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Rto był zabójcą?
ki za ciasne). Biegły lgnatowski za-
pewniał Sąd, że mogłaby powstać
taka różnica w wymiarze jedynie w
takim wypadku, gdyby Czuczman
utył o 7 kilo... i gdyby mu ręce uros-
ły, co się nie zdarza. Koszule te by-
ły z materjału niezbiegającego się,
więc różnicy wymiaru nie można do-

Rok XIX
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Tylko praktyczny
prezent gwiazdkowy ma dziś swoją racjęl FA co może być praktyczniejszego nad — ża-
kiecik, bluzeczkę wełnianą, bieliznę ciepłą, sweter, pulover, ładny krawat, lub wreszcie
komplet ślizgawkowy, kostjum treningowy, narciarski i moc ogromną przeróżnych
drobiazgów. Poleca je ze swego składu

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA

Na marginesie procesu terorystów

ukraińskich w Warszawie niedzielny

„Robotnik“ snuje następujące uwagi:

Proces zaczyna obfitować w mo-
menty sensacyjne. W. toku zeznań
świadków coraz wyraźniej zaryso-

| wuje się pytanie, kto był koniec koń
|
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WILNO, ZAMKOWA. 9 Tel. 6-46 Jców istotnym sprawcą zabójstwa. "4. . ;
г | Teza, że zamachu dokonał bezpo- szukiwać się w praniu. Rzeczą god-LLTI 1 yłеpodkredpie

z A / ' / rjco blednąć, W rysopisach zbiegłego

Proces terorystów ukraińskich
WARSZAWA (Pat).  Poniedziałkowe

posiedzenie Sądu Okręgowego w sprawie o

zabójstwo min. Pierackiego rozpoczęło się

© godz. 10 min. 40.

W dalszym ciągu badani są świadkowie

oskarżenia.

Pierwszy zeznawał świadek Ciesiel-

czuk, aspirant P, P. w Warszawie, dawniej

badany przez sędziego śledczego i w obec-

ności prokuratora.

|zabójcy podkreślano wyraźnie, że
lbył to blondyn o twarzy pociągłej.

Świadek Marjan Czuczman, szwa
Sąd stwierdza z akt, że świadek Chi- gier ciotki Maciejki, zeznał katego-

miak zeznał w śledztwie, iż Spolski prosił ' rycznie, że Maciejko miał ciemne
Świadek nie umie na to dać wyraźnej| go nie notować w protokule pewnych ob- ; włosy. Nazwał go nawet Brunetem.

odpowiedzi. Podaje następnie, że był ba- | ciążających szczegółów, gdyż nie chce, by | Czuczmanowa, ciotka Maciejki, za”

dany przez sędziego śledczego we Lwowie go posądzano, że przeż „sypanie* kolegów znaczyła również, że siostrzeniec jej

j miał włosy ciemne.i w Warszawie. Badany w Warszawie w

lutym r. b. również nic nie powiedział, że

zeznania jego były wymuszone, gdyż uwa-

, chce

Dalej świadek Chimiak stwierdza, że Spol-

| ski składał swe zeznania dobrowolnie,

uzyskać łagodniejszy wymiar kary.

| Maciejkę, jako
Marjan Czuczman opisał dalej

człowieka o twarzy

szula „Olszaūskiego“ była mało no-
szona — i prana najwyżej 15 razy
(miały to być koszule znoszone
przez dwuch ludzi kolejno).

Kwestja płaszcza jest też nie-
rozstrzygnięta. Św. Czuczman stwier
dził, że płaszcz znaleziony po za-
bójstwie, jest podobny do tego, któ-
ry nosił Maciejko. Św. Adler, u któ-
rego płaszcz miał być kupiony, za-
znaczył, że on nie miał monopolu na
handel takimi płaszczami. Było ichwe Lwowie. Świadek przeprowadzał we żał to za niepotrzebne, wolał bowiem mó- Pseudonimy Karpynca i Malucy ujawnił do- В в i

Lwowie obserwacje i wywiady, dotyczące wić o tem na rozprawie. „Gdy będziepu-' piero Spolski. | okrągłej i „oczach na „wierzchu '. wiele wszędzie.

działalności O.U.N. blicznošė“ — dodaje w tem miejscu prok.! Następny świadek Tadeusz Szczęsny,'Kwestją koszul „Olszańskiego t zn. Maciejko, jak zeznała ciotka je-
Żeleński. (starszy posterunkowy służby śledczej, ze-— według aktu oskarżenia — Ma- go, Czuczmanowa, nie palił. Św. insp.

ŚWIADEK TOMALA.

Świadek Tomala, posterunkowy P. P.
Świadek mówi o akcji antysowieckiej

O.U.N. Sprawa ta była przedmiotem obrad

znaje, iż Spolski wyjawił pseudonimy Ma- ciejki sąd zajmował się w piątek

lucy i Bandery, prosząc aby tego nie proto- przez na

kułować, Zeznał także, że Pidhajny był re- strony prokuratora „rewja
kilka godzin. Mimo nacisku ze:

koszul;

Piątkiewicz podkreślał, że w kiesze-
niach płaszcza znaleziono tytoń.

we Lwowie, zeznaje, iż w dn.21 marca 1934 krajowej egzekutywy. chwalono na niej 1 ACE 7 i b ono jeszcze je-
r. pełniąc służbę na jednej z ulic Lwowa, wystąpić przeciwko oficjalnym czynnikom ierentem bojowym, nadto wskazał Kłymy- w czasie której rolę manekinaode- X. a otę SdMaciej- :
zauważył jakiegoś mężczyznę, niosącego sowieckim, przyczem miano również posłu- szyna i Karpynca oraz Nykołyszyna, uży- grał Eugenjusz Czuczman, nie dažo den: basdzo аОНУ 39 я
czarną, dość dużą walizkę. Do mężczyzny

owego podszedł drugi osobnik i

wał ich. Byli to dwaj studenci ukraińscy.

razem|
nieśli walizkę. Świadek poszedł za nimi i'
wprowadziwszy ich do bramy, wylegitymo-

giwać się najostrzejszemi środkami teroru.
Następnie świadek szczegółowo wyjaś-

nia działalność swoją, jako referenta pro-

pagandowego. Literatura organizacji wy-

dawana była w kraju i sprowadzana 'z za-
Świadek rewizji w walizce nie przeprowa-|granicy. W kraju był „Biuletyn Krajowej

Egzekutywy“, „Junak“, „Junactwo“ i oko-

licznošciowe odezwy, ulotki itd. Z wydaw-

zagranicznych

dzał, a tylko sprowadził zatrzymanych na

posterunek policji.

Na wniosek prok. Żeleńskiego świad-
kowi okazano znajdującą-się w dowodach

rzeczowych walizkę, którą świadek poznaje

jako tę, z którą szli wówczas studenci.

WYWIADOWCA PANEK.
Następny Świadek, wywiadowca Panek

obserwował znanego działacza O.U.N. Spol-

skiego, gdy ten przywiózł z Krakowa wa-

lizkę, pozostawioną przez niego w prze-

chowalni dworca. Świadek ten zatrzymał

później Włodzimierza Iwasyka, który przy-

jechał z Krakowa z teczką, zawierającą

przyrządy do wyrobu materjażów wybu-

chowych.

Świadek wywiadowca Babiarz śledził

przywóz literatury nielegalnej przez Iwa-

syka. Jeden kosz pełen tej literatury za-

niesiony został do składnicy O.U.N. przy

ul. Św. Zofji. :

nictw świadek wymienia

„Rozbudowę Nacji*, „Surmę* i „Ukraiń-
skiego Nacjonalistę“.

Zkolei świadek, na pytanie prokurato-

ra, opisuje organizację sądu U.U.N., przed

którym toczyły się sprawy członków tej or-

ganizacji. Kary były traktowane bardzo in-

wającego pseudonimu „Holota“.  Spolski

złożył oświadczenie co do działalności
O.U.N., mówiąc, iż działalność ta jest, jego

zdaniem, szkodliwa.

|w wyniku kategorycznego ustalenia,|

|
Działalność  O.U.N.|ju Czuczmanie. Mimo wielokrotnego

że koszule te należą do Maciejki,
iktóry miał je donaszać po swym wu- |

mu nie odpowiada. Wyraził się też, iż chce wymierzania i przymierzania nie Z0-|
unieszkodliwić O.U.N. stało ustalone, że koszule są iden-|

Po zbadaniu tego świadka, przewodni- |tyczne w wymiarze z koszulami |

czący zarządził o godz. 17.30 przerwę do. Czuczmana i nie pasowały one do,
| niego (rękawy za krótkie, kołnierzy- w toku procesu poruszoną.jutra godz. 10-ej rano.

ko miał daleko posuniętą gruźlicę,

łatwo się męczył i pocił, Za i

więc pytanie, czy gruźlik mógłod-

być „maratoński bieg" po przezuli-

ce Warszawy, a potem odrazu

przejść 50 kilm, po zaWarszawę.

Zagadnienie, kim był zabójca, bę-

dzie jeszcze kwestją niejednokrotnie

 

Sankcje i wojna w Abisynii
ABISYŃCZYCY BOJĄ SIĘ

ZASADZKI
a-isyūskich, P.A.T. podaje następu-
jący komunikat o sytuacji na fron-

celu umocnienie się w prowincji
Tanbien. Źródła abisyńskie w ciąguP iach tych świadkó - s " ь

Ыс::су'?:::;і od, AAI E WARSZAWA (Pat), Na zasadzie tach Abisynji w dniu 2 grudnia: dnia dzisiejszego nie podawały żad-

czasie której sprowadzony zostaje z wię- 5 E е оо informacyj ze źródeł angielskich, Na froncie północnym trwają o-|nych informacyj o stanie rzeczy na

Na pytanie adw. Hankiewicza, czy|jrancuskich, niemieckich, włoskich i|peracje armji włoskiej, mające na|froncie, najwidoczniej z obawy ujaw-
zienia św. Włodzimierz Spolski,

ZEZNANIA JAROSŁAWA SPOLSKIEGO.
Po przerwie staje przed Sądem, spro-

wadzony z więzienia lwowskiego świadek

Jarosław Spolski, jeden z wybitniejszych

działaczy O.U.N. Świadek oświadcza, iż bę-

dzie mówił po polsku, chce bowiem odwo-

łać swoje zeznania, złożone w śledztwie.

Przytaczając okoliczności, w jakich zezna-

nia te złożył, świadek twierdzi, że był

przesłuchiwany przez policję przez 9 dni i

nocy, oraz bity przez naczelnika więzienia
we Lwowie. To złamało go i doprowadziło
do tego, że złożył obciążające zeznania.

świadek wysyłał literaturę O.U.N. również

do Warszawy, świadek stwierdza, że wy-

syłał i to zawsze w większej ilości.

Poświadczenie to wywołuje  konster-
nację, bowiem sprzeczne jest z zasadniczą

tezą obrony, że działalność O.U.N. ogra-

niczała się jedynie do województw polu-

dniowo-wschodnich.

SPOLSKI KŁAMIE, MÓWIĄC,
ŻE GO BITO.

Następnie zabrał głos prok. Żeleński,
oświadczając: .

„Świadek Spolski oświadczył dziś, że

LONDYN (Pat). Dzisiejsza prasa
angielska bynajmniej nie jest jedno-
myślna w sprawie sankcyj nafto-
wych. Trzy dzienniki konserwatyw-
ne, a mianowicie „Morning Post",
„Daily Mail“ i „Daily Express“
ostrzegają rząd przed powzięciem
decyzji w sprawie embargo na dzi-
siejszem posiedzeniu gabinetu bry-
tyjskiego, podkreślając, iż prowadzi

l w gabinecie brytyjskim

przeciwstawiają się sankcjom naftowym
netu brytyjskiego są temu przeciwni
Wynikałoby z tego, iż w sprawie
sankcyj nałtowych w łonie gabinetu
brytyjskiego bynajmniej nie panuje
jednomyślność. Mimo to jednak
uchwalenie przez gabinet embargo
naftowego wydaje się niewątpliwe.

KANADA NIE CHCE SANKCYJ.
RZYM (Pat). Włoskie koła poli-

wielkiem zadowoleniem

nienia ruchów cesarza i jego oto-
czenia,

Według informacyj angielskich,
ras Sejum otrzymał polecenie, aby
nie dał się wciągnąć w pułapkę i nie
posuwał się zbytnio w kierunku Ma-
kalle, gdyż — zdaniem ministra woj-
ny rasa Mulugueta — Włosi zdjęli
część swych wojsk z linij, wysunię-
tych znacznie na południe od Ma-
kalle, chcąc ściągnąć tam, przeciwni-
ka i następnie zaatakować go znie-
nacka.

Źródła włoskie, na zasadzie in-
Obecnie odwołuje je w tej części, które zeznania jego, złożone w toku dochodzeń, tyczne z я dk

> : а į ienniki od lotnikówz Makalle, do-
obciążają oskarżonych, natomiast podtrzy- a Spisane w protokule, opatrzonym datą| ONAdo wojny w Europie. Dzienniki rzyjęły wiadomość * o stanowisku formacyj lotnik # ės

i i j i łuj takż kiwa- : Lat : noszą, że znaczne upienie si
muje zeznania, dotyczące krajowej egze- 17 lipca 1934 r., zostały wymuszone przez| powołują Się także na nieoczekiw. premjera kanadyjskiego, kitóry o- ż i za a

ERĄ sc i i t t isku rządu kana-| * 3 . |zbrojnych abisyūski zauważono
kutywy. bicie i dodał, że miał go bić naczelnik] nyri w stanowisku rzą ana- | świadczył, że propozycja kanadyj- pomiędzy Enda-Mo Oni i Tagorą

Prok. Żeleński: — Niech no nam pan więzienia we Lwowie, Odpowiedzi Spol- dyjskiego., ska, złożona swego czasu w Gene- pomiędzy Dessje i Kworam, a wresz-
opowie szczegółowo, jaki to teror stoso-

wano do pana.
Świadek: Naczelnik bił.,.

Prokurator Żeleński zapytuje, czemu o

fakcie tem świadek nie powiedział, gdy był

UWAGA!!
WAŻNE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

DO WARSZAWY

TaniiHotel-Pensjonat
WARSZAWA, CHMIELNA 31,

HOTEL ROYAL. ||

 

   

 

skiego na zadane mu pytania niewątpliwie
„zorjentowały Sąd, że o biciu nie mogło być
mowy. Zachowanie się Spolskiego nawet u

osób złej woli nie mogło pozostawić wąt-
pliwości, że św. Spolski skłamał.

Dlaczego skłamał, jest rzeczą aż nadto

jasną:

Chce się przed organizacją wytłuma-

czyć z tego, dlaczego „wsypał* Karpynca i

Kiymyszyna. Aby się ze swych obciążają-
cych zeznań wycoiać, ważył się targnąć na

dobre imię polskiego urzędnika.

SPOLSKI SYPAŁ.

Świadek Chimiak, przodownik służby

śledczej ze Lwowa, zeznaje, iż przesłuchi-

wał Spolskiego. Zeznania Spolskiego za-
notowane zostały dokładnie w protokule.

W. związku z tą tendencją na
uwagę zasługuje iniormacja „Daily
Telegraphu“, który, wypowiadając
się zresztą za embargo naftowem,
przyznaje, iż dwaj członkowie gabi-

PARYŻ (Pat). Przeciągające nad
całą Francją gwałtowne burze, które
wszędzie wyrządziły znaczne sziko”
dy, nie oszczędziły również Paryża.
Na wielu ulicach paryskich leżały
wczoraj w poprzek jezdni. wyrwane
z korzeniami drzewa. Na prowincji 
ficznych, przerywając w wielu miej-

 wie w sprawie zakazu wywozu do
Włoch nafty, stali i żelaza, odzwier-
ciadla jedynie tylko osobiste poglą-
dy delegata kanadyjskiego, a nie

cie w pobliżu jeziora Asciangi.

DEZERCJE I CHOROBY rządu Kanady.

ft PY SSLRO TI T iAN IST. AS LL L

Burze i ulewy we Francji.
scach komunikację. Naskutek ulew-
nych: deszczów w szeregu miejsco-
wości nastąpiły powodzie, Najwięcej
ucierpiały miejscowości nadbrzeżne.'
W pobliżu Lannion zaskoczony zo-
stał przez burzę statek motorowy.
Olbrzymia fala zmyła z pokładu 2

burza obaliła szereg słupów telegra- | marynarzy, którzy utonęli.

WŚRÓD ABISYŃCZYKÓW.

ASMARA (Pat). Donoszą tu, że
jakoby na froncie południowym od
Dolo 10.000 Abisyńczyków choruje
na malarję i niema pomocy lekar-
skiej. Również w Ogadenie szerzy
się podobno wśród Abisyńczyków
malarja.

Z Adui donoszą, że dziś zgłosił się
do biura politycznego armji włoskiej
Fitaurari Geremedin-Hagos z pro-
wincji Scire, krewny jednego z ra-
sów, walczących na froncie, i oddał
się do dyspozycji wojsk włoskich.
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Bracia Grużewscy uniewinnieni
Zapowiedziany w dniu 2 grudnia

na godz. 12 wyrok w sprawie pro-
cesu braci Grużewskich, odczytany
został z półgodzinnem opóźnieniem.

Sala wypełniona po brzegi. Mocą
wyroku obaj bracia, Marjan i Lud-
wik Grużewscy, zostają uniewin-
mieni. Wina Grużewskich, oskarżo-
nych o świadome wprowadzenie
w błąd śp. B. Wróblewskiego, oraz
narażenie go na olbrzymie straty,
uznał Sąd za nieudowodnioną. Wo-
bec powyższego wyroku koszta są-
dowe pokrywa Skarb Państwa, po-
wiództwo zaś cywilne pozostaje bez
rozpatrzenia.

Przewód sądowy stwierdził, iż
śp. B. Wróblewski zupełnie dobro-
wolnie naraził siebie na tysiączne
straty. Poszkodowany przystąpił do
organizacji stronowej przez braci

* Grużewskich (Pańska św. Ewan$.)
wówczas, kiedy przybrała ona
kształty realne. Śp. Wróblewski —
mistyk i entuzjasta, przejął cię do
gruntu ideą, którą dostrzegł w po-
wyższej organizacji, i jako człowiek
niezwykle pobożny, znalazł ujście
swojej energji w pracy na terenie
wskazanym mu przez braci Grużew-
skich.
W dalszym ciągu motywu wyro-

ku Sąd stwierdza, iż własności me-
djumicznę M. Grużewskiego nie ule-
gają żadnej wątpliwości. Śp. B. Wró-

ARESZTOWANIE WŁAŚCICIELI
LOMBARDU „KRESOWJA“.

Jak wiadomo, przed kilku dniami
zbankrutowai lombard „Kresowja“.
Proces wlašcicieli lombardu, oskar-
žonych o lichwę, zpowodu pewnych
formalności odroczony został na
dzień 17-go grudnia r. b.

W dniu wczorajszym z rozporzą-
dzenia prokuratora aresztowani zo-
stali obaj właściciele: Ajsiel Lejbo-
wicz i Szlama Gordon. Aresztowa*
nie ma na celu odosobnienie oskar-
żonych od wpływów na świadków.

= Nie daj się zasugestjonować niską ceną lub przesadną rekla

= mąl Piękny | czysty edbiór, daleki zasięg dają 8 zakresowe

aparaty „„LEKTRIT"

blewski z robił z Marjana Grużew: |
skiego swoje bożyszcze, uwierzył,|

iż jest on prorokiem, mającym zba-|
wić ludność świata.

Był zaślepiony do tego stopnia,

ma

Kiedy stanieje cukier
Rozporządzeniem _ Ministerstwa

Spraw Wiewnętrznych z dniem 1

grudnia 1935 roku obowiązywać ma

w handlu detalicznym nowa cena
cukru, wynosząca za 1 kg. cukru

a, | (kryształ) 1 złoty.
Tymczasem dotychczas cena си-

iż usuwai od siebie nawet nagbiiż- |. nie sdegla żadnej zinianie i wy-

szych przyjaciół, którzy odważali się|

zwrócić
menty, wydające się im podejrzane.

W ciągu lat 14 był był zadowo-
lony ze stanu rzeczy, nie zwracając

 

mu uwagę ma pewme mo- RT 1 zł. 25 gr.
Dowiadujemy się, iż nienormalny

stan rzeczy trwa nadal z powodów
następujących: A :

Detaliści otrzymują cukier w dal-

SprostowanieGminy Żydowskiej
Do Pana Redaktora pisom,

czasopisma „Dziennik Wileński"
w Wilnie.

Na podstawie art. 22 Dekretu w
przedmiocie tymczasowych przepi”
sów prasowych z dnia 7 lutego 1919
roku (Dzł Pr. Nr. 14, poz. 186), Tym-

czasowy Zarząd Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej w Wilnie prosi, z
„zachowaniem wymagań tego arty-
kułu, o zamieszczenie w najbliższ
numerze czasopisma „Dziennik Wi-

uwagi, iż ponosi olbrzymie rozchody. jszym ciągu od hurtowników poce- leński'' następującego sprostowania:

Była to wprost jaśniepańska wola nie 123,40 zł, za 100 kg. Hurtownicy czasopi

utrzymywać „dwór”, którego mia-|w Wilnie otrzymują ten artykuł od|ski Nr. 327 z datą 27 listopada 1935

nował się być marszałkiem. Gdyby;Wileńskiego Banku Cukrownictwa,

nawet istniały jakie nadużyciaze który również nie zmienił cen do-
strony braci Grużewskich, to niezo”|
stało to udowodnionem.

Zeznanie wielu świadków na ko-
rzyść śp. Wróblewskiego były goło-

słowne.
Wobec powyższego Sąd przyszedł

do zgodnego przekonania, iż poszła-
ki są zamałe, wina nieudowodniona,
a więc uznał za stosowne orzec wy-
rok uniewinniający obu braci.

tychczasowych, rzekomo dlatego, iż

(nie ma żadnego rozporządzenia w tej

| sprawie od Głównego Banku Cu-

|krownictwa w Warszawie. Zkolei

|Bank Cukrownictwa w Warszawie
nie uzyskał dotychczas żadnego roz-
porządzenia od Ministerstwa Han"
dlu i Przemysłu.

| W rezultacie cena cukru pozo-
|staje bez zmian. (e)

roku pod tytułem „Jeszcze o opła-

tach za ubój rytualny” zamieszczono
szereg wi ści, nie odpowiada-
jących prawdzie:

1) W artykule tym podane jest,
że Gmina Żydowska w Wilnie po-
biera za ubój wołu lub krowy 13 zł.;
nie odpowiada to prawdzie, gdyż

Gmina pobiera tylko 7 (siedem) zło-
tych.

2) W artykule tym podano po-
| nadto, że wbrew istniejącym prze-

 

| Znakomita. odiawkadla cęqcy, PUDER ABARID

- Kronika wileńska.
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POŻAR W GRODNIE,

GRODNO. W składach budowla-
nych Frejdowicza (ul. Brygidzka)
wybuchł wieczorem pożar. Żapali

się skład ze słomą i sianem, oraz

drwalka i stajnia. Obok znajdował

się skład ze smołą i papą. Okoliczną

ludność ogarnął więc strach, tem-

bardziej, że snopy iskier leciały na
sąsiednie budynki. Na szczęście nie

było silnego wiatru, a przybyłe na-

tychmiast straże, miejska i ochotni-

cza, pożar zlokalizowały. Spaliło się

tylko część budynków i koń zginął

w płomieniach. Straty obliczono na
10.000 zł. Przyczyną pożaru było
prawdopodobnie zaprószenie ognia

przez służącą, która ze świecą cho-

dziła na strych tego wieczoru.
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WILNO, ZAMKOWA 20, TEL. 16-28 712
Ji imie, MICHAŁ GIRDA,
I S,

„Prosto
Nowy 49-y numer tygodnika lite-

racko - artystycznego „Vrosto z mo-

„stu“ pod redakcją St. Piaseckiego
„przynosi: „Dumania archiwalne" Mi-
chała Pawlikowskiego, wiersz Je-
rzego Pietrkiewicza „Działyń”, ar-
tykuł W.Wasiutyńskiego p. t. „Z za-
kończonej kampanii”, w którym au-

DYŻURY APTEK.
Jumdziłła—Mickiewicza 33, Narbutta—

Ś-to Jańska 2, Turgiela i Przedm.ejskich—-
Niemiecka 15, Sukceserów Mańkowieza —
Piłsudskiego 20.

Z MIASTA.
— Dodatkowe posiedzenie ko-

misji poborowej. Dnia 4 bm. w loka-
lu przy ul. Bazyljańskiej 2 odbędzie
się ostatnie w b. r. dodatkowe po”
siedzenie komisji poborowej dla tych
wszystkich, którzy w terminie prze-
widzianym nie wypełnili obowiązku
służby wojskowej. (h)

{ — Posiedzenie Rady Miejskiej.
| Dnia 5 bm. odbędzie się posiedzenie
Rady Miejskiej, na którem m. in. bę-
dzie rozpatrzona sprawa podatków
miejskich na rok 1936/37. (h)
— Wzrost bezrobocia w Wilnie.

W związku z redukcjami robotników
miejskich oraz ostatecznem zakoń-
czeniem prac sezonowych w: listo-
padzie ilość bezrobotnych w Wilnie
w ciągu ostatniej dekady wzrosła o
117 osób. (h)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Komisji Finanso-

wej. Dziś o godz. 20 odbędzie się po-
siedzenie Komisji finansowo-gospo"
darczej Rady Miejskiej Na pierw-

  

+ — Odwołanie odczytu. Z powodu
choroby ks. dr. Suszyńskiego, nie
będzie odczytu, mającego się odbyć
w środę, dnia 4, XII. rb. p. t. „Pań-
stwo Boże Św. Augustyna" w domu
Sodalicyjnym (Zamikowa 8).

UROCZYSTA AKADEMJA KU
UCZCZENIU DWUTYSIĘCZNEJ
ROCZNICY DNIA, W KTÓRYM
URODZIŁ SIĘ QUINTUS HORA-

TIUS FLACCUS.
1 Uniwersytet Stefana Batorego u-
rządza dnia 4 grudnia br. (w środę)
'w Auli Kolumnowej uroczystą Aka-
demję w dwutysięczną rocznicę uro-
|dzin Horacego z następującym рго-
| gramemi:
ph. Miserarum est neque amori
"(II 12) — Carl Loewe (1796—1869)
|odśpiewa Chór Akademicki pod ba-
Ftutą Władysława Szczepańskiego.

2. Słowo wstępne J. M. Rektora
Prof. Dr. Witolda Staniewicza.

3.Prof. Dr. Jan Oko: Horacjusz
w Uniwersytecie Wileńskim.

Eugenjusz Frołow, prezes Koła Filo"
logów stud. U.S.B.

5. a) Ad navem I 14; b) Dokąd,

ie „Dziennik Wileń-

4. Laudes Horatii — wygłosi Mgr.

ludność nieżydowska płaci
Żydowskiej ukryty

podatek, wynoszący  killkadziesiąt
tysięcy złotych. i
odpowiada prawdzie, gdyż statysty-
ka Magistratu m. Wilna podaje, że
w 1933 r. na Rzeźni Miejskiej w Wil
nie ogółem bito 91.419 sztuk, w tem
na koszer 24,441 szt., t.j. 26,73 proc.;
w 1934 roku bito ogółem 83,607 szt.,
w tem na koszer 21,891 szt., co wy-
nosi 26,18 proc., zaś według urzędo-
wego spisu ludności, przeprowadzo-
nego w 1931 roku, ogólna liczba łud
ności m. Wilna wynosiła 193,337 o-
sób, w tem Żydów 55,407, co stano-
wi 28,65 proc.

Jak widać z powyższego, zarzy-
nane mięso koszerne musi być spo-
żywane całkowicie przez ludność
żydowską, której procent w Wilnie
jest wyższy od procentu zarzyna-
nych w Wilnie sztuk bydła na iko-
szer.

!

)

Przewodniczący Tymczasowego
Zarządu B. Parnes,

Przyp. Redakcji, Zamieszczając
powyższe sprostowanie Gminy Ży-
dowskiej ze swej strony zaznacza-
my, że wyjaśnienia nadesłanego
przez Gminę nie można uznać za о-
balające zarzuty zawarte w inkrymi-
'nowanym artykule.

Nie ulega wątpliwości, że ubój
sztuki bydła sposobem rytualnym
kosztuje na rzeźni w Wilnie zł. 13.
Co z tych opłat idzie na rzezaków,
co na gminę, a co na rabinat, to jest

|sprawa drugorzędna. Konsumentowi
'jest to zupełnie obojętne.

Podana statystyka uboju — o ile
jest istotnie zgodna z rzeczywistoś-
cią — nie uprawnia bynajmniej do
wniosku, że sztuki zabite rytualnie
żydzi sami zjadają. Jak wiadomo —
koszer to tylko przednia część sztu-
ki, a tylna, jako treina idzie do jatek
chrześcijańskich i konsument chrze-
ścijanin, kupując mięso opłaca wy-
górowane koszty uboju, a wśród
Arkę i opłatęnagminężydow

 

Dane przyłączone przez gminę
żydowską wskazują na procentową
ilość sztuk bydła rzeźnego bitych
„ma koszer” a nie obejmują ciekaw-
szej i istotnej sprawy ilości bydła
bitego sposobem rytualnym,

Wiadomem zaśjest, żew Wilnie,
prawie cała ilość bydła jest bita spo
sobem rytualnym przez rzezaków.

Szkoda, że oględnie, ze zrozu-
miałych względów, nie podano sumy
wpływów z opłat za ubój rytualny,

PRAKTYCZNY PODAREK GWIAZDKOWY

Problem wyboru odpowiedniego po-

 
ы szym punkcie porządku dziennego

z mostu” г
|istnych

tor odpowiada ma zamieszczony w nych.
poprzednim: numerze „Prosto z _mo- miejskie.
stu” artykuł K. Pruszyńskiego. Dalej| ODCZYTY.
artykuł ks. Fr. Błotnickiego o ktltu| — — Środa Literacka 4 grudnia ро-

rze ukraińskiej, A. Jesionowskiego święcona będzie dyskusji nad „Edy“

„W Tymoszówce”, A. Mikułowskie- |pem”. Dyskusja, która zapowiada

go „Teatr i kino”. Pozatem ciąg dal- |się niezmiernie interesująco, zagai

amor kina P komunal-
a dalszym inne sprawy

sprawa ustalenia na r. 1936/7 samo- |macja
szaleńcy, dokąd? (ep. 7) — dekla- darku na stół wigilijny ułatwi Ci rzut oka

ja — stud. U.S.B. Jerzy Kowzan. 2 wystawę zegarmistrzowską. Znajdziesz

Ь wśród różnych odeli, j iej

6. a) Odi profanum volgus (HI 1) kde w PPółeę a mo
— W. Gorzelniaski — odśpiewa stud. ” i
USSR, Mikolaj owiec; b) Donec prze: wszystkie węstwyspolecanood
gratus eram tibi (III 9) — W. Gorzel- najbogatszych do najuboższych. Zewnętrzne
аоы iwa z towarzysze- piękno i precyzja oo S satis

i : „| mechanizmu, zac] ą. do obdarowaniapea.ot: stud. U.S,B. Michał Ja „tym Saoya Todarkiem najbliższych

kimiec. Е - „swych, śdyż zegarek „Doxa to „podarek

wp e: na a „niezawodny” i z najlepszych
uroczysto: atny. najtańszy. а 

szy powieści Al. Świętochowskiego prof. Stefan Srebrny.
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Na marginesie

„Myślistwo
„Tu w zetknięciu się z surową

przyrodą, w długich milczących roz-

mowach z samym sobą, zołowiek łat-

wiej odnajduje właściwą swą duszę”.
Stełan Krzywoszewski.

Wydana ostatnio staraniem Tow.
Łow. Ziem Wschodnich księga pa-
miątkowa p. t. „Myślistwo Wischod-
nie' zawiera szereg artykułów, po-
„siadających wartość nietylko dla

zwolenników sportu łowieckiego, Na
treść tej książki, poza przeżyciami
i wrażeniami łowieckiemi, złożyły
się również i opisy terenów łowiec-
kich, — okoliczność, która się przy-
czyni do tego, iż książka owa wzbu-
dzi zainteresowanie wśród rozumie-
jących i kochających przyrodę, roz-
miłowanych w lasach, odczuwają-
cych piękno kniei, iż znajdzie rezo-
nans wśród pragnących poznać, a
więc i pokochać, pełną uroku i poe-
zji, w barwy i tony bogatą ziemię
naszą Kresową.

„Obcowanie z dziką przyrodą i
iwianie jej piękna — mówi J.

ismond —- oto najwyższa z łowiec-
kich rozkoszy”. Z takiego wychodzi
założenia B. Świętorzecki, gdy kreśli
swą notatkę „O sentymencie my-
šliwskkim“, na takiem stanowisku
stoi L. Pac - Pomernacki w swym
„Szkicu do monografji pardwy“, ta-
kiej hołduje zasadzie i autor notatki
o ginącym u nas zabytku przyrod
rysiu, — nie mówiąc już o RZ
anym w kniei Włodzimierzu Kor-

saku („Wspomnienią o jednorożcu').
W. szereęgn utworów, w omawianej

książki - albumu

Wschodnie “
książce zawartych, na specjalne pod
kreślenie zasługuje nowela J. Woy-
niłowicza „Kontrasty“, oddająca bez
graniczną tęsknotę Tomasza z Zapo-
la za utraconą nie z jego winy: ogco-
wizną. — Miłą, aczkolwiek w dużej
mierze anachroniczną, jest opowieść
WI. Zabiełły o gościnności kresowej,
która, co prawda, do wyjątków dziś
się zalicza w konsekwencji procesu
przechodzenia polskich dworków w
perwenjuszowskie ręce wszelkiego
rodzaju spekulantów i aierzystów,
nic wspólnegonie mających z trady-
cjami dawnego autoramentu ziemiań
stwa. — Wspomnienia St. Wańko-
wicza i M. Pawlikowskiego, tudzież
artykuły z zakresu techniki łowiec-
kiej, uzupełniają działliteracki„My-
ślistwa Wschodniego”.
Artystyczną wartość książki pod-

noszą liczne ilustracje, z pośród któ-
rych rzucają się w oczy zdjęcia foto-
graficzne Wł. Korsaka. Warto się
im przyjrzeć pokrótce. Dziki, pier-
wotny,  małodostępny  matecznik,
jakby żywcem z „Pana Tadeusza”
przeniesiony. (str. 3). Rzucona wśród
melancholijnych błot i moczarów
'wąska kładka, prowadząca do miej-|
sca wiosennej pieśni głuszcowej
(str. 4). — Grobla z okrągiaków po-
przez chłodny, milczący, mgłą świtu
osnuty las ma mokradłach, w kie-
runku tokowiska, gdzie na wysokiej
o suchych konarach sosnie, zaryso-
wuje się na tle półmroku sylwetka
królewskiego ptaka (str. 5 i 34). —
Nie odarte jeszcze przez człowieka

z oprawy leśnej, trzciną i szuwarami
obramowane, senne i zadumane je-

|ziora, na pierwszy rzut okapod
|wzgiędem pejzażowym mało pocią-

igające, a jjednak ileż nieuchwytnego,
niedającego się określić uroku w so-
bie kryjące (str. 13, 15 i 16). — Z du-
żym sentymentem odmalowane ob-
razki, przedstawiające posępnie dzi-
kie, beznadziejne pustynne mszarne
moczary i lękiem przejmiujące trzę-
sawiska zdradzieckie: niska suchot-
nicza sosnina o uschłych tu i ówdzie
gałązkach, wyciągające ku niebu
martwe ramiona szkielety dawno
obumarłych drzew, bagiennemi tra-
wami i chudemi krzewami upstrzone
kępy mchu śród ginącego w mglistej
dali bezmiaru błot, dla łosia jeno do-
stępnych, unoszący się mad bagni-
stym uroczyskiem nastrój samotno-
ści i zalegająca te pustkowia cisza
bezdenna — wszystko to się stapia
„w jedną melodję głębokiej melan-
| cholji, w jedną nutę głębokiej tęskno
ty (str. 16, 26 i 35). Nieco mniej za-
sępiony wyraz mszarnych przestrze-
ni Wileńszczyzny  odźwierciadlają
obrazki, gdzie beznadziejną mono-
tonję ożywiają krzewy bażyny, któ-
rej granatowe jagody służą za ulu-
biony pokarm _ białoskrzydłych
pardw — rzadkich w Polsce ptaków
(str. 37 i 39).

„Przyroda jest piękna wówiczas,
mówi Ruskin, — gdy jest dziewiczą,
przestaje być samą sobą zchwilą,

gdy wpływ jakiś plami i paczy jej
dziewictwo”, to znaczy, gdy zabor-
czość ludzika swe piętno na niej wy-
ciśnie, gdy ignorancja człowieka
próbuje modyfikować i „uszlachet-
niać” niepojętą logiką natury stwo-
rzone jej dzieło. Poza dziedziną,

gdzie przyroda własnemi li tylko rzą
dzi się sprawami, gdzie gospodaruje
bez udziału i pomocy człowieka,
próżnoby szukać prawdziwego pięk-

puszczom polanek, wprawdzie dziat-
wą leśną tu i ówdzie porosłych; —
las, jako efekt krajobrazowy, coraz
bardziej ponurego nabrał wyrazu.
Mała dygresja — Stany Zjednoczonena! Zarówno smuiny, monotonny, O
Ameryki, kraj zmaterjalizowany ijednogatunkowym drzewostanie bór,

sosnowy, w którym drzewa są w hołdujący dolarowi, zdobywają się

rzędy sadzone, jak i sprofanowanyna ofiary, by zachować pierwotne

ręką ludziką, na teren spekulacji do- | piękno i zabytki przyrody „A u mas?

chodowych przekształcony, las mie-, U nas, w Polsce — pisze B. Święto-

szany, mie dają efektów piękna, nie'rzecki — „coraz mniej terenów, w
stanowią nastrojowego fragmentu których zaborczość ludzka nie zdą-

natury, nie wyzwalają emocji este- żyła zniszczyć prawdziwegopiękna

tycznych. Aikcentów niesamowitego
piękna szukać mależy wdzikichi
mrocznych ostępach, w ciemnych,
jak noc wieczysta, gąszczach leś-
nych, do których nie wdarła się je-!

| pierwotnej, dzikiej przyrody”... |

lież wdzięku mają ilustracje, od-
į twarzające fragmenty kniei, jej praw
jdę, jej tajniki, jej rzecby można, du-
iszę. Oto bezpretensjonalny, lecz jak-

szcze niszczycielka działałność czło-| żę swojski widoczek z grążonych

wieka, w sercu tajemniczej kniei,
gdzie spokój i cisza przedziwny jakiś
posiadają majestat, wśród ciągną-

 

w zadumie naszych lasów kreso-
: oszroniony, biało śpiący, trud-

leśny, —
cych się w bezkres sinych lasów, | a) „jo ZApia B S ооа

gdzie „szumią drzewa w różne jęki, | otulona drożyna, i na niej badający

w różne tony, a każdy liść inaczej otoczenie zając. — W innem znów

śpiewa”, zacisznej świątyni Wielkiej miejscu pełen subtelności obrazek,

pie ienie i nieprzebrane bo-
gactwo tematów a zwykły śmiertel-
nik ukojenie i wytchnienie od trują-
cej atmosfery otaczającej gorze- |
czywistości. — Lasów takich coraz|
mniej u nas: posłuszna nakazom pro-|
wadzonej bez myśli o jutrze $osj
darki człowieka siekićra polska co-
raz dalej i i
zerne szczątki dawnej chwały puszcz
naszych, czymi spustoszenie w bo-
gactwie narodowem, niczem huragan
o niezwykłej sile, nie
drzew, co nigdy i przed nikim swych
koron nie uchylały... Coraz więcej
natomiast świecących wśród lasów |
wyciersk, coraz więcej wydartych|

 

głębiej wgryza się w mi-|

Matki - Przyrody, skąd artystaczer: | przedsta iający biały zimowy ostęp

puszczy, przez który ostrożnie po
puchach śnieżnych przebija się wy-
straszona sarna. —  Gdzieindziej
ciemna gęstwina dzikich zagajników,
cisza i pustka, przerywane od czasu
do czasu złowrogim krzykiem prze-

PO” |latującego ponad lasem kruka i о-
becnością w gąszczach leśnych głod-
nego wilka lub wiecznie iżarłoczne-
go rysia (str. 6, 18, 21 i 45). Tak się
przedstawia w ogólnych zarysach
piękno terenów łowieckich, odtwo-
rzone w książce „Myślistwo Wischo-
dnie''.

4
Dr. Wacław Odyniec.
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POLITYKA
ZAGRANICZNA

I SPOŁECZEŃSTWO
Nad Europą zbierają się coraz gro-

Źniejsze chmury, niosące w swem ło-
nie wszelkie możliwości, Nie chcemy
bynajmniej przesadzać niebezpieczeń-

stwa wojny „jakie tkwi w zatargu wło-

sko - angielskim; trzeba jednakowoż

powiedzieć, że dzień 12 grudnia może

się stać punktem wyjścia dla wszel-

kich możliwości.

Nafta jest niezbędna w wojnie

współczesnej. Bez niej nie może po-
prostu żyć zmotoryzowana armia,

zwłaszcza w kraju pozbawionym ko-
lei żelaznych. Bez niej niegmogą speł-
nić swego zadania aczolty, które

stały się potężnym czynnikiem walki.

Gdyby Włochom zabrakło nafty w
Abisynji, musieliby przerwać akcję

wojenną, gdyby tej nafty mieli mało,

musieliby poświęcić na rzecz wojny ©

wiele więcej ludzi. Słusznie przeto

muszą oni uważać zakaz dowozu nafty

dc Włoch za krok jawnie nieprzyja-

cielski. Trudno bowiem człowiekowi
ze zdrowemi zmysłami zrozumieć, jak

można pogodzić podobne uderzenie

sztyletem w plecy narodu z oświad-
czynami przyjaźni,

Tylko umysły zdeprawowane meto-
dami purytańskiej Genewy mogą u-
trzymywać, że sankcje gospodarcze

nie są działaniem przeciw Włochom,

jeśli za nie naród włoski zapłacić ma

ofiarą z tysięcy czy dziesiątków ty-

sięcy swej najlepszej młodzieży!

Wystarczy trochę się zastanowić
nad temi sprawami, wystarczy mieć

trochę wyobraźni, by zrozumieć, że

akcja sankcyjna jest brzemienna woj-

ną; zaostrzenie jej niesie wpróst groź-

bę rychłego zatargu zbrojnego...

Przypuszczamy, że do tej wojny nie
dojdzie. Mimo to nie zaszkodzi się
zastanowić nad tem, jakie byłyby jej

następstwa dla nas. Wojna włosko-

angielska rozwinęłaby się prawdopo-

dobnie w wojnę europejską, a w ta-

kim wypadku byłaby w nią wciągnię-
%а i Polska. Niech szanowny Czytel-
nik zechce nad tem podumać, niech
sobie dobrze wyobrazi, co zawiera w

sobie słowo wojna, niech zrozumie,

coby to był za przewrót w naszem
całem życiu, co za niebezpieczeństwo
dla Polski! Nie obawiamy się wojny,

sądzimy, że naród polski musi się do
niej przygotowywać, że młode poko-

lenia polskie muszą być wychowywa-
ne w przeświadczeniu, że wojna jest

koniecznością, zła czy dobra — jest
nieunikniona, jak zjawiska w przyro-

' dzie. Lecz z tego nie wynika wcale,
by należało lekkomyślnie dać się

pociągać fatalizmowi biegu wydarzeń,
Od tego, by państwo od wojny uchro-

nić, lub też dopuścić do wojny w
chwili najodpowiedniejszej jest — po-
lityka zagrani-zna, I į

Chwila obecna nadaje się doskona-

le do tego, by nieomal doświadczalnie
wykazać, jak wielką wagę dla narodu
ma polityka zagraniczna. Od niej za-
leżeć może to, czy naród będzie mu-
siał wysłać swych synów na plac bo-
ju, czy też nie?! A wojna, toż to prze-

cia nie drobnostka — to zupełne za-
burzenie życia gospodarczego i spo-
łecznego, to ofiara z krwi najlepszej
narodu. Spójrzmy tym faktom prosto
w oczy i postawmy sobie dwa pyta-
nia: Czy ; st rzeczą dopusz.zalną, by
działanie, które może decydować o

wojnie i pokoju, od którego tedy tak

wiele zależy, za które społeczeństwo
płacić będzie musiało żywą krwią i

swem mieniem, może się odbywać po-

za świadomością tego społeczeństwa?

Czy społeczeństwo polskie wie, jaką
po. cję zajmuje polityka polska na-

prawdę (po. a formalistycznym stosun-
kiem do instytucji genewskiej i jej po-

stanowień) wobec istniejącego zatargu

włosko - angielskiego i wobec możli-

wości, jakien.i zatarg ten jest brze-

mienny? Odpowiedz sobie Czytelni-

ku na to pytanie i wyprowadź wnioski
s tych odpowiedzil

Na wiosnę 1934 r. rozegrała się w
Sejmie gorąca walka między rządem
a opozycją — o nową ustawę spół-
dzielczą. Opozycja walkę przegrała,
posłowie BB. poparli ślepo, jak za-
wsze, stanowisko rządu. W dniu 27
czerwca 1934 r, nowa ustawa weszła
w życie.
Cóż było jej celem? Szło 0 rzecz

bardzo prostą: poszczególne związki
rewizyjne, różniące się metodami pra-
cy między sobą, nie chciały się połą-
czyć w jeden związek wspólny dobro-
wolnie. Rząd naciskał bezskutecznie,
Ówczesny wiceminister skarbu, Leon
Kozłowski, na posłuchaniu delegatów
związków małopolskich i zachodnich,
bił pięściami w stół i groził opornym
konsekwencjami. A gdy groźby nie
pomogły, rząd przeprowadził przez
ciała ustawodawcze taką zmianę usta-
wy o spółdzielniach, która wszystkie
spółdzielnie i wszystkie związki re-
wizyjne oddała rządowi na łaskę i nie-
łaskę. Od swobodnej oceny ministra
skarbu zależy np. przyznanie prawa
rewizji jednemu związkowi, a odmó-
wienie tego prawa drugiemu, Ustawa
rozszerzyła zakres kompetencyj mini-
stra skarbu i jego organów: prezesa i
rady spółdzielczej.
Rok i parę miesięcy życia nowej u-

stawy spółdzielczej zmieniły do grun-
tu oblicze organizacyjne polskiej
spółdzielczości. Pod przymusem po-
łączono organizacje poznańskie i ma-
łopolskie, pracujące na odmiennych
zasadach, w jeden związek. Scentrali-
zowano wszystkie dyspozycje w War-
szawie, Uratowały i ocaliły swój do-
robek organizacyjny tylko związki na-
rodowościowe niepolskie, a więc u-

kraińskie, żydowskie i niemieckie.
Działały tu wpływy polityczne, które
potem wypłynęły i na forum publicz-
ne przy wyborach do Sejmu 1935 r.
Polskie związki uległy bezapelacyjnie

1934 kryzys gospodarczy w Czecho-
słowacji słabnie coraz bardziej. Wpra-
wdzie barometr konjunktury — ruch
budowlany, wykazuje jeszcze depre-
sje, ale rozwój przemysłu, wzrost eks-
por'u, dochodów skarbu państwa
płynności rynku pieniężnego. dalej
obniżki stopy procentowej, zwyżka
kursów papierów państwowych i ak-
cyj przedsiębiorstw prywatnych, tu-
dzież stałe, choć bardzo powolne to-
pnienie armji bezrobotnych są zjawi-
skami, dowodzącemi, że wielka fala
przesilenia już się przewaliła. Dla
ilustracji przytaczamy kilka liczb,

W/ r. 1933 w handlu zagranicznym
wywóz wynosił 5.922,4 miljonów ko-
ron; ujemny bilans handlowy wyrażał
się cyfrą 202,3 miljonów. W roku na-
siępnym Czechosłowacy wywieźli wy-
robów za 7.296,3 koron, osiągając bi-
lans dodatni w kwocie 889,9 milj, ko-
ron, (Dodajmy nawiasem, iż cyfry ©-
brotu handlowego z Polską przedsta-
wiają się następująco: w r. 1933 przy
wóz z Polski — 190 milj., koron, wy-
wóz do Polski — 157,3 milj, koron,
bilans ujemny — 32,7 milj. k.; w r.
1934 przywóz z Polski 234,3 milj. k.,
wywóz do Polski 139,2 milj, k., a bi-
lens ujemny — 95,1 milj, koron), Licz-
ba bezrobotnych sięgała: w końcu r.
1933 — 779.987, u schyłku r. 1934 —
155.149, zaś w roku bieżącym przecię-
tnie około 700.000 ludzi.

Pomyślne' te objawy przypisać
trzeba poczęści ustawodawstwu go-
spodarczo - politycznemu, wypływa-
jącemu z trafnego wyczucia ducha i
potrzeb czasu. Tak, naprzykład, u-
stawą z dn. 17 lutego 1934 zmniejszo-
no o 16 i dwie trzecie proc, zawartość
złota w koronie bezpośrednio w celu
zrównania zbyt wysokiego kursu za-
granicznego tej jednostki monetarnej z
je efektywną siłą kupna w kruju, po-
średnio zaś celem ożywienia eksportu:
zawarto szereg umów handlowych;

wprowadzono monopol zbożowy, aby
uchronić rolników przed stratami; za-

łożono „Instytut redyskontowy i lom-
bardowy”, który udziela instytucjom

finansowym kredytu krótkotermino- wego za zabezpieczeniem, oraz rozta-

| cza opiekę nad rynkiem papierów pań-

siwowych i t. d.
| Zarządzenia trzeba było poprzeć о-
* czyv'išcie planową i oszczędną gospo-

darką. O jej światłach i cieniach mó-

wi nam preliminarz nowego budżetu

państwowego (na r. 1936), rozpatry-

wany przez parlsment od 14 listopada.

M preliminarzu rubryka dochodów :

 
Nie ulega wątpliwości, że od roku ,

| 48.276.000 koron od tejże rubryki w;

 

„zgleichschaltowaniu”, a dotychczaso-
wi ich działacze zostali zdziesiątkowa-
ni. Rewidenci nowych związków mu-
szą być zatwierdzeni przez prezesa
rady spółdzielczej, którym jest urzęd-
nik ministerstwa skarbu,
Nowe związki rozpoczęły swoją

działalność na wiosnę r. 1935.
Tymczasem okazało się, że nowa

ustawa o spółdzielniach wymaga w
wielu punktach — przeróbki, Tak się
jakoś dziwnie złożyło, że w 3 dni po
wejściu w życie ustawy o spółdziel-
niach, wszedł również w życie nowy
kodeks handlowy, a potem prawo o u-
padłościach i o postępowaniu układo-
wem. Przy uchwalaniu ustawy o spół-
dzielniach w marcu 1934 r. zapomnia-
no o tych ustawach, już* wówczas
znahych i ogłaszanych, i nie uzgodnio-
no przepisów ustawy o spółdzielniach
z przepisami tych ustaw. Ten błąd
trzeba teraz naprawić. A przy tej spo-
sobności załatwić i inne problemy,
Dnia 6 grudnia b. r. zbiera się pań-

stwowa rada spółdzielcza, aby ustalić
tekst nowej ustawy o spółdzielniach.
W drugiej połowie listopada prezes
rady, K. Pomijalski, rozesłał opraco-
wanyprojekt czynnikomzainteresowa-
nym i ekspertom, dając im zaledwie
kilka dni czasu na opracowanie uwag
i poprawek. Jest to stara metoda sa-
nacyjna, Pali się! Nowa ustawa musi
byc uchwalona zaraz. nagle! I oczy-
wiście — byle jak! Wszak pełnomoc-
nictwa dekretowe wygasną już za 6
tygodni!
Nie sądzimy, aby zagadnienie spół:

dzielczości było sprawą tak drobną i
małoznaczącą, iżby można je było roz-
patrywać na kolanie i decydować o
niem tylko w gabinetach urzędo-
wych, przy stołach „,zielonem suknem
pokrytych. Dlatego zabieramy dziś
głos Stawiamy trzy żądania:

1) aby nowa ustawa była należy-  

 

(Od własnego korespondenta)

(8.033.531.000 koron) jest wyższa o,

budżecie na rok bieżący, a pozycja

wydatków (8.032.195.900 koron) prze-

rasta o 48.897.000 koron wydatki, u-

stalone budżetowo na rok obecny.

Wedle powszechnej opinii, prelimi-
narz jest „napięty”, potraktowany —

jeśli chodzi o wpływy — optymistycz-

nie. Budżet na r. 1935 przewidział
wpływy z podatków (za 3 kwartały)
na 4.764 miljony koron, podczas gdy

do kas państwowych wpłynęły na

czysto w tym okresie czasu tylko
3.662 miljony koron, Państwowy mo-

nopol tytoniowy miał wpłacić w ciągu
3 kwartałów r. b. 990 milionów koron,

a wpłacił jedynie 863 miljony. Ponadto
na wzrost dochodów w roku 1934 zło-

żyło się wiele JYBOCNE okolicz-

ności gospodarczych, nad któremi roz-

wodzić się tu nie będziemy, ale które
nie zaszły w tym roku, ani nie zajdą

w przyszłym. Z drugiej strony wydatki

państwa pod naporem konieczności
ek trzeba było powiększyć.

14-miesięczny okres czynnej służby

wojskowej przedłużono do 2 lat, samo

tedy ministerstwo obrony narodowej
musi dysponować kwotą o 48 miljo-

nów koron wyższą ,od dotychczasowej

(1.280 milj. k.). To też minister skar-

bu, p. Trapl, wnosząc projekt budżetu

do Izby nie taił, że trzeba się liczyć

ze zwiększeniem niedoboru, W latach

1930-33 dosięgnął on kwoty zgėrą 4,5

miljarda koron, a rok bieżący, wedle

przewidywań referenta generalnego

budżetu, posła Remesza, zwiększy go

o 1.300 miljonów,
Temniemniej pamiętać należy, że

państwo pokryło niedobór pożyczka-
mi (w wysokości 5,5 miljarda koron), a

w przyszłości najbliższej zamierza so-

bie radzić przez ożywienie całego go-
spodarstwa narodowego, pieczę nad
gospodarstwem prywatnem, dbałość o

jego rozkwit, tudzież przez czuwanie
nad udoskonaleniem produkcji i wyro-

bów, a tą drogą nad zwiększeniem

eksportu. Zapowiada nadto, że będzie
dbało o wyszukanie nowych rynków
zbytu, o rozwój rynku pieniężnego,

zniży znowu stopy procentowei t.d.

— „Wszelkie wysiłki o równowagę

państwową byłyby daremne — stwier-

dził min. Trapl, przedkładając budżet

Sejmowi — gdyby nie miały zdrowe-
go podkładu w gospodarstwie naro-
dowem. Okres pięcioletniego kryzysu

poddał gospoda”stwo nasze ciężkiej

próbie, Wychodzimy z niej osłabieni,

ale nie pokonani.Solidarność woli spo-  łecznej z twardą pracą wszystkich

Zapowiedź zmiany ustawy o spółdzielniach
cie przeprowadzona i uzgodniona w
szeregach spółdzielców;

2) aby poszła normalną drogą u-
stawową, a nie dekretową;

3) aby przywróciła samorząd spół-
dzielczości, a ingerencję rządu ogra-
niczyła wyłącznie do nadzoru.

Przygotowany w ministerstwie skar-

bu projekt nowej ustawy nie odpowia-

da tym warunkom. Projektodawcy

ulegają jeszcze sugestjom staromod-

nym „pracy dla społeczeństwa bez

społeczeństwa”. Metody te nawet o-
becny rząd, a w szczególności obecny
minister skarbu uznał za złe i przesta-
rzałe. Widocznie „nowy duch* nie do-

tarł jeszcze „albo nie znalazł podatne-

go gruntu wśród otoczenia p. min.

Kwiatkowskiego, skoro jego organ

wykonawczy, jakim jest prezes rady

spółdzielczej, występuje z projektem, |

będącym typowym okazem nastawie-

nia etatystycznego i jaskrawym przy-

kładem zachłanności biurokracji. Spół-

dzielnia ma być tam, gdzie jej każą, i
o takim zakresie pracy, na jaki jej po-
zwolą. Inaczej — założyć jej nie wol-

no Inaczej — może być rozwiązana i
zlikwidowana. Członkami państwowej

rady spółdzielczej będą ci, których mi-

nister skarbu mianuje. Rewidentów
za'wierdza minister, względnie jego u-
rzędnik, prezes rady. Prawa rewizji
przyznaje minister. Kontrolę nad całą

spółdzielczością sprawuje minister. I
tak bez końca. Oto myśl przewodnia
projektu, Smok jest głodny i nienasy-

cony — pożarłby wszystko, co  ist-

nie'e.., в ;

Czy nie czas zawrócić?

Zyskałby na tem rząd. Zyska pań:
stwo. Zyskają spółdzielnie, A smoko-
wi, skoro głodny, trzeba dostarczyć
odpowiednią ilość siarki i wody. Mo-
że pęknie...

M. N.

gospodarstwa narodowego i prywatnego
Praga, 28 listopada.

czynników, które nam pomogły prze-

zwyciężyć najgorsze, doprowadzi nas

do veunięcia ostatnich przeszkód na
drodze do usunięcia ostatecznej kon-

sol:dacji gospodarczej państwa nasze-

ol”
+ Znajomošė charakteru narodowego

Czechów i Słowaków skłania nas do

przekonania, że słowa p. Trapla nie
zostały rzucone w próżnię,

W. M.
—н

Pułkownicy a rząd
„Pułkownicy” nie tracą nadziei, że

uda im się wrócić do władzy. Liczą
na to, że rząd p. Kościałkowskiego
potknie się na trudnościach gospodar-
czych i że wiatr niezadowolenia ogól-
nego nadmie znowu ich żagle. Jest w
tych rachubach wiele naiwności, je-

dnak one istnieją. P. Singer, sprawo-
zdawca pism żydowskich, zwraca uwa-
gę na dziwny stosunek do obecnego
rządu:

„Pułkownicy chwalą się, że nie od-
chodzą wcale, że stoją na czele wszyst-
kich gałęzi administracji, że przy naj-
bliższej nominacji 9-ciu wojewodów, wie-
lu z nich stanie na czele województw,

I w dalszym ciągu trwa ten stan rze-
czy, że obóz rządowy ma kilka pismrząd
natomiast nie dysponuje ani jednym or-
ganem prasowym, Istny deszcz dekretów
spada z gabinetu ministerjalnego. Zda-
wałoby się, że każdy dekret odpowiada
poglądom b. ministra skarbu Matuszew-
skiego, że zgadza się z programem puł-
kowników, a jednak ani słowa nie można
wyczytać w „Gazecie Polskiej” na popar-
cie wszystkich tych rozporządzeń.
Rok temu każde rozporządzenie rządu

bywało komentowane i uzasadniane w

„Gazecie Polskiej”. Dziś pojawiają się
tam zamiast artykułów wstępnych kores-
pondencje zagraniczne”,

Uwaga jest trafna. Rząd prowadzi
kampanję o uzdrowienie budżetu i o
obniżkę cen, a prasa sanacyjna nie po- '
piera go ani jednym artykułem. Zacho-
wuje się zimno, przygląda się całej ak-
cji niemal obojętnie, W takiej sytuacji
nie znajdował się dotąd żaden rząd
sanacyjny, A przecież ta prasa ma wo-
bec tego rządu jakieś zobowiązania...

P. Kościałkowski apelował do pra
cy. Jednak główny jego apel powi-
nienby być skierowany do prasy „pro-
rządowej.
Być może, że w związku z tą nie-

zwykłą sytuacją rozeszły się pogłoski
© zamierzonem założeniu nowego
pisma sanacyjnego w Warszawie, "R

 

PRZEGLĄD PRASY
ŻYDZI

ZA SANATO-CENTROLEWEM |

Mamy wrażenie, że zupełnie niepo«
trzebnie žydowski „Nasz Przegląd“
troszczy się o sojuszników dla sanacjis
Nikt się obozowi pomajowemu 7 50
juszem nie narzuca i żadnego a mba*
rasde richeese w wyborze przy<
jaciół-obóz ten nie odczuwa. „Nasz
Przegląd' myśli jednak х przeraže-
niem o możliwości udziału w rządach
„endecji* wraz z dzisiejszą grupą rząe
dzącą. Przestrzega sanację, że winna
wybrać

„przedstawicieli określonych warstw, niej
zaś partje omnibusowe, które naprawdę nie
kogo nie reprezentują. Cóż więc da Rządowf

pomoc Endecji, która właśnie nie ma pro«
gramu i nie reprezentuje żadnej okres.unef

warstwy?” i

„Poważniejszą podporą — pisze dalej:
„Nasz Przegląd” — są już ludowcy... Jeżeli

pozatem uda się pozyskać choćby umiarkos

waną grupę pracowniczą, robotniczą, oras

postępowy odłam mieszczaństwa, to będzie

to już poważne oparcie w społeczeństwie

Wtedy wypadnie oczywiście opracować noe

wy program, zwłaszcza ekonomiczny, a ©
ile program ten skutecznie zaradzi kryzye

sowi, to grupa rządząca będzie mogła mieć

świadomość, że nawiązała kontakt ze spos-

łeczeństwem”.

A więc byłby to — jak zaznaczają
narodowe „Nowe Wiadomości” — ów.
sanato - ćentrolew, o którym tyle o
statnio pisano, koncepcją,  któs
ra  odpowiadałaby interesom žy=
dostwa. Chroniłby on Żydów przed
antysemityzmem i odsuwał Obóz Na«-
rodowy od władzy.

Ale czy polskie grupy centrowe 4.
lewicowe zechcą z: rolę gwardji 0+
chronnej Żydów? Byłoby to z ich stro«
ny samobójstwem, Coraz mniej Żydzł
będą znajdować przyjaciół i sojuszni«
ków. Najpewniejszymi są dotąd kon<
serwatyści į socjaliści, Zwłaszcza.
pierwsi.

KUPIECTWO POLSKIE MILCZY...

O zjeździe kupiectwa polskiego w'
Krakowie i jego rezolucjach zamiesz<
cza kilka słusznych uwag „Kurjer Po«
znański', Zjazd krakowski był zja«
zdem  kupiectwa chrześcijańskiego,
polskiego. ;

„l ani słowa na zjeździe o — Žydach i a
żydowskim handlu, stanowiącym: największą

plagę polskiego i chrześcijańskiego kupiee
ctwa. Delegat z Poznania, poseł Sikorski,
mówił o cenzusie w handlu. Temat prosił się
o charakterystykę żydowskiej etyki. P. Sie

korski mówił tak fachowo i rzeczowo, że

zyskał uznanie w żydowskim „Nowym Dzien=
niku” (wtorek, 26 listopada]. Przez usta iega
nie przeszedł ani razu wyraz: Żyd. Delegat
Katowic, p. Chorąży, jeden jedyny użył słoe

wa „handel anonimowv". Sala, inaczej od

organizatorów i referentów nastrojona, za

reagowała z miejsca: powiedz Pan „handeł

żydowski”, nie wstydź się, powiedz: żyd! Od

s:clu prezydjalnego szybk> uspokojono ten

cr.ch sail

Zjazd kipiectwę  chrześciiańsziego nie

speinił w najmniejszej miez: nadzies. da

niegc przywiązywanychł Nie nakreślił żae.

drugo planu odżydzenia handlu, wzmocniee.
nia żywiołu polskiego ‹

Gdzie panuje duch sanacji, tam nie
może być mowy o chęci walki z ży«
dowskim zalewem. Trzeba najpierw 0*
trząsnąć się z atmosfery bierności i 0a
portunizmu, jaką wniosła sanacja w o*
środki naszej pracy społecznej, to jest
dziś pierwszy warunek każdej pożye
tecznej działalności zbiorowej. Trzeba
z uznaniem podnieść, że poza zażya
dzoną adwokaturą Małopolski, adwo=
katura w innych częściach kraju wye
zwoliła się z pod tych szkodliwych
wpływów. Niestety, organizatorzy
kupiectwa polskiego, więcej pod wpłya
wem strachu, niż przekonania, trzy<
mają się jeszcze sanacji, a przez to
i Żydów.

Przeciw sposobowi organizowania
kongresu krakowskiego i narzucania
prośramu bez porozumienia się z or
$anizacjami, wchodzącemi w skład
Rady Naczelnej Kupiectwa Polskieso
zaprotestowało Stowarzyszenie Kup-
ców Chrześcijan w Poznaniu. Stowa-
rzyszenie to nie było poinformowane
o kierunku prac Naczelnej Rady,

    

    

 

   

   

Najpoczytniejszy tygodnik, poświęco-
my kulturze twórczości polskiej
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Wstrzymają sie od płacenia
do czasu obniżki opłat akademickich

(x) Lwowska młodzież akademicka

bierze. jak już pisaliśmy, żywy udział

w ogólnopolskiej akcji. mającej na ce-

- du uzyskanie obniżki wygórowanych

opłat uczelnianych. M. in. delegaci tej

młodzieży interwenjowali w Minister-
stwie, W. R. i O. P. i na skutek tej in-

terwencji ukazało się wiadome rozpo

* rządzenie o rozłożeniu opłat na ratyi

o możliwych ulgach w płaceniu kar -

nysh taks,

We Lwowie jednak panuje wśród

młodzieży akademickiej opinja, że za-

rządzenie ministerstwa kwestji nie roz-

_ wiązuje i że winna koniecznie nastąpić

obniżka opłat.
W związku z tem odbyły się w ub. |

sobotę dwa zebrania. Młodzież uniwer.

sytecka zebrała się w sali Czytelni A- |

kademickiej przy ul. Łozińskiego. przy
czem nastrój zebrania był wybitnie an-
tyopłatowy. Przemawiali pp. Skubiej-

ski i prezes Bratniej Pomocy Stud. U.

- М. K. Rubin. Obecny. na zebraniu p.

rektor Czekanowski wskazywał na ul-

gi przyznane przez ministerstwo, spot-

" kał się jednak ze zdaniem, że s>złoże-

nie opłat na raty leży w interesie nie
" młodzieży, lecz ministerstwa.
W rezultacie zebrani uchwalili rezo- |

"lucje, domagające się odebrania Tow.

© Przyjaciół Młodzieży Akad. fundu-

| szów z opłat i przekazania tych fundu-

„szów Senatom akademickim. Dalej do-

 

Kradzież drogich win
W sądzie grodzkim, oddział VII od-

" była się ciekawa rozprawa karna prze-
ciwko Zygmuntowi Sierzińskiemu, który

' na stanowisku kierownika piwnicy win
"w firmie „B-cia Pakulscy“, dopuszczał
" się systematycznej kradzieży drogich
win. Kradzież odbywała się w warun-

„ kach wyątkowej bezożelności sprawcy,
- który bądź sam wynosił paczki z butel-

* domu przy ul. Krochmalnej,

kami win, bądź wysyłał je do rozmai-
tych osób, swoich znaromych, a nieraz

- wydawał wina ludziom, którzy na jego
polecenie zgłaszali się do piwnic firmo-
wych przy ul. Krochmałnej 22,

Siemiński, jako „kiper* odznaczał się
dużem znawstwem wim, i przeważnie
gustował w omszałych butlach węśrzy-
ma. Po ujawnieniu nadużyć, firma wyda-
liła go z miejsca i wytoczyła oskarżenie
o kradzież, Siemiński starał się wykrę-
cać na rozprawie, sprowadzając licznych
świadków, lecz niektóre osoby stwier-
ziły wręcz, że namawiał je, do mówie-

mia nieprawdy „aby go ratowali". Та-
kim świadkiem była m. in. dozorczyni

u której
* Siemiński zostawiał paczki, pochodzące
z piwnic lirmowych.
* Prawdziwą sensacją na rozprawie, by-

|lły zeznania wyższego urzędnika izby
' skarbowej grodzkiej w Warszawie, Fr.
Zaidlera, któremu rzecznik firmy, adw.

__ Wł Sobolkowski zadał pytanie:
— Dlaczego pan tak silnie broni о-

skarżonego o pospolitą kradzież?

Świadek: — Bo on jest jedynym fila-
rem, na którym zbudowane jest oskar-
żenie władzy skarbowej przeciwko fir-
mie „B-cia Pakulscy“ o przekroczenia
porządkowe... (Dowodzi to, że Siemiński
po wydaleniu z posady za kradzież, sta-
rał się szkodzić firmie na innym tere-
nie). :
Sąd grodzki, uznając, że wina Siemiń-

skiego jest udowodniona, skazał go na
4 mies. aresztu, a podkreślając w moty-
wach wyroku, że obrał złośliwą metodę

. obrony, kary tej mu nie zawiesił,

 

Kiermasz kuniec

 

(Od własnego korespondenta)

magano się zniesienia obozów przyspo.

sobienia gospodarczego oraz obniżki 0-

płat do poziomu z lat dawnych. Rów-

nocześnie zebrani uchwalili wstrzymać
się od płacenia opłat do czasu uwzględ

nienia postulatu obniżki. Wśród mło -

dzieży rozrzucono odpowiednie dekla-
racje, które są podpisywane.

Takie same uchwały zapadły na ze-

Lwów, 1 grudnia,

braniu młodzieży technickiej, które
odbyło się tego samego dnia wieczorem

w hallu Politechniki, Na zebraniu tem
przemawiali m. in. prezes Bratniej Po-

mocy p. Sędzik, p. Jerzy Macieliński i
kilku innych mówców.

Jak z tego widać, młodzież lwowska
postanowiła doprowadzić sprawę ob-
niżki opłat do końca.

 

Podejrzane listy
„Czarna ręka" na Uniwersytecie?

Wśród akademików na Uniwersytecie
krążą pogłoski o jakichś tajemniczych
listach, które otrzymali niektórzy z po-
śród profesorów. Listy zredagowane są
rzekomo w stylu „Czarnej ręki* I za.
wierają różne postulaty oraz pogróżki

Są to pomysty, godne ostatnich niepo-
czylalnych wyczynów komunistycznych.
Komuniści ło bowiem chwytają się

„dziwnych* sposobów, niesamowitych
„sensacyj”, reklamując swoją upadającą
ideę i topniejące szeregi „czerwonych to-
warzyszów*. Przykro, że takie niepo-

dobne do prawdy historje mogą emocjo
nować pewne koła akademickie, a jeszcze
bardziej przykro, że na podnieceniu, wy
nikłem na t'e poważnych zajść, żerują
podejrzani zwolennicy metod „czarnej
reki“.

Bunt... uczniów l-ei klasy
nie chcieli wybrać Żyda

Na terenie państwowego gimnazjum
im. Lelewela w Warszawie miał miejsce

charakterystycsny dla nasz *h stosunków

wypadek. Mirpowicie w klasie I-szej te
go gimnazjum odbywały się wybory do
samorządu klasowego. Wychowawca kla:
sy usiłował wpłynąć na dzieci w lym
kierunku, aby do samorządu wybrały
ucznia — żyda. Skutek był taki. że dzie
ci oświadczyły, że wolą nie mieć samo-

rządu, a żyda nie wybicrą.
Należy mieć poważne wątpliwości, czy

 

wychowywanie uczniów owej klasy od
dano we właściwe ręce. Juki wpływ na
młodzież może mieć n.uczyciel. który sto:
suje presję tum, gdzie w wypudku samo
rządu szkolnego. obowiązywać ma za
szda swobodnego wyboru kolegów. zasłu
gujących, zdaniem dzieci, na zaułanie?

Wskulo4 bunta dzieci sprawa została
skierowana lo decyzji dyrektora szkoły
Ciekawe. wedłeg jakich zasad będzie

rozstrzygnięta?

„1 kto abe .

Rozwój szybown'ctwa w stolicy
wydatnie popiera LO,P,P,

Nr.
 —

W ciągu ubieg.ego sezonu szybowco-
wego wyszkolono na koszt okręgu sto-
łecznego L. O. P. P. następującą ilość
osób:

do kat. „A” — 26
„B” — 19

w w o nC—9
Wyżej wymienione kategorje zostały

uzyskane w szkołach L. O. P. P. w Ku-
likowie k. Krzemieńca i Polichno — Piń-
czów. Część kandydatów odbywała
szkolenie wstępne na szybowisku w Mi-
łosnej, Jednocześnie obok akci, zmie-
rzającej do zwiększenia ilości pilotów
szybowcowych wśród m!'odzieży, zarząd
okręgu stołecznego L. O. P. P, zakupił
w roku bieżącym 3 szybowce szkolne ty-
pu „Wrona - bis” oraz 'eden szybowiec
treningowy „„Sroka”, przeznaczone dla

W dniu wczorajszym kancelarja cywil-

na Pana Prezydenta R. P. zakomuniko-
wała obrońcom skazanego na karę smier-

ci, bandyty Marjana Wyrębka, decyzję

Giowy Państwa w sprawie prosby O

DEI SET TSZT OREYTAJOCZOWOZYCZAIEOSE

Rada stanu średniego
Wśród chrześcijańskich kupców deta-

licznych oraz wśród chrześcijańskich

rzemieślników ujawniły się tendencje do

unifikacji i stworzenia rady stanu śre-

dniego, która byłaby reprezentantką
chrześcijańskiego kupiectwa i rzemiosła
Projekt ten obecnie jest dyskutowany,

przyczem ani rzemieślnicy, ani też kup-

cy nie są zbyt zadowoleni z zabiegów pos.

Snopczyńskiego ze Związku rzemieślni-

ków, który występuje w roli wielkiego

entuzjasty tego projektu, Czyżby pan

stanowisko? 
 

Przemysł hotelarski w Polsce
wykazuje jeszcze znaczne braki

Osganizujemy ciągle nówe imprezy, to | Niemczech spis w roku 1923 wykazał
prawda, — ale aby imprezy te istotnie

dawały nie tylko roztywkę ale i karzy-

ści gospodarcze, aby przyciągały i cudzo-
ziemców, na czem każdemu krajowi,

propagującemu turystykę zależy, trzeba

i warto zająć się stanem naszego hote-

larstwa.

Ciekawą statystykę przemysłu gospod-
niego w Polsce znajduwemy w nowej

książce M. Fularskiego „Zagadnienia

ruchu turystycznego”. Wedug ankiety z

r. 1929 ogólna liczba istniejących w Pol-

sce hoteli wynosiła około 1.700, rozpo-

rządzających olkoło 17.000 pokojów, oraz

około 1.200 pensjonatów, rozponządza-

jących 20.000 pokojów.

Wedlug -statystyk skarbowych w r.

1932 było w Polsce 4.031 przedsiębiorstw
hotelowych i wynajmu poksów umeblo-
wanych w łem. :

6 wykupujących świadectwa przemy-
słowe I kat, 578 — II kat., 2.032 — III,
1.415 — IV kat.

Jałx widzimy 85,5 proc. zakładów hote-
lowych, pensjonatowych, wynaimu poko-
jów umebjowanych —są to przedsiębior.

stwa małe III-ciej i IV kat. — dużych
przedsiębiorstw hotelowych ma modłę
zachodnią-europejską mamy zaledwie 6,

t j. niecałe 0,15 proc.

Fragmentaryczne dane o ilości łóżek
zawiera przewodnik hotęlowy naczelnej
organizaci polskiego przemysłu hotelo-
wego na rok 1934, zawierający spis 185
większych hoteli i pensjonatów w Pol-
sce, rozporządzająycch 8.414 pokojami i
ok. 12.000 łóżek.

Dla porównania przytoczymy, że w

wa detalicznego
został otwarly w Warszawie

- Wczoraj o godz. 10-ej nastąpiło uroczy-
ste otwarcie na Dynasach VII-go przed-
świątecznego kiermaszu kupiectwa, zor-
gamizowanego przeż centralny Związek
detaliczneśo kupiectwa chrześci'ańskie -
go. Aktu przecięcia wstęgi dokonał tym-
Czasowy prezydent miasta p. Starzyński,
który w odpowiedzi na przemówienie
przedstawiciela kupiectwa, zapowiedział
też współpracę władz miejskich z deta-
licznem kupiectwem w celu wytworzenia
silnego gospodarczo polskiego stanu śred
niego.
O godz. 12,30 odbył» się zakończenie

kursu  kupieckiegó, zorganizowanego
przez Związek dla samodzielnych kup-
ców. Świadectwa z ukończenia kursu 0-
trzymało 80 osób. Wreszcie w godzinach  popołudniowych wygłoszono referaty na

temat unowocześnienia form zakupów,
projektów ustaw. podatkowych oraz zna-
czenia zawodowej organizacji kupiec-
kie;
Kiermasz zwiedziły tłumy publiczności

Przy poszczególnych stoiskach panował
tłok. Szkoda jednak, że chociaż k'ermas2
zorganizowali kupcy chrześcijanie, repre-
zentowane tam były firmy żydowskie:
„Noblesse” (fabryka gilz, Warszawa, Za
menkofia 27), „Zdobnictwo“ (wł. Irma

Schmidt) i Lwowska fabryka czekolady

„Branka”. Wszystkie te trzy przedsię-

biorstwa są żydowskie.
Czyżby chciały one uchodzić za firmy

polskie?

|

|

 

42.782 hoteli oraz 46.916 pens/onatow
i pokoi umcehlowanych, z tego 290 hoteli
i 13 pensjonatów zatrudniających ponad
50 osób personelu, 7.499 i 2.045 pens'o-
natów zatrudniających od 5 — 50 osób
oraz 34,953 zatrudniających poniżej 50
osób. Liczba łóżek zakładów  zrzeszo-
nych w „Reichsyerband der deutschen
Hotels, Restaurants und verwandler Be-
triebe”, jednoczącego około 5000 człon-
ków — wynosiła 180.000, przyczem ogól-
ny szacunek urządzeń noclegowych na
cele turystyczne wynosił ok. 500.000 łó-
żek. Podobnie w Czechosłowaci liczba
przedsiębiorstw przemysłu gospodniego
wyńosiła ol. 36.000.
Jak widzimy w zestawieniu ze stosun-

kami zagranicznemi — Polska posiada
bardzo mało przedsiębiorstw przemysłu
gospodniego i niedostateczną prawdopo-
dóbnie (brak ścisłych danych) ilość łó-
żek na cele ruchu turystycznego,
Ciekawe zestawienie mie'skiego biura

kwaterupleowego w Poznaniu, urucho-
mionego na czas trwania| Powszechnej
Wystawy Krajowe! urządzeń noeledo-
wych, obliczonych na zaspokojenie po-
trzeb ruchu turystycznego, w związku

|z P. W. K. świadczy o niedostatecznym
rozwoju przemysłu gospodniego:

1) noclegi w hotelach i pensjonatach
1.700, 2) noclegi w mieszkaniach prywat+
nych 15.000, na kwaterach masowych,
w gmachach publicznych i lokalach or-
ganizacyj społ. 33.300. Razem 50.000.
Hotele i pensjonaty mogły zaspokoić

zaledwie 34 proc. potrzeb. noclegowych
w czasie trwania P. W. K. Niwet w o-
kresie wielkiej frekwencji wystawy, jest
to stosunek bardzo niepochlebnie świad-
czący © stanie posiadania przemysłu go-
spodniego w Polsce.
Potwierdzeniem tej tezy, które! wo-

bec braków materjałów statystycznych
nie możemy rozwinąć „ad oculos" jest
sprawozdanie Związku propagandy tury:
stycznej m. st. Warszawy za rok 1934,
w którem czytamy:

„Specjalnie ważną dla rozws'u ruchu
turystycnzego w Warszawie jest sprawa
pomieszczeń dla turystów. Miasto bo-
wiem, w przeciwieństwie do innych sto:
lic euroveiskich, w Polsce zaš — Kra
kowa i Bydgoszczy, nie posiada domu
wycieczkowego. Jedynie schronisko miej.
skie posiada tylko 60 łóżek, inte — to
nieliczne schroniska szkolne, przyjmu+
jące wyłącznie młodzież. Hotele war.
szawskie zaś, pomijając już wysokość
ćen, niemożliwych dla trzeciętnegó tury.
sty, przedstawia'ą w sumie możność roz-
lokowania zaledwie 1.500 osób.
W okresie letnim w czasie odbywa'ą-

cych się w Warszawie licznych zjazdów i

T kongresów, Związek zdołał częściowo

rozwiązać tę sprawę, rejestrując walne

poko'e prywatne, sprawdza'ąc je. dzieląc

na kategorje-i w ten sposób umożliwia

jąc około 3.000 osób stosunkowo tani

| kwaterunek.

Ponieważ jednak ważnej kwestji. po-

mieszczeń dla turystów nie da się za-

łatwić pólśrodkami, Związek wystąpił z

inicjatywą wybudowania miejskiego do-

mi wycieczbowego, uważając jego wznie-

lsienie za kardynalny warunek powodze-

nia wszelkie” akcji propagandowej na
rzecz zwiedzania Warszawy. |

Ze względu na to, že.realizacia tego

projektu będzie kwest'ą dluższego czasu,

a brak domu wycieczkowego 'est za bar-

dzo do!lkliwy — zarząd miejski rozpa-
truje obecnie możliwości przeznaczenia

któregoś z domów miejskich na prowizo-
ryczne schronisko dla turystów.

Związek ponadto wystąpił z inicjaty-
wą stworzenia w Warszawie t. zw. hote-
łu dziennego, bezmoclegowego. Tego ro-
dza'u hotele cieszą się zagranicą dużem

powodzeniem. udostępniają bowiemi przy-
jezdnym jednodniowe zatrzymanie się w
hotelu bez obowiązku nocowania".

O wiele większe jeszcze braki wykazu.
je jakościowy pozióm naszego przemysłu
gospodniego. : :

Nieliczne są u nas hotele i pens'onaty
uważane za komfortowe, wyposażona we
własne środki lokomoci (awtobusy), ga-
raże, jnstalacie centralnego ogrzewania,
windy, korty tenisowe i £ p. © poko-
jach z ciepłą i zimną wodą bieżącą z ła-
zienką i teletonem. Turysta zachodnio-

europe'ski jest do tych urządzeń przy-
zwyczajony, a brak ich uważa za po-
zbawienie się normalnych wygód,

W sezonie — nie mamy: możliwości
pomieszczenia liczniejszych grup tury-
stów zagranicznych (300 — 500 osób)
nawet w najważnieszych ośrodkach tu-
rystycznych jak Warszawa, Krsków,
Zakopane czy Gdynia. Zastanawia'ąc się
więc nad zagadnieniem rozwoju turystyki

w Polsce należy brać również pod uwa-
gę. braki naszego przemysłu hotelowego.

tami Bożego Narodzenia, wydane będą
w najbliższych dniach zarządzenia władz
administracyjnych w sprawie handlu w
okresie przedświątecznym. Zgodnie z o-
bowiązującemi przepisami, godziny han-
dlu przedłużone będą w czasie od wtor-
ku dn, 17 grudnia do dnia 23 grudnia. 

 

poseł żywił nadzieje na jakieś intratne |.

 

użytku klubów szybowcowych, pracują”
cych na terenie Warszawy.
W rcku przyszłym, korzystając ze zdo=

bytego na obozach szybowcowych do-
świadczenia, okręg wyszkoli conamniej
trzykrotnie większą liczbę pilotów.

Rozrastająca się szkoła szybowcowa w
Miłosnej, prowadzona przez warszawski
woj. okręg L, O. P. P. zwiększa swą po*
jemność i tam będziemy kierować kan-
dydatów, mających przejść początkowe
szkolenie. Oprócz tego wzorem roku bie.
żącego zorganizowany będzie obóz pra-
wdopodobnie w Pińczowie i to już do
kat. „C” wyłącznie. Już te! zimy Aa-
roldub warszawski rozpoczyna w pęło*
wie stycznia 1936 r. teoretyczny kurs szy-
bowcowy, który będzie obowiązywał
przed szkoleniem praktycznem.

Trzykrotnie skazany na Śmierć
ułaskawiory przez PrezydentaRzeczy z0snol (ej

ułaskawienie. Marjan Wyrębek w trzech
instancjach skazany został mą Karę
śmierci przez powieszenie za udział w
napadach bandyckich i zastrzelenie poli-
cjanta. Morderstwo to popełnione zosta-
ło w grudniu 1934 roku na szosie pod
Poznaniem. Posterunkowy Sankowski

schwytał na gorącym uczynku bandytę
i jego. kompana, Konarskiego. Wywiąza”
ia się strzelanina w czasie której San-
kowski poleśł od kul Wyrębka,
Bandyta po zastrzeleniu pólicjanta u-

siłował sam popełnić samobójstwo, strze-
lając sobie w usta, odniósł jednak tyl-
ko ranę, z której się wyleczyi, Pan Pre-

zydent R. P. skorzystał z prawa łaski
1 zamieniłmu karę śmierci na karę do-
"żywóotniego więzienia,- W b. tygodniu
Wyrębek przewieziony będzie z więzie-
nia poznańskiego na Św. Krzyż.  (i)-

—р

Baczność narodowcy
Zebranie koła Grochowskego

W poniedziałek dn. 2 grudnia r. b. od-
będzie się zebranie kolia grochowskiego

o godz. 18.15 przy ul. Grochowskiej 70.

Przemawiać będzie delegat Zarządu.

+... Z tozmaczy —
po obniżce pensji

30-letnia Zuzanna P., urzędniczka, z
rozpączy, iż z dn. 1 b. m. obniżono jej

pensję, targnęła się na życie wmieszka-

niu własnęm na Starem Mieście, wypija-

jąc pewną dozę nadmanganjanu potasu.

Desperatkę, po udzieleniu pomocy, -u-

mieszczono w szpitalu Wolskim. List,
który desperatka pozostawiła do męża,

„zabrała policja, (k) ,

Samobójstwo inż.-«hemika
78-letni Ksawery Szczerbiński, postrze-

lit sie z rewolweru przed domem Mińska

Nr: 30. Lekarz Pogotowia stwierdził ra-

nę postrzałową okolicy serca, poczem sę-

dziwego desperata, w stanie ciężkim,
przewieziono do szpitala Przemienienia
Pańskiego, gdzie zmarł.

Szczerbiński przez 40 lat prowadził,
najpierw w Petersburgu, następnie zaś w

"Kijowie, fabrykę mydła i przętworów
chemicznych. Posiadał w Kijowie kilka
domów, które bolszewicy skonfiskowali.

Po zlikwidowaniu fabryki, S. znalazł się
w krytycznem położeniu. Po usilnych
staraniach, dzięki pośrednictwu Polskie-
go Czerwonego Krzyża, udało mu się,
wraz z żoną, przed dwoma laty powro-

cić do Polski, (k)

Wielki proces
komun styczny

Doręczony został akt oskarżenia w

wielkiej sprawie komunistycznej, wyni-
"ktej wskutek zdekonspirowania jaczejek
K. P. P. na terenie Warszawy i woj.
warszawskiego. W stan oskarżenia po-
stawiono 13 osób ze znaną w kołach in-
teligencji stołecznej, Marją Eiger na cze-
le, Proces ten wyznaczono w sądzie o-
kręgowym w Warszawie na dzień 7 stycz-

nia, (i)

 

Przedłużenie godzin handlu
w okresie przedświątecznym

W związku ze zbliżającemi się świę- | W czasie tym w dnie powszednie sklepy
będą otwarte do godz. 21-ej, zaś w nie-

dzielę przedświąteczną. dn. 22 grudnia,
od godz. 13-ej do 18-ej W wigilję Bo-
żego Narodzenia, t. j. we wtorek 24-g0
b. m., sklepy i przedsiębiorstwa gastrono-

miczne czynne będą do godz. 18-ej. (i)



Nr."

 

 

Dwie porażki bokserów niemieckich
Warta—Heros 9:7, Skoda—Heros 10:6

Dwa występy bokserskiej drażyny |
„Heros-Eintracht* z Hannoweru nie do-
dały pięściarstwu niemieckiemu blasku.
W Poznaniu, w meczu sobotnim a

Wartą osiągnęli Niemcy wynik 7 : 9.
Wyniki poszczególnych spotkań były na-

stępujące:
W wadze muszej Sobkowiak (W) као-

kautował bBrotaziego. Ponieważ jednak
okazało się, że cios był przypadkowo
za niski, Sobkowiak został zdyskwali-
fikowany a zwycięstwo przyznano bo-
kserowi niemieckiemu.
W wadze koguciej Wirski (W) po ma-

ło ciekawej walce zremisował s: Wil.
ke'm,
W piórkowej Rogalski (W) po bardzo

pięknem spotkaniu odniósł zwycięstwo
nad Białasem.

W lekkiej Kajnar (W) wykazał dosko-
małą tormę, bijąc wysoko na punkty
pięściarza niemieckiego, Kaczmarka.
W półśredniej Kruszyna (W) przegrał

z Davidem.

W średniej Harmsowi przyznanozwy
cięstwo nad Florysiakiem (W).
W półciężkiej Szymura (W) pokonał

bez trudu Sikorę.

W ciężkiej Piłat (W) pokonał wysoko
na punkty Stemmetzgera.
Mecz niedzielny w Warszawie ze

Skodą roześrali goście w cyrku, szczel-
nie wypeinionym publicznością. Kozpo-
częły się prezentacje drużyn, krótkie

przemówienia, okrzyki powitalne zespo-
łów: Skody — „czolem“, Herosu — trzy-
krotne „Box heil“, powinszowania „ju-
bilatom“ — Czortkowi I Bąkowskiemu,
łotośratje i wreszcie... zdobycie dwóch

punktów walcover'em przez Skodę.
Przeciwnik Krysika z Polonii nie sta-

nął w wadze muszej do walki, spowodu
kontuzji poniesionej w Poznaniu.

W wadze koguciej Czortek spotkał się
z doskonałym na dystans Wilkiem (He-
ros). W pierwszej rundzie Uzortek nie
mógł dać sobie rady ze znakomitemi
unikami Niemca i niebezpiecznemi jego

ciosami z lewej. Przegrał też tę :undę
wyraźnie. W dwóch następnych
zato szedł do zwarcia i nietylko odro-
bił stracony teren, aje uzyskał zdecydo-
waną przewagę. Sędziowie jednogłośnie
przyznali zwycięstwo bokserowi Skody.
Punktacja 4:0 dla Polaków.

Emocjonującą walkę stoczyli Kozłow-
ski (Skoda) z Białasem (Heros) w wadze
piórkowej. Krępy, niezwykle silny i wy-
trzymały Białas stawiał „Skodziarzowi”
zacięty opór. Już w I-ej rundzie poszedł
wprawdzie na deski do 4-ch, ale za

chwilę posłał na moment na maty i Ko-
złowskiego. W ll-ej rundzie Kozłowski
znów doprowadził przeciwnika do n. d.

Tylko niezwykła twardość Niemca po-
zwoliła mu przetrzymać i Ill rundę, Po
zwycięstwie „Kozła” — Skoda prowa-
dzi 6:0.

Kaczmarek (Heros) w wadze lekkiej
spotkał się z Bąkowskim. Mimo niewiel-
kiej, ale wyraźnej przewagi polskiego
boksera w ciągu wszystkich rund, walkę
uznano za nierozstrzyśniętą. Z przykro-

* ścią musimy podkreślić, że Bąkowski cał.
kowicie stracił cios. Punktacja 7:1.

Waga półśrednia przyniosia może naj-
mniej efektowne (nie licząc — ciężkiej)
spotkanie meczu Dawid (Heros) bardzo
muskularny, krępy z krótkiemj rękami,
ma syćnalizowany cios, jest jednak szyb-
ki i odważny. Seweryniak (Skoda) nie
umiał „rozgryść” przeciwnika, ale prze-
waga jego we wszystkich rundach nie
ulegała dyskusji. Sędziowie zawyroko-
wali inaczejj Walka nierozstrzygnięta
daje stan meczu 8 : 2 dla Skody.

Dzielnie się spisał Matuszewski (Sko-
da) w walce z Harmsem (Heros) w wa-

dze średniej. Niemiec o silnym ciosie z
obu rąk, bardzo szybki i aćresywny szedł
ostro na k. o. W pierwszej rundzie zwla-
szcza przewaga gościa byla zdecydowa-
na. W dalszych wszakże Matuszewski
coraz częściej „wyłapywał* biędy prze-
ciwnika. W drugiej — posłał nawet

Harmsa na chwilę na deski, Niemiec re-
klamował wprawdzie za niski cios, jed-
nak walczył dalej, W lll-ej rundzie
Harms znów na chwilę poznał się z ma-
tami ringu. Matuszewskiemu najeży się
uznanie za doskonałą postawę i uzyska-
nie punktu wtedy, kiedy wszyscy prze-
šw'adczeni byli zgóry, że Niemiec zwy-
cięży przez k. o. Punktacja meczu, już
zwycięska dla Skody 9:3.
Z niepokojem oczekiwaliśmy debiutu

Pisarskiego (Skoda) w wadze półciężkiej.
Przeciwnik jego Sikora, długi, chaotycz-
nie walczący bokser, twardy zresztą.
jak wszyscy Niemcy z Herosu, nie po-
trafilby napewno ani przez chwilę za-
grozić Pisarskiemu, śdyby ten był w

pełni formy, Przez dwie pierwsze rundy,

  

Zmeczu bokserskiego Skoda — Heros - Eintracht Pisarski (z prawej) i Sikora
ponierozstrzyg niętej walce,

dopóki siły dopisywały, był Pisarski pa-
nem sytuacji. W lll-ej gdy nogi zaczęły
trochę odmawiać posłuszeństwa, tracił
punkty w zwarciach. I tu wynik remiso-
wy krzywdzi jednak trochę Polaka, Pun-
ktacja — 10 : 4.

Ostatnie spotkanie wag ciężkich sta-
ło na bardzo niskim poziomie technicz-
nym, choć obaj przeciwnicy — Garstec-
ki (Skoda) i Steinmetzger (Heros) wyka-
zalį niezwyklą, jak na cięžką wagę ru-
chliwość. Po nieciekawym, a zupelnie
wyrównanem spotkaniu dano Niemcom
znów „na piwo orzekając zwycięstwo
Steinmetzgera.

Ostatni wynik meczu brzmi więc 10:6
dla Skody
Na usprawiedliwienie gości przyznać

należy, że napewo czuli „w kościach”
trudny mecz z Wartą, rozegrany w dniu

poprzednim. Noc spędzona w wagonie
nie regenerowała również nadzwyczaj-
nych sił, Mimo tych jednakze „okolicz-

ności łagodzących* — wysokiej klasy
„Heros - Eintracht“ 4 Hannoweru nie
reprezentuje,
W obydwóch meczach bokserzy Pol-

scy byli zdecydowanie lepsi. Może w

przyszłą niedzielę Hamburg spisze się le-
piej od Hannoweru. J.K W\

 

Ostatni akt mistrzostw Polski
Wisła — Warszawianka 3:1 (0:0)

W niedzielę odbył się w Warszawie o-
statni akt bojów o tytuł mistrza Polski.
Do walki stanęły drużyny Warszawianki
i krakowskiej Wisły.

Zespół warszawski z ochotą szedł do
walki niedzielnej.

Wisła, w przeciwieństwie do piłkarzy
warszawskich, niechętnie przyjechała na
mecz. Do ostatniej chwili liczono na re-
zygnację Warszawianki, bo krakowianie
bali się trochę przeciwnika,

Zdawałoby się, iż jedenastka Warsza-
wianki, zagrzana całą sprawą meczu, bę-
dzie miała w niedzielę „gaz”. Tymczasem
nic podobnego nie zauważyliśmy: w
pierwszej częścispotkania Warszawianka
była powolna „jak rzadko kiedy, Tę sa-

mą słabą stronę miała również Wisła,

Pierwsza połowa minęła też bez efek-
tywnego rezultatu. Przez 45 min, obie
drużyny starały się bezskutecznie we-
pchnąć (dosłownie) piłkę do bramki prze-
ciwnika. Zarówno Warszawianka, jak i
Wisła, miały cały szereg „murowanych'
sytuacyj, jednak graczom brak było dy-
spozycji strzałowej.

Atak Warszawianki był w sumie ruch-
liwszy, aniżeli Wisły. Powolność swego
ataku tłumaczyli krakowianie przeciw-
nym wiatrem, szalejącym na boisku,

Po pauzie, gracze obu klubów wycho-
dzą z mocnem postanowieniem przechy-
lenia szali zwycięstwa na swą stronę, Gra
się ożywia. Inny duch wstępuje w wal-
czących. Jesteśmy świadkami szeregu

niezłych zagrań, przeprowadzonych w
żywem tempie.
Przewagę ma Wisła, grająca teraz 1

wiatrem. Wynikiem tej przewagi jest
bramka, uzyskana przez Łykę. Zdobycie
prnktu zachęca graczy do jeszcze bar-
dziej zaciętej walki,

Skolei lekką przewagę uzyskuje jede-
nastka Warszawianki, ładnie podchodząc
pod bramkę przeciwnika. Niestety, sy-
tuacje zaprzepaszczane są przez brak
celnego strzału ;
Po 23 min. obustronnych usiłowań, Wi-

sła znów przejmuje inicjatywę, wyrazem
czego jest druga bramka, którą strzela
Sołtysik z podania Chabowskiego. W
38 min uzysku;ą krakowianie 3-cią bram
kę lyn: razem ze strzału Kopcia, który
w drugiej połowie jest najlepszym gra-
czem na boisku.
M mo klęski Warszawianka nie opusz-

cza rąk. Za wszelką cenę stara się zdo-
być honorówy punkt. Wreszcie r.a 2 min.
przed końcem, udaje się Pirychowi mi-
nąć bramkarza Wisły, nieforlunnie wy-  

biegającego z bramki, i ładnym zresztą
strzałem ustalić wynik dnia.

Wyróżnili się dobrą grą: z Wisły —
Kopeć, Kotlarczyk I i Łyko, z Warsza-
wianki — Pirych i Ziemian.

Publiczności na finał ligowych meczów
— przybyło niewiele. Niechętnie ocenia-
ła ona wysiłki słabego sędziego, p. Kru-
kowskiego.

OSTATNIA ZMIANA W TABELI
LIGOWEJ

W niedzielę zakończyły się definityw-
nie tegoroczne rozgrywki o mistrzostwo
Ligi. Ostatni mecz Warszawianka—Wi-
sła poprawił jedynie pozycję Wisły, wy-
suwają ją na czwarte miejsce w tabeli
Inne pozycje pozostały bez zmian.

Ostateczny stan tabeli ligowej przed-
stawia się następująco:

gier st. pkt. st. br.
1) Ruch 20 26:14 37:26
2) Pogoń 20 25:15 55:31
3) Warta 20 24:16 50:33
4) Wisła 20 23:17 51:38
5) Śląsk 20 22:18 34:40
6) L. K. S. 20 20:20 30:34
1) Garbarnia 20 19:21 37:31
8) Warszawianka 20 18:22 29:37
9) Legja 20 18:22 32:46

10) Cracovia 20 17:23 34:34
11) Polonia 20 8:32 18:57  
 

Rozwój Przemyskiego Tow.Narciarskiego
w Bieszczadach I Gorganach

(Od własnego korespondenta) х

W naszych stosunkach sportowych
do rzadkości należą instytucje, które
mogą legitymować się taką akiywno-
ścią jak Przemyskie Tow. Narciarskie.
W krótkim czasie zdobyło sobie P.T.N.
jedno w czołowych miejsc Towarzystw
Narciarskich w Polsce,
Przejdźmy po kolei ośrodki narciar-
i. powstały dzięki inicjatywie

Sianki, do niedawna nieznane ogóło-
wi polskich narciarzy, stały się głośne
od jakiegoś czasu w całej Polsce, zwła-
szcza po zbudowaniu w tej miejsco-
wości przez P.T.N. domu turystyczne-
go. Budynek wyposażono iście po eu-
ropejsku z komfortem, łóżka spręży-
nowe (200), elektryczność, woda bież.,
centralne ogrzewanie. Sianki położone
na 830 m. p: n. p. m. słyną z najobfit-
szych opadów śnieżnych, dzięki temu
zdóbyły sobie już dzisiaj jedno z pier-
wszorzędnych miejsc w Polsce, dla u-
pon sportów zimowych i turysty-

i.
Schronisko pod Pikujem jest dal-

*zym etapem na wschód od Sianek. Po-
łożone na pysznej połoninie ponad
granicą lesów w obrębie grani i
szczytów Ostrego Wierchu i Rurkiego
Putia. Jest ono pomostem wyjściowym
wycieczek na okoliczne szczyty lub e-
tapem w dalekobieżnych rajdach.
Schronisko dysponuje 85 noclegami,
zdobyło sobie, już ubiegłego roku do-
W/ dalszym etapie PIN. nabyło 0-

pieki nad turystami.
W dalszvm etanie. TOPN. nabyło o-

statnio od Fundacji Skarbkówskiej wil-
lę w Klimcu, która po zamianie jej na
schronisko turystyczno - narciarskie,
oddana zostanie do użytku narciarzy
już w nadchodzącym sezonie zimowym

To nowe schronisko znajduje się

na wschód od Pikuja i Sianek. Kli-
miec położony jest na 770 m.p.n.m. po"

siada wspaniałe tereny narciarskie i

jest jednym z bardzo ważnych etapów
w rajdach narciarskich na głównym
szlaku turystycznymi -Schronisko w

w Klimcu ostatnio wyposażono w re-

ky:

Przemyśl, w grudnia.

staurację i wygodne noclegi, w któe
rych znajdzie pomieszczenie około 30
turystów. '

Trzy powyżej wymienione miejsco«,
wości znajdują się w Bieszczadach Po
T.N. w swojej ekspansji idąc dalej na'
wschód, założyło ostatnio dwa dalsza
schroniska w r na przełęczy
Pantyrskiej Zbudowano schronisko w
stylu huculskim, obliczone na 25 nocle«
gów. Pantyr położony jest na 1300.
m. p. m p. m. słynie z pamiętnych
walk żelaznej Brygady Legjonoweja;
Przy końcu grupy Bratkowskiej powe
stało nowe schronisko pod Steryszorą.
Podobnie jak na Pantyrze, obliczona
jest dla 25 osób. Dzięki temu schronise
ku pod Steryszorą, P.T.N. otworzyło
dalsze możliwości organizowania wy*
cieczek w dzikie okolice. pełne wspa«
niałej przyrody. która w ten sposób,
została udostępniona dla ogółu nare
ciarzy. — Położenie tej miejscowości
góruje nad wszystkiemi już wymienio-
nemi schroniskami, sięga bowiem do
1500 m. wys. p. n. p. m.

* Siedzibą P. T N. jest Przemyśl,
gdzie Towarzystwo posiada własny lo=
kal przy ul. Słowackiego 14. T-wo ue
dziela wszelkich informacyj turystom
i narciarzom, pragnącym przyjechać
na krótszy lub dłuższy pobyt do tych
pięciu schronisk narciarskich. Specjal«
ne zaś przywileje udziela T-wo człone
kom P. T. N. na których przyjmuje
zgłoszenia z całej Polski.

Dogodne połączenia kolejowe łączą
Sianki prawie ze wszystkimi częściamt
Polski, zaś schronisko pod Pikujem
znajduje się w odległości 4 godz. mare
szu od Sianek. — Podobnie do Klimca
najlepiej jest dojeżdżać koleją do Sia.
nek, skąd górami można dojść do schro
niska, Jeżeli zaś chodzi o dwa schro«
niska na Pantyrze i pod Steroszyr:
dojazd jest do Nadwórnej a Alaiąd
kolejką do Rataljowej, w pobliżu któe
rej znajdują się wymienione schronise
ka.

(J. WJ

2 mistrzostw bokserskich Polski
LWOWSKA LECHJA WYELIMINO-

WANA Z ROZGRYWEK

W niedzielę rozegrany został w Łr
dzi mecz > drużynowe mistrzostwo Pol-
ski w boksie pomiędzy mistrzem Łodzi
L K. P, a mistrzem Lwowa. Lechią.

Zwyciężył IKP w stosunku 10:6.
Już przed zawodami stan meczu

brzmiał 2:2. Lech'a bowiem oddała pun-
kty w wadze półśredniej, a IKP przegrał
wakover'em w wadze średniej, spowo-
du nadwagi Chmielewskiego (1).
Wyniki poszczególnych walk przedsta-

wia'ą się następująco:
w wadze muszej Górecki (L) pokonał

na punkty Glubę,
w koguciej Bartniak wygrał nieznacz-

mie z Sidelnikowem (L),
w piórkowej Spodenkiewicz wypun-

ktował pewnie Hołowacza (L),
w lekkiej Woźniakiewicz znoxauto-

wał w drugie* rundzie Sauera (L),
w półśredniej Taborek (IKP) wygrał

walkover'em spowodu braku przeciwni-

ka,
w średniej Michniewicz (L) wygrał

spowodu nadwagi Chmielewskiego.

 

W sprawie głośnego zatargu pomiędzy pol-

skim mistrzem bokserskim w wadze średniej,

Majchrzyckim, a K. S. Wartą — Sąd Roz-

jemczy pod przewodnictwem b. prezesa P. Z.

B., adw. Linkego, wydał wyrok następujący:

1) uchyla się uchwałę Zarządu KS. Warta z

dnia 2 października 1935 r, wykluczającą

Witolda Majchrzyckiego, jako członka KS.

Warta.

2) ustala się, że Witold Majchrzycki prze-
stał być członkiem KS Warta z dn. 30 wrze-

śnia 1935 r., wskutek wystąpienia w dniu 30

września 1935 r. r

8) strony upoważnia się do ogłoszenia ni-

niejszego orzeczenia wraz z uzasadnieniem

w prasie.

W obszernem uzasadnieniu Sąd ustalił, że

Majchrzycki w momencie wykluczenia go

z Warty nie był już członkiem tego Klubu i

z tej racji nie mógł podlegać postanowieniom

Zarządu Warty. Jednakże w toku postępo-

wania dowodowego ujawniono pewne szcze-

góły, wskazujące na wcześniejszy już zamiar

pociągnięcia Majchrzvekiego przez władze

klubowe do odpowiedzialności za niesporto-

we zachowanie się i niewłaściwą działalność

wobec Klubu.

Mecz Polska — Belgja
w boksie w lutym

Bawił w piątek w Poznania red Haupt-
man z Brukseli który w imieniu Belgijskie-

go Związku Bokserskiego ustalił ostatecznie

szczegóły przyszłego meczu  pięściarskiego

Polska — Belgja.

Mecz ten odbędzie się pod koniec lutego,

względnie w pierwszych dniach marca przy

szłego roku

Reprezentacja Belgji rozegra przypuszczał

nie trzy spotkania w Polsce: Polska — Bel

gja w Poznaniu, Warszawa — Bruksela w

Warszawie | Łódź — Bruksela w Łodzi.

Walka towarzyska doszła do skutku do
piero pod terorem publiczności, gdyż
Michniewicz nie miał ochoty „sp”óbo-
wać” Chmielewskiego. Zresztą po »:'erw*
szej już rundzie Michniewicz poddał się,
w półciężkiej Stahl wygrał z Baranyw=

skim (L),
w ciężkiej Szkwarkowski (L) wygrał

przez techniczne k. o. w ostatniej run-
dzie z Krencem (!).

Zdumiewające są w tym meczu dwie
rzeczy: pierwsza — to nadwaga Chmie-
lewskiego (nie rozumiemy, jak tak pos
ważny bokser może do tego dopuścić),
druga — to nokaut Krenca, poniesiony
z rąk Szkwarkowskiego. Zaczyna Ło”
dzianina bić, kto chce i kiedy chce!

IKP po zwycięstwie nad Lechją dostał
się do finału mistrzostw.

ŚLĄSKI IKB PRZECHODZI DO
DALSZYCH ROZGRYWEK

W meczu bokserskim o drużynowe
mistrzostwo Polski, rozegranym w Šwię-
tochłowicach, mistrz Śląska, IKB poko
nał mistrza Pomorza, Astorię z Bydgo*

szczy — 10:6.
Mecz nie wywołał na terenie Święto-

chłowie większego zainteresowama.
W poszczególnych wagach wynik: by»

ły następujące (na pierwszem miejsón
podajemy zawodników IKB):
w muszej — Mrozek zwyciężył w 4-ej

rundzie przez dyskwalifikację Wójcice
kiego,
w koguciej — Jarząbek wygrał z Woj-

> tkowiakiem.
w piónkowej — Pinta zwyciężył Bo

rowicza, |
w lekkiej — Nawa przegrałzD>rszem,

najlepszym zawodnikiem Bydgoszzzan,
w półśredniej — Świrk znokautował w

1-ej rundzie Karaska,
w średniej — Rzezik wygrał przez

techniczny k. o. w 3-ej rundzie z Sob.
kiem, :
w półciężkiej — Poros przegrał przez

techniczny k. o. w 2-ej rundzie > Bu.
kowskim, й
w wadze ciężkiej Swoboda zos'ał zne-

kautowany w 1-ej rundzie przez Matya:
sika. х
W ten sposób Astorja została wyeli-

minowana z dalszych rozgrywek. a IKB
wszedł do finału, w którym wezmą udział
cztery drużyny: Warta, Skoda, [KP į IKB.
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Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

o godz. 8-ej wiecz. „Król Edyp" — Sofo-
klesa.

Uwaga! — Część biletów na dzisiejsze

przedstawienie jest zakupiona — pozostałe
bilety do nabycia w kasie Teatru na Po-
hulance. Wszystkie kupony — nieważne.

— Drugi Recital Fortepianowy France

Ellegaard w Teatrze na Pohulance. Po

wielkich sukcesach w naszem mieście i

piątkowym koncercie w Warszawskiej Fil-
harmonji, znakomita pianistka duūska Frau-
ce Ellegaard, w drodze na Łotwę, w nad-
chodzący czwartek, dn. 5.XIL. wystąpi ро-
raz drugi i ostatni z recitalem fortepiano-
wym z nowym programem (Brahms, Szu-

man, Liszt, Skriabin, Strawiński), który w
większej jeszcze mierze wykaże niepóspo-
lite walory wirtuozowskiej gry. Ceny miejsc

zwykłe. Zniżki ważne. Bilety do nabycia
w kasie zamawiań w „Lutni”
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. — Wido-

wisko propagandowe. Dziś „Księżniczka
Czardasza” z Elną Gistedt w roli tytułowej.

W czwartek wraca na repertuar „Ma-
dame Dubarry' —- z Elną Gistedt i Marja-
nem Wawrzkowiczem w rolach głównych.
— Teatr „Rewja“. Dziś powtórzenie

rewji p. t. „Kaprys Hiszpański”.
Początek przedstawień o

i 9 wiecz.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 3 grudnia.

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Muzyka
poranna. Dziennik poranny. Płyty. Giełda
rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10—11,57:

Przerwa. 11.57: Czas i hejnał, 12.03: Dzien-

nik południowy. 12.15: Audycja dla szkół.
12.30: 1000 taktów muzyki. 13.25: Chwilka
gospodarstwa domowego. 13.50: Z rynku

pracy. 13.33: Płyty. 14,30—15.15: Przerwa.

15.15: Codzienny odcinek  powieściowy.
15.25: Życie kulturalne miasta i prowincji.

 

 

godz. 6.30

: Pieśni miłosne. 16.00: Skrzynka PKO.

Płyty. 16.45: Cała Polska śpiewa.

17.00: Wielkie i drobne wynalazki, 17.15:

Humoreski muzyczne. 17.50: Encyklopedja

mówiona. 18,00:. VII koncert z cyklu „Kwar-

15,30
16.15:

tety Haydna“. 18.40: Arje i pieśni w wyk.

Anieli Dessau. 19.00: Horacjusz w Wilnie,

audycja. 19,25: Koncert reklamowy. 19.35:

Wiad. sportowe. 19,50: Pogadanka aktualna

20.00: Wesoła audycja muzyczna. 20.40:

Dziennik wieczorny. 20.50: Obrazki z życia

Polski współczesnej. 20.55—21.00: Przerwa.

21.00: Polski koncert europejski. 22.00:

Płyty. 22.30: Odczyt dla iekarzy. 22.45:

Naprawa/ w literaturze (odczyt dyskusyjny).

23.00: Kom. met. 23.05—23.30: Płyty.

& za kotar studjo.
Orkiestra pod gazem, Wesoła audycja

muzyczna.
Co się dzieje w rozgłośni, głośnikach i

słuchawkach, gdy orkiestra jest pod gazem.

dowiedzą się radjosłuchacze z wesołej au-

dycji muzycznej Wiktora Budzyńskiego,

którą nada Lwów we wtorek dnia 3 b. m.

o godz. 20.00. Głównym aktorem tego mu-

zycznego słuchowiska będzie orkiestra,

której sekundować będzie zespół wokalny

Rozgłośni lwowskiej.

Pieśni miłosne J. Brahmsa przez Radjo.

Johannes Brahms zajmuje jako kompo-

zytor pieśni, w historji tej dziedziny mu-

zycznej, miejsce bardzo ważne. Podobnie

jak w kompozycjach instrumentalnych na-

wiązuje Brahms również i w pieśni do tra-

dycyj klasycznych. Obok bardzo wielu

pieśni solowych mapisał Brahms szereg u-

tworów przeznaczonych na zespoły wokal-

ne, między innemi 7 zeszytów „Miłosnych

walców" na kwartet wokalny 2 towarzy-

szeniem fortepianu na cztery ręce. Kilka

pieśni z tego zbioru wykonają przed mi-

krofonem wileńskim dnia 3 b. m. o godz.

15.30 zespół śpiewaków ;,Pro arte“ pod dy-

rekcją A. Ludwiga, oraz śpiewaczka Wanda

Hendrich. į

 

Kwartety Haydna. VII koncert z radjowego э°
: oda „Kino „P A N” ogłasza
W cyklu kwartetów Haydna posuwa|WERKWENENNENNWANZNNNANN CZ

się Polskie Radjo o dužy krok naprzód,
jest bowiem przy op. 50. Kwartety op. 50
noszą nazwę ,pruskich”, poświęcone są bo-
wiem królowi pruskiemu Fryderykowi Wil-
helmowi Haydn pogłębia zdobycze, które
wystąpiły już w poprzednich kwartetach -
rodzaj tematyki, który staje się podstawą
późniejszej techniki kompozytorskiej Bet-
hovena Kwartet Nr. 6 D-Dur z tego opusu
wykonają w Polskiem Radjo dnia 3. XII.
o godz. 18.00 I. Dubiska, Ochlewski, Sza-
leski i Adamska. Audycję poprzedzi pre-
lekcja prof. K. Stromengera.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W dniu 30.X1 rb. o godz.

20-ej nieznani sprawcy, zapomocą otwarcia

okna, dostałi się do mieszkania Eli Gor-
fajna (Wielka 41), skąd skradli główkę od

MOBILI
Społeczeństwa

Aleksander

FRONT
Artyści polscy -— То!а Mankiewiczó wna,

abczyński, Stanisław Sielański i

ZACJĘ
Wileńskiego na dzień 4 grudnia 1935 r.

Loda Halama, Mira Zimińska,
inni wyruszyli już na

WALKI
o najlepszy film polski

MANEWRY
maszyny krawieckiej, ubranie i rękawiczki,

ogólnej wartości 800 zł.
W dniu 30 ub. m, w czasie nieobec-

ności domowników, skradziono  Racheli
Rozberg (Sadowa 17) płaszcz damski, war-
tości 20 zł. W toku wszczętego dochodze-

nia zatrzymano sprawczynię kradzieży Ka-
tarzynę Majerczykową, stałą mieszkankę

Lidy, a znaleziony u niej płaszcz zwrócono

poszkodowanej. I
W nocy z 30. XI. na 1. XII, zapomocą

otwarcia drzwi podrobionym kluczem, skra-
dziono ze sklepu Jana Kaczyńskiego (W:ł-
komierska 125) mięso i wędliny, ogólnej

wartości 270 zł,
W dniu 1 bm. około godz. 13-ej, w cza-

sie nieobecności domowników, zapomocą

otwarcia drzwi dobranym kluczem, nieznani

sprawcy dostali się do mieszkania Kazi-

mierza Markowskiego (Śniegowa 7), skąd

skradli rozmaitą garderobę damską war-

tości 200 zł.
— Czynny opór władzy. W domu Nr. 8

przy ul. Wielkiej powstała wczoraj awan-
tura, wywołana przez Kazimierza Kodel-

 MIŁOSNE
„Manewry miłosne* — to wdzięk młodości, skarbnica przecudnych

: melodyj, zawrotny rytm, humor, tempo. — Szczegóły jutro.

 

skiego (ul. Słowiańska 3), oraz Wiktora

Staszkiewicza (ul. Wiłeńska 31). W. czasie

likwidowania awantury, która spowodo-

wała olbrzymie zbiegowisko przechodniów

obaj awanturnicy stawili policji czynny

opór, za co obaj pociąśnięci zostaną do od

powiedzialności. (e)

Skradzione przedmioty można od-

"zyskać, Wydział Śledczy P. P. przy ul.

Św. Jańskiej 3, jest w posiadaniu różnych

rzeczy, pochodzących z wykrytych kradzie- | zyliki

ży, a mianowicie: różnej bielizny damskiej

i męskiej,
nych sukien
zek, swetrów, płaszczy, walizek, rowerów,

zegarków i t p. Poszkodowani, którym

skradzione zostały podobne rzeczy,

firanek, garniturów męskich, róż-|

damskich, ponad 40 sztuk,blu- |

nawet |

w latach ubiegłych i którzy jeszcze w listo-

padzie 1935 r. tych rzeczy nie oglądali,

proszeni są o zgłoszenie się do Wydziału

Śledczego w każdą sobotę pomiędzy godz

9—13, w celach ewentualnego poznania

swoich rzeczy. (e)
WYPADKI.

— Nieszczęśliwy wypadek przy remon-

cie Bazyliki Wileńskiej. Wczoraj o godz. 8

min. 30, podczas pracy przy remoncie Ba-

Wileńskiej, spadł z 8-metrowej wy-

sokości zatrudniony tu robotnik Adolf

Lidzkun, |. 35, zam. przy ul. Śniegowej 3.

Nieszczęśliwy doznał poważnych obra-

żeń głowy, oraz ogólnego potłuczenia ciała.

W/ stanie ciężkim ulokowano go w szpitalu

św. Jakóba

TIIS IIIUK III

Filmtysiąca.przygód!
Największa rewelacja doby obecnejHELIOS |

Ostatni Posterunek
Walka!Ras

Gary Grantt, Claude Rains, Gertruda Michael, Katheleen Burke, Prod.

Ernesta LUBITSCHA. Tajemnice angielskiego wywiadu. Wściekły atak słoni. Trag.

romans oficera angielskiego. Nad program: Atrakcja, oraz w tygodnika NAJNOWSZE

ZDJĘCIA Z TERENÓW WOJNY W ABISYNJI.

DZIŚ NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ я

RAP$ODJA BAŁTYKU
Dochód ze sprzedanych biletów przeznaczony jest na

cele kulturalno-oświatowe Związku Strzeleckiego.

W rol. gł.

 

 

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

nazamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjałów!

Wykonanie pierwszorzędnelił

St. Krauze ul. Wileńska 32,|piętio
tel. 15-51

  
   
      

 

CASINO | Dziś ostatni dzień

ANNA KARENINA
«s. LWA Tołstoja ;” ct. Greta„GARBO | йт МАНЕ

Wspaniały chór rosyjski (śpiew „w! języku, rosyjskim). Cudowny nadprogram

Wielki fascynujący film SZPIEGOWSKI

SEKRET
Marynarki wojemej _ („X2T_„na moczy)
me й - 3

BAN FRLICZKA!
WIELKA 11 — WILNO — Ś-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK“)

poleca:

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA
Wykwintną bieliznę damskąimęską  Trykotaże. Bluzki. Swetry. Pulowerv. Naj-

  

 

 

nowsze krawaty. Torebki damskie, Pończochy. Skarpetki. Parasolki, Fartuszki

z szkolne i gospodarcze. PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH.

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 ń vis poczty.

MIÓD |ecnizy leśny kilo 240

łąkowy. jamy kilo 260

SER liieski kilo oi 150
 
   

 

  

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,

iż WINĄ. wytwórni

W. Osmołowski Wilno
P. KALITA, L. ZABŁOCKI i S-ka

WILNO,

polecatowary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowe ze

GRZYBY suche (bórowiki) kg. 0d 3 zł.

GRZYBY marynowane (borow.) kg. 320

RYDZE solo kilo 2 zł.

DOM HANDLOWY

WIELKA 17. TELEFON 17-57.

kryształy, naczynia kuchenne

 

   
ZAMIAST TRANU

JECOROL
Stosowany od łat przeszło 35, smaczny

i lubiany przez dziecj. Jecorol wzmacnia

kości, sprzyja wzrostowi, zapobiega krzy-

wicy, pobudza apetyt, addając rzetelne

usługi wąiłym organizmom dziecięcym

JECOROL
BUKOWSKIEGO

  

  
     

  

 

 

  
 

  
        

   
 

 
  
 

 

  
 

 

 
 

szkła, fajansu, PSoraz rza i w
k waocnaDźd

SĄ STARE, ZLEŻAŁE, MOCNE 1 ZDROWE. POLECA SIĘ żyraudole, lampy dp etektryczności i nałty, Ceny sta, 5087 ki Tak, tak, ta !
й

leca-

WINO „MIESZANKA JAGODOWA”. — DO NABYCIA WA poem Zwiedryńs PECO. SE об

MW SKLEPACH WINNO - SPOŻYWCZYCH. | AA POZYAWAZY ZA Wileńska 36 tel. 12-24 OERA ną pięciorgiem  nie-

—- ж — Mieszkania g|L__ skiego" 1 „Głosu”. po|ietaich. „dziesi, zada.

WBACZOZWECAIKZDA
i pokoje ZA MIESZKANIE DO SPRZEDANIA: |cenach nadzwyczaj a wirakack. AB

5 Iny RABAT Gwiazdk : poszukaję pracy__do- posesja, drown 2„kt. kachulgowych.płat. |terialnych, gdyż saa
pecja ny М az owy NA MIESZKANIE aa — JAS)ausi ny lokatorów. Plac wł.|ności załatwia Biuro iżpr ża

każdy dziś otrzyma
z opieką 1 atrzyma- stwie i šlusarstwie. ziemi 3100 m.* do rze- Ogłoszeń __ Stefana|ujeania i obuwia.

w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM niem całkowitem star-| Śniegowa 3, m. 2. ki, położony na Anto- Grabowskiego na Sprawdzone przez

2A5TOS0 | szą Panią-a przyjmie ' 56—2 |kolu, bližej rynku. Ce-|nie Garbarska Nr. 1 |Two šw. Wincente-

: i i 1 |...) |na 9500 zł. Iniorma-| pšškiūkasdūkanis S

Zofja Jankowska| |5GiyaPnzezimiENiE| ese e Fachowa Mai, zeuBv. |as
WILNO, WIELKA 15. BÓLE GŁOWY ZĘBÓW:Ł Uszmianie. Adres i zac” RAR ži UBY. 2 lub w Adm. „Dz.

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniefsze = o warunki ow. Admin. PIELĘGNIARKA, S popol. p
Wi“,

я ż ы ŻĄCAJĄC ORYGINALNYCHPROSZKÓW,zamna 1„KOGUTKIEM „Dzien. Wil'* 477—1 z długoletnią prakty-
RO

krawaty, bluzki, swetry, pończochy i t. p. PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ Н _ |ką, poszukuje pracy DO SPRZEDANIA ZGUBIONĄ CHOREJ

iai 80 NAŚLACOW у MIESZKANIE |przy chorych. Dobro- plac zalesiony ul. So- |iegitymację Pošredn, dziewczynce lat 5,

>: OmrgmaineNT 6-cio+ pokojowe, elb czynny 3-a, m. 13,  |snowa 40, — 320 sąż,|Pracy, wydaną na ojciec bezrobotny nie

s YLKO J = 3 ' < | > Zo ZĘ я & 6 R

Kursy języków obcych MMM kArasaw
‘ ч

Ra? + i i _ cielki, lub Mickiewi- |mianka 20—13, ie- pomóżmy s ając

w lokalu Instytuto” dk „łandowo- Gaspoarczyt, RERakuje dy. cza46 mo od 34Pp.|ważnia się, |chośby,, zajdrobniej

ickiewi nh Braci tkowskich) w „ popoł: |———————| ь ы |is; szą ofiarę w adm.

ai Mekosychjęzyki ANGIELSKI, FRANCU-| ? tmodern|iff PRACA.  |lsczyś” Gaus bai, SERIO Liuero

SKIiNIEFSIE „KIna trzechpoziomach:OE dla po“ | ы a c w wyucza; Miejscowość oboiet | RÓŻNE i ; Pomožmy pośrednio: ul. Śniego-

czątkujących, średni i wyższy (zdziedziny handlu, korespon й r) z na. M. Wilno, ul. Kal- bliźnim wa 3 m. 2.

Kė ii w Lars it = МЕНЕ prof. E KOŁAKOWSKA - $NIETAŃSKA*. SGRODNIE waryjska Nr. 12, m. 2. sklaido

tei O Kd Ligi ой czenia || komplety rytmo-plastyki tanecznej Kreniowa. $r—2| WDOWA
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