteli
Obnižka cen

W ministerstwie przemysłu i handlu

odbyła się w sobotę popołudniu konfe-

rencja prasowa, na której ministerGó-

recki i wiceminister Lechnicki omówili

ostatnie posunięcia rządu w stosunku do

karteli,
Obaj podkreślili, że nowelizując usta-*

wę kartelową, rząd nie miał zamiaru

zwalczania karteli jako takich, lecz pra-

gnął zdobyć środki do przeciwstawienia

się działalności tych karteli, które wpły-

wają hamująco na zniżkowe kształtowa-

nie się cen lub wprowadzają nieuspra-

wiedliwione ograniczenia produkcji i wy-

miany. Szczególnie p. Lechnicki podkre-

Ślił, że kartele surowcowe mogą być po-

żądaną formą organizacyjną, za szkcdli-

we natomiast uważa rząd wszelkie orga-

nizacje kartelowe istniejące w handlu

hurtowym, które powodują znaczne po-

drożenie pośrednictwa, doprowadzając

rozpiętość cen hurtowych i detalicznych

przy papierze np. do 460 proc., przy że-

lażie do 280 proc. i t, @.
Wychodząc z tego założenia, rząd roz-

wiązał 30 karteli głównie wśród hurtow-

ników żelaza ,nafty, papieru i t. d, w

niedalekim zaś czasie przewiduje się roz-

wiazanie podobnej liczby innych utrzymu-

jących się na poziomie cen nieuzasadnio-

nych gospodarczo. -Równocześnie z

wszystkiemi innemi, zwłaszcza przetwór-

czemi, przeprowadza rozmowy co do

cen, opierając się na postanowiorfej już

obniżce taryty kolejowej, cen węgla i że-

laza. Wyniki tych rozmów mają być u-

jawnione w drugiej połowie grudnia.

Co do obniżek postanowionych już o-

becnie, to przedstawiają się one nastę-

pująco:
Układ zawarty z kartelem cukrowni-

czym doprowadził do ustalenia ceny w

detalu na 1 zł. od kilograma cukru, co

stanowi obniżkę o 25 groszy. Buraki cu-

krowe ulegną obniżce © 2 i pół zł. na

worku, cukrownie zniżka obciąży na 12

i pėi proc, rząd na 6 i pół proc. Wza-

mian za to przewidziany jest w prze-

myśle cukrowym dłuższy okres stabili-

začyjny.

Obniżka cen nafty wyniesie w całej

Polsce 4 śr. za litr, na kresach 7 groszy.

Cena węgla opałowego zostanie obni-

żona o 13 proc., co po zastosowaniu ob-

niżki taryfy kolejowej wyniesie przy o-

pale domowym około 20 proc. Przemy-

słowe gatunki będą obniżone o 7 proc.

koks opałowy o 25 proc., przemysłowy o

10 proc., koksik o 20 proc. P, minister

Górecki zapowiedział, że dekret wpro-

wadzający ten cennik ogłoszony będzie

już dziś,
Postanowiono obniżkę wytworów hut-

niczych na 10 proc. w stosunku do dzi-
siejszych kartelowych,

. O sviuacji w poszezegėlnych kartelach
w związku ze zniżką cen mówił ob-
szernie p. wiceminister Lechnicki, W sto-
sunku do węgla wyraził on pogląd, że
cena mogłaby być zniżona do około 12
zł. 50 gr. czyli o 20 proc., ale że pro-
ces ten powinien odbywać się ewolucyj-
nie ze względu na interes eksportu. Ob-

niżka wyniesie więc 11 proc., frachty ko-
A
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Stalowa 35, WARSZA a

w obronach w procesach t. zw. poiitycz-

nych. Świadek stwierdza, że w prakty-

ce przeważnie wyznaczano do tych o-

bron adwokatów ruskich. |
ProkuratorRudnicki w związku z tem

oświadcza: „Urząd prokuratorski zada-

wał swe pytania dwu ostatnim świad-

kom, nie w tym celu, by stawiać im

zarzuty, że podeimowali się obrony!w

sprawach O. U. N. szło tylko raczej o

| przy'rzenie się temu od tamtej strony

t: j. od'strony organizacji roboty wywro-

towej, dysponowania funduszami no ten

«cel zbieranemi itp. Tymczasem p;t'nie

panaobrońcyzmierzało jakby do uspra-

wiedliwienia się- dlaczego adwokaci u-

kraińscy podejmu'ą się obrony w tego ro-

'dzaju sprawach. Jesteśmy prawnir.ami i

| sądownikami i nikt adwokatom nis czy-

ni tego rodzaju zarzutów”.

Przewodniczący stwierdza, że Sad w

| ten właśnie sposób zrozumiał pytania

prokuratorów.

REWIZJA W KANCELARJI

Dalej zeznawał świadek Dunas, st.

posterunkowy służby śledczej we Lwo-

wie. Mówi on.o rewizji przeprowadzonej

u aplikanta adw Szuchewycza-Miro Во-

huna. Po przybyciu do kancelarji sdw.

Suchewycza świadek oznajmi, 1% ma

przeprowadzić rewizję w biurkuBohuna,

na co otrzymał odpowiedź od adw. du-

chewycza, że Bohun niema swego biur-

/
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lejowe na węgiel potanieją w najbliże

szyck dniach o około 20 proc., czyli że

np. w Warszawie węgiel będzie tańszy o

7 zł. na tonnie i cena jego wyniesie loco

piwnica 38 do 29 zł.
Co do żelaza, to mimo trudnej sytuacji

hutnictwa, rząd zdecydował się na obni-

żenie cen przeciętnie o 10 proc. dla

kresów dodatkowo przy utrzymaniu

wszystkich dotychczasowych rabatów.

Rząd przeprowadza też poważne zniżki

taryf kolejowych na surowce hutnicze 4

wytwory gotowe.

W dziedzinie artykułów przemysłu na-

ftowego rząd zatrzymał się wyłącznie na

nafcie, odkładając kwestję benzyny i o-

lejów do ostatecznego wyjaśnienia pro*

blemów motoryzacyjnych w Polsce. |

Od lat trzech były prowadzone per+

traktacje z kartelem cukrowniczym i w

tym przemyśle udało się dojść do ceny

dostosowanej do wskaźnika cen artyku-

łów nieskartelizowanych. Za cukier wła-

ściwie otrzymuje rolnik, cukrownia i han-

del około 60 $r., resztę stanowi podatek

spożywczy i eksportowy (ten ostatni 2

śr. na kilogramie), Jednocześnie z ob-
niżką został uzgodniony 5-letni plan pro-

dukcji cukru w kraju.
Papier jest jednym z nielicznych arty-

kułów, który w ostatnich latach wykazu=

je dużą nadwyżkę rozwoju. Inwestycje

w papierze wyniosły w ostatnim roku o-
koło 14 miljonów złotych. Sprawa zniżki

cen jest jeszeźk nieuzgodniona, ale- p.

wiceminister ma przekonanie, że w przy=

szłości znajdzie możność rozwiązywania

zagadnień papierniczych z wszystkiemi
zdrowemi przedsiębiorstwami w tym

przemyśle.
W przemyśle włókienniczym proces

dostosowawczy jest właściwie na ukoń-
czeniitt.

Jeżeli chodzi o bilans ogólny tych zni-
żek, to łącznie z taryfami kolejowemi

przyniosą one konsumentom oszczęd=
ność około 160 miljonów złotych.

Życie i praktyka wykaże, jak te zapo*
wiedzi zostaną zrealizowane.

L
Dobry towar ma zawsze uznanie. Od lat

37 opinię solidności posiada |

obuwie W. DOBRZYŃSKIEGO
obecnie po cenach b.przystępnych”
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<tresifiwe skułki wybuchu
na placu szkoy pod (arwolinem

GARWOLIN, 30.11 (PAT). 12-let-

ni uczeń Stanisław Stokłosiński przy*

niósł na plac szkoły powsżechnej w
osadzie Stężyce koło Garwólinazna-
leziony zapalnik od pocisku artyle-

ryjskiego. Gdy chłopcy rzucili zapal-

nik na ziemię, nastąpił wybuch, Od-

łamki raniły ciężko chłopca i dwie

dziewczynki, z których jedna zmarła.

Nowa linja krlejowa
na Śląsku

KATOWICE, 30.11 (PAT). Woje-

wództwo śląskie otrzymało nową poważ-
ną arterję kolejową, której poświęcenie

odbyło się w dniu dzisiejszym. Nowa li-

nja kolejowa biegnie od Moszczenicy

Śląskiej do Zebrzydowice i ma długości

14 klm,

Nowooddany do użytku publicznego

odcinek kolei jest dalszym etapem budo-

wy linji Cieszyn — Zebrzydowice— Mo=

szczenica, ogólnej długości 29 i pół klm.

ka, w chwili, śdy świadek stanął przed

biurkiem adw. Suchewycz stał w pobli-

żu, zastaniając stojącą za nim etazerkę,

Gdy świadek chciat przystąpić 'do re=

wizji adwokat odwrócił się 1 wziął z eta.

żerki egzemplarz „BiuletynuU. U N.*,

jak się okazało numery 4—7 za kwiecień,

lipiec 1934 r. i wreczył świadkowi, Ad-

wokat Suchewycz oświadczył przytem,

że biuletyn ten został mu tego dnia rano

wsunięty przez otwór w drzwiach Biu-

letyn był świadkowi okazywany w śledz-

twie i rozpoznał go.

Miro Bohun był skazany na 7 lat
więzienia za współudział w zabór wie

wywiadowcy Jacyszyna z Żółkwi i za
należenie do U. U. N. ;

KONFRONTACJA

Na wniosek adw. Hobrowego sąć za-
rządza konirontację św. Dunasa ze świad-

kiem S$uchewyczem. Sw. Suchewycz po-

daje opis umeblowania swej kance arji,

przyczem twierdzi, że w chwili przepro-

wadzenia rewizji nie było w niej e'ażer-

ki, a doniero później wstawiony został

tam niski stolik, ‚

Prok Żeleński wskazując na sprzecz-
ność w zeznaniach świadków stwcrdza,
iż niezbicie zostało ustalone, że adw.

Suchewycz wręczył podczas rewizb nu-

mer biuletynu 4 wnosi o przejście nad
tą kwestją do porządku.
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JEONOSTRONNOŚCI
Obóz Narodowy w Polsce uważa

za jedno z głównych zadań narodu i

rzóstwa, stworzenie silnej, polskiej

warstwy średniej; rozwój liczebny i
kulturalny ludzi, którzy łączą w
swych rękach pracę z małym kapita-
łem, co pozwala im pędzić samodziel-

fe życie gospodarcze. Wskazywaliś-
my nieraz na niebezpieczeństwa nad-
miernej industrjalizacji i racjonalizacji

przemysłu, na  niebezpieczeństwa

chronicznego bezrobocia w wielkich

ośrodkach przemysłowych. Naszem
zdaniem, gdy brakuje kapitału, trzeba

go lokować tak, by zatrudnić jak naj-

większą ilość ludzi, a do tego najle-

piej nadaje się drobna i średnia pro-

dukcja,
Piszący te słowa nieraz te rzeczy

podkreślał, Ale we wszystkiem trze-
ba zachować miarę. Trzeba się li-

czyć z międzynarodowem położeniem
Polski, z zewnętrznemi warunkami,

Trudno marzyć o tem, by Polska sta-

ła się wyłącznie lub niemal wyłącznie

krajem średniej i drobnej produkcji

przemysłowej. Rzemieślnicy nie bę-

dą odlewali armat, ani budowali lo-
komotyw. A tymczasem i armaty i
lokomotywy są potrzebne na wypa-
dek wojny. Prowadzenie jej wymaga

istnienia wielkiego przemysłu — na
to niema rady,

Czytamy nieraz statystyki produk-
cji przemysłowej u naszych sąsiadów,

zichedniego i wschodniego. Różnemi
metodami ogiąga się tam olbrzymie

postępy w dziedzinach wytwórczości,
które bezpośrednio służą celom wo-
jennym. Nie chcemy naśladować tych

me'-d, ale nie możemy usunąć się z
tego współzawodnictwa. Byłoby to

zbrodnią,
Obserwacja naszego życia nasuwa

niepokojące refleksje, Przyzwyczaje-

nie do biędy, do przestawania na ma-
łem.jest rzeczą bardzo cenną. Ale czy
czasami z tej biedy jednostek nie robi
si; biedy całego organizmu produk-

cyjnego? Czy Polska nie zaniedbuje

swego zaopatrzenia w konieczne na-
rzędzia komunikacji i obrony?

Przypomnijmy sobie stan naszych
dróg, stan motoryzacji kraju; wejrzyj-

my od wewnątrz w zaopatrzenie na-
szych fabryk w potrzebne narzędzia i
instalacje; zdajmy sobie sprawę z

tempa naszego życia gospodarczego.
Zdaje się, że niedobrze z tem się

dzieje.

Przychodzą na myśl smutne porów-

nania historyczne. Przed wiekami
Polska usunęła się od udziału we |

współzawodnictwie gospodarczem, U-
grzęzła w sarmatyzmie. Na zachodzie
tworzyły  gwałtownemi środkami
swój przemysł Prusy, a na wschodzie
cywilizował į uzbrajał Rosję Piotr

Wielki. Myśmy dali wyprzedzić się
tym sąsiadom, Czy w naszem usposo-

bieniu nie tkwi coś z tego nastroju,

który wyraził poeta: „Niech na całym

świecie wojna, byle polska wieś spo-
kojna"?

Niebezpieczną jest „radosna twór-

czość', niebezpiecznem jest moder-

nizowanie kraju z funduszów publicz-
nych, na które nas nie stać. Ale nie-
bezpieczniejszym jest równocześnie

paraliż inicjatywy, ciągłe: kurczenie
naszego życia, brak rozpędu ekono-

micznego, lekceważenie tych gałęzi
wytwórczości, które mają bezpośred-
nią i pośrednią doniosłość dla obrony

kraju. Niebezpieczną jest poezja e-
konom'czna, która patrzy na Polskę
tak, jakgdyby nasze państwo znajdo-
wało się na niedostępnej, odległej od
świata wyspie.

Nasza struktura społeczna jest wa-
dliwa, wymaga naprawy. Ale nie
woino nam patrzeć na nasze gospo-
darstwo wyłącznie pod kątem widze-

nia społecznym, zajmować się przede-

wszystkiem sprawą rozdziału docho-

du społecznego. Niezależność  poli-

tyczna Polski nakłada na nas pewne
ekonomiczne konieczności, I dlatego
potrzeba nam wielkiego przemysłu.

Zawsze należy unikać jednostron-
ności, rozwiązań zbyt prostolinijnych,

 

Alarmy wojenne
Posiedzenie komisji 18-tu odłożone

na życzenie p. Lavala, ma się odbyć
ostatecznie 12-go grudnia. Na porząd-
ku dziennym tego posiedzenia będzie
sprawa zabronienia dowozu nafty do
Włoch, co — jak wiadomo — będzie
przez rząd i naród włoski užnanę za
akt nieprzyjacielski. Jeśli do 12-g0
grudnia nie dojdzie do kompromisu
między Anglją i Włochami, jeśli komi-
sja 18-tu włączy naftę do listy przed-
miotów, których dowóz do Włoch
jest wzbroniony, to rzeczywiście groź-
ba wojny zawiśnie nad Europą. |

Nie jesteśmy pesymistami, wydaje
się nam, że przecież rządy państw
europejskich nie popełnią takiego sza-
leństwa, by na naszym kontynencie
rozpętać nową wojnę, która miałaby
nieobliczalne wprost następstwa, bo
mogłaby doprowadzić do bolszewiza-
cji Europy zachodniej i do zupełnego
upadku znaczenia. ludów rasy białej
naszej ziemi. Położenie obecne oce-
niamy jako próbę wytrzymałości ner-
wów między Włochami a Anglią.
Wszak od tego, kto będzie miał ner-
wy silniejsze zależą warunki ewentu-
alnego kompromisu, Podobno niegdyś
dowódcy wojsk zaciężnych, przy któ-
rych pomocy państewka włoskie to-
czyły między sobą boje, przed bitwą
wydawali swym żołnierzom rozkaz—
fate la faccia feroce (róbcie
dziik wyraz twarzy). Zgodnie z po-
dobnem wskazaniem zachowują się
dziś Włosi i Anglicy, zwłaszcza An-
glicy...

Czekając w spokoju na rozwój wy-
darzeń, można się jednak zastanowić
nad pytaniem, komu jest dziś potrze-
bna wojna europejska?
Wywołują jej groźbę Anglicy, bro-

niący interesów swego Imperjum. Nie
sadzimy wszakże, by rząd angielski
lub większość opinji w Anglji pragneli
wojny. W, Brytanji jest także potrzeb-
ny pokój, a rząd jej ma zbyt wielkie
doświadczenie i zbyt piękne tradycje
polityczne, by chciał rzucić swój kraj
iinne kraje europejskie w odmęt ka-
tastrofy wojennej. Co najwyżej, mo-
żna powiedzieć, że Anglja uważa, że

 

Budżet nar. 19367—
Fundusze dyspozycyjne pozostały niezmien'oe

W sobotę wpłynął do Sejmu prelimi-

narz budżetowy na r. 1936/7 wraz z u-

stawą skarbową.

OGÓLNE CYFRY WYDATKÓW
I DOCHODÓW

Ogólna cyfra preliminowanych wydat-

ków wyniesie 2.237.082900 zł. w' tem

wydatki zwyczajne  2.168.096960 zł.

nadzwyczajne 54.799.940 zł., dopłata do

przeds:ęiiorstw państwowych 14.276.000

zł.
Dochody wyrażają się cyfrą

2.227142 06 złotych, w tem zwyczajne

1.979.524213 złotych, " nadzwyczajne

257.608.687 zł. Preliminarz zamyka się

zatem nadwyżką dochodów w kwocie

50.000 zł.

ZMIANY W USTAWIE SKARBOWEJ

W ustawie skarbowej wprowadzono w

porównaniu z tegoroczną, dość znaczne

| zmiany,

Jej art. 3 ustala sumy planów finanso-

wo - gospodarczych przedsiębiorstw i za-

kładów państwowych — monopolów pań-

stwowych i dwu funduszów: kwaterunku

wojskowego i funduszu pracy. W roku u-

biegłym funduszów państwowych było

znacznie więcej, obecnie utrzymano tyl-

ko dwa z nich. Art, 4 i 5 mówią o do-

konywaniu wydatków wyłącznie w ra-

mach budżetu na cele i w kwotach usta-

lonych w rubrykach budżetu, a poza'em

o otwieraniu kredytów przez ministra

skarbu miesięcznie. Art. 6 zeszłorocznej

ustawy, który udzielał ministrowi skar-

bu prawa do dokonywania wydatków

nieobjętych budżetem został usunięty ja-

ko zbędny wobec tego, że art, 59 nowej

konstytucji przyznaje rządowi to prawo.

Obecny art. 6 odpowiada zeszłoroczne-

mu art, 7, mówiącemu o prawie ministra

skarbu do dokonywania virement w o-

brębie każdego działu poszczególnych

części budżetu „a także w obrębie planów

finansowo - gospodarczych.

może być uskuteczniane tylko za zgodą

premjera i nie może być dokonywane dla

zwiększenia wydatków na płace.

Nowy art. 7 ustala, że nadwyżki:do-

chodów mogą być używane wyłącznie po-

I S PRZEKUBIORZE RAY

trzeba mieć nietylko ideał społeczny,

lecz i świadomość, że technika współ-

czesnego życia i.walki narodów.sta-

wia nam bardzo konkretne, realne

wymagania,
ROMAN RYBARSKI

|

 

Virement |. 

są.zaangażowane tak ważne interesy,
że nie może ich poświęcić nawet pod
śrozą wojny,
Są natomiast czynniki w świecie,

które wprost pchają do wojny — do
„wojny'świętej”, do: wojny ideolo-
gicznej, któraby przypominała walki
między krajami katolickiemi a prote-
stanckiemi w przeszłości — do wojny
przeciwko prądom narodowym w Eu-
ropie. Są to — masonerja i stojący
poza nią Żydzi. Zrobimy znów za-
strzeżenie — prawdopodobnie nie
wszystkie organizacje wolnomular-
skie i nie wszystkie organizacje ży-
dowskie pragną wojny. Lecz są w
tych organizacjach, działających w u-
kryciu, z pewnością silne odłamy,
które z całą premedytacją i šwiado-
mością prą do wojny. Rozumowanie
ich jest proste, nie można mu też od-
mówić konsekwencji. Jest ono takie:
Rozwój prądu narodowego wśród lu-
dów europejskich prowadzi z żelazną
koniecznością do wyel'm:nowania Ży-
dów z ich życia; najlepszym na to do-
wodem jest to, co się dzieje w Niem-
czech, Trzeba: więc za wszelką cenę
rozwój tych prądów narodowych po-
wstrzymać; załamane się ich tam,
gdzie najpierw doszły do kierownic-
twa państwem, we Włoszech, byłoby
początkiem ich końca, Po upadku fa-
szyzmu przyszedłby niewątpliwie u-
padek hitleryzmu, a potem odwróce-
nie niebezpieczeństwa dojścia do wła-
dzy nacjonalizmu w Polsce — kra'u,
którym polityka żydowska musi się
szczególnie interesować, Oto jaki jest,
bo musi być sposób rozumowan'a
tych Żydów, którzy patrzą dalej w
przyszłość i myślą o losach swećo lu-
du. Dla nich chodzi o byt, a więc o
rzeczy tak ważne, dla których niema
ofiar zbyt wielkich, Bo ofiary złożv-
liby i Żydzi, katastrofa wojenna odbi-
łaby się na ich losach nietylko w ten
sam sposób. jak na losach innych mie-
szkańców Eurovv, lecz i w sposób
szcześólny, mogłaby nie stłum'ć, lecz
pobudzić falę antysemityzmu. Gra Ży-
dów, bedących zwolennikami .woiny
świętej” przeciw faszyzmowi, jest te- |

Šu

 
za zużyciem ich ewentualnym na sp'ate
długów państwowych, meljoracje rolne,
szkolnictwo ogólno - kształcące, jedynie
na pokrycie zobowiązań zaciągniętych w
toku wykonywania budżetów okresów u-
biegłych.

Art, 8, odpowiadający zeszłorocznemu
art, 9, mówi 0 funduszu obrotowym
skarbu państwa. polegającym na bezpro-
centowym kredycie w Banku Polskim.

Art, 9, odpowiadający zeszłorocznemu
art. 10, upoważnia ministra skarbu do u- |

dzielania związkom samorządu teryto-
rjalnego i gospodarczego pożyczek z za-
pasów kasowych na termin roczny. Łącz-
na suma tych pożyczek nie może pize-
kraczač 20 proc. sumy udziału wszyst-
kich związków samorządowych w podat-
kach państwowych. Art. 9 zawiera zu-
pełnie nowy punkt 3), który ustala, że
poza przypadkami przewidzianemi w u--
stępie pierwszym, nie mogą być doko-
nywane żadne wydatki państwowe z za-
pasów kasowych lub lokat w bankach
państwowych.

ZNIESIENIE 12 FUNDUSZÓW

Zasadnicza zmiana w stosunku do ro-
ku ubiegłego polega na tem, że w dziale
odrębnych funduszów figurują obecnie
tylko dwa, a mianowicie kwaterunki
wojskowego i pracy, podczas gdy w ro-
ku ubiegłym figurowało tam 14 fundu-
szów. Dwanaście z pośród nich włączo-
no do poszczególnych części grupy A
t.j. budżetu administracji państwowej.
Np. budżet ministerstwa skarbu pochło-
nął państwowy fundusz budowlany. Bud-
żet ministerstwa komunikacji— fundusz
drogowy i budżet ministerstwa W. R. i
O.P. taksę administracyjną, fundusz
na rzecz szkół zawodowych, państwowe
stypendja akademickie i fundusz opłat

studenckich.
SG

OSZCZĘDNOŚCII PODWYŻKA -
;; PODATKÓW

W uwagach ogólnych minister skarbu
p. dkreśla, że wydatki preliminowane na
r. 1936/37 skutkiem zastosowania osz-
czędności są mniejsze od wydatków z po-
przedniego okresu budżetowego o
23.735.000 złotych pomimo, że wniektó-

rych działach, jak emerytury. zaopatrze-
miai długi państwowe nastąpiło zwięk-
szenie wydatków o 22.835.000. Suma do-
chodów zmniejszyła się o ile idzie o źró-
dła zeszłorocznego budżetu o 171.764.160
złotych,' natomiast zwiększyła się: o

wpływy preliminowane z nowych źródeł  

dy wysoce ryzykowna, prowadzi ona
do rozpętania sił żywiołowych i na-
miętności tłumów, o których nigdy
nie wiadomo, w jakim kierunku się
obrócą i jak się wyładują...
Trudno doprawdy patrzeć bez me-

lancholijnej zadumy na to, jak te
wszystkie czynniki, które uchodzą za
skrajnie pacyfistyczne — Żydzi, wol-
nromularstwo, socjaliści, purytanie an-
gielscy — wykazują dziś animusz wo-
jenny i wojskowy!
Trudno bez melancholijnej zadumy

patrzeć na to, jak wspierana przez te
wszystkie czynniki — Liga Narodów,
powołana do czuwania nad pokojem,
staje się dziś narzędziem wojny. |
Wszak dziecko nawet widzi, że gdyby
nie było Ligi, to nie byłoby tak wiel-
kiego niebezpieczeństwa wojny św:a-
towej;a nawet gdybybyła jaka instytu-
cja międzynarodowaopartanadorzecz-
nych zasadach, to nie należałaby do
niej spóźniona o dziesięć wieków w
swym rozwoju Abisynja, a owe 50
państw nie byłyby w sytuacji, każą-
cej im ulegać mitowi pacyfistyczne-
mu i przykładać ręki do wtrącenia
Europy w chaos wojenny w imię obro-
ny przed wojną. +
Rozumiemy doskonale politykę W.

Brytanji, która użytkuje Ligę dla swo-
ich celów politycznych i chce prze-
ciwstawić Włochom żołnierzy fran-
cuskich; rozum'emy politykę Żydów
i ich narzędzia lóż, dla których wcho-
dzą w grę ich najżywotniejsze intere-
sy. Lecz nie możemy w żaden spo--
sób zrozumieć polityki owych, „50
państw”, które albo nie mając ża-
dnych w tem zainteresowań, albo
nawet wbrew swoim  najżywotniej-
szym interesom (Francja) z lekk'em
sercem poszłyby na wywołanie kata-
strofy wojennej,
Powtarzamy raz jeszcze, nie sądzi-

my, bvśmy już byli na skraju przepa-
ści. Dobrze jest jednak skorzystać z
wydarzeń, które się rozgrywają przed
naszemi oczyma, by sobie zdać spra-
wę z mechanizmu sił, działających na
terenie międzynarodowym,

S. K.

TTTTPETTILKES

w sumie 300050.600 złotych, Ostatecz-
nie więc suma dochodów zwiększyła się
o 128.286.40 zł.

WYDATKI I DOCHODY
ADMINISTRACJI

Dział administracji dzieli się jak zwy”
kle na 18 części: Wydatki Prezydenta
R.P. wynoszą 2.718.900 zł. (w roku ubie-
głym 2.766.660)

Budżet sejmu określono w sumie na
3293000, w roku ubiegłym suma ta wy-
nosiła 4.833.300. Zwiększenie wydatków
w. dziale djet w senacie pochodzi stąd,
że wprawdzie liczba senatorów jest nie-
co mniejsza (zamiast 111 — %), to je-
dnak nas'ąp.ło zw'ększenie djet wicemar-
szałków.
W prezydjum rady ministrów .utrzy-  

mano bez zmiany dotację dla funduszu |
kultury narodowej w sumie 1.011.000. |
Również bez zmiany pozostał fundusz
dyspozycyjny prezesa rady ministrów w.
wysokości zł. 200.000.

Ministerstwo spraw zagranicznych —
wydatki 38.100000 zł. wobec 40.000.000
zł, w roku ubiegłym, Fundusze specjalne
nie uległy zmianie i wynoszą: fundusz
dyspozycyjny 4.700.000 i fundusz propa-
gandowy 4.260000. *

Ministerstwo spraw wojskowych —
759.750.000, w r. poprzednim 761.700.000.
Budżet przewiduje następujący skład
wojska: 17.905 ołicerów, 37.000 pudofi-
cerów zawodowych, 211.110 szeregowych
uiezawodowych, 5.010 urzędników i 2.790
funkcjonarjuszów niższych w armji lą-
dowej, zaś 463 oficerów, 2.000 szerego-
wych zawodowych, 3.628 szeregowych
niezawodowych, 155 urzędników i 137
niższych funkcjonarjuszów w marynarce.
Bez zmiany pozostał fundusz dy: pozy-
cyjny w kwocie 8.000.000 zł.

Ministerstwo spraw wewnętrznych —
wydatki 191.650.000,w roku poprzednim
196.868000. Fundusz dyspozycyjny 6
miljonów. |

Ministerstwo skarbu dochody
1.269.211.000, w roku ub. 1.155260,110.
Wwvdatki 116.685.000, w roku ubiegiym
123 552.110

Ministerstwo sprawiedliwości wydat-
ki 86.000000 dochody 40 000.000 (w ro-
ku ubiegłym wydatki 91.640,000, docho-
dy 59.475.900).

Ministerstwo przemysłu i handlu: do-
chody 23 666.500, wydatki 49800000 (w
roku ubiegłym dochody 22.916.000, wy-
datki 61.472.000).  Minist, rolnictwa:wydatki 60.975.000,

  

CZEKOLADA NADZIEWANA
„GWIAZDY EKRANU"

to 12 wybornych czeko-

ladek w jednej tabliczce

W każdej paczce
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Diety posłów imarszałków
Projekt ustawy o djetach posłów i se-

natorów, przyjęty przez radę mlnistrów,
przewiduje, że djety posłów i senaców
wynosić będą 975 zł. miesięcznie. Diety
marszałków Senatu i Sejmu równać się
będą czterokrotnej d'ecie poselskie lub
senatorskiej, t. j. wyn:osą 3.900 zi. mie-
sięcznie. Djety wice - marszałków Sej-
mu i Senatu wynosić będą póltorej d'ety
poselskiej plus 20 proc. czyli 1.757 zł.
50 gr. miesięcznie.

dochody 29848.000, a w roku ubiegłym
wydatki 64.416.000, dochody 33.638.600.

Minist. oświaty: wydatki 340.200.000,
dochody 33261.020. Państwowe stypen=
dja akademickie w dziale dochodów
561.000, a w wydatkach 1.665000 i fun-
dusz opłat studenckich zbilansowany w

sumie 59.100.000.

Ministerstwo opieki społecznej: bud+
żet przewiduje 43 224 000 wydatków, do-
chodów 6.544.400 (w roku poprzednim
wydatki preliminowane były na sumę
57.659.000, dochody na 6.291 000).
Zmniejszenie wydatków tego resortu o
przeszło 14 miljonów, spowodowane jest

zmniejszeniem pozycji na świadczenia
socjalne, które w budżecie obecnie wy-
konywanym preliminowane były na su-
mę 39875.200, w roku zaś bieżąc
24.904.000. »

Budżet funduszu pracy preliminowa=
ny jest na kwotę 95.000.000 zł., w roku
ubiegłym preliminowano go na. sumę
127 000.000. W budżecie tym wpływy z
tytułu zabezpieczenia na wypadek bezro-
'bocia preliminowano w sumie Ż milj. zł.

Budżet emerytur i zaopatrzeń w wy*
datkach wynosi 160.900.000 (w roku u-
bieglym 152600), dochody prelimino-
wane są w wysokości 40.823.000 (w roku
ubiegłym 40.914.000). |

Budżet rent inwalidzkich i pensyj pre-
liminuje się w wysokości 100 000.000 (w.
roku ubiegłym 103.150.000). Z sumy tej
na renty inwalidzkie preliminuje się
94.400.000, na pensje weteranów 900 000,
na pensje orderowe 1.800.000 i na zao-
patrzenie b. skazańców _ politycznych
2.900.000.

Wydatki na obsługę długów państwo-
wych preliminuje się w wysokości wyż=
szej aniżeli w roku ubiegłym, bo w kwo-
cie 215.700.000 (w roku ubiegłym
202 000.000). Z kwoty tej 94832.000-.
przypada na długi wewnętrzne i 110.303
tys. na długi zagraniczne. Wreszcie
10574,000 na wypłatyz tytułu udzielo-
nej poręki państwowej. O ile obsługa

| dłagów zeg.vnicznych zmniejszyła się o
około 400.000. to długi wewnętrzne
wzrosły o przeszło: 18.000.000.

PRZEDSIĘBIORSTWA 1 MONOPOLE

Ogólna suma wpłaty z przedsiębiorstw
do skarbu państwa preliminuje się w wy-
sokości 143623410, z czego koleje pań-
stwowe 75.000 000, poczta, telegraf i te-
lefun 40.1u6.0000, lasy państwowe 24
m:ljcry.

Wpłaty do skarbu państwa ze wszyst-
kich monopoli preliminuje się w kwocie
595000000, z czego monopul solny
47.900.000, monopol tyton. 300.000.000,
spirytusowy 212000000, loterja pań-
stwowa 21.500.000 i monopol zapałczany
13.600.000.

WPŁYWY Z PODATKÓW

Wpływy z danin publicznych prelimi-
nowane są w ogólnej sumie 1.186 842.000
zł. podczas gdy na rok 1935/6 ustalono
je w kwocie 1.045.891.000 zł. Na pod-
wyżkę ich oddziałało głównie podniesie-
nie podatku ci chodcwego oraz nowy po-
datek od uposażeń, niektóre inne bowiem
uległy nawet lekkiej obniżce, jak np po-
datek gruntowy o 8 miljonów do sumy
55 miljonów, od: nieruchomści miejskich
o 8 miljonów do sumy 67 miljonów, >

brotowy о 9 miljonów do sumy 176 mi-
ljonów, odsetki od zaległościi grzywny
o 8 miljonów do sumy 12 miljonów
wskutek obniżenia stopy procentowej.
Podatek od wynagrodzeń z funduszów
publicznych preliminowany jest w wy*
sokości 150 miljonów, pod: % dochodo=
wy 255 milj. (poprzednio 186.500.000
zi).
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Jeatry stołeczne

 

„Noe“ O'Bevy'a

w Teatrze Malickiej
„Ani się spodziewałem „idąc na prem-
jerę „Noego do Teatru Malickicej, że
dane mi tam będzie przeżywać tax szla
chetne, czyste, radosne, głębokie wzru-
szenia! Ani się spodziewałem, že w 0-
sobie Andrė O'Bey'a zjawia się — we
współczesnej literaturze europe:skiej
—twórca tak niepospolity, i tak doj -
rzały! Tak niewiele miałem o nim in-
formacyj: że jest Francuzem, że Noe”
jest jego pierwszem dziełem drama-
tycznem, wystawionem w roku 1931
= Jacques Copeau w teatrze „Du
ieux Colombier'* w Paryżu. Debiuto-

wał na scenie „eksperymentalnej”,
wśród t. zw. „awangardy”, nie często
przecież przynoszącej coś naprawdę
nowego i cennego...
Podjąwszy temat biblijny, Andrć

D'Bey uwydatnł, co ze wszystkiego
najważniejsze, a jednocześnie szcze -
gólnie trudne do wypowiedzenia języ-
kiem sztuki: fakt mistycznej zażyłoś:i
Stwórcy ze stworzeniem, Władcy
Wszechświatów, który okiem Opatrz-
ności czuwa nad losem każdej, naj-

 

nędzniejszej na ziemi istoty. W natch-

nionej wizji autora francuskieso —

jakby według słów „Litanji" Norwi-

da — Pan przywraca „dawnych ucze-

stnictwo czasów jako z pierwszym. bli.

ski rodzicami...'. Osobliwy paradoks,

promienną prawdę chrystjanizmu una -

ocznia, w kształcie artystycznym», pi-

sarz, serdecznie — widać — i głęboko

odczuwający właściwą treść chrześci -

jańskiego na świat poglądu.

W ostatnich latach wiele powiedzia-

ne było — z mniejszą albo większą zna

jomością rzeczy — na temat „powrotu

do średniowiecza”. . Niełatwo wszakże

określić dokładnie w czem mianowicie

to „nowe średniowiecze ma się obja-

wiać. Wyznam otwarcie, iż w zakresie

twórczości dramatycznej po raz pierw-

szy w sposób bardziej konkretny ujrza-

łem je — właśnie w „Noem” Andrė

O'Bey'a. Duch, jaki ożywia todzieło,

nieustannie przywodził mi na pamięć

rzeźbione fryzy i tympanony wielkich

gotyckich katedr, tak często przecież

tenże sam motyw — Noego budujące-

go arkę — mające za jeden ze swoich

tematów. Taż sama tutaj żarliwość re-

EETAITE NETWCZRIRORCYZOAEZWCZURYNEŃE WAAZKCZWRACH

į ZMARKĄ NNI
STOSUJĄ SIĘ:
JAKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK.
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

WADMIEBNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

4 PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCI! ЗА LAGODNYM
ŚRODKIEM PRZE

UŻYCIE 1-2 PIGUŁKI NA NOG.

 

ligijna, takiż sam syntetyczny symbo-
lizm, który w jednostce każdej ukazuje
przedstawiciela wiecznych cech i wie-
czystych zmagań się ludzkiej duzy.
Toż samo również połączenie powagi i
wesołości, tak dla psychiki - Wiełhów
Średnich znamienne, które w witrażach
katedry w Chartres kazało umieszczać
zabawne scenki z życia codziennego, a
marginesy dostojnych traktatów teolo-
gicznych albo kronik ozdabiać pełnemi
humoru iluminacjami.

Średniowiecznym z ducha jest też u-
twór O'Bey'a przez swoją — nietisto-
ryczność. Pisząc sztukę o Noem, autor
nie zainteresował się napewno asi na
chwilę odkryciami archeologicznemi,
(odczytane przez Smitha tabliczki z
„bibljoteki* Ashur - bani - pola z o-
pisem Potopu), ani nie myślał studjo-
wać opowieści biblijnych z krytycyz -
mem dziejopisarza. Osoby ze Starego
Testamentu posługują się w sztuce je*
go słownictwem współczesnem, z taką
swobodą, z jaką np. postaci z Ewan-
gelji noszą kosljumy z epok o kiika-
naście wieków późniejszych na owra -
zach i rzeźbach mistrzów z XIV i XV
stulecia, Zarówno w jednym wyvadku,
jak i w drugim, nie jest to bynajmniej
jakąś sztucznością, stylizacją. Chodzi
poprostu o to tylko, ażeby szczegóły
antykwarskie, zbyt skupiając uwagę
na odmiennościach epok, nie adwraca-
ły jej od przedmiotu najważniejszego:
Prawdv wiecznej, Prawdy poza cza-
sem... A takie stanowisko — w zasad-
niczem ujęciu — cżyż nie jest zgodne
z najgłębszemi definicjami „Suumy”
św. Tomasza z Akwinu
Ale muszę się zreflektować. ażeby w

tych rozważaniach nie zapędzić się
zbyt daleko. poza normalne, właściwe
dla recenzyj teatralnych granice Do-
 

Żądajcie wszęsz e
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wód to zresztą, jak dalece dzieło
O'Bey'a pobudza do myślenia, zwraca
intelekt i uczucie człowieka ku zagad-
nieniom ostatecznym. Dowód to zara -
zem niewątpliwy, iż „Noe” jest i1iwo -
rem wybilnym, jednym z tych, które w
piśmiennictwie europejskiem zdobywa-
ją miejsce poczesne i trwałe.

I tutaj z konieczności nasuwa się
pytanie: jak się to dzieje iż istnienia

sztuki O'Bey'a nie zauważyło kic-ow-
nictwo literackie T. K. K. T, takie
przecież kosztowne, wielogłowe, а% о-

becnie „szeroko rozbudowane"? Cze-

muż z tego bogato uposażonego ubser-

watorjum nie dostrzeżono gwiazdy na

firmamencie, którą dyrekcja Treatru
Malickiej potrafiła zobaczyć gołem o-

kiem? Oczywiście: „Król Lir“ i „Cyd“,
„Kordjan“ i „Nieboska“, „Pan Dima-

zy” i „Przepióreczka” — 10 dobre rze-

czy i szefowie T. K. K. T. nie potrze-

 

 
Filharmonia Wzrszawika

Ósmy koncer! symtoniczny
P. Zyśmunt Latoszewski, dyrektor

Opery Poznańskiej, występujący #0-

ścinnie na estradzie naszej Filhar-

monji, przypomniał Warszawie sym-

fonię Es-dur Antoniego Brucknera.

kompozytora wysoko cenionego w

krajach _ germańskich, otoczonego

czcią w Wiedniu, u nas zaś stosunko-

wo mało znaneśo i niezbyt lubianego.

Czysłusznie?To prawda, że Bruc-

kner nie daje w swych symfonjach

nic takiego, coby mialo posmak sen-

sacji; jeżeli wprowadzenie przed dzie-

siątkami lat do muzyki symfonicznej

elementu dźwiękowego —powiedzmy

dekoracyjnego — (czego nie znosił

ideowy przeciwnik Brucknera, —

Brahms) mogło być wtedy jakąś no-

wością, to dziś oczywiście jest rzeczą

bez znaczenia. Również jest niewąt-

pliwe, że Bruckner w twórczości swej

nigdy nie posiłl.„wał się, w najmniej-

szym choćby stopniu, chęcią zdobycia

sukcesów i sławy drogą schlebiania

gustom tłumu czy kliki. Jeżeli mimo

to zyskał poważne stanowisko w

/ dziejach muzyki, zawdzięcza fakt ten

ącznie uczciwości artystycznej,

talentowi, umiejętności pisania i kro-

czeniu po linii prostej ku idealowi,

który uważał dla siebie za jedyny,

naszy i nafnieknieiszy.

To stanowisko Brucknera, nawet

w oczach ludzi, innym ideałom hołdu-
jących, musi budzić szacunek: zna-

miońuje bowiem szczerego i prawdzi-

wego, wolnego od kompromisowości,
artystę.

Uczciwa natura Brucknera znajduje

odbicie w muzyce, w założeniu swem
prostej; tematy jego są przecież wy-

bitnie jasne, niepowikłane, wypowia-

dane w sposób niemal prymitywny.

Podobne wyrażanie swych myśli spo-

tykamy u wszystkich twórców wiel-

kich, nie wyłączając Waśnera, który

mimo bogactwa faktury i imponującej

w swoim czasie rozrzutności środków

technicznych, w tematach swych jest

niezmiernie prosty i lapidarnie jasny.

Niepodobna nie wspomnieć o twór-

cy „Tristana”, gdy się mówi o Bruck-

nerze, zarzucano mu bowiem nieraz

uleganie wpływom  waśnerowskim,

Osobiście uważam zarzuty te za prze-

sadzone, podyktowane zbyt lekko-

myślnem i powierzchownem ustosun-
kowaniem się jednostek, Brucknera

krytykujących. Niema dzieła, któreby
nie miało punktów stycznych z dzie-

łami innemi. Wyławianie tych punk-

tów. wytvkanie „reminiscencyj' (a w
potocznej mowie „šciągania“) jest ty-

powe dla dyletantów, nieumiejących

objąć całości i cieszących się z zau- 

„ne przez p.

 
| wienia się, wolną od tanizny i pospoli-

| tensionalnego. Ale

bowali błysnąć oryginalnošcią, gdy,
słusznie najzupełniej umieszcza:: te
arcydzieła w swoim repertuarze. Sko-
ro wszakże zdarzy im się wybierać u-
twory o reputacji nie ustalonej, raz po
raz następuje jakieś potknięcie: to
„Ludzie w bieli”, to „Łańcuch”, to
„Przedziwnystop '...

Teatr Malickiej wystawił „Noego'”*
bardzo starannie i — naogół wziąwszy

 

Zagranica jak: Czecho-
łowacja, Austria, Ho-

landja, Szwec'a i t. d.
używa stale

skoncentrowaną
wodę koloūską

PRZEKISŁAWKĘ
U nas jeszcze nie *vszy-
scy znają jej doskonałe

zalety. ||
Kup jeszcze dzisiaj

Henryk Żak, Poznań
— z prawdziwym artystycznym siikce-
sem. W reżyserji można wskazać u-
sterki, jak np. niedostateczne zozna-
czenie różnicy między radością czystą,
niebiańską w drugim akcie i przejawa-
mi radości ziemskiej w akcie czwar -
tym. Zważywszy wszakże ogrom trud -
ności, jakie nastręcza sztuka tak nie-
zwykła, nie szablonowa, należy stwier.
dzić iż całość przedstawienia zasiugu-
je na szczerą i gorącq1 pochwałę.

Rolę tytułową grał p. Zyśmunt B:esia
decki, artysta z talentem i kulturą, zu-
pe dobrze wywiązując się ze swego
ynajmniej nie łatwego zadania. P.
Zbyszko Sawan rolę Chama ujął bar-
dzo inteligentnie i konsekwentnie, da -

jąc świadectwo coraz zwiększającego

się pogłębienia i wydoskonalenia swo-
ich artystycznych możliwości. P. Tekla

Trapszo jako Żona Noego budziła po-
dziw swoim kunsztem aktorskim daw -

nej szkoły, a p. Marja Malicka — w

drobnej epizodycznej rólce — bulziła

swoim zwyczajem, zachwyt wśród pu -

bliczności.
Dekoracje i kostjumy, skomponowa-

Stanisława Cegielskiego,

układ taneczny p. Jadwigi Hryniewiec-

kiej, opracowanie muzyczne p. Henry-

ka Gadomskiego — pomysłowe i na
wysokim utrzymane poziomie,

JAN REMBIELIŃSKI.

 

 

 

9a każdy dzień inna zupa
z bogatego
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ważenia jakiegoś szczegółu, podobne-

go do już słyszanego, Gdy po wyko-

naniu symfonii C-moll Brahmsa liczni
przyjaciele autora wśród pochwał na-

pomykali o podobieństwie tematu fi-

nału do IX symfonii Beethovena, zi-

rytowany Brahms powiedział: „to za-

uważył przecież każdy osioł”. Właś-

nie! osioł zawsze zauważy drobne:

formalne podobieństwo, a nie dostrze-

że tych myśli nowych, któreprzekra-

cz»*- zdolność jeśo pojmowania.

Coś podobnego jest z Brucknerem

i oczywiście z innymi, a trwać będzie

to wiecznie, dopóki ciasne umysły

rozprawiać będą o sztuce.

Poza cechami, mającemi związek

z Wagnerem, a sprowadzić dającemi

się głównie do sposobu: posługiwania

się „blachą” — zwłaszcza niską (tu-

by), muzyka Brucknera ma wartość

niemałą przez swą szczerą poezję:

dobrą konstrukcję, wspominaną już

jasność myśli i szlachetność wysło-

tości.

Drugim utworem prośramu piątko-

we6o byla nowość polskiego autora

„Muzyka symfoniczna" St. Wiecho-

wicza. Obcy duchowi języka polskiego

tytuł dzieła mieści w sobie coś pre-
o to mnieisza...

Niech tylko taka będzie wada kom-
pozycii! Przyjrzyjmy się iei bliżej.

Tematem „Muzyki symfonicznej”
jest melodia kolendy „Anioł paste-   rzom mówił”, Wprowadza ją p. Wie-
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Salon jubileuszowy „Zachęty”
W dniu wczorajszym uroczyście otwar-

to jubileuszowy salon w Zachęcie. „Jubi-
leuszowy** dlatego, ponieważ Zachęta ob-
chodzi 75-lecie istnienia. Salon obfituje

w mnóstwo eksponatów bardzo różnorod-
nej jakości i poziomu. Nie brak jednakże

rzeczy interesujących, poważnych i nie-
pozbawionych inwencji. Brak natomiast
niemal zupełny nowego pokolenia pol-

skich plastyków, niema Bractwa Św. Łu-
kasza, Szkoły Warszawskiej, Szukalszczy-
ków, Rytu 1 & 4., — grup, które nadały
tak znamienne oblicze naszej sztuce

współczesnej.

Zanim poświęcimy salonowi jubileuszo-
wemu dłuższą uwagę, wypada przypom-
nieć w krótkości dzieje Zachęty.

Inicjatywa założenia Towarzystwa wy-

szła z grona ówczesnych artystów - spo-

łeczników z Alfredem Schouppć i Wojcie-
chem Gersonem na czele. Po zatwierdze-

niu projektu statutu przez Radę Admini-

stracyjną Królestwa, pierwsze inaugura-
cyjne zebranie odbyło się w dniu 13 gru-
dnia 1860 r. Na zebranin tem z pośród 78

artystów i 154 miłośników członków-za-

łożycieli, wybrano na roczną kadencję

pierwszy komitet, w skład którego weszli

artyści: Alfred Schouppś, Józef Simmler,
January Suchodolski, Rafał Hadziewicz,

Juljusz Kossak i Konstanty Hegel oraz
miłośnicy: bar. Edward Rastawiecki, Ju-

stynjan Karnicki, hr. Stanis'aw Zamoyski,
Leon Dembowski, Józef Ignacy Kraszew-

ski i Aleksander hr. Przeždziecki. Tak
pierwszy, jak i nas'-pne komitety, wybie-
rały ze swego grona v. prezesa, który fak
tycznie stał na czele komiteiu i sprawo-
wał rządy w Towarzystwie choć w myśl

statutu nominalnym prezesem aż do cza-
su ewakuacji Rosjan z Warszawy był kaž-
dorazowy kurator Okręgu Naukowego.
Pierwszym v. prezesem był wybrany

Edward bar. Rastawiecki, który sprawo

wał tę godność do r. 1867, po nim zaś ster
rządów w Towarzystwie dzierżyli nastę

pujący v. prezesi, a po wo:nie prezesi:
Józef Mianowski (1867—9), Justynjan
Karnicki (1870 — 1), Stanisław hr. Kos-
sakowski (1872 — 7), Wojciech Gerson

(1878 i 1882 — 3), Feliks Sobański (1879
—80), Konstanty hr. Przeździecki (1881),
Lucjan Wrotnowski (1884 — 92), Juljan

Maszyński (1893), Józef Weyssenhoff
(1894), Stanisław Wydżga (1895 — 7), J6-

zef Ryszkiewicz (1898), Karol Benni

(1899 — 1903), Juljusz Herman (1904 —

16), Franciszek Ejsmond (1917), Michał

ks. Woroniecki (1918 — 21), Karol Ko-

złowski (1922), Adam hr. Zamoyski (1928)

i obecny prezes Stanisław Brzeziński,

sprawujący tę godność już przez 11-cie

lat od r. 1924. W Komitetach Zachęty za

siadali m. in. nasi wielcy pisarze, Kra-

szewski, Sienkiewicz i Weyssenhoff.
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chowicz bez dodatków specyficznych.

Ale tylko na początku. Zaraz dalej

owe „specyifki” zjawiają się w ilości

nadmiernej, przez co charakter mu-

zyki ulega zbyt radykalnej i ostrej

przemianie. Można powątpiewać, czy

potraktowanie w ten sposób melodii,

niepozbawionej wzniosłości, jest zśo-

dne z jej duchem. Czy czasem nie po-

woduje czegoś w rodzaju parodii? W

dalszym ciągu rozwoju „muzyki sym-

fonicznej' pomysły specyficzne usta-

ją — w znacznej conajmniej mierze—

widzimy linje melodji dość jasne,, sły-

szymy harmonje dobrze brzmiące, od-

czuwamy — co najważniejsze —

tchnienie talentu. Ale jednocześnie

stwierdzić, musimy, że, operując

wciąż niemal motywem złożonym z

czterech nut równej wartości, autor

przeciąga strunę i wpada w mono-

tonię rytmiczną — w końcu męczącą,

osłabiającą wrażenie w stopniu o-

śromnym. To właśnie stało się za-

pewne powodem, że utwór Wiecho-

wicza nie znalazł oddźwięku głęb-

4 szeso wśród bywalców Filharmonii.

których część gotowa jest zawsze de- /

monstracyjnie oklaskiwać wszystko.
co pretenduje do „nowoczesności”.

Trzecim utworem symfonicznym

bvła „La valse'* Ravela. niezbyt szczę:

śliwa trawestacja melodyj, walców

wiedeńskich, zresztą znana u nas do-

brze.
P. Latoszewski, którego pamiętamy  jako mtodziutkieėo  kanelmistrza na

poranku przed kilkoma laty, dziš pre-

Działalność Towarzystwa, oparta na та

sadzie współpracy artystów 4 miłośnika*

mi, miała cel wytknięty w statucje: roz-

wój i popularyzację sztuki oraz ppmocć

artystom. Główną pozycję w działalności

Towarzystwa stanowią wystawy, poza

tem organizacja Muzeum, wydawnietwo
premjum, zakupy i łosowania dzieł sztu-

ki, wreszcie stypendja i pożyczki dla ar-

tystów oraz konkursy. Z wystaw Szcze-

gólnych większe znaczenie miały: wysta«

wa Simlera (1868 r.), Brandła (1837),
Chełmońskiego (1890), Podkowińskiego
(1895), Wyczółkowskiego (1896), Julju-
sza Kossaka (1899), Gersona (1901), Pan-
kiewicza (1902), Al. Gierymskiego (1902),
Malczewskiego (1903), Wyspiańskiego

(1907), Chełmońskiego (1907), artystów

belgijskich (1907), M. Zaleskiego (1808),
Mate'ki 12 obr. „Dzieje cywilizacji**

(1910), Jana Norblina (1910), Orłowskie-
go (1910), Michalowskiego (1913), kon-
kursowa na temat „Polska“ (1916), Le-

gjonowa (1917), po wojnie zaś wystawy:
Wyczółkowskiego (1921), Portret polski
(1925), Brandta (1926), Sztuki Węgier-
skiej (1927), Batalistyczna (1927), Sztuki
Czechosłowackiej (1927), W. Kossaka
(1928), Sztuki belgijskiej (1928), Sztuki
francuskiej (1929), Malarstwa Polskiego
w 2-ej poł. XIX wieku (1929), Sztuki au-
strjackiej (1929), Polskiej Sztuki Kościel-
nej (1932), Wyspiańskiego i Stanisław-
skiego (1933), Mehoffera (1935) Pozatem
od 35-ciu lat Towarzystwo urządza t. zw.

Salony Doroczne, skupiające najnowszą

produkcję artystyczną.

Poważnym dorobkiem Towarzystwa
jest jego Muzeum, które powstało z daro-
wizn i zakupów przez Komitet dzieł sztu-
ki bezpośrednio od artystów. Zawiązkiem

Muzeum był zakupiony w r. 1861 przez
grono miłośników - obraz | Simmlera

„Śmierć Barbary Radziwiłłówny*. Obec-
nie Muzeum liczy przeszło 800 dzieł i est
jednem z ciekawszych w Pojsce. Głów-
nie w celach propagandy sztuki, Towa-

rzystwo wydawało corocznie premium

dla swych członków w postaci reproduk-

cji z obrazów lub rycin znanych arty-

stów, przeważnie o polskich tematach.

" Liczba członków Towarzystwa stopnie-

wo wzrastała, przekraczając tuż przed

wojną liczbę 10.000.

Realizując jedno ze swych zadań — po-

moc artystom, Towarzystwo od początku

swej działalności wydawało młodym arty-

stom stypendja i zapomogi dla dalszego.

kształcenia się. Na liście tych artystów po

pierwszym stypendyście w r. 1862, Hen-

ryku Redlichu (późniejszym sławnym

sztycharzu), widzimy kilkaset nazwisk, 4

wśród nich takie, jak: Weloński,-Chel-

moński, Wyczółkowski, A. Kowalski i

inni.

Poważny czynnik emulacyjny w rozwo-

ju sztuki stanowiły konkursy Towarzy"

stwa Zachęty. Do laureatów tych konkur-

sów nałeżeli pomiędzy innymi: Juljusz

Kossak (1862), Rygier (1874), Al. Gierym-

ski (1882), St. Lewandowski (1887), W.

Szymanowski (1889), Madeyski (1890),

St. Wyspiański (1898), Lentz (1904) i inni.

Od r. 1900 Towarzystwo mieści się wa

własnym gmachu, specjalnie na cele wy*

stawowe wybudowanym, według projek

tu arch. Szyllera.

Zewnętrzne dzieje Zachęty nie wyczer-

pią nigdy historji tej instytucji. Trzebaby

napisać tom eały o atmosferze, stwarza-

nej przez Zachętę, i toby dopiero był naj-

cenniejszy przyczynek do historji naszej

kultury artystycznej.

 

P. B

 

zentuje się jako artysta o dużej tech-

nice, pewny i opanowany w ruchache

świadom swych celów, które realizo-

wać umie całkowicie, Jako interpre-

tator Brucknera wykazał p. Lato-

szewski doskonałą znajomość party-

tury symłonji; prowadził ją z tempe-

ramentem, a zawsze w śranicach do-

brego smaku. Sądzić wolno, iż z u-

tworu p. Wiechowicza wydobył dyry*

gent wszystkie zapewne walory, a

„La valse' podał w formie poprawnej

i chwilami efektownej, Zdobył też za-

służone nowodzenie. Jest to — stwier-

dzamy — kapelmistrz naprawdę pol-

ski o kwalifikacjach poważnych i du-
żych możliwościach.

Solistka wieczoru, p. France Elle-

śaard, pianistka duńska, która w ze-

szłym roku z miejsca podbiła serce

muzykalnej Warszawy, grała koncert

G-moll Saint - Saćns'a. Świetność,

blask, imponująca precyzja techniki

(niemniej silnie widoczna w nadpro-

óramowej Campanelli Liszta) nołaczy-

ła się w jedno z klasvcznie piekna lin-

ją frazy i szlachetnym smakiem inter-
nrełacii. Te same zalety widzimy w

„Le cyėne“ (numer bisowy) Saint -
Sačns'a.

W p. Fr. Elleśaard witamy 1ейпа &
nailenszych dzisiejszych sił nianistvcz-
nvch Porównywu'ac obecną бге аг-
tvstki z zeszłoroczna możemv stw'er-

dzić wiekszą jeszcze iej doirzałość i
wyraźniejsze rysy indvwidwalne,

W. SZELIGĄ

 

 

 



 

 

Włosi idą naprzód
Bombardowanie Daggahbur. Zdobycie Seket
RZYM, 30.11. (PAL), Ugłoszono nastę-

pujący komunikat urzędowy Nr. Э5;

Na troncie i-go korpusu prowadzona
jest dalsza akcja oczyszczania rejonu
Uomborta. Korpus erytrejski prowadzi
dalszą akcję w okolicach Lembien. Na
wschód od strumienia uheba doszło do
starcia między kolumną wioską, a woj-
skami abisynskiemi, które stracity 10-ciu
ludzi.
Na ironcie somalijskim przywódcy 2

okolic Ugadenu, Abdalla i lalamośgne
zgłaszają się na czele swych  wojow-

nikėw do władz, — wyrażając swą ule-
głość 1 pragnąc wziąć udział w operacjach
przeciwko władzom centralnym w Addis
Abeda. Somalijska eskadra lotnicza, któ-
ra wyleciała z nowego lotniska w ОКо-

licach Gorrahei, bombardowaia porow-

nie tortytikację Daśgahburg, niszcząc
przy tej sposobności kolumnę samocho-

dów ciężarowych. Na troncie erytrejskim
dokonywane są zwykłe wywiady lot.
micze na południe od linij wioskich.

ADDIS ABEDA, 30.11. (PAL). Brak

wszelkich wiadomości о ruchach wojsk

abisyńskich na troncie północnym. Kząd
abisyński nie zaprzecza wiadomoś,' о
zajęciu przez Włochów Seket na wschód
od  Makalle. Seket jest waznym pun.

tem strategicznym, położonym na pia-

ŁÓDŹ
KRAWATY, BIELIZNĘ, BONŻURKI,
GALANTERJĘ MĘSKĄ

poleca firma

Henryk Ssodenkiewicz
Piotrkowska 128 867

 

 

   
Bratanek Mussoliniego

jedzie na front
RZYM, 30.11 (PAT). Dyrektor „Po-

polo d'Italia", Vito Mussolini, syn zma-
słego niedawno Arnaldo Mussoliniego,.
wyjeżdża niebawem w charakterze p.lo-

ta do Afryki wschodniej, gdzie służyć
będzie razem z hr. Ciano i braćmi stry-
jecznymi, Vittorio i Bruno Mussolini.  

skowzgėrzu Lnderta, który dominuwał
na poiączeniami komunikacyjnem: Ma-

kalle-Adigrat. Z drugiej strony Seket
znajduje się przy drodze ku pustyni

Dankali.

Rozbrojenie woiowników
LONDYN, 30.11, (AVE). Z Asmary do-

noszą, że głównodowodzący wojskami
wioskiemi w Atryce Wchodniej marsza-

łek Badogljo wydał rozkaz rozbrojenia
ludności abisyńskiej w obszarach. zaję
tych przez Włochów. Władze wioskie,
szanując tradycję abisyńską, według któ-
rej każdy mężczyzna posiadać musi broń,
nie zamierzały pierwotnie przeprowa-
dzać ogólnego rozbrojenia podbitych
szczepów. Doprowadziło to do licznych
niepożądanych objawów, jak tworzenie
się band zbrojnych na tyłach wojsk wło-

skich, niepokojenie transportów żywno.
ści, broni, amunicji i t. p. Ubecnie za-

rządzenie marszałka Badogljo kładzie
temu kres,

° L'nla frontu wyrównana
RZYM, 30.11. (ATE). Z Asmary Jono-

szą: Nowe naczelne dowództwo wojsk
włoskich zachowuje daleko idącą rezer-
wę w udzielaniu wiadomości o ruchu
wojsk na ironcie północnym. lemnie-
mniej ze skąpych komunikatów urzędo-
wych i inłormacyj można wyciąśnąć pe-
wne wnioski, które pozwalają na wyro-

bienie sobie sądu o sytuacj. Nie uiega
wątpliwości, że linja trontu została wy.

równana. Punktem wyjścia operacyj wło-

skich jest rzeka lakazze i jej prawy do-
pływ Uhewa. Najważniejsze punkty stra-

tegiczne na tym odcinku zostały 4ajęte
przez Wiochów. Hoza tem ujawniła się
1embien, na którem dziaiają oddziały
partyzanckie Abisyiczyków. Nadchodzą
konieczność obejścia  piaskowzėčrza
wiadumosci, ze silne kolumny wojsk abi-
syńskich posuwają się naprzód pomiędzy
jeziorem Aszandi a Amba Alagi. Ruchy
te wskazują, że Abisyńczycy przygoto-
wują się do koLtrataku przez lembien
w kierunku rzchi lakazze.

Bunt sultana Aussy
coraz niebezpieczniejszy dla n*gusa

RZYM, 30.11 (PAT). „Triluna“
donosi z Asmary: Bunt sułtana pro-
wincji Aussa, Mohameda Jahja staje
się coraz niebezpieczniejszy dlą Abi-
synii. Sułtan Jahja, którego oddziały
napadły i złupiły niedawno karawanę
ab svńską, powrócił do Hadele Gubo
(22 klm. na zachód od granicy Somali
francuskiego), gdzie przywódcy szcze-
pów okolicznych złożyli mu przysięgę
na wierność i otrzymali od niego broń
i amunicję. Ludzie ci, według r. kazu
sułtana, mają napadać na karawany i
przecinać dostawę broni z Somali
frat cuskiego i angielskiego do Abisy:
nji. Mają oni także atakować Abisyń-
czyków w okolicy Erer, w odległośc:
20 klm. na północo - zachód vd stacji
Erer - Lya .O rozmiarach akcji bun-
towniczej sułtana Jahja świadczy nie-
dawny napad jego oddziałów na dwa
forty abisyńskie w pobliżu Sultelli, na
skrzyżowaniu dwóch dróg karawano-
wych z Somali francuskiego wgłąb
Abisynji. Napad ten dokonany był 25
Iistopada. Zaś 26 listopada szcze:
Modaito również podległy sułtanow
vahja, atakował stację kolejową La
sara* (55 klm. na południo - zachód o
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Egiot nie boi sie wsiny
‚ LONDYN, 30. 11.1 (PAT.). Reuter
donosi z Aleksandrji, że w Egipcie
panuje kompletny spokój na wypadek
ewentualneśo uderzenia włoskiego
od strony Libji. Podkreślają że wojska
włoskie natrafiłyby na 300 tysięcy u-
zbrojonych Arabów na wielbłądach
oraz gęstą sieć ufortyfikowanych po-
sterunków, mających załogi angiel-
skie i egipskie.

Zelazem i miedz'ą
płacą Włosi za kino

BERLIN. 30.11 (PAT). Donoszą z
Rzymu: W jednem z największych kin
rzymskich wprowadzono opłatę za wej
ście zamiast pieniędzy — w kawałkach

żelaza, miedzi, złota lub srebra,  

gran'cy Somali francuskiego), gdzić
pow abisyńskiemi składami
oni.

3

 

TANIA SPRZEDAŻ GWIAZDKOWA
od 5 — 25 grudnia 1935 r.
 

KOMPLET A

JOHN GALSWORTHY
Saga Rodu Forsytów

6 tomów
zamiast zł. 72.— zł. 29.50

w opr. ” „ 87.— „ 34.50

 

KOMPLET B

SYGRYDA UNDSET

Krystyna córka Lawransa
3 tomy

zamiast zł. 33.— zł. 12.50
* opr. AR m 40.50 „ 1650

KOMPLET C

DOKUMENTY EPOKI
J. ST. BYSTROŃ — Megalomanja
Narodowa . (opr.) zł. 12.50

G. D. H- COLE — Istot-
ny sens marksizmu

(opr.) „ 12.50

B. FAY — Roosevelt i je-
go Ameryka . . (opr.) „ 12.50

E. LUDWIG — Wodzo-
wie Europy . . (opr.) „ 14.50

zamiast zł. 52.— w oprawie cały komplet zł. 22.50

PREMIE
Pierwszych 50-ctu wpłacającyeh (za podstawę przyjmujemy datę stempla pocztowego) otrzyma luksusowo

oprawioną książkę LONDONA — DOLINĘ KSIĘŻYCA tom VII

 

KOMPLET D

Lanreaika Hagrody Warszawy
POLA GOJAWICZYŃSKA

Dziewczęta z Nowolipek
2 tomy

zamiast zł. 14.— zł. 10—
w opr. * »„ 19.— „1150

 

 

KOMPLET E

TULJAN TUWIM

Słownik pijacki i antologia
bachiczna

w opr. zamiast zł: 17.50 zł. 9.50

 

 

Niniejszem zamawiam:

Nazwisko i imię

KUPON ważnydo dnia25grudnia 1035r.

komplet A w broszurze za zł. 29.50, w opr. ra zł. 34.50; komplet B w brosz. za zł. 12.50, w opr. za zł. 16.50; komplet C w opra-

wie za zł. 22.50! komplet D w broszurze za zł. 10—; w oprawie za zł. 11.50; komplet E w oprawie za zł. 9.50.

adres:

Wyciąć i przesłać w niezaklejonej kopercie jako druk za 5 gr.

 

Należność w sumie Zł.

Niepotrzebne skreślić!

wnłacam na eonto P. K. O. 9880 (porto franco)
proszą pobrać za zaliczeniem pocziowem, doliczając kosrt przesyłki.

L

  
 
Towarzystwo Wydawnicze „RÓJ” Sr. zo.o.
Warszawa, ul. Kredytowa Nr. 1. iv pė) Konto P. K. O. 9.880  
 

Dlaczego „sanacja wŁodzi

straciła zupełnie wpływy?
List otwarty met. Fichny, b. posła B. B. — Błędy rządu —

-

Wielkie zwycięstwo Obozu Narodowe-

go w Łodzi podczas wyborów miejskich

w maju 1934r,wywołało wśród sanącji

popłoch i walki wewnętrzne. Jedni -ob-

winiali za klesitę kierownictwo B. B, z

prezesem pos. Fichną, a inni rząd wła-

 

LL TRz

oUży wyBÓR 

GRAMOFONY.
Płyty -————— Radijo

Warszawa ul. Marszałkowska 91 tel. 9866-63

A SKRA

DOGTDNE WARUNKI—-   
Wszyscy Włosi uczą się strzelać

Reforma Najwyższej rady obrony państwa
RZYM, 30. 11. (A. T. E.) Dzisiejsza

rada ministrów uchwaliła reformę
Najwyższej rady obrony kraju. W ko-
mitecie wykonawczym zasiadać będą
z prawem głosu, poza dótychczaso-
wymi członkami, ministrowie: spra*
wiedliwości, oświaty, robót publicz-
nych, oraz prasy i propagandy. W
skład komiteu wykonawczego wejdą
z 6losem doradczym marszałkowie
Włoch, admirałowie oraz marszałko-
wie lotnictwa, szef sztabu generalne-
go milicji oraz główny inspektor
przedwojskowego wychowania mło-

 

Wi”si budują rafinerję
RZYM, 30.11. — Na dzisiejszem

posiedzeniu rady ministrów uchwalo-
no kredyt 70 milionów lir na budowę
we Włoszech rafinerji przez naftowy
związek włoski, eksploatujący źródła
naftowe w Albanii,

 

dzieży. Sekretarjat komitetu wyko-
nawczego podporządkowany zostaje
bezpośrednio prezydjum rady mini-
strów.
Rada ministrów uchwaliła ponadto

wprowadzić przymus nauki strzelania
w całym kraju. Wszyscy obywatele
do 45 roku życia pereina będą
do uczestnictwa w ėwi h strzė-
leckich.

Rząd grecki bez Kondyl'sa
ATENY, 30.11 (PAT). Demertzis u-

tworzył nowy rząd w składzie: premjer,
minister wojny i prowizoryczny minister
spraw zagranicznych — Demertris, ma-
rynarka i prowizorycznie sprawy we-
wnętrzne — Philakos, lotnictwo — A-
barikopulos, rolnictwo — Benakis, go-
spodarstwo narodowe i prowizorycznie
komunikacja — Konelopulos, oświata —
Balanos „opieka społeczna —= Dekazos,
finanse — Manzavinos, sprawiedliwość—

Logphetis,

10 miljonów kosztowała rewo'ucja
Komuniści br:zyli scy w więzieniu

RIO DE JANEIRO, 30.11 (PAT). W
szpitalu wojskowym zmarł dzisiaj jesz-
cze jeden z oficerów, zranionych przy
tłumieniu rozruchów. Po stronie rządo-

wej padło więc w tych walkach 6 ofice-
rów. Szkody wyrządzone przez komu-
nistów w czasie rewolty w stanie Rio
Grande del Notre obliczane są na 10 mi-
ljionów milrejsów. Wszyscy przywódcy
powstania w Natalu i wszyscy członko-

| wie 3-dniowego rządu komunistycznego

zostali ujęci i osadzeni w więzieniu.
Dzienniki donoszą, iż policja odnala- |*

zła w pozostawonym przez jednego ze
zbiegłych oficerów bagażu list, zawiera-
iący rozkaz zrewoltowania odziałów w
stanie Minas Geraes. List ten podpisany
został przez Luis Carlosa Prestes. Zda-
niem czynników miarodajnych, list ten
dowodzi wyraźnie, iż próba rewolty ko-
munistycznej popierana była przez Ko-
mintern.  

(Od własnego korespondenta)
dze administracyjne, z wojewodą Hauke-
Nowakiem na czele. Po wyborach ruze-
szły się nawet wieści, iż wojewoda otrzy=
ma dymisję i że zajdą wielkie zmiany w
urzędzie wojewódzkim. Po kilku jednak
tygodniach sytuacja wyjaśniła się zupeł-
nie i to w przeciwnym kierunku,

Wojewoda pozostał na swojem stano-
wisku, a natomiast zmieniono gruntownie
kierownictwo B. B, i w Łodzi i na całe
województwo, Prezesem wojewódzkiego
zarządu B. B. został b. minister Hubic-
ki, a sekretarzem p. Budzyński, obaj
przysłani z Warszawy dla zrobienia po-
rządku w Łodzi i dla przeprowadzenia
walki skutecznej z Obozem Narodowym.
Zupełnie zaś odsunięto od wpływów
i pracy w B. B. posła Fichnę, inż, Piąt-
kowskiego i szereg łodzian.

Przeszło rok naprawiali organizację В,
В. w Łodzi min Hubicki i p. Budzyński.
Robili oni w dalszym ciągu wszystko.
aby podkopać Stronnictwo Narodowe,
rozbić je wewnętrznie i zdyskredytować
w oczach mas. Jakiż tych wysiłków re-
zultat? O tem najlepiej świadczą wybo-
ry w dniu 8 września. Ną 350 tysięcy wy*
borców głosowało zaledwie około 53 ty-
sięcy. Z Łodzi weszło do Sejmu tvlko
czterech posłów, zamiast 6, pon.cwaž
dwum kandydatom brakło potrzebnej iloś
ci 10 tysięcy głosów. Obóz Narodowy zaś
nic nie stracił, a przeciwnie wpływy jego
są coraz potężnie'sze. .

Widocznie ośmielony metodami oracy
panów Hubickiego i Budzyńskieź - 0-
dezwał się skopany przez swoich, mec.
Fichna i rozesłał w tych dniach lis o-
twarty, zatytułowany „Stare metody
walki”. Na początku autor listu przecsta-
wia przyczyny klęski wyborczej sanacji
w r. 1934, które, według niego, są nastę.
pujące:

„1) ustawa scaleniowa, która n'komu
na dobre nie wyszła a robotników obu-
rzyła,

2) rozporządzenie uposażeniowe, które
wzburzyło ogromną większość funkcjo=
narjuszów państwowych,

3) kwestja żydowska”.

W dalszym ciągu autor listu podaje
przyczyny, dla których odmówił przyję.
cia śtanowiska wiceprezesa rady woje -
wódzkiej BB.: %

„Od tej chwili rozpoczęła się us'lna i
systematyczna walka przeciwko mnie.
prowadzona przez ołficjalne czynnik: B.B
W. R., a insprowana przez pana wse-
wodę łódzkiego. Stałem się osobą, xtóra
ma być z życia publicznego wykreślona
dlatego mmie się nietylko zwalcza ale i
bojkotuje. iako obywatela, jako działa:
cza, jako posła.
Z tej smytnej, a zupełniedla mnienie.  

Kwestja žydowsta — Idea Narodowa
Łódź, w listopadzie.

zrozumiałej kampanji, prowadzonejws
własnym obozie, a ku uciesze opozycji i
moich tak zwanych przyjaciół politycz
nych, podaję cały szereg faktów:

1. Pan minister dr. Hubicki prezes B.
B. W R., nie chciał ze mną przep'« wa-
dzić ani 'ednej rozmowy, ani też ani razu
ze mną się zetknąć.

2. Ale zato pismem z dnia 16 lisiopa-
da 1934 r. żądał wytłumaczenia się przed
nim z tego, co napisał o mnie „Robotnik”,

3. Pan dr. Hubioki z p. sekretarzem
Budzyńskim (obecnym posłem) chodzili
do prezesa sądu okręgowego w Łotzi, by
przez niego uderzyć we mnie,

4. P. Budzyński zebrania publiczna roz-
poczytał oświadczeniem: „Teraz ptrysziś
ludzie nowi, ideowi i o czystych rękach”.

5. Р Budzyński na zebraniu robotni-
czem w dniu 20 sierpn'a 1934 r. mał u-
żyć następującego zwrotu; „Poseł Fich-
na —to sługus kapitalistów”.

6. żonę moją ordynarnie usunięto я
„Rodziny Legjonowej“.

Obszerny list adw. Fichny kończy się
uwagą, że plan jego przeciwników :dzie
w tym kierunku, by:

„Złożyć na mnie całkowitą I wyłączną
odpowiedzialność za wybory w r. 1934,
wykończyć mnie w terenie i skończyć

mnie w opinji publicznej przy pomocy:

a) zohydzania mego nazwiska,
b) prześladowania mo ej rodziny.
c) podrywania moej egzystencji matet+

jalnej”.
Autor listu, reasumując „wymien'one

wszystkie fakty”, stwierdza, iż „system
ten nazywa się systemem starych metod
walki", .

Tyle powiedział p Fichna. List jego —
to obrona tylko siebie. Wiele jest w liś-—
cie twierdzeń słusznych. ale nie zradu-
jemy w nim odpowiedzi pełne' na zapvta-
nie: dlaczego poniosła klęskę „sanacia“,
a zwyciężył Obóz Narodowy? Zapewne
złożyły się na to błędy administraci: (roz-
wiązywanie zebrań, zajścia 3 maja, aresz-
towania), a także nieumie'ętna gpra-
ca kierownictwa B. R. za czasów p-
Fichny Główna iednak przyczyna мй
w całym systemie w bezideowości i kez-
programowości obozu cządowego. a trze
dewszystkiem w tem. iż idea narodowa
sugestywnie oddziaływa na szerokie ma-
sy narodv polskiego.

Robotnik łódzki uległ urokowi idei
narodowej. Ten robotnik widzi w S*ron-
nictwie Narodowem ruch, który jedynie
może przebudowaći zmienić dzis eisze
potoženie Polsk: I to główna j 'stotna
przyczyna klęski sanacji w Łodzi. i ta
przyczyna sprawia. iż widzimy obecnie
podobny rozwój wypadków w cało Pol- |
sce, jakiego świadkami byliśmy w łcdzą
przez półtora rokiem. '
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INFORMATOR FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH
 

   

NOWOCZESNE PAROWE
 

OZEF
мннн ANTENNS

 

Sprzedaż najnowszych odbiorników

TELEFUNKEN typ AMBASADOR

TELEFUNKEN ty» „„„SPECIAL“
GOTOWKA, DOGODNE RATY e

JULJAN CHARAZINSKI
-Zaktady Mleczarskie Warszawa, Krochmalna 73a. Telefon 278-66.

SKWARA-VWielka 2

 

BIURO TECHNICZNE
 

wl. TADEUSZ DZIERŽEK 33

Warszawa, ul. Pierackiego Kr. 18. Tel.: 624-22 i 274-16

PROTOS“

 

    
   
      

Dostarczają masło wyborowe oraz mleko gwarantowanej jakości

w butelkaah kapslowanych i na miarę. Zalecane przez iekarzy

 

Zakłady wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne

Idąc z prądem czasu, cery
znacznie obniżyliśmy

Wykwintne płaszcze, Okrycia, suknie, sziafrok), bluzki. Gotowe i na zamówienie, telefon 5.21-30

 

WIELKA WYPRZEDAŻ —

 

   

  

    
PRZODUJE

WEJ:

 

  
 

APTECZNE ARTYK.

dziecinne od 4—

damskie

męskie    

 

   

audCO

OBUWIA

od 8—

od 12

  

  
 

 

 

SKŁAD APTECZNY I PERFUMERJA

Brada SZAMOTULSCY
Warszawa Mowy Świat Nr. 21

 

 
 

 

BIELIZNA, KRAWATY
RĘKAWICZKI, PARASOLKI

F. SCHLAGER
Marszałkowska Nr. 117.

GRAWERZY.

 

Zakład wyrobów artystycznych

w. bronzie, srebrze i złocie

W. GOKTARCZYK
Warszawa, Miodowa 17 i 19, tel. 721-84

(Pałac Arcybiskupi)

wykonywa:

roboty kościelne, ordery i edznaki
wojskowe, nagrody sportowe, upomin-
ki artystycznie wykonane w bronzie

i srebrze
 

HANDLOWE KSIĘGI
 

 

BŁAWATY

 

Teleton 646-45

 

ARMATURY PAROWE I WODNE

WEŁNY, JEDWABIE, BAWEŁNA,
KOŁDRY

PELAGJA SMÓLSKA
MARSZAŁKOWSKA 6
 

к)К; Каа
handlowe

dzienniki
amerykańskie
własny wyrób

ST. WINIARSKI
Warszawa, Nowy- Swiat 53
 

 

POMPY. KOMPRESORY
00 RÓŻNYCH CELÓW

RUR WODOCIĄGOWE
i KANALIZACYJNE

WODOMIERZE i FILIRY do WODY

WANNY I PIECE KĄPIELOWE
Hamerliński i Falde, Jerozolimska 11    

KUPISZ NAJTANIEJ
* w SPuŁCE

WŁÓKIENNICZEJ
wł. Fr Nawara S-cy

BRACKA 13, TEL, 9-25-38
płótna: bieliznę pościelową. stołową
i osobistą wełny sukniowe, kołdry,

pledy, flanele, welwety.

KALOSZE
  ŚNIEGOWCE, KALOSZE

w wielkim wyborze

w f. „H. i Z. Bobrowscy“
Warszawa, Marszalkowska 79    

 

 

KONFEKCIA MESKA
STALE «NOWOŚCI—
NAJNIŻSZE CENY —

Adam Ziemski
Warszawa Marszałkowska 106.

S. PROSIŃSKI
S-to Krzyska 26 iei 2-85-09
poleca:' Garn'tury, palta jesienne, zi-
mowe, futra w różnych jakošciach,

burki, kurtki i inne.
Przyjmujemy bony Kupców Polskich

KAPELUSZE
 
 

 

P>

 

      
UKNIELb OMPLE

eau

 

 MCIESZKOWSKI
Tai j2NowyŚwiAri2

R
  
KAPĘLUSZE CZAPKI.
wojskowe. spartowe i uczniowskie

 

NACZYNIA KUCHENNE:
 

$uknie jedw:bne wełniane
OSTATNIE NOWOŚCI„

Ceny najniższe

Poleca „ANTOINETTE“

Plac3 Krzyży 14 m. 9
tel. 9.60-30

w. JEDLIŃSKI Warszawa

| Senatorska4,  
4 o 7 Naczynia
N @ 44 Kuchenne

Wyroby

J Platerowane, Fajans,

Ja šzklo, Porcelanę, Wy-
žymaczki

poleca najtaniej:

Przyjmuje lyžwy do ostrzenia

 Tel. 2-50-67
 

SUKNIE "saniesówośi* "Bracka 10"PaaA
 

JAN LEWANDOWSKI Warszawa,
Marszałka Focha 12. Tel. 226-38.
Indykatory Maihak do maszyn pa-
rowych 1 silników. Analizatory
„Mono* i „Duplex-Mono* do spa-

lin Armatura do maszyn i kotłów
parowych Pompy wszelkiego ro-

BIŻUTERJA

 

 

KAWIARNIE
 

 

  dzaju. 671
 

BIELIZNA

 

BIELIZNA MĘSKA

i TRYKOTAŻE

A. Bulkowski i I. Michalak
ul. KOSZYKOWA 43 tel. 8.58-53

r

BIŻUTERJA I ZEGARKI

 

) А № ° \№ ‹„ а, 5 к Н
Warszawa, Nowy $91а1 61, tel. 595-51
Instytucjom na spłaty. Własna pracow

Š a SZTUKA I MODA
KRÓLEWSKA11

Codziennie wieczorem konce't lub
dancing, Wystawa  malars.wa,
rzeźb, grafiki. sztuki stosowanej.
 

KĄPIELOWE ZAKŁ.

 

  
FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY

 
 

 

 

Kapelusze ost fasony. koszule, tryko-
taże. pyjamy, szlafroki bonjourki, pa-
rasolki męskie i damskie oraz kołdry
i bieliznępościelową na sezon jesien-

no zimowy poleca:

Wytwórnia i magazyn

JÓZEFA JARKIEWICZA
Złota 45 róg Sosnowej.

hurt. Ceny fabryczne. detal

 

NAPRAWA
aparatów fotograficznych

lornetek, piór wiecznych
i ołówków

"E. KRZYŚKO
Mazowiecka 3. Tel. 608-00

 

Warszawa,

Lakłań. kąpielowy i łażcia Lowoczesaa
„WENECJA

„L OBOŽNA-5 (obok Dynasėw)
tel. 515-66

CENY ZNIŻONE!
WANNY zł. 1.80, ŁAŻNIA 2 zł.

W ŚRODY LAŽNIA DLA PAŃ
UWAGA!!! Pomimo obniżonych cen
dlaPropafandy, przrzy kupnie„Besa

nych bil etowelodajesip EA

6 KUPONÓW upoważnia do otrz

KILIMY

nia BEZPŁATNEGO BILETU ___

 

 
 

 

 

 
TAPCZANY, FIRANK*, KILIMY

ceny niskie, dogodne warunki.

„ARAS“ Anioniewicz
Widok 8. Teł. 292-48.
 

    
 KONFEKCJA
 

  

 

 

   Bracka 10

 

Suknłe wełniane, i balowe oraz duży
wybór dziecinnych i szkolnych ubrań

J. Rybczyństa
Warszawa, Elektoralna 13

Wykonanie solidne. Ceny__ umiark.
A M

 

MASZYNY DO SZYCIA

 

 

 

MOŻNA

DOBRZE.

KUPIĆ!!!

Męskie Damskie

Palta. Biel ва Bielizna. Pończochy
Pa pać Pulowerki ręczne

Skarpetki. i masz nowe

dla Wielebnych Księży Koloratki. -
Kamizelki wełniane czarne

R. GINTER i H. RYBARSKA
Konfekcja Męska i Damska

Marszałkowska 122, tel. 624-91.

 

szynydoszycia zi
Aach KASPRZY
GO“ tanio bo SA fa-
bryczny Warszawa Mar-
szałkowska 153 w podwó-
rzu (przy Saskim Ogrodzie)
 

MLECZARSKIE ZAKŁADY

 

 

 

 

KAMGARNY I SUKNA

МЫЕКО 575
ŚMIETANKA ieskai

niezastąpiony artykuł odżywczy i
wzmacniający organizm dla dziesi

i starców.

PRZETWÓRNIA
S. CHARAZIASKI

Warszawa, Śliska 6/8. Tel. 5-82-42.  
MEBLE

 

 

MEBLE 

SUKNA BIELSKIE
S. FORSZTETER £ S-ks

Warszawa, Marszalkowska 96

W WIELKIM
WYBORZE

gotowe I na zamówienia

MORAWSKI
Chmielna 41 róg Marszałkowskiej
 

 

 

 

 

      
 

 

MEBLE

 

 
ZAMÓWIENIE

 

ADAM JĄSZCZOŁT
(FIRMA EGZYSTUJE OD ROKU :887.

 

FUTRA tel. 9-64-78 MEBLE wykonane nia a
` za okazaniem - z najlepszych materjalėw

BIELIZNA MĘSKA BIELIZNA, |PONCZOCHY zaa B u Z. PIETRUSZEWSKI
ю TRYKOTAŻE, KRAWATY Čako ааы CHLODNA= sei

oraz KONFEKCJA FUTRANZ Zu RĘKAWICZKI KRAWCY ea

F. B. BIELICKI — SYPIALNiŁ,

G. WASZCZUK oi GRYGO Nowy Świat:7,. Marszałkowska 61 » leSkubiszewsk| M 3: O

Plac Trzech Krzyży 18 Wykwintna robota Ceny przystępne Ceny niskie. Ceny niskie ZŁOTA 8 I piętro front KOSEWSKI NCR

GOTOWE iNA_ FABRYKA i MAGAZYN
ŚNIADECKICH 10

tel. 8-09-85.

 



WSKAŻE CI POLSKIE ŽR

 

PRZYPOMINAMY O PRAKTYCZNYCH UPOMINKACH GWIAZDKOWYCH Z ZAKŁADU ZEGARMIS

LGAKECE

   

 

 

M E BLE J. Fodiel
NOWY ŚWIAT 54.  BIAŁOŁĘCKA 6.
Poleca meble gotowe 1 na zamówienia

Wyrób własny. Ceny fabryczne.

B. Px2ZYBYSZ
MEBLE NOWY ŚWIAT 34
Poleca meble gotowe i na zamówienie
CENY FABRYCZNE DUŻY WYBÓR

OBUWIE

 

 

SKŁAD FABRYCZNY

 

1. KOTYŃSKI Krak.-Przedmieście 10 m. 4
 

 

   

PIÓRA WIECZNE

ZŁOTE PIÓRA WIECZNE |
Eod 6 do 120 '.

Centrala Piėr Wiecznych
Zaklady  Graficzno- ёг
Skiady Papieru Materja-

łów Pisemnych

„PIONIER“
wł Kazimierz Makowski

Warszawa,
Marszałkowska 111

 

PŁÓTNA SKŁADY

 

wf. „W.i Z. Bobrowscy”
Warszawa, Marszalkowska 79

znajdziesz OBUWIE MOCNE ostatnich
fasonów
 

OŚWIETLENIOWE ARTYKUŁY
 

Wszelkie artykuły oświetleniowe na
elektryczność — nafte — spirytus.
Żyrandole, kinkiety, grzejniki. lampy
spirylusowe, naftowe amerykańskie
„Diamond“ i generatory do nich
Szkła do lamp Petromax Świeczniki
i kandelabry kościelne. kuchenki
Gratz i Emes — Alis Porcelana —

szkło — aluminium.

0./T.-H. inż $. MUSZYŃSKI
-CHMIELNA 36, telefon 596-18    
  

OPTYCY

'MAGAZYN_ OPTYCZNY
yszafd)

  
MARSZAŁKOWSKA 65

  

 

MAGAZYN OPTYCZNY

NAJPRAKTYCZNIEJSZE PODARKI
gw.azdkowe

į to:
Płótna, ręczniki, obrusy, serwety ka-
y, koce, kołdry, bielizna pościelowa,
artuchy, chustki do nosa, zefiry, ba-
tysty, nansuki i t. p. poleca tanio

Skład Wyrobów Włókienniczych

wł, L. SZCZUBIAŁ

ul. Bracka 18 tel.516-02
Warszawa  

PARASOLE

 

WYTWÓRNIA PARASOLI
meskich i damskich

,GOSTKIEWICZ
Kredytówa 5 Telefon 297-18  
 

PERFUMY

  ADOLF STRAUS
"Warszawa, MarszałkowskaNr. 109.   

VEGETALE
sD WETTA'"

WŁ GUSTAW HERTEL

00 nabycia w składach
aptecznych | 'perfumerjach

 

  

SPORTOWE PRZYBORY:

NARTY, SANECZKI, ŁYŻWY,

BUTY. Cały sprzęt zimowy.

SPRAWDŹ! »

że najtaniej w Składnicy Przy-

borów Sportowych Z. Uhmowej

Żórawia 3, tel, 9-77-93. =

TAPCZANY

TAPCZANY HYGIENICZNĘ.
tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

E. Pietruszewski Nowogrodzka 36
Cenv niskie Życzącym spłaty.

UBIORY MESKIE

 

 

   
 

  

 

SPECJALNY DZIAŁ

ZAMÓWIEŃ .

   
 

MAGAZYN UBIORÓW MĘSKICH

uczniowskich oraz przepisowe myn-

durki dla uczennic

poleca

FR. RĘKAWEK
ul. Elektoralna 47, tel. 5.43-66. —

WABI O
 

 

|
|
1

 

ÓDŁA ZAKUPÓW

 

V

TRZOWSKIEGO

  

     O   
 

WŁÓCZKI I WEŁNY.

 

‚ — Spółka Akcyjna.
dla Handlu i Przemysłu

-_. Włóknistego
z | = ва

„Włókno Polskie
BIURO 1 SKŁADY:

Okrąg 6/8 (przy Ludnej d. wł.)
tel. 9.56-11

Sprzedaż Nalewki 28 tel. 11-71-10

Farbiarnia, bielnik, merseryzowanie

Gostyńska 13 (d, wł.) tel. 5-08-13

Przędza weł. i baweł. dla przem. try-
kotaż., pończosz. i na rob. ręczne.

SPRZEDAŻ HURTOWA    
 

MATERJAŁY NA UBRANIA

Wybór Materiałów Angielskich i Bielskich
poleca

C. KRAWCZYNSKI
Marszałkowska 134

  

 

NAJLEPSZE WLOCZKI WLOKNA
POLSKIEGO

I. FILIŃSKI
Warszawa, N. Świat 32, róg Pierackiego

Marszałkowska 153 — Marszałkowska 74
Marszałkowska 127 m. 1

NAUKA ROBÓT BEZPŁATNIE

poleca

 

WOZKI DZIECIĘCE
 

 
NiedoŚclonione w
Jakości wózki

„SUPERIOR“

E. HERMAN |
MLYNARSKA 19, tel. 534.25

Založ 1882 r.

 

  
 

 

Wiełki wybór materjałów bielskich

po cenach rewelacyjnie niskich

już od7 zł. za m. materjału

a od 10 zł. za m. na palta

sd: MiecZYSłAW CIEPICHAŁŁ Świetokrzyska 27
telefon 227-47 10

11

 

PIECYKI

 

WAFLĘ NA TORTY PRALINOWE
OPŁATKI I CIASTKA WAFLOWE

poleca

£.W. Czerniawski   Warszawa, Świętokrzyska 1  == Oszczędzajcie
TERMON

orrzewa najzimniejcze mieszkania po-

łową kosztów opału na lenszego pieca

"4ETALISA": W-wa, Al. Jerozolimsk e 35 tel. 9.91-49.

zdrow:a
i pieniędzy  
 

 

MEBLE

  

należy kupować solidne.
njach: sypialnie, gabinety, jadalnie, saloniki, poczekalnie,

we, nowoczesne tapczany hygieniczne, oraz tapicerskie, piękne kuchenki lakierowane, mebelki gięte

ceny najniższe fabryczne. Urządzamy kawiarnie, kluby, pensjonaty.

"

”

Reorganizacja sądów grodzkich
Specjalne sądy w sprawach n kazów wekslowych

Donosilišhy o reorganizacji Sądu

Grodzkiego w Warszawie z dniem 1-ym

stycznia 1936 roku przez wprowadzenie

sądów grodzkich karnych i cywilnych.

Inowacją będzie ustanowienie specjal-

nych oddziałów dla spraw nieletnich i

oddziału dla rozpatrywanią procesów ze

skarbem państwa.Nowy plan podziału są-

dów grodzkich w Warszawie przedsta-

wia się jak następuje: oddz. I (cywilny)

dla powodów, których nazwiska rozpo-

czynają się na litery A i B, oddział II

L

300 policjantów
przyb;ło do Warszawy

* Wczoraj przybyło ze szkoły peiicyj-

nej w Mostach Wielkich — do Wars-uwy

—300 fuńktjoharjuszy policji—pod do-

wództwem 5-ciu oficerów. Policjuneś u-

lakowani zosta! w koszarach rezerwy
piesze; przy ul. Ciepłej.

Rzucł stę pod pocąg
Wezora' w południe na przystanku

Czyste rzucił się pod pociąg w zamia-

rze samobójczym, 42-letni Jan Lip ński,

kowal (wieś Gołąbki). Uległ on zmiaż-

dżchiu prawej ręki i lewe' stopy. Despe-

rata przewieziono tymże pociągiem na

dworzec Główny. Lekarz Pogotow». po

udzieien u pomocy” przewiózł Lipińskie-

$? w st:nie ciężkim do szpitala na Uzy-

stem ij

Referatszko! niapsów
Ze względu na to, że psy policyjne u-

łatwiają znacznie prowadzenie docho-

dzeń, zdecydowała główna kon.enda P.P

utworzyć specjalny referat dla spraw

psów policyjnych Referat ten kierować

będzie szkoleniem przewodników psów i

tresurą czworonogów. (i) :  

(karny) sprawy z 4 i 5 komisarjtu P.'©

oraz 1 komisarjatu kolejowego Dworca

Głównego, oraz sprawy samochodowe;

oddział III (karny) — 9, 16, 19, 20, 21,

22, 23 „oraz 2 kolejowy — komisarjaty

'P.P., oddział IV; (cywilny), sprawy spad-

kowę, opieki, skargi na czynności ko-

morników, rejestr rolniczy drzewny, od-

dział V (cywilny) sprawypowodów na

litery C — E, oddział V1 (karny) — 3 i

7 komisarjat P.P. zwalczanie żebractwa

i włóczagostwa, „oddział. VII. (cyw.)

sprawy pow. na litery G i H, oddz. VIII

(cyw.) na lit. T, Y, K i Q; oddz. IX (kar-

ny) sądownictwo nieletnich, "oddz. X

(cyw.) lit F, L i Ł, oddz, XI (cyw.) lit.

M i R, oddział XII (karny) komisaria-

ty — 1,11 i 12, oddz. XIII (karny)

komisarjaty 11, 13, rsprawy prasowe,

karno - skarbowe i z ustawy o środkach

odurzających, oddział XIV (krny) kom.

6'i 8, oddz. XV (cywilny) li. pow. S, Sr i

Wł, oraz wszystkie sprawy z powódz-

twa skarbu państwa i przeciw skarbowi

państwa, oddz. XVI (cyw.) lit. N, P. U,

oddz. XVII (cyw.) (W, Z, Ż), oddr'ał

XVIII (karny) kom. 10, 17,, oddział XIX

(karny) kom. 18, 25, 26, oraz gminy le-

wego brzegu Wisły, jak Wilanów, Mło-

ciny, Skorsze, Blizne, oddz. XX (rekwi-

zycja i pomoc prawna), oddz. XXI (cyw.)

lit. O, T, S, St, Su, Św, Sz, Sy; oddział

XXII (karny) kom. 14 i 15 oraz gminy

pławego brzegu Wisły (Bródno, Wawer,

Okuniew „Marki, oddz. XXIII egzeku-

| cyjny, oddz. XXIV nakazy wekslowe dla

liter pow, A — Q, oddz. XXV nakazy
wekslowe dla liter L — Z. (i)

KUODSESKITZRZK RIOPIZETRĄCTT "PORWOIEZTAGNOKCAANAINERES

ZAWIŁY PROBLEM

Śmiało można powiedzieć,- że*nieomal
wszyscy mężczyźni nie zdają sobie z tego
sprawy. że ugotowanie zupy. nie licząc stra-
ty czasu i kosztów to dla kobiety naprawdę
„problem“  došė trudny do rozwiązania,
zwłaszcza o ile mężczyźni są wybredni. To

wystawanie w kuchni naprawdę nie należy
do przyjemności i odbija się niekorzystnie
na zdrowiu a przedewszystkiem na piękno-
ści Męczące wystawanie przy piecu, które
miszczyło zdrowie i nerwy. należy do prze-
szłości. Dziś jest inaczej. Czas swó* można
pożyteczniej spędzić, bo' oszczędza go kost-

ka zupna „KNORR” W ciągu 5 — 25 minut
(zależnie od gatunku) przygotować można
zupę, a bogaty asórtyment daje możność
podania codzień innej zupy / „Czas, to pie-

niądzi* Zatem gotuj zupy. KNORR. wyra-

biane dotąd w 18-tu smąkach. Szczególnie

polecenia godne ostatnie dwie nowe zupy —

wiosenna i szczawiowa Zupy KNORR zdo- były sobie zaufanie konsumentów, gdyż

przekonali się: Wyroby.KNORR — tanie i
dobre 3 J

— 575555: ACS AS III TIK

Rozłamw Zwią?ku Org Rolnii czych
Ucieczka drobnych rolników

W sobotę odbyło sięburzliwe posie-

dzenie rady związku izb i organizacyj

rolniczych. Urganizacje, reprezentujące

"interesy drobnego rolnictwa zgłosiły Wy-

stąpienie ze związku a drobni rolnicy nie

przyjęli mandatów do zarządu.

Dyrektor centralnej kasy spółek rol-

niczych, p. Gliński, złożyłoswiadczenie,

iż instytucja ta występuje ze związku

izb i organizacji rolniczych, ponieważ

; związek nie daje rękojmi sprawiedliwej

reprezentacji drobnego rolnictwa. '

Prezes centralnego tow. organizacji i

kólek rolniczych, sem. Maiski oświad-

czył, iż całą odpowiedzialność za wytwo-
rzony w związku stan rzeczy ponoszą

czynniki konserwatywno - ziemiańskie

Drobne rolnictwo stanęło przed kon:ecz- |

nością stworzenia odrębnej reprezeriacji

l dla obrony swoich interesów.

 

Polecamy tylko nieco droższe od tandetnych, lecz solidne o pięknych li-

najróżnorodniejsze; wykwintne fotele klubo-

Wczoraj o godz. 19-ej, w przechodnim

domu Krochmalna 15 (Mirowska 13) do-

konano zabójstwa, którego szczegóły. są

następujące, Od strony ul. Mirowskicj za-

jechała taksówka ze zgaszonemi latar-

niami Z taksówki wysiadło trzech męż-

czyzn, którzy weszli do bramy wspom-

nianego domu. Spotkawszy tam iakie-

goś mężczyznę, przeszli z nim k'lkana-

ście kroków. Gdy wszyscy znależli się

na podwórzu od strony ul. Krochmalnej,

rozległo się pięć wystrzałów rew".we-

rowych. Postrzelony. upadł na. jezdnię.

ul. Mirowskiej, wsiedli do oczekujące”

taksówki i szybko od'echali. Ouglos
strzałów zaalarmował licznych lokato-
rów i przechodniów. Na mie'sce przy-
była policia, wzywając Pogotowie. Le-
karz stwierdził śmierć postrzelasego,

który otrzymał 4 rany głowy, twarzy,

szyi i rąk. Ze znalezionych przy denacie

dokumentów, okazało się, iż jest to 46-

letni Leb Bichman  (Krochmalna 17),
handlarz owocami, posiadający stragan
między halami. Zabity pozostawił żonę
i pięcioro dzieci (w wieku od 5-cu —
do 21 lat). Bichman znany był policji

,VIII-go komis: i urzędowi śledczemu,
jako b. złodziej, chodzący z kasiaszami
na wyprawy. Nosił przezwisko „Leibuš
Statek”. Należał en również do iedne-
go ze stronnictw skrainych i prawdupo-
dobnie na tem tle było dokonane zabój-
EARAKN AKI RAJA UA WSZAK

Zmiany w M. Z. S.
| W kolach poinformowanych słychać,
|iż planowane zmiany w polskiej służ-
bie dyplomatycznej obejmą nie *ylko
placówki zagraniczne, ale i kierujące
stanowiska w centrali M, S. Z.
Wyższe stanowiska w centrali mini-
sterstwa objąć mają obecny poseł w
Sofji, p. Tarnowski, oraz poseł w Bia- łogrodzie, p. Schwarzburg Giinther.

Tymczasem sprawcy wybiegli od strony”

 

NOWY-ŚWIAT 30
ST. RADELICKI róg Pierac lego

wprosttrmi In+]

 

Kiwawe fozprauy wšrėd ŽydiW
Zabójstwo przy ul. Krochmalnej

stwo, Na miejsce przybyli funkcjonar-

jusze Vll-go komis. i przedstawiciele

urzędu śledczego. Po dokonaniu oglę-

dzin i sporządzeniu protokułu, zwłoki

karetką „Ostatnia Posługa” przewiezio-

no do prosektor'um. Wieść o zabójstwie

szybko rozniosła się po całej dzremicy,

wskutek czego na ulicy gromadz'ty się

tłumy okolicznych mieszkańców i prze-

chodniów. Porządek utrzymywało po-

licja piesza i rezerwy konnej, Według

krążących wersji, zabójstwo dokonane

zostało na tle wyroku „dintojry”.

—

Baczność narodowcy
Zebranie koła Marymont
W niedzielę dn. 1 grudnia r, b, od-

będzie się zebranie koła Marymont o

godz. 5-ej po poł, przy ul. Zabłociń-

skiej 13. Przemawiać będzie kol, A.

Ługowski.

W poniedziałek dn, 2 grudnia r, b.

odbędzie się zebranie koła Grochów

o godz. 6 m. 15 przy ul, Grochow-

skiej 70. Przemawiać będzie delegat

zarządu,

RUARA TUSK ia

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk: Związku Zaw Chrż. Służby Domowej
Wydaje dobre, zdrowe, na świeżeni maśle —

mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE
od godz l-ej do 5-ej,
z 2 dań — zł. 1,25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12).
z 3 dań — zł, 1,50

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
I. Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.
IL AL Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-841
(IL Senatorska Nr. 18, tel, 273-06,

(Plac Teatralny dom PP. ae
7
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Kronika wileńska,
DYŻURY APTEK.

Jundziłła—Mickiewicza 33, Narbutta—-
Ś-to Jańska 2, Turgiela i Przedmiejskich—
Niemiecka 15, Sukcesorów Mańkowicza —
Piłsudskiego 20.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne, przeważnie du-

że, z przelotnemi opadami.
Temperatura kilka stopni powyżej 0.

,torów i przyśpieszy rozpatrzenie za-
jległych podań. (e)

MANEWRY
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

—- Zarząd Narodowej Organizacji

 

zjerni przy ul. Subocz (około ryneczka) bra-
cią Makarewiczowie, oraz Ludwik Majew-
ski napadli na Marcina Juadziłła, zam.
przy ul. Jerozolimskiej 14, któremu za-
grozili, iż go zabiją. Dzięki interwencji o-
becnych zajście zostało zlikwidowane. (ej

' — Ujęcie złodziejów. Na rogu ulicy
"Mickiewicza i 3 Maja zatrzymano Włady-
sława Urbanowićza (ul. Raduńska 17), oraz
Józeta Tyszko (Połocka 4) przy których
znaleziono skradzione @ klatek schodo-
wych przy ul. Mickiewicza żarówki elek-
tryczne, Złodziejów osadzono w areszcie.
— Krwawa bójka na ul Legjonowej.

Na południowo-wschodzie przymrozki.| Kobiet przypomina swym członkom, Na *tle rozrachunków osobistych powstała
Dość silne i porywiste wiatry połud-|żę w dniu dzisiejszym o godz. 6-ej na ul. Legjonowej pomiędzy Józefem Ror-

niowe i południowo-zachodnie, potem za-
chodnie. W górach halny.

DOWE.
Wojewoda Wileński.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej
mianował płk. dypl. Ludwika Bo-
ciańskiego wojewodą wileńskim.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Rozrost Elektrowni miejskiej.

po poł. w sali Stronnictwa Narodo-
wego (Mostowa 1) odbędzie się
pierwsze miesięczne zebranie człon-
kiń N. O. K.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Ku czci Horacego. Wydział

 

Humanistyczny USB urządza w śro-!
dę dn, 4 grudnia о godz. 18-ej w
(Auli kolumnowej uroczystą -aka-

bachem, zam. przy ul. Zacisze 10, a Bole-
siawem Jagiełą, zam. przy ul. Koszykowa
59, krwawa bójka na noże, w trakcie któ-
rej ostatni odniósł kilka:ciosów w pierś i
ramiona. W stanie ciężkim  odwieziono
poszkodowanego do szpitala żydowskiego.
Józefa Rorbacha zatrzymano. (e)
— Pozostawił dziecko u sąsiadki i

zbiegł Michał Panasewicz, zam. w Woło-
kumpji Nr. 6 pozostawił swoje kilkoletnie
dziecko u sąsiadki Katarzyny  Żórawskiej,

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, o

godz. 8-ej wiecz. komedja w 3-ch aktach
(5-ciu obrazach) M. i F. Stuartówp. t
„Szesnastolatka”
— Recital fortepianowy France  Elie-

gaard. W nadchodzący czwartek dn. 5.XI!
wystąpi z recitalem fortepianowym znako-
mita pianistka France Ellegaard z nowym
programem, na który się złożą utwory:
Bacha, Skrjabina, Strawińskiego i in. Bile-
ty do nabycia w kasie zamawiań „Lutnia”.
Ceny zwykłe. Kupony i bilety bezpłatne —-
nieważne. Zniżki ważne.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Ostatnie

występy Elny, Gistedt"*, — Dziś, o godz.
8.15 wiecz. operetka Kalmana „Księżnicz-
ka Czardasza”. Ceny miejsc propagandowe
od 25 groszy.

Jutro operetka Millóckera „Madame
Dubary“ z Elną Gistedt ma czele całego
zespołu.

* — Teatr „Rewja”*, Dziś premjera pro-
gramu rewjowego pt. „Kaprys: Hiszpański”
z udziałem nowozaangażowanego piosnka-
rza Edmunda Zayendy.

Początek przedstawień 0 godz. 6.30

MANEWRY
go twórczości Rozgłośnia Pożnańska, poda-
je radjostacja warszawska „Minutę poezji”
w dniu 2.XII o godz. 17.15, zawierającą pe-
ten plastyki „Taniec Zbėjaicki“. Wiersz
wygłosi Mira Grelichowska.
Śląsk pracy — Radjowy wieczór literacki.

W wieczorze literackim pt. „Śląsk pra-
cy', który nada Rozgłośnia Katowicka dnia
2.XII o godz. 21.45 w opracowaniu Alfreda
Jesionowskiego, usłyszą radjosłuchacze sze-
reg produkcyj autorów śląskich, ałbo e
szących o Śląsku, jak: Gojawiczyńska, Že-
gadłowicza, Fierla, Kossak-Szczucka. Kon-
cepcja artystyczna wieczoru będzie skon-
centrowana dokoła zagadnienia pracy gór-
ników.

Gdy wystartowaliśmy z lotniska —
Zbigniew Burzyński do dzieci przez radjo.

Zdobywca  puharu  Gordon-Bennetta
kpt. Zbigniew Burzyński, opowie dzieciom,
przez radjo dnia 2.XII o godz. 18.30 w po-
gadance pt. „Gdy wystartowaliśmy z lotni-
ska“ o wrażeniach ze swej zwycięskiej po-
dróży na Polonji Będzie to już druga po-

Po uruchomieniu nowego kotła w | demję ku uczczeniu dwutysięcznej sam zaś zbiegł w niewiadomym kierunku.
elektrowni miejskiej,
przed paru tygodniami, obecnie w
kołach Zarządu Miasta omawiana
jest sprawa nabycia nowego turbo-
generatora.
dokonana w r. 1936-ym i kosztować
będzie około pół miljona zł.

Po ustawieniu nowego
neratora sprawa elektryfikacji m.
Wilna załatwiona będzie na lat 5—6.
— Delegacja Związku Lokatorów

u inż. Jensza. Od niedawna weszła
w życie nowela ustawy o ochronie
lokatorów, przewidująca przepro-
wadzanie remontów mieszkań na
koszt właścicieli domów przez po-
szczególnych lokatorów, mających
na to odpowiednie zezwolenie Ko-
misji Budowianej z Zarządu m. Wil-
na. Ponieważ remonty podobne
przeprowadzane być mogą wyłącz-
nie po orzeczeniu wymienionej ko-
misji, sekcja techniczna Magistratu

co

zasypana jest podaniami w tej spra-;
wie, nierozpatrywanemi przez dłuż-
szy okres czasu. Wiczoraj do sekcji
technicznej Magistratu zgłosiła się
delegacja Związku Lokatorów z
prośbą o terminowe' rozpatrzenie
stosów niezałatwianych od dłuższe-
+ czasu podań poszczególnych lo-
katorów. Delegację tę przyjął inż.
Jensz, który oświadczył, iż uwzglę-
dni zbiorową prośbę Związku Loka-

IiaiAi,R it aUTI I k A OI ak i k

Uroczysta premjerai
Największa rewelacja doby obecnejHELIOS |

Dzieckiem zaopiekował się przytułek

turboge- |

nastąpiło |rocznicy dnia, w którym urodził się!
, Quintus Horatius Flaocus.
| W programie akademji są prze-
„mówienia Hektora i prot. dr. Jana

Inwestycja ta ma być:Oko, oraz deklamacje, śpiew solowy|
ii chóralny.
\ KRONIKA POLICYJNA.

— Aresztowanie złodziejów. Wczoraj
przez agentów policji śledczej aresztowan'
zostali zawodowi złodzieje: Józef Bogdano-
wicz (ul. Dobrej Rady 5) i Franciszek
Ostrowski (ul. Legjomowa 34), którzy doko-
nali ostatnio szeregu kradzieży z mieszkań
w kilku punktach miasta. Dochodzenie u-
staliło, iż skradzione rzeczy sprzedawali zło
dzieje paserowi Witoldowi i Mieczysławo-'
wi Mikłaszewskim, zam. przy ul. Rozbrat
14, (e)
— Kradzież płaszcza. Rachela Rozber,

zam. przy ul. Sadowej 17, zameldowała po-
licjj o kradzieży na jej szkodę płaszcza
damskiego wartości kilkudziesięciu złotych.
Na skutek poszukiwania skradziony płaszcz
znaleziono u Katarzyny Majerczykowej
przybyłej niedawno z Lidy. Złodziejkę are-
sztowano. (e) -
— Skandal w rodzinie, Na ul. Szkapler-

ną 12—2 wezwana została do niejakiej Na-
taljj Rudzińskiej, którą dotkliwie pobił pi-
jany mąż. Przyczyna — niesnaski na kaj

7 kMinal RAR A 8i ADAKR |

|WOJEWODA šWIDERŠKI PRZE-
niedostatku materjalnego. (e)

1 — Zdemolowali sklep i uciekli, Miron
Lezer, zam. przy ul. Szkaplernej 18,

wtargnęli do jego sklepu, gdzie wytłukli
szyby, zdemolowali wnętrze, poczem zbie-
gli. W sprawie rozpoczęte zostało docho-
dzenie. (e)
— Groźba zabójstwa. W lokalu fry-i

Flim tysiąca przygód

Ostatni Posterunek
r

Ernesta LUBI
romansoliceraaagielskiego.Nad gram:

Walka Ras
W rol gł. Gary Granti,Claude Rains, Gertruda Michael,

TSCHA. Tajemnice angielskiego wywiadu. Wściekły
Katheleen Burke. Prod.

atak słoni  Trag.
Atrakcje. FILM JAKIEGO JESZCZE

NIE BYŁO,Pocz.4,6,8 i 10.20.

za-

meldował policji, iż nieznani mu ada |

, dla sierot.
{ M. Panasewicz poszukiwany jest przez

policję. (e)
: WYPADKI

— Otrula się „kogutkami* Z przy
czyn nieustalonych otruła się w  swojem

| mieszkaniu przy pomocy większej ilości
proszków od bólu giowy Stefanja Bulska
(ul. Przyjaźń 7) Pierwszej pomocy udzielił
desperatce lekarz pogotowia ratunkowego.

— Karambol na ul. Kościuszki Na ul.
* Kościuszki taksówka, zaopatrzona w numer
'rejestra$yjny 14074, najechała na, autobus
'komunikacji  miejskiejj Natychmiast po
' wypadku szofer taksówki zbiegł.

W arbonie uszkodzóna została karo-
serja Wypadków z ludźmi nie było. (e)
— Pod własnym wozem ziamał rękę.

Wczoraj na ul. Holendernia trafił pod wóz
ciężarowy, naładowany towarem, woźnica
Stanisław Brzeziński, zam. przy ul. Wiel-
kiej 66, który wskutek wypadku doznał
złamania ręki. Poszkodowanego odwiozło
pogotowie ratunkowe do szpitala św. Ja-
kóba. (e) s

' — Podrzutki. Przy ul. Piwnej 2, oraz
przy ul. Mostowej 14 znaleziono podrzutki
w wieku kilku miesięcy, płci żeńskiej. —
Podrzutkami zaopiekował się przytułek nie-
mowląt im. Dzieciątka Jezus. (ej

NIESIONY W STN NIECZYNNY.
WARSZAWA. Pan Prezydent

Rzeczypospolitej zarządzeniem z
dnia 29 listopada przeniósł p. Stefa-

I
nowo-jna Świderskiego, wojewodę

| śródzikiego, w stannieczynny.

nowsze krawaty; Tarebki damskie.

WDZIĘK MŁODOŚCI
 

REWJA|
Kapr

 

SH

Balkon 25gr. Program Nr. 50 p. t.:

iszpański
Rewja w 2 ez. i 15 obr. z udziałem nowozaangażowanego piosenkarza E. ZAYENDY
oraz całego
góralskiego
ku bluszczu i о0 góralskiej Michał

Galica. Codziennie 2 seanse: 6.30 i

CASINO |

LUNA KUR
wg

Wro. gł. Greta GARBO į

 

Wspanieły chėrįrosyjski (šplewtwįjęzyku rosyjskim) i4iż, „ Cudownyjnadprogram*

Т

Dla

artystycznego. Ponadtonadzwy.
u Wojtka Harnasia-Podhhalańskiego (Stary gaduła). Mistrz na list-

3-di tydzień

pow LWĄ TOŁSTOJA P

OSTATNI DZIEN.

RAP3ODJA BAŁTYKU

czajna atrakcja regjonalna. Występ

Piksa, oraz kobziarz, baca podhalański
9 w. Wniedz. i św. ogodz. 4.15,6.35, 9.15.

"REKORDOWEGO|
POWODZENIA
7)

| | | | o 'b

 

    
Friedrit MARCH  

młodzieży dozwolone.
Bogda, Brodisz, Cybulski, Marr i in.

A Nadprogram: Dodatek i aktualja.

 

Dostosowuiąc się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY
na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjałówi

Wykonanie pierwszorzędne!!!

St. Krauze ""istasz
Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi |

 

GABINET DENTYSTYCZNY
przy Lecznicy Lit Stow. Pom. Sanit
w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 33-a,

: telef, 17-77.
Przyjęcia codzień, oprócz świąt. od .
10—12. Plombowanie,śaiwknia i s
nie zębów oraz sztuczne zęby.

przychodni urzędników państwowych.
Ceny ||

|
| na zimę dostać można w wyborowym ga-

tunku w składzie iarb

F. Rymaszewskiego
| WILNO, MICKIEWICZA 35.

Powołującym się na ogłoszenie rabat

-(MŁODOŚĆ.3WDZIĘK.

Marynarki wojennej
  

WINO „MIESZAŃKA JAGODOWA”.

PRALNIA: -KRYZYSOWA .
przyjmuje do' prania bieliznę wszelkiego ro-
dzaju, firanki suszy się na ramkach, Pranie
odbywa się bez chlorku. Zniszczone koł-
nierzyki reperujemy. Ceny konkurencyjne.
Wilno, Literacki zaułek 5, vis 4 vis poczty.  CENY ZNIŻONE.

 

KAIMASdKaANALOG

ЧАМ FRLICZKA|
WIELKA ii — WILNO — $-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK')

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA |
omózg Foka RETRO || W. NOWICKI

szkolne i gospodarcze. PO.CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH. _

SKARBNICA PRZECUDNYCH MELODYJ

MANEWRY
МАМЕ\МКУ...====

RADOŚĆ. TEMPO. TEMPO.

Wielki fascynujący film SZPIEGOWSKI

SE KRE TV

"AL

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,

2 М 1МА wytwórni

Ww. Osmołowski Wilno["
SĄ STARE, ZLEŻAŁE, MOCNE ! ZDROWE. POLECA SIĘ

W: SKLEDACH  WINNO - SPOŻYWCZYCH.

D. H. „r. Odyniec” wł. I. MALICKA |
|| Wilno, ul. Wielka 19, tel. 4-24 — al. Mickiewicza 6 od dn. ZI. 35 r.

Poleca po niebywale niskich cemach: PORCELANĘ stołową
(serwisy stołowe, do kawy), SZKŁO BIAŁE i kolorowe, NA-
CZYNIA aluminjowe i emaljowame, PLATERY, kryształy,
NACZYNIA kuchenne i kamienne, FAJANS, kilimy, serwety
lniane, LAMPYi abażury oraz wszelkie towary wchodzące

3 w zakres gospodarstwa damowego,
Wypożyczanie naczyń we wszdlkich ilościach.

OBSKUGA SZYBKA I SOLIDNA.

i 9 wiecz.

MANEWRY
Z za kotar studjo.

Koncert solistów w Radjo.
Dn. 2.XII o godz. 17.20 wystąpią przed

mikrofonami polskiemi następujący  soli-

gadanka na temat zwycięstwa Polski w za-
wodach balonowych, którą wygłosi znako-
mity pilot. Ze względu na zaciekawiene,
jakie budzi wśród dzieci i młodzieży po-
stać prelegenta audycja ta zgromadzi na-
pewno przy głośnikach i słuchawkach licz-
ne rzesze słuchaczów.

Polskie Radjo Wilno
Poniedzialek, dnia 2 grudnia 1935 r.

"ści: w Warszawie śpiewaczka Helena Kor-
win-Sługocka, oraz w Toruniu — skrzypek
Jerzy Stefan. W programie drobne utwory 6.00: Pieśń. 6,33: Gimnastyka. Płyty.
skrzypcowe i pieśni polskich kmpozytorów,|Dziennik poranny. Płyty. Informacje. Au-
wśród których zwracają uwagę pieśni, | dycja dla szkół. 8.10—11.57: Przerwa. 11.57:
przedwcześnie zmarłego o dużym talencie Czas i hejnał, 12.03: Dziennik południowy.
kompozytora Władysława Macury. | 1245: Wyjątki z op. „Aida“ Verdiego (pły-
Symfoniczna muzyka francuska przez radjo.| ty). 13.25: Chwilka gospodarstwa domowe-

Legenda o „potępionym strzelcu”, któ-|go. 13.30: Muzyka popularna. 14,30—15.15:
ry zaprzedał swoją duszę djabłu pobudzała | Przerwa. 15.15: Codzienny odcinek powie-
fantazję szeregu kompozytorów. Z najbar-  ściowy. 18.25: Życie kulturalne miasta i pro
dziej znanych utworów czerpiących ay 15.30: Koncert. 16.00: Lekcja języka
z tego źródła jest „Wolny strzelec" — | niemieckiego. 16.15: Koncert. 16.45: Od
Webera. Mniej natomiast znany jest po-| pomnika do pomnika, skecz. 17.00: Sprawa
emiat symfoniczny Francka, oparty na tym kobieca w Lidze Narodów, odczyt. 17.15:
samym temacie pt. „Potępiomy strzelec". Minuta poezji. 17.20: Koncert solistów.
Kompozycję tę oraz MałąSuitę Debussy'-: 17.50: Pogadanka Brunona Winawera. 18.00:
ego usłyszą radjosłuchacze w  radjowej Płyty. 18.40: Koncert dla młodzieży (płytyj.
audycji z płyt dnia 2.XII o godz. 18.00.: 19.00: Litewski odczyt ekonomiczny. 19.10:
Objaśnienia poda Dr. Emilja Elsnerówna. |Film wileński. 19.20: Tydzień przeciwpoża-

Taniec zbójnicki — Kasprowicza |rowy w Nowogródczyźnie, pogadanka. 19.25
w radjowej minucie poezjł | Koncert reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe.

Rok bieżący, rok dziesięciolecia zgonu 19.50: Pogadanka aktualna. 20.00: Audycja
największych naszych pisarzy z minionego żołnierska. 20.30: Ormuz wyjeżdża — kon-
pokolenia — Reymonta, Kasprowicza i Że- cert. 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Ob-
romskiego, znajduje w programach Pol- razki z Polski współczesnej. 21.00: Koncert.
skiego Radja należyte odzwierciadlenie w 21.45: „Śląsk pracy” — wieczór literacki.
postaci licznych  audycyj, poświęconych 22.15: Weczór Lehara — wiązanka ope-
tym twórcom. Jeśli chodzi o Kasprowicza, retkowa. 23.00: Kom. met. 24.05: Muzyka
do szeregu wieczorów, które poświęca je- taneczna.

| Sweterki, Pulowerki,
| Dżemperki, Kamizelki,

Z Czystej wełny
polec В. Н.

Wilno,
wlelka

 

 

górnośląski
„Skarboterme“Wegie

oraz DRZEWO OPALOWE
najlepiej kupisz w firmie

„Pracum“
Wilno, ul. Jagiellońska 6—23, tel. 32-26

  

| NALOÓOWIOĆ
poszukuje pokoja
so przy ro-

2 dzinie. Pożądane ko-
rzystanie z telefonu.

KMOROSWKW|Zśloszenia kierować
do Administracji pis-

ś NAUKA. L ma pod „B. W.“,
EEE| Nik s2konie

6 pokojowe ze wszel-
MATEMATYK, s mea: cle-

absolwent U.S.B, u- Pie, suche, sioneczne,
Jdziela lekcyj z mate- | piętro z balkonem
matyki i fizyki, oraz do wynajęcia, Wileś-
przygotowuje do ma-

stwie i šlusarstwie.
TEMPO. Šaiegowa 3, m. 2.

 

(„X-21“, na morzu)
Już whiodtce Ww. kinie „CASINO“

i PRACA, į

ska 25 m. 9. 497

tury i egzaminow kon šssiininsunisikškiai,
kursowych na wyższe
uczelnie. Posiadam ė Lekarze i

diugoletnią praktykę.
£-k Dobroczynny 6, = DOKTOR

 

 

 0.

ea ZYGMUNT
Administrator _ przyj-| « Mieszkania „|KUDREWICZ

ARCE zgoszenie W:rodakcji i ! pokoje k choroby weneryczaą,
sytilis, skórne | mo

r i „ Uk ZamNA MIESZKANIE iaik. taż [2

od6—115-..

i RÓŻNE i

Tak, tak, tak
NIEZAWODNIE

wszelkie | ogloszenia
do „Dziennika Wileń-
skiego" i „Głosu” pe
cenach nadzwyczaj
tanich i na warua:
kach ulgowych płat«

„pod „Solidny A“,

LSEA оАЕА A
SAMOTNA

OGŁASZAJCIĘ SIĘ| eli. osoba poszu-|%, Opieką LEE
W „DZIENNIKU |kuje pracy kasjerki, niemcałkowitem star
WILEŃSKIM".  |ekspedjentki, wycho- szą Paniąra._ przyjmierodzina katolicka w

— ona oe. powiatowem — mieścieew. gospo- :

d do įednej lub Usžmianie.  Adres
Śróch osób, Wyma- warunki w Admin.

gania skromne. Ad. „Dzien. Wi.“ 471—1
ces w Admin. „D: .
В

ме DDDUD
CZY TAJCIE|OGRODNIK

Keałe og odajctwa za| ROZPOWSZECH-
mieszkanie lub małe| NIAJCIE PRASĘ

 
 

kresie ogrodnictwa za  0 ości załatwia Biurelerty do Adm.„DujjNARODOWĄ_ |Ogłoweń Stefana
WiL* pod. „Ogrodnik |(IDIIDAKIIOINNNIJ]| Grabowskiego wWa.

an "nie Garbarska Nr. 1.

 

IS
Iа
Н

 

 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia A. Zwierżyńskiego,

 
ilno, Mostowa Nr, 1. z

we
7 Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

 

 


