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Bernardyński.

w smutku

Fatalna sytuacja gospodarcza
w, oświetleniu min. Kwiatkowskiego

POSIEDZENIE SEJMU,
WARSZAWA. (Pat). W czwartek

o godz. il m. 15 rozpoczęły się ple-
narne obrady Sejmu, poświęcone de-
bacie budżetowej. Na posiedzenie
przybyli członkowie rządu z p. pie*
mjerem  Kościałkowskim na czele,
podsekretarze stanu, wyżsi urzędni-
cy państwowi.

Yo załatwieniu szeregu spraw
iormalnych przystąpiono do pierw-
szego punktu porządku dziennego, tj.
pierwszego czytania preliminarza
budżetowego na r. 1936-37.

Jako pierwszy zabrał głos wice-
premjer Minister Skarbu E. Kwiat-
«owski, wygłaszając dłuższe expose,

< PaiSM

š. P.

CELESTYNA HONESTI
CZŁONEK CZYNNY STOW. PAŃ MIŁOSIERDZIA

ŚW. WINCENTEGO a PAULO,
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła

w Panu dnia 5-go grudnia 1935 r.
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ui. Zarzecze 5

po-Bernardyńskiego nastąpi w sobotę, dn. 7-go b. m., o godzinie 10-ej rano,
poczem zostanie odprawione nabożeństwo,

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, o godž. 3%/: pp. na cmentarz

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół iznajomych— pogrążone

JA: Prenumeratai poczt. Zagranicę

4 Ogłoszenia: wiersz m/m. przed tekst. i w tekście (5 łam.) 40 gr, za tekst, (10 łam.)

16 gr. nekrologi 25 gr., ogłoszenia cyfrowe i z zastrzeżeniem miejsca o 25/e drożej.
Terminy druku mogą być dowolnie zmieniane,
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Wilno, Piątek 6 Grudnia 1935 roku

a| niet Diwkly
WARSZAWA. (Pat), Pan Prezy-

dent Rzeczypospolitej. mianował pro
fesora politechniki warszawskiej se-
natora dr, Wojciecha Świętosławskie
go Ministrem Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego.

DYSKUSJA O POLITYCE ZAGRA-
NICZNEJ W IZBIE GMIN.

LONDYN (Pat). -W: toku debaty
w Izbie Gmin nad mową tronową
przy otwarciu parlamentu, odbyła
się dziś dyskusja na temat polityki
zagranicznej. Dyskusję tę rozpoczął
ostrą krytyką polityki rządu w
sprawie zatargu włosko-abisyńskie-
$o poseł Dalton. Następnie zabrał
głos min. spr. zagr. sir Hoare. Mowa
Hoare była wybitnie pojednawcza i
[stanowiła jakoby wyciągnięcie ręki
do Mussoliniego. . '

   
mP

do: Kościoła

| SIOSTRY I SIOSTRZENICA.

| donosi: Korpus armji erytrejskiej,
kontynuując swą akcję na płasko-
wzgórzu Tembien, osiągnął Cac-

Na froncie pienwszego korpusu

zzErdeja
sospodarkę Poiski w różnych dzia- świat pracowniczy. W. podatkachpatr przed linją Dolo—Makalle.

e,i wymienił, że nasz wskaźnik|pośrednich rysuje się, analogiczna Wojska abisyńskie doznały porażki

produkcjiprzemysłowej nawet w cy-|dysproporcja. W. obciążeniach na|W pobliżu Debri, na południowy za-

irach stosunkowych jest bardzo niski|rzecz samorządu terytorjalnego, wieś chód od Makalle. .

i w porównaniu z okresem przedwo”|partycypuje już znacznie poważniej- Kilku podwładnych Dedżaka

jennym spadliśmy np. w produkcji |szym procentem (53 zod gą Kassa Sebata zgłosiło swąuległość
węgla do 3/; w. produkcji żelaza|. Cała przytoczona tucharaktery | wobec dowódcy kolumny danakilow

do !/s, w prod. nafty do '/:. Obrót wjstyka stanu naszego gospodarstwa|WAzbi.

handlu zagranicznym między 1928 i społecznego, państwowego i prywat- Na froncie drugiego korpusu

1935 spadł u nas do 14, a bezistnie- |nego tworzy obraz daleki od całej armji rozproszono grupy nieprzyja-

nia Gdyni spadłby jeszczesilniej, rzeczywistości, wypełnionej ludźmi i ciela poza zeką Takazze w okolicy

podczas gdy równocześnie np.. w zagadnieniami,u i- się pod Addi Rassi. Po stronie włoskiej zgi-

Czechosłowacji, Rumunji i Litwie naporem gospodarczego kryzysu. nęło czterech żołnierzy.

spadł do połowy, a w Bułgarji do !/a. Nadszedł <zas. skoncentrowania Lotnictwo na całym froncie roz-

Między r. 1928 a 1934 wiele państw uwagi całego społeczeństwa na upo- wijało bardzo ożywioną działalność

zdołało powiększyć bardzo silnie rządkowaniu zagadnień finansowo- wywiadowczą.

produkcję i konsumcję prądu ele- gospodarczych, na przełamaniu tej ATAK  ABISYŃSKI,

 

*oraz w prowincji

ktrycznego, a Polska zmniejszyła 0

10 proc. lmiport maszyn i aparatów

spadł w tym samym okresie czasu z

391 miljonów zł. do 56 milj. zł. rocz-

nie. Równocześnie zaś wartość pod-

stawowych w naszem gospodarstwie

urtykułów  eksportowanych spadła

do niezwykle niskiego poziomu.

l tak cukru w 1928 r. wywieźliśmy

ża 102 milj., a w r. 1924/34 za 13

miij. zt. Masła wywieźliśmy w 1928

za 66 milj., a w r. 1934 za 9 mili. zł.

'Trzody chlewnej eksportowaliśmy w

1928 r. za 208 milj. zł., a w r. 1934

znaczenie złożonego Sejmowipreli- za 18 mil. zł. Prężność eksportowa

minarza budżetowego ze względu na Rumunji na jednego mieszkańca jest

Ścisły jego związek z zarządzeniami współcześnie o 40 proc. wyższa niż

rządu, wydanemi ostatnio na podsta-;w Polsce, a w Czechosłowacji o 500

wie udzielonych mu pełnomocnictw. .proc. wyższa. 1

Zarządzenia te przyniosły nowe ob-| Fundamentem strony dochodowej

ciążenia ludności, co wpływa malnasżęgo budżetu państwowego —

zmianę rozdziału dochoduspołecz*; nieprzeciętnie miskiego w Europie,

nego i wiąże się pośrednio z warun-|staje się coraz węższa podstawa,

kami kształtowania się ogólnej sy- | koncentrująca się na miastach. w

tuacji gospodarczej, a w konsekwen-|zakresie podatków bezpośrednich

cji i politycznej państwa wnajbliż- rolnictwo nasze może udźwigać za-

szej przyszłości. 'iedwie 15 proc. obciążenia. Reszta

P. Minister omówił szczegółowo przypada na miasta, przemysł i

TRS:

% Uwadze firm *

HANDLOWO - PRZEMYSŁOWYCH !!!...

W, okresie świątecznym chcąc udostępnić każdej chrze-

ścijańskiej firmie przeprowadzenia skutecznej reklamy, wy-

dawnictwo „Dziennik Wileński” z dn. 8 bm. wprowadza BRAN-

ŻOWY INFORMATOR firm handlowo-przemysłowych. Wy-

kaz firm będzie drukowany w naszem piśmie od 8-go do

24 grudnia włącznie.

KORZYSTAJCIE Z TAK DOGODNEJ SPOSOBNOŚCI!

Pamiętajcie o tem, że wiele tysięcy osób może się do-

wiedzieć o waszej firmie!

Ogłoszenia do Informatora przyjmuje Administracja

„Dziennika Wileńskiego* od 9—6 wiecz., Biuro Stefana Gra-

bowskiego, Garbarska 1, tel. 82 i upoważnione osoby.

charakteryzujące budżet państwa.
i

PRZEMÓWIENIE WICEPREMJERA
WARSZAWA (Pat), Na plenar-

nem posiedzeniu Sejmu Minister
Skarbu Eugenjusz Kwiatkowski wy-
giosił przemowienie, w którem 207°
brazował obecną sytuację finansowo-
gospodarczą Polski i przedstawił
plan akcji rządu w walce z kry-
zysem.

Z bardzo obszernej tej mowy po-
dajemy dzisiaj tylko kilka ustępów.

P. Minister podkreślił doniosłe

WYDAWNICTWO
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO*,  

linji apatji i depresji gospodarczej,
która i nad nami zaciążyła, by stwo-
rzyć normalne warunki dla ustala-
nia podstaw wielkiego i twórczego
programu gospodarczego na bliższą
i dalszą przyszłość,

Rząd jest całkowicie świadom
tego, że to, co zostało dotychczas
wykoname i to, co w ciągu tnwania
pełnomocnictw jeszcze wykona. na
własną odpowiedzialność, jest akcją
doraźną, akcją zapobiegawczą a nie
programem organicznej odbudowy
życia gospodarczego państwa. Wie-
łoletni kryzys pozostawił w naszem
życiu zbiorowem szczerby i dyspro-
porcje na każdem polu naszego go-
spodarstwa. Wierzyliśmy przez pe-
"wien czas tak samo, jak wiele innych
narodów, że braki te i rozpiętości
wyrówna proces automatycznej po-
prawy. Dziś wiemy już, że sami mu-
simy w twardym wysiłku montować
elementy tej poprawy, że będziemy
w pracy tej, nie mającej tradycji i
wzorów, popełniać pewne błędy, że
będziemy je korygować, nie usuwa-
jąc ani na chwilę z pola naszego wi-
dzenia tego jednego sprawdzianu,
tj. objektywizmu w myśleniu i dzia-
łaniu.

Mam przekonanie, kończył p. mi-
nister, że przedstawiony budżet,
zamknięty w obecnych ramach, zdo-
łam w pełnej harnmonji z całym rzą-
dem wykonać bez deficytu. Mam
przekonanie, że w warunkach, które
są nam znane dziś, nie cofniemy się
z pozycyj, zajętych obecnie przez
produkcję i konsumcję, a nawet
mam nadzieję, że na wiosnę zdołamy
zmobilizować nowe siły, by pójść ©
krok naprzód. Mam przekonanie, że

i)

 
drobiazgów. 
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DŻIBUTL (Pat). Według niepo-
twierdzanych dotychczas wiadomo-
ści, wojska abisyńskie korzystając z
ciemności dokonały pierwszego po-
ważniejszego ataku na południe
Makalle. Szczegółów brak.

ADDIS-ABEBA (Pat).
pogłoska, że cesarz opuścił dziś Des-
sie, udając się w nieznanym dotąd
kierunku.
PROJEKT ZAWIESZENIA BRONI

* W ABISYNJL
PARYŻ. (Pat). Wiczorajsza po-.

południowa konferencja premiera
Lavala z ambasadorem włoskim Cer
rutim, wskazuje na ożywioną  dzia-
łalność dyplomatyczną w sprawie
włosko - abisyńskiej. Nie ulega wą-
tpliwości, że rozmowa była w związ
ku z zapowiedzianą w Paryżu wizy-
tą min. Hoare,

„Le Petit Parisien''* donosi, iż w
niektórych kołach politycznych przy
puszczają, że min. Hoare wystąpić
ma w czasie wizyty paryskiej z ini-
cjatywą zawarcia zawieszenia broni
na ironcie abisyńskim na okres 3 ty-
godni, Wzamian za to na ten sam

Krąży tu |
J

opanujemy sytuację na rynku finan-
sowym i w ciągu roku stworzymy
elementy uzdrowienia i wzmocnienia
finansów i kredytu.

W. przeszłości naszej umieliśmy
nieraz walczyć po bohatersku —
wbrew przewadze liczby i techniki
— o nasze wyzwolenie polityczne.

Mobilizujmy dziś ten sam wysi-

" Nowe

Modele

Platerów

REZ

Nr.] 336

 

‚ № froncieiw dyplomacji
KOMUNIKAT WŁOSKI.

RZYM (Pat), W komunikacie ofi-
„cjalnym Nr. 63, marszałek Badoglio

okres zostałoby odroczone wejście
w życie zakazu wywozu naity.

bawi
WARUNKI POKOJOWE?

LONDYN. (Pat). Dzienniki lon-

dyńskie donoszą, że w dniu wczoraj-
szym premjer Laval wręczył amba-

sadorowi włoskiemu pewne konkret

ne propozycje co do nawiązania roz-

mów pokojowych ma płaszczyźnie
mniejwięcej następującej:

1) Włochy ustępują Abisynji port

Assab w Erytrei i pas ziemi, pro-

wadzący do tego portu, aby umożli-

wić wybudowanie kolei, łączącej

Assab z Addis - Abebą. Kolej ta by-
łaby pod kontrolą Ligi Narodów.

2) Abisynja odstępuje Włochom

całą prowincję Ogaden oraz dopuści

do poważniejszej rektyfikacji granic

w' północnej części prowincji Tigre,
rar.

AU ET LOGO DOCPE TWOKOLa

  

Bracia HENNEBERG
WARSZAWA.

Do nabycia w pierwszorzędnych
magazynach,

OPADŁ SAMOLOT
CZESKOSŁOWACKI.

Ze Stołpców donoszą, iż w dniu

     

jwczorajszym 'w pobliżu Kołosowa
skutkiem panującej silnej wichury
śnieżnej opadł czeskosłowacki samo-
iot turystyczny, lecący do Moskwy
na zaproszenie klubu lotniczego cy-
wilnego.

Samolot pilotował znany lotnik
turysta F. A. Piibalca, który na
szczęście wyszedł bez szwanku. W
samolocie uległo złamaniu  pod-
wozie. (h) =
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ZASTOSOWANIE

BÓLE GŁOWY, ZĘBOWiŁ
TTPTWIN TTL

PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DA.
GDYŻ SĄ JUŻ WAŚLADOWNICTWA

OntetmatkE Paoszni „MIGRENO-NERVOSIK" z KOGUTKIEM

   

  

  
    
  

 

 

 lek — w imię naszej wolności i nie-
podległości gospodarczej.

|BT iiiii i ANN:AADLANNNONYANI GARŃGŁKAĄ

Tylko praktyczny
prezent gwiazdkowy ma dziś swoją rację! A co może być praktyczniejszego nad — ża-

kiecik, bluzeczkę wełnianą, bieliznę ciepłą, sweter, pulover, ładny krawat,f lub wreszcie

„komplet ślizgawkowy, kostjum treningowy, narciarski i] moc ogromną przeróżnych

Poleca je ze swego składu

POLSKA SKŁADNICAGALANTERYJNA

'FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ZAMKOWA 9 Tel. 6-46
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Posiedzenie Rady Miejskiej
W dniu wczorajszym odbyło się

posiedzenie Rady Miejskiej Prze-
wodniczył Prezydent Miasta, dr. W.

Maleszewski. ;
‚ Ма wstępie zgłoszone zostały

wnioski i interpelacje radnych Koła
Narodowego.

WNIOSKI I INTERPELACJE
KOŁA NARODOWEGO

W SPRAWiE ELEKTROWNI MIEJSKIEJ.

Dnia 24 września b. r. wieczorem i dnia
25 listopada b. r. po południu miastó zo-
stało pozbawione światła, a zakłady rze-

miešlnicze i przemysiowe energii elektrycz-
nej na przeciąg około 2-ch do 3-ch godzin.

W tym okresie czasu jeszcze kilka-|
krotnie w różnych porach dnia było prze-|

 

rywane  dosiarczanie prądu zwłaszcza na
przedmieściach (u.p. Antokol, Saska-Kępa).

Przyczyny tych przerw nie są dosta-
tecznie znane, a stan rzeczy może wywołać
obawy, ' że uszkodzenia w dalszym ciągu i
Goraz częściej powtarzać się będą.

Przerwy takie w dostarczaniu prądu
elektrycznego niezapowiadane i niedające
się obliczyć, powodują z jednej strony znacz

ny uszczerbek w dochodach elektrowni,

a z drugiej strony narażają ludność miasta
na duże straty maierjalne i niebezpieczeń-

stwo dla zdrowia i życia w postaci naprz.

pożerów, nieszczęśliwych wypadków i t p.;

Wobec powyższego interpelanci zapy-

tują:

Co Zarząd  Miesta

aby ten stan uaprawić?

zamierza uczynić;

Ww SPRAWIE LOMBARDU M:EJSKIEGO.
Lombard miejski stał się obecnie mo-

nopolicznym  zakiadem zastawniczym na
terenie Wilna. W związku ze wzmożonym

ruchem zastawniczym w lombardzie miėj-

skim ograniczone  przyjimowanie  ianycii

zastawów poza ziotem i brylantami, Jak-

Kolwiek ze względów handlowo - banko-
wych tranzakcje te mogą być korzystne, to

jednak wobec panującej nędzy i bezrobocia

nie można w instytucji miejskiej, jaką jest

lomberd, pominąć i momentów społecznych.

Ograniczając możność zastawiania tyl-

ko do kosztowności, zamyka się całej ma-

sie ludzi jedyną możność poratowania się i

przetrwania okresu zimy i, wzmożonego w

tym okresie bezrobocia.

Wobec powyższego podpisani zwracają

się do pana Prezydenta z zapytaniem, czy  
Proces Ukraińców

WARSZAWA. (Pat). Czwartkowe po-

siedzenie Sądu Okręgowego w sprawie o
zabójstwo ś. p. min. Pierackiego rozpoczęło

się o godz. 10.40.
MANIFESTACJE OSKARŻONYCH.
Przewodniczący komunikuje, że oskar-

żony Karpynec zachowywał się. niewłaści-
wie wobec funkcjonarjuszów policji i że,

Sąd zawiadomił o tem prokuratora.. į
W związku z zeznaniamiMalucy, oskar:

żony Bandera usiłuje coś mówić po ukrałń-
sku, a ponieważ nie słucha wezwań prze-

wodniczącego zostaje siłą wyprowadzony

2 sali. Oskarżony Karpynec wznosi jakieś
okrzyki i również zostaje wyprowadzony z
sali.

PROJEKTOWANY ZAMACH
NA MYHALA, ‚

Prok. Żeleński zadaje osk. Myhalowi

pytanie, dotyczące sprawy płanowanego na
niego zamachu. ”

Osk. Myhal wyjašnia, že po odebraniu

mu przez Malucę broni w dn.25, czy 26
czerwca 1934 r. przyszła do niego Kossów-

na i powiedziała mu, że teraźniejszy prze-
łożony (nazwiska nie podała) poleca mu

przyjść koniecznie na godzinę 10-tą wie-

czorem nad staw Francówka i ozekać koło
sohodów, wiodących do stawu, który w tem
miejscu jest gięboki na 5 do 7 mir. Kos-

sówna, o której osk. Myhal mówi, iż ko-

chała się w nim, oświadczyła mu, by nie

szedł ma to spotkanie, gdyż czeka go
śmierć, Oskarżony powiedział do Kossów-
ny, iż na spotkanie to nie pójdzie.

Maluca oświadcza, iż nic mu niewiado-
mo o planach zamachu na Myhala i że ni-

komu nie wydawał polecenia, by Myhal
stawił się koło stawu Francówka.

WYGLĄD MACIEJKI.-
Następnie adw. Szłapak zapytuje osk.

Myhala, czy widżiał Maciejkę we Lwowie
i czy Maciejko miał wówczas włosyostrzy- ,
żone, czy długie. ;

Osk. Myhal odpowiada, iż widział się
z Maciejką, wraz z Kaczmarskim, we Lwo-

wie. Maciejko miał wówczas włosy strzy-
żone, ale dość długie. Oskarżony podaje,
iš. po wysłuchaniu streszczenia zeznań
ostatnich oskarżonego Malucy rozmawiał z
osk. Kaczmarskim na ten temai i że Kacz-
marski również uważa, że osk. Maluca się

pomylił, mówiąc, iż Maciejko miał włosy

ostrzyžone.

DALSI ŚWIADKOWIE.
"Przed Sądem staje świadek Feliks

Mahl, którego zeznania dotyczą pobytu rze-
komego „Olszańskiego (Maciejki) w Warsza-
wie w schronisku. przy ul. Wolskiej, Świa-

Najnowsza piosenka
(melodja Aławerdi). |

 

Nikt radja kupić się nie boi,

Bo, szczerze mówiąc i bez wstępu,
Nigdzie nie znajdziesz talkiego I

dek opisuje wygiąd rzekomego Oiszańskie- |

go, który byi dość wysokim blondynem,|

kości twarzy były lekko wystające, czoio|
miał wysokie, lekko wypukłe, wiosy stalo-|

wane, wargi mięsiste i chociaż był dobrze
zbudowany, chodził lekko pochylony, Ry-|

sopis sprawcy zabójstwa, podany w prasie,

był zgodny z, rysopisem Olszańskiego. |
Świadek Albin Jedliński, przodownik

policji śledczej w Kosowie, stwierdził, że

oskarżona Hnatkiwska wyjechała z domu
do rodziców na tydzień lub więcej przed

dniem zabójstwa min, Pierackiego, wróciła

zaś do domu trzy albo cztery dni po za-

bójstwie ministra.
Następny świadek HelenaCzekcżosica |

odpowiada w języku ukraińskim.

Sąd postanawia skazać Czajkowską za
odmowę zeznań na grzywnę w wysokości

300 zł

Na ponowne zapytanie przewodniczą-
cego, czy będzie zeznawała w języku pol-

skim, świadek odpowiada przecząco, wsku-

tek czego Sąd postanowił Czajkowską sł

aresztować.

 

ska, u której mieszkał osk. Czornij w Lu-

blinie. Sąd okazuje świadkowi Iotograije 
może rozpoznać na nich nieznajomego, któ-;

ry nocował u Czornija.

Następni świadkowie, jak Biezikowski,'

kelner z kawiarni Europejskiej, Józei Za-

jąc, który mieszkał w schronisku równo-
cześnie z Olszańskim, Budny, funkcjonar-

jusz policji ze Lwowa, wyjaśniają szcze-

śóły śledzenia śp. min. Pierackiego przez
zamachowców, pobytu Olszańskiego-Maciej-

ki w Warszawie, oraz ucieczki Łebeda

przez Gdańsk do Niemiec.

" Po przesłuchaniu św. Budnego, ргге-)

wodniczący о godz. 17 min. 20 zarządził |
przerwę do dnia jutrzejszego, godz. 10 rano.

bój 0 Abisyn
jest dla Wiochów SYNC. о-
twiera się dla kraju macierzystego nowe
źródło surowców niezbędnych dla olbrzy-
miego przemysłu i handlu włoskiego. Jest
to dla nas Polaków zrozumiałe jeżeli za-
stanowimy się, ile różnorodnych towarów
rocznie sprowadzać musi Polska, tem wię-
cej, że wysokie koszty przewozu oraz cła
podrażają znacznie importowane towary.
M. in. sprowadzaliśmy Tapiokę Indyjską,
niezmiernie ważną dla ludzkiego organizmu
jako produkt odżywczy, gdyż zawiera cen-
ne składniki szczególnie ważne dla chorych
i rekonwalescentów. Z tem większem uzna-
"niem powitać należy wyprodukowanie „Ta-
pioki Polskiej” KNORR, nie ustępującej w
swych właściwościach miczem Tapioce In-|
dyjskiej. „Tapioka ' Polska“ wyrabiana z
krajowych surowców, jest znacznie tańsza.
Tem samem udało się firmie KNORR ogra-
(niczyć także i pod tym względem przywóz
|obcych surowców. */4 kg. „Lapioki Polskiej”
| kosztuje tylko 60 groszy, co umożliwia
į každej troskliwej Pani Domu zaopatrzenie

NaŚwiętojańskiej, gdzie KRZ SCE „się w tak niezbędny artykuł spożywczy.
l +

OBNIŻKA CEN NAFTY.
WARSZAWA (Pat). W dn. 5 bm.

postanowiono obniżyć cenę nafty w
detalu 4 grosze na 1 litrze w całej

sprzętu. polsce, a' na Ziemiach Pėlnocno-
Jeśli chcesz wiecznie żyć szczęśliwie,|Wschodnich obniżka wyniesie 5, 6, 7
Radjo kup tylko... gdzie? i 8 groszy, wzrastając 'w kierunku

północno-wschodnim. W. rezultaciei 1g
w „0 GN I w IE s|obniżka ta wyniesie na Kresach śre-

Wilno, ul. Ś-TO JAŃSKA 9,
; tel 16-06.

dnio 11,37 proc. obecnej ceny deta-
Ticznej. p

 

PRAKTYCZNE PODARUNKI NA GWIAZDKĘ

tlkoA Oni I  P. W. NOWICKI Hilno, Wielia 30
Bluzeczki, sweterki, dżemperki, pulowery, kamizelki, szlafroki, bonżurki, py*
jamy, bielizna, chusteczki, rękawiczki, pończochy, skarpetki, szaliki, apaszki,
krawaty, portfele, torebki, teki i t & Własna wytwórnia OBUWIA, pantofli
rannych, treńingowych, gimnast. Obuwie narciarskie,

Kalosze, śniegowce, wojłoki, Ceny zniżone.

2IiAA ob

Przy najniższej cenie - najwyższa jakość
„ELEKTRITradjoaparatów

łyżwiarskie, sportowe.

 

a uwaželbyza słuszne i nie by: skionny

Następnie żeznaje świadek Maciejew-|-

Grzegorza Miaciejki, Świadek jednak nie &

WILNO, ZAMKOWA 20, TEL, 16-28 O
L

Er ini MICHALGIRDA,
J 0 E |REC TOKIATE |

porozumieć się z władzami Komunalnej Ka-

|sy Oszczędności m. Wilna, jako właściciel-

| ki lommbardu, celem uzyskania dla iudności

ubogiej możności korzystania z lombardu

miejskiego przez przyjiiowanie przezeń pod
zastaw pożyczki w dotychczasowym  za-

kresie także innych przedmiotów prócz

kosztowności? A :

Po komunikatach Prezydenta o
uchwałach Magistratu i wykonaniu
uchwał Rady Miejskiej, odczytane
zostały odpowiedzi Prezydenta na
imterpelacje, Odpowiedź na jedną z

i mianowicie w sprawie kumu-
lacji wynagrodzeń, wywołała dys-
kusję, jednak większością głosów
uznano odpowiedź za wystarczającą.

Z dalszych punktów porządku
dziennego żywszą dyskusję wywo-
łała sprawa ustalenia samoistnych
podatków i opłat ikomunalnych, a
zwłaszcza projektowany podatek od
hoteli. Ten ostatni został uchwalony
w wysokości, zaproponowanej przez
Komisję Finansową, czyli 60% od
wszystkich hoteli, niezależnie od
klasy.

Zpowodu spóźnionej pory spra”
wozdanie z drugiej części posiedze-
nia padamy jutro.

KKUCIUWIE NADUŻYCIA PISA-
| KŁA HiFOTECZNEGU W PIŃSKU.

MW Lupcu 1953 ujawnione zostały,
w wydziale hipotecznym przy Sądzie
Okręgowym w Piūsku  krociowe
naduzycia.

wyniku przeprowadzonego
śledztwa na' iawie oskarżonych w
oądzie Okręgowym w Pińsku zasie-
dli: pisarz hupoteczny Stanisław
Kwiatkowski, L 59, oraz Aleksan-
der Szyndler, 1. 47. -

Wiediug aktu oskarżenia Kwiat-
kowskiemu zarzuca się, iż w okre-
sie od stycznia 1928 r. do 11 lipca
1933 r., peiniąc tunikcje pisarza hi-
potecznego, w celu osiągnięcia ko-
rzyści materjalnej, iaiszował zapisy-
wanie za pośrednicwem podległych
mu pracowników do urzędowej księ-
gi kontroli wpływów pieniężnych
sum mniejszych od pobranych w rze-
czywistości według taksy. Zapomo-
cą tych tałszywych zapisów ukryta
zastata od wymiaru podatku docho*
dowego kwota ogólna ponad 64.000
złotych.
Od stycznia 1928 r. do 6 paździer-

nika 1933 r. St. Kwiatkowiski nie-
prawnie żądał i otrzymywał od po-
szczególnych osób i instytucyj pań-
stwowych nienależne mu sumy pie-
niężne, co wyniosto ponad 47.000 zł.

W, tymiże czasie żądał askarżony
świadomie nieprawnie od uczestni-
ków scalenia gruntów w miejsco”
wościach, położonych około Pińska,
sum pieniężnych, wynoszących ogó-
łem kilkadziesiąt tysięcy zł.

Szyndier w tych madużyciach brał
udział, popierając swego zwierzch-
nika.

Sąd Okręgowy w Pińsku skazał
St Kwiatkowskiego па 3 lata i
Szyadlera na 1 rdk więzienia, '

Wi dniu wczorajszym sprawa ta
znalazła się w Sądzie Apelacyjnym
w Wilnie.
/W wymiku powtórnego rozpatrze-

nia procesu A, Szyndler ze wszyst-
kich zarzutów został uniewinniony.
Wymiar kary w stosunku do głów-
nego oskaržonego, St. Kmwiatkow-
skiego, zmniejszony został do 1 roku
więzienia, lecz  zpowodu zmiany
kwalifikacji, przestępstwa, ukarany
on został dodatkowo grzywną wwy-
sokości 20.000 złatych.. (e)

Boldcza$ | POMYŚLEĆ

_ 0 opłaszeniach -świąteczach
Gado „diennika Wileńskiego”
% innych pism przyjmuje nabardzo

dogodnych warunkach

BIURO OGŁOSZEŃ
STEFANA GRABOWSKIEGO 

 
IOILEŃSKI PRYGATRY
BANK KANDLOGY 5. A

ZAŁOŻONY W 1873 R.

 

| INSTYTUCJA UL. MICKIEWICZA 8. CENTRALNA:
4-45 — 8-16 TELEFONY 3-16 — 4-68

О б КАН МА

WARSZAWĄ е LiDA — SUWAŁKI

BANK załatwia wszelkie operacje bankowe.

Przekazy pieniężne do Ltwy I Rosji

oraz do wszystkich miejscowości,w krajui zagranicą,

przyjmuje wkłady oszczędnościowe terminowe

i na każde żądanie oraz depozyty na przechowanłe,
)

inkasuje naležnošci w kraju i zagranicą,

! oraz wynajmuje KASETKI (safes) w podziemnyma skarbcu stalowym.

Między wileńskiemi organami sa-

nacyjnemi, t. zw. „Stowem“ i „Ku-

rjerem Wileńskim" toczy się o
pewnego czasu polemika na temat
kumulacji posad przez różnych wy-

bitnych sanatorów oraz zgodności
lub niezgodności łakiego stanu rze-

czy z dawną i nową Konstytucją,

W polemice tej „Słowo jest.

stroną atakującą, która wymienia

nazwiska, podaje skumulowane u-
rzędy i wysokości zarobków, . „Ku:

rjer Wilenski“ zajmuje stanowisko

obronne: cierpliwie tłomaczy, wy-
jaśnia, zaprzecza.

Sama sprawa kumulacji posad
nie jest oczywiście żadną rewelacją.
Od kilku miesięcy jest o niej w Pol-

sce głośno, a różne pisma podają
istanA ESRA DEWEYAWK”JO RCA au Ki k

sWiĘTO HORACEGO W. U. S. B.
Uroczysta Akademja ku czci Ho*

racego (urodz. 8, XII. 65 przed Chry-
stusem) zgromadziła w Auli Kolum-

nowej Uniwersytetu liczne rzesze
profesorów, studentów, oraz gości.
Utworzył Alkademję, a także za-

miknął Chór Akademicki, wykonując
pieśni Horacego, transponowane na

muzykę. Po zagajeniu przez p. Rek-
tora prof. Oko wygłosit wycżerpują-
cą prelekcję o losach, które prze-
chodziło studjum Horacego w na-
szym uniwersytecie od w. XVI aż do
śmierci prof. Urodka (r. 1825), szcze
gólnie żajmująco omawiając wpływ
tego uczonego na uczniów (Jeżew-

ski, Mickiewicz, Sobolewski i in.).
Poczem mgr. E. Frołow wygłosił po
łacinie własnego układu Pochwałę
Horacego. Mowa ta, wypowiedziana
ze ewadą i z naturalnym zapałem
autorskim, wywołała liczne brawa
audytorjum. Vo deklamacji dwu ód
Horacego (po łacinie i w przekładzie
na polski) przez stud. Kowzana, chór
zamiknął tę piękną ABBAS:

A. P.

|i i sa i kk ik i L

To, co najmodniejsze
w chwili obecnej — co stanowi przebój w
"dziedzinie elegancji — to zapach pięciu
kwiatów, stosowany do pudru i wody toale-
towej najlepszej na naszym rynku marki
|FORVIL CINQ FLEURS. Wszystkie praw-
dziwie wytworne panie wybierają powyższy,
puder i wodę tóaletową dla ich nieocenio-
mych zalet, któremi przewyższają inne tego|
rodzaju wyroby, gdyż: 4

‚ * Puder FORViL nie zawiera wysusżają-
«cych cerę domieszek, za to nadaje jej nie-|
zwykłą świeżość i koloryt młodzieńczy,|
trzyma się trwale bez użycia kremu, a przy-
tem posiada ów fascynujący, czarowny za-
pach pięciu najcudniejszych kwiatów. Wo-.
da toaletowa FORVIL o silnym, upajającym
zapachu, posiada zarazem wysokie wartości

 

į

 

„ które poza zwaśnionymi

Porachunki rodzinne
przykłady o wiele bardziej drastycz*
ne, niż przytoczone przez „Słąwo'.

d Zresztą przykładów naokoło jest ta-
kie mnóstwo, że każdy z czytelni-
ków mógłby niewątpliwie przyto-
czyć kilka z bezpośrednio mu zna-
nych stosunków.

Trzeba sobie uprzytomnić, że
istniał i istnieje w pewnym obozie
politycznym system kaptowania, u-
zależniania i wynagradzania różnych
ludzi tą właśnie drogą, a obecna
reakcja przeciw temu ujawniająca
się w Polsce, jest — dałby to Bóg —
może zorzą nowej epoki.

Ale nie każdemu przystoi stroić
się w togę obrońcy słusznościi spra-
wiedliwości.

Jeśli p. Witold Abramowicz we
wczorajszym swoim artykule w „Ku-
rjerze Wileńskim' zapytuje, dlacze-
śo p. Cat w ciągu 5 lat współpracy
z nim w Klubie Parlamentarnym i w
jednej grupie poselsko - senatorskiej
nie był wcale niepokojony żadnemi
wątpliwościami, to — nie podziela-
jąc zupełnie wywodów  merytorycz-
nych .p. Abramowicza co. do kumu-
lacji posad — musimy mu w takiem
postawieniu pytania przyznać słusz-
ność, Rzecz jest zła lub niewłaściwa
w swojej istocie, a nie dlatego, że
oskarżyciel niegdyś miał mandat
poselski, a obecnie go niema. ;

Zdarzają się również i nawróce-
nia. Z Szawłów powstają Pawłowie.
Być może, że i w tym wypadku ma-
my do czynienia z takiem nawróce-
niem. Ale nawrócony powinien bęz''
wahania dać świadectwo prawdzie i
wskazać zło ogólne, tkwiące w sy-
stemie, a nie poszczególne jego ob-
jawy. Bez tego cała akcja traci zna-
czenie szersze, społeczne, więcej
powiedzmy —= ideowe, a ogranicza
się do porachunków ' rodzinnych,

'członkami
rodziny interesują tylko zawodo-
wych plotkarzy.
r ADA ОООааВЛОИ ЯЕ TERE OCPA AA "A

KRADZIEŻ WORKA
Z PIENIĘDZMI,

WILEJKA, W dniu 4 bm. o godz.
23 min. 45 na przystanku kol. Krzy-
wicze, nieznany narazie sprawca,
korzystając z. chwilowej nieobegno-
ści woźnicy Kajetana Oksiuty, skradł.
z pocztowego wozu worek, zawiera-
jący zł. 2,400, które przesyłała A-
gencja Pocztowa w Krzywiczach. W
czasie pościgu Oksiuwta strzelił dwu-
krotnie za sprawicą, lecz ten zdołał
zbiec. W odległości 500 m. oc: miej-
sca kradzieży, posterunkowy Pipiór-
ka znalazł rozdarty worek poczto-

; „g kosmetycane: oczyszcza cerę, nadaje jej|wy, ż którego sprawca zabrał 500zł.
w Wilnie, ul. Garbarska 1, ozĆ weeAy anużenia, a zarazem w bijonie, a pozóstałe pieniądze w

przenika nawsl swoim upajającym zapa- : 5 że :
telefon 82. Ghómi pieciu Kwiśdówi baniknotach rzucił, Policja 'zarzą-

dziła pościg у Н
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NOWY FRONT
Nadchodzą niepokojące wiadomości

© nowej ofensywie komunizmu na na-

szych kresach wschodnich i we wscho-

dnich powiatach b. Kongresówki,

I w województwach centralnych
sprawa ta nie przedstawia się najle-

piej. Niemal codziennie prasa donosi

o likwidacji przez władze bezpieczeń-
stwa „jaczejek“ komunistycznychi in-
nych ogniw partyj, któremi kierują

głównie Żydzi.

Dla wszystkich jako tako nawet o-
beznanych z istotą zjawisk społecz-
nych i politycznych, oddawna było ja-
sne,że dotychczasowy porządek rzeczy

musi wkońcu doprowadzić do wzrostu

sił wywrotowych, w szczególności ko-
munistycznych. Ileż to razy nawet

prasa rządowa stwierdzała, że orga-

nizacje sanacyjne, przedewszystkiem

zaś skupiające w swoich szeregach

młode roczniki, zarażone są ideologią

4 propagandą komunistyczną, Wiele z

nich wypadło poprostu rozwiązać, co

w niczem zresztą, nie przeszkodziło

członkom rozwiązanych organizacyj

pozostać nadal rozsadnikami i rozno-

sicielami komunistycznej zarazy.
ky” *

4

”

W takich wypadkach potrzebna jest
inna metoda, potrzebnesą inne sily,

mające moralny postuch w kraju,

zdolne skupić dokoła siebie najlep-

sze, czynne elementy w społeczeń-
stwie, i przepoiwszy je jasną ideą, z

ich piersi i serc usypać wał przeciw

faii wrogiego zalewu. :

W obecnej chwili siłą taką, niemal

jedyną w społeczeństwie, jest Obóz

Narodowy. Na niego przeto spada o-

bowiązek walki z akcją komunistycz-|

ną, jemu w pierwszym rzędzie przypa-

da zadanie obrony społeczeństwa

przed jej rozkładowem działaniem.

Obóz Narodowy akcję tę podejmie.

Jego szeroka organizacja, docierająca

niemal do każdej wsi polskiej, potrafi

zatrzymać pochód komunizmu i ode-

pchnąć tę nową falę komunistycznej
propagandy daleko na wschód. Nie za-

mierzamy bowiem dopuścić do komu-
_ nistycznej anarchji wkraju.

Właściwością ruchu narodowego

fest to, że nie broni on wąskiej klaso-

wej czy partyjnej zasady. Jest on or-

ganizatorem przyszłego państwa na-

rodowego i jako taki poczuwa się do
wszechstronnej działalności na rzecz

potęgi Polski i zdrowia moralnego jej

mas.
Dlatego też, chociaż fest dziś ze

wszystkich stron zwalczany, jego zaś

wyznawcy traktowani są jako „nie-

Chcemy się zająć polityką Żydów w
stosunku do Polski „przedtem wszakże
wypada zapoznać się z ogólną polity-
ką żydowską w Europie.
Wiek XIX był stuleciem wyzwala-

nia się Żydów, które szło równoleg'e
z wyzwalaniem s'ę warstw ludowych.
Jeszcze w w. XVIII Żydzi byli wyo-
drębniani ze społeczeństw europ=i-
skich, zepchnięci do ghetta. Rozumieli
oni, że wówczas tylko mogą zyskać
zupełne równouprawnienie, gdy na-
stapi zupełne równouprawnienie wszy-
stkich obywateli, Dlatego” z'ączyli
swoja sprawę ze sprawą „demokra-
cji”, byli czynni we wszystkich ru-
chach społecznych i politycznych, któ-
re miały na celu oddanie władzy w
nsństwach „ludowi”. Poczawszy od
Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przez
cały wiek XIX ponierali Żydzi wszy-
stkie ruchv rewolucyjne i demo"*ra-
tyczne. Nietylko teoretvkiem głów-
uym socjalizmu był Żyd, Ma.ks, lecz
we wszystkich stronn'ctwach socjal
stycznych świata bvło nełno dz'ałaczy
Żydów. Ta działalność rewo'ucvina
nietylko zaspokajała tradycyjne skłon-
ności duszy żydowskiej, lecz służyła
ich interesom.
Pod koniec wiekn XIX już tylko w

Rosji Żydzi byli pozbawieni praw obv-

watelskich, to też uważali „państwo

Mówiąc o kredycie, będę miał na myśli
kapitał płynny. Mówiąc o kapitale, będę
myślał o kredycie. Są to bowiem w prak-
tyce życiowej pojęcia równoznaczne.

Pod względem obfitości płynnego ka-

pitału i dostępności kredytu, my, Pol-
ska, w szereguinnych państw wleczemy

się gdzieś tam na szarym końcu. Tem u-

miejętniej, tem troskliwiej musimy ten

kapitał organizować, Organizować, to

znaczy stwarzać dla niego takie podsta-

wy prawne i formy techniczne, któreby

wydobywały na jaw utajone w nim siły

i ośmielały go do udziału w gospodarczej

pracy narodu,
- Mimo woli nasuwa się porównanie z

organizacją siły, utajonej w wilgoci gle-

by. Depczemy po niej, patrzymy na nią

codziennie, ale istnienia jej nawet nie-

kiedy nie podejrzewamy, Wystarczy je-
dnak glebę zdrenować, a przekonamy się,

że z każdego jej hektara daje się wydo-

być żywy strumyczek o wyraźnej sile,
zdolnej poruszać warsztat, który stał do-

tąd bezczynnie. Suma tych drobnych sił,
wydobytych z każdego hektara polskiej
ziemi, to siła, która może poruszyć wiel-

ki motor gospodarczy narodu,
Polska przedrozbiorowa byla ekono-

micznie słaba i wyzyskiwana, bo pomimo
swoich zasobów naturalnych nie umiała
zorganizować kapitału. Podczas gdy inne

narody korzystały z usług dobrze pracu-

jących banków, myśmy się oddali na pa-

stwę pokątnych bankierów i tonęli w

"lichwie. Przeciwnie, niewielki skrawek

Polski pod panowaniem Prus, dzięki u-

'miejętności organizacji kapitału i ułat-

wieniom kredytowym stworzył potęgę,

"opierała się naciskowi całych Niemiec.

*

Tak. Organizacja kapitalu — to po-

tęga. Ale może i musi się odbywać pod
okiem i przy możliwie bliskim udziale sa-

mego właściciela kapitału. Im większa

odległość dzieli kapitalistę od aparatu or-

ganizującego, im mniej będą mu znane

| kółka tego aparatu, tem mniej będzie mu

ufał, tem oporniej będzie mu powierzał

owoce swojej pracy. Każdy ma najwięk-

sze zaufanie do własnych poczynań, naj-

większą pewność widzi w tych zjawi-

skach, które zna i które odbywają się pod

jego okiem.

Własne sprawy we własnych rękach —

to było hasło, to był instynktowny od-

ruch, który pokrył w czasach przedwo-

jennych wszystkie ziemie polskie bogatą

siecią spółek kredytowych pod najrozma-

itszemi nazwami, Nie mówiąc już o zabo-

rze pruskim i o Małopolsce, na obsza-

rze samej tylko Kongresówki w ciągu lat

kilkunastu powstało przeszło 100 tak
zwanych towarzystw wzajemnego kredytu

 
bezpieczni” dla państwa i jako obywa-

tele drugiej klasy, będzie on, w po-

czuciu swojego niechybnego zwycię-

stwa i odpowiedzialności za przyszłość

kraju, walczył o tę przyszłość na wszy- |

stkich frontach, na froncie zaś komu-

„ nistycznym przedewszystkiem.

która przez długie lata niewoli skutecznie|

 

 

 

carów" za głównego swego wroga i
pracowali nad doprowadzeniem w
niem do przewrotu. To też Żydzi w

s+ezeńA!nvch krajach popierali ru
chy rewolucyjne i byli szczerymi
zwolennikami „demokracji”, wrogami
wszelkich przywilejów i rządów nie-
zależnych od parlamentów.
W czasie wielkiej wojny miała po-

lityka żydowska dwa cele: 1) obale-
nie caratu w Rosji i postawienie na
jego miejsce rządów demokratycz-
nych; 2) zabezpieczenie interesów

żydowskich w nowych i powiększo-

nych państwach w Europie środkowo-
wschodniej. Zdawało się Żydom,

że wojna przyniesie im wreszcie urze-

czywistnienie ich celów, to znaczy da
im wszędzie zupełne równouprawnie-

| nie polityczne. Tymczasem doznali
wielkiego zawodu, bo stało się coś,
czego się nie spodziewali, a m'anowi-
cie, „demokracja” europejska, to zna-

czy ruchy ludowe w różnych krajach

przybrały charakteru wyraźnie nacjo-

1etistyczny. „Demokracja“  miala

zniszczyć nacjonalizm, tymczasem sta-
ła się sama nacjonalistyczną.
Ten fakt musiał wpłynąć w sposób

bardzo silny na treść i metody poli-

tyki żydowskiej. Musiała ona w wie-

lu krajach zerwać z popieraniem „de-

mokracji'. Boć jasnem jest, że w

i przeszło 1.000 drobnych spółek kredy-

towych, gdzie gromadziły się kapitały

najszerszych warstw ludności, gdzie ucz-
ciwa praca znajdowała źródło dogodnego

kredytu, gdzie powstawał zbiorowy apa-

rat do przesuwania środków obrotowych

z uprzemysłowionego zachodu na rolni-

; czy wschód, z miast i ośrodków fabrycz-

nych ku ubogiej w kapilał płynny gospo-

darce rolnej. Sprawna działalność orga-

nizacyj centralnych dynamikę tego roz-

woju ułatwiała, porządkowała i pogłę-

biała.

Na tem tle rosło uświadomienie gospo-

darcze, wyrabiały się nowe siły. Stawało

do apelu duchowieństwo, lekarze, praw-

nicy, co pohopniejsi do pracy ziemianie;

coraz częściej garnęły się do rachunko-

wości i nawet do korespondencji niezdar-
ne paluchy chłopskie,

Na gruncie tej drobnej bankowości po-

wstawały pomysły, dotyczące zaopatry-

wania rolnictwa w narzędzia, w nawozy

sztuczne, Tu i ówdzie jakaś stara rude-

ra zamieniała się na prymitywny śpich-

lerz gromadzki, świtała możność wyda-

wania zaliczek na zboże. Takie zjazdy,

jak w Płocku (r. 1908), we Włocławku (r.

1909), w Radomiu (r. 1911), w Czosto-.

chowie (r. 1912) tryskały życiem, budziły

zapał i skupiały myśli w jedno wielkie

ognisko pracy dla lepszej przyszłości,

Skupiały — pomimo, iż czujne oko wła-

dzy państwowej stawiało niemałe za-

pory.

To była robota gospodarska. A za ro-

botą gospodarską, jak cień za przedmio-

tem, szła nieodwołalnie robota kultural-
na, społeczna, nawet polityczna.

Niektórzy mówili, że jest to ruch spół-
dzielczy, Ale o teoretycznem uzasadnie-

niu tego ruchu, o jego ideologji, nie mó-
wiło się nigdy, albo mówiło się bardzo
rzadko. To były zagadnienia, które sta-

nowiły przedmiot rozważań i sporów

wyłącznie na zjazdach stowarzyszeń
spożywczych. Tu bowiem świeciły inne

gwiazdy, pociągały inne dążenia, tu pa-

nowało hasło ewolucyjnej rewolucji.

Zresztą nie przeszkadzaliśmy sobie wza-

jemnie. Każdy kierunek próbował sił na

swoim odcinku. I było nam względnie do-

brze, ›
*

Kiedy opadły opary wojenne, przed o-
czyma stanął obraz nie do poznania, My-

śli pobiegły w innym kierunku, ku no-
wym zagadnieniom, Podniosła się tempe-
ratura walki społecznej. Mnóstwo ludzi
pośinęło, rozproszyło się, Na widownię
wystąpili nowiludzie nawet tacy, którzy

drobną bankowością dawniej nie intere-

sowali się nigdy. W ścieraniu się poślą-

dów rzucili na szalę swoje wpływy. Zwy-

ciężył kierunek. podporządkowania całe-

go ruchu gospodarczego szerokich warstw
społeczeństwa jednej myśli przewodniej
—opanowania wszystkich dziedzin życia

przez ruch robotniczy, znany w Anglji i

Niemczech pod nazwą kooperacji spo-
żywczej.

Nowa kodyfikacja ruchu dała nam u-
stawę o spódzieln*ach z r. 1920, która
będąc antykapitalistyczną z ducha ogar:

nęła w swoim uścisku organizację drobne-

go kapitału w całej Polsce i pozbawiła go
należytej podstawy prawnej do realnej
pracy.

Inflacja, zamęt walutowy zrobiły też

 
W sprawie organizacji drobnego kredytu :

 

Niemczech lub we Wloszech nie mo-

żna się już odwoływać do „ludu“ prze-

ciwko „tyrańskim” rządom, skoro sta-

nowisko antyżydowskie zajmują wła-

śnie najszersze warstwy, skoro anty-

semiłyzm nietylko znajduje poparcit

*zerokich warstw, lecz wśród nich

wiaśnie się rodzi,
W oczach Żydów wobec tego „lud”

zamienia się w „ciemny tłum, który

trzeba opanować i na właściwe skie-

rować tory przez oświecone i „postę-

powe” rządy, Oto przyczyna, dla któ-

rej polityka żydowska zniieniła swe

stanowisko w stosunku do rozmai-

tych ustrojów państwowych. Tam,
gdzie „lud“ jest życzliwie do nich u-
sposobiony, stają Żydzi na stanowisku

demokratycznem, tam zaś, gdzie lud
jest ogarnięty prądem narodowym, są
skłonni uznać wszechwładzę państwa
aż do dyktatury włącznie, ;
Głębokie przeobrażenia wewnętrz-

ne, które u'awniły się w Europie po

wojnie, przedewszystkiem tendencje

nacjonalistyczne ruchów ludowych,

wpłynęły na zmianę treści i taktyki
polityki żydowskiej: Krótko mówiąc,

można powiedzieć, że Żydzi są zwo-

lennikami dyktatury tam, gdzie się o-
na przeciwstawia ruchowi narodowe-

mu. Poparli oni wszystkiemi swemi
wpływami dyktaturę w Polsce, ujaw-

swoje. Ale bódaj największego spu-

stoszenia dokonała tu wadliwa organiza-

cja ustroju bankowego, która zapanowała

w odrodzonem państwie, Trzeba bowiem

wiedzieć, że o poparcie do czynników

społecznych zwracał się już nie jedzn

rząd w Polsce i nie jeden minister skarbu

i nietylko w czasach pomajowych. Tylko
że społeczne czynniki mówiły swoje, a

rząd robił swoje. Zbierało się opinię

jakby naumyślnie poto, żeby właśnie zro-

bić coś zupełnie przeciwnego, niż dykto-

wało doświadczenie i zdrowy sens, |

Na szczupłej i chwiejnej podstawie

wycieńczonych środków finansowych

kraju usatwiono olbrzymi aparat banko-
wości prawno - publicznej. Bank Gospo-

darstwa Krajowego, Państwowy Bank

Rolny, Pocztowa Kasa Oszczędności, Ka-

sy Komunalne, wszelkiego rodzaju ubez-

pieczalnie — wszystko to — pośrzdn'o

czy bezpośrednio, na drodze dobrowolnej ,

czy przymusowej — wyciąga z rynku ży-

ciodajne soki z niesłychaną energją.

Trzeba sobie uświadomić, że cały ten

|aparat pracuje przez 365 dni w roku w

tym samym kierunku, w jakim działa pro-
spekt pożyczki państwowej, wypuszcza-
nej od czasu do czasu: mianowicie — wy-
miata z rynku wszelkie środki pieni?żne
na gospodarczą działalność państwa, a w
znacznej mierze wprost na jego potrzeby

budżetowe.

Nie śmiem zabierać głosu w sprawie
celowości, sprawności j niekosztowności
gospodarki publicznej, kiedy idzie q za-
gadnienia gospodarcze doniosłości pań-
stwowej: ośrodki komunikacji, porty, re-
gulację rzek „elektryfikację kraju, refor-
mę rolną, meljoracje i t, d, i t. d. Ale
kiedy mowa o obsłudze prywatnego go-
spodarstwa obywateli” przez publiczne
organizacje kredytowe, osobliwie kiedy
idzie o zaspokojenie potrzeb kredyto-
wych przedsiębiorstw drobniejsżych, to
tej sprawy nie są one w stanie załatwić
w sposób nawet jakotako zadowalający.

To pewnik, który, nie wymaga dowodze-

nia

Ludność miejska znajduje jeszcze pe-

wne oparcie w zbiedniałych bankach ak-
cyjnych. Ale ludność wiejska, rolnicza,

ta, o której się wciąż mówi jako o pod-

stawie siły podatkowej, siły obronnej

państwa, na której ma się opierać kon-

sumcyjna zdolność rynku wewnętrznego,

—ta ludność znajduje się w położeniu o-

kropnem: o ile kapitał, zorganizowany
według modły przedwojennej (bank emi-

syjny — banki akcyjne — miejscowe

spółki kredytowe), jak wyżej wspomnia-
łem. odbywał w znacznej mierze ruch w

stronę rolnictwa, o tyle dzisiejsze orga-

nizacje państwowe (ubezpieczalnie — iz-

by skarbowe — kasy komunalne — banki
państwowe — P.K.O.), doszczętnie wy-
jaławiają najszerszą podstawę egzysten-
cji państwa i przelewają środki pienięż-
ne w odwrotnym kierunku — ku naj-

wyższym szczeblom pieniężnej drabiny
organizacyjnej Jeżeli nawet cząstka wy-
ssanego kapitału trafi zpowrotem do źró-
dła swego pochodzenia. to spada pociem-
ku, bez należytej znajomości gruntu, naj-
częściej ubrana w dekoracje politycznej
natury, '

Ta „łaska pańska” zdezorganizowala
ustrój Kredytowy u dołu i pod względem
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ŻYDZI, DEMOKRACJA I DYKTATURY
nili wyraźnie, że gotowi są poprzeć

dyktaturę lewicową we Francji, gdy
w lutym tego roku masonerja po-
djęła próbę wprowadzenia takiej dy-
ktatury. a '
Ażeby zrozumieć działania politycz=

ne Żydów na terenie polityki świato*
4 a 1 3

wej, ażeby właściwie ocenić ich po=
litykę w poszczególnych państwach,
zwłaszcza takich, jak Polska, których,
losy szczególnie Żydów obchodzą,
trzeba wziąć pod uwagę i należycie

sobie uświadomić przemianę zasadni-
czą, jaka się odbyła w treści i'w me-
todach tej polityki po wojnie, gdy się
ujawniło właściwe oblicze nowocze=,

snej „demokracji”, gdy. się pokazało,
że ludy europejskie są przeniknięte
nawskroś dążeniami i instynktami, °
narodowemi... Żydzi zachowali się w.
tym wypadku w sposób, dowodzący,

że mają silne, stare poczucie swych in=
teresów, że nie kierują się w swej po-

lityce żadną doktryną, żadną wiarą
w doskonałość pewnych form ustro-
jowych, lecz jedynie i wyłącznie swym
własnym interesem, Są gotowi być a-
postołami „demokracji”, mogą jednak

równie dobrze popierać rządy dykta-
torskie, gdy się zmienią stosunki,

S. K.

'

 

technicznym i — co gorsze — pod wzglę=

dem moralnym, : ?
; ©

Taki stan rzeczy prowadżi nas do zśu-

by. Organizację kredytu u dołu trzeba
przeto przepracować gruntownie, Nie imy=

ślę, aby taką organizację dało się prze-

prowadzić w ramach dzisiejszej ustawy o

spółdzielniach: pewien kierunek myśli

społeczno - politycznej uważa tę ustawę.

— ji słusznie — za poważną swoją zdo-

bycz. Wszelkie próby reformatorskie

spotkają się z etj strony z kategorycznym

sprzeciwem. Dla świętej: zgody należy.

więc spółki kredytowe (a może i spółki

handlowo - rolnicze) wyodrębnić z chao- .

su spółdzielczego i przywrócić im rumie-

niec życia gospodarczo - zarobkowego na.

jekiejś innej podstawie prawnej. Należy

je uwolnić od takich krępulców ideo- + |

wych, jak równość głosów, ograniczen:e

wysokości dywidendy, niepodzielność ,

majątku, niezbywalność udziału, niedo-

puszczalność stosunków handlowych z a*

sobami nie należącemi do spółkii t. d.

Natomiast należałoby: 1) zakazać zakła-

dania spółek kredytowych z nieograniczo-

ną odpowiedzialnością, 2) oznaczyć do*'

syć wysokie minimum liczby. spólników,

3) wprowadzić obowiązek pełnej wpłaty ы

ga kapitał zakładowy przy wstępowaniu

do spółki, 4) przyznać każdemu udziało-

wi jeden głos, 5) PE ilość udzia=

łów jednego spólnika, 6) ograniczyć wy= .

sokość zobowiązań spółki w stosunku do

iej kapitałów własnych i do łącznej odpo-

wiedzialności wszystkich spólników i 7).

wprowadz'ć bezpośrednią odpowiedziaj-
ność spólników za zobowiązania spólki

(jak to było w niemieckiej ustawie o

spółkach z r. 1898), o ile pretensja wie-

rzyciela nie została zaspokojona przez

spółkę w ciągu określonego czasu, „np.

w ciągu 3 miesięcy od wezwania. Ten,

punkt ostatni jest drakoński. 'Nie powie.

nien nas jednak przerażać, W warunkach ,

dzisiejszego braku poszanowania "rawa,

w zamęcie gospodarczym jest to'niezbęd=

nv środek wychowawczy i musi być zasto-

sowany chociażby na czas ograniczony. ,

Zakładanie spółek należy oprzeć na

systemie rejestracyjnym bez ograniczeń,

Nadzór nad niemi powinien pozostać w
rękach związków specjalnych „ewentual-
nie w rękach nadrzędnych instytucyj
bankowych. Pozatem całą działalność

spółek kredytowych mułatis mutapdis

powinny regulować kodeks handlowy,
prawo o bankach i inpe prawa ogólnie o-
bowiązujące, Wielopiętrowe zastępy ciał
tadzorczych nie będą sobie wtędy suszyć
mózgu nad układaniem nikomu niepo
trzebnych wymyślnych kwestjonarjuszów.

nie będą zaprzątać czasu pracownikom

miejscowym  nienasyconemi żądaniami
składania raportów i nie będą wydawać
kosztownych poradników, których nikt |
nie czyta Znajdą one szerokie poledo
pracy twórczej, chociażby w tych sa- *
mych spółkach. Da im to i niezależny
chleh i moralne zadowolenie ze spelnio-

uego obowiązku obywatelskiego.
Wtedy odrodzi się posłuszeństwo

względem prawa, poszanowanie pracy
ludzkiej, a prawdziwe uczucie pewności i
zaufania jako podstawa kredytu. zacznie

stopniowo rozjaśniać zasępione, czoła
najliczniejszej i najcenniejszej warstwy
obywateli państwa, . М -

A. RZĄD  



  

Wspomnienie o Reymoncie
W dziesiątą rocznicę zgonu wielkiego pisarza

I

Poznałem Reymonta w r. 1693 jako
4 tora urukowanej wówczas w „Gło-
Śl pierwszej jego noweli p. t.
„Śmierć*. Opowiadanie to o starcu
"wyrzuconym przez rodzinę do chlewa
aby tam dokonał żywota, było pełne
okrucieństwa. Drobny ten blondynek.
niepozorny i pozornie nieśmiały, miui
już wówczas więcej doświadczenia ży-
ciowego, niż każdy z nas — napatrzył
się różności na świecie.

Biedny był i sterany. Nosił pelerynę
i modne wówczas binokle na czarnym
sznureczku i te często poprawiał, bo
nos miał niewydatny; bujną czuprynę
coraz nerwowo podgarniał. Krótko-
widz ten, jakby ze szkieł wnosić moż-
na było, był jednak jasnowidzem. Nie
wskazałbym pisarza, któryby lepiej
widział. Był to jego dar psychiczny.
Całą swoją niepospolitą karjerę pisar-
ską zawdzięczał temu wzrokowi..

Tajemnicą jego tałentu było, że wi-
dział wskroś, aż do sedna rzeczy. Dla-
tego tak uderzające były jego obrazy,
że przed oczy czytelnika wysuwał ry-
sy najgłębsze każdego zjawiska, rysy,
którychby czytelnik, patrzący prze-
cież stale na te same rzeczy, nigdy
się nie doszukał. Artysta taki jak
Reymont jest rewełatorem. Stąd jego
sława.

Nie trzeba na to kończyć uniwersy-
tetu, ani być myślicielem; trzeba mieć
intuicję. Czem jest ta intuicja, to co
nazywamy talentem, na to niema
teorji. Jasnowidze się rodzą. Na ich
wzrok składają się szczęśliwie wszyst.
kie zmysły w harmonijnem współdzia-
łaniu. Traf natury, a potem sprawa
ambitnej pracy urtysty nad sobą,
przynaglanej żądzą sławy.

II

Zanim doszło do owej „Śmierci”,
od której zaczęło się właściwe życie
literackie Reymonta, upłynęło już
autorowi ćwierć wieku bardzo cięż-
kiej w swym przebiegu młodości. Syn
organisty lata dziecinne spędzał w Tu-
szynie pod Łodzią, w domu przepeł-
nionym dużą rodziną, pod surową rę-
ką ciągle karzącego ojca. Żałosna jest
jego autobiografja *), gdy opowiada
dzieje swej młodości. Uważano go w
domu za chłopca niezdatnego do żad-
nego użytku. Nikomu żadnej z niego
pociechy — ani się uczyć ani praco-
wać. W miarę lat zapomniano już o
nim, jako o chłopcu zmarnowanym.
Z rzemiosła uciekał do teatrów wę-
drownych, włóczył się po świecie, gło-
dem przymierał. Ale co się napatrzył
świata i ludzi! Nikt niewiodii. że to
był właśnie jego kapitał. +
" Niewysłowiona tęsknota pociągała
go w świat. dusił się w bycie drobno-
mieszczańskim. |
Z niewielkich wyżyn swej kultury

małomiejskiej patrzał trochę z góry
na wieś chłopską. Że widział różni-
cę między wsią i miastem, to potęgo-
wało przenikliwość jego widzenia, dla
tego tak dobrze chłopów widział. Na-
tomiast nad sobą miał wielką górę cy-
wilizacji, do której rwała go tęsknota,
ciekawość i ambicja.

Bywał też — i to bodaj najdłużej—
oficjalistą, czy drobnym urzędnikiem
na kolei, gdzieś na małej stacyjce.
Przeczytajcie późniejszą jego nowelę
p. t. „Marzyciel, a będziecie wiedzieć
jak wyje z tęsknoty do świata dusza
uwięziona w zapadłym kącie. Rzecz
dziwna: Lorentowicz w wydanej nie-
dawno książce „Spojrzenie wstecz“
opowiala, že gdy Reymont — już na
szczytach sławy — mieszkał w Pary-
żu, to jedyną jego lekturą były dzien-
niki przychodzące z kraju. Na nie cze
kał tutaj, jakby po to do Paryża przy-
jechał. Potrzebne mu to było do tra-
wienia tego materjału krajowego, któ-
rym był naładowany. ы
Zanim doszło do wspaniałej epopeji

«Chłopi*, czytaliśiny już takie dzieła
Reymonta, jak: „Spotkanie*, „Piel-
grzymka do Jasnej Góry*, „Komed-
jantka“, ,„Fermenty“, „Lili“, „Spra-
wiedliwis . W pomienionej wyżej au-
tobios.afji Reymont robi takie wy-
znaie:
„Wszystko com napisał do „Chło-

pów”, jest moim wstępem literackim,
są torzeczy widziane, przyjdzie
teraz czas na czute, a później na
m yślane. Jest to pierwsza faza,
którą sam zamykum. Są to krzyki
człowieka, probującego słowem szuka.

nia dożyć, pozbywania się z siebie
świata zewnętrznego. „Chłopami” roz-
poczynam serję prac nowych. Chcę
szukać luszy polskiej w jej istotnych,
 

4 „Kurjer Warszawski” z dn. 1.1.1926 r  

najgłębszych cechach, chcę ją wskrzeć
sić 1 postawić na tormie (?) Pragnę
pokazać i unaocznić nasze życie, zro-
bić przekrój filozoticzny (?) wszyst-
kich warstw, pokładów narodu, od-
tworzyć całe misterjum życia polskie-
go. Chcę z pryzmów rozproszonych,
tonów i ze strzępów myśli i zaginio-
nych obyczajów, z wrażeń z ziemi, ze
wszystkiego co nasze w swej najistot-
niejszej treści — odbudować polską
duszą ogólną: polską, bo wiem, czuję,
i wierzę, że to dusza odrębna i moc
cudna i wspaniała, co nie zginęła pod
pokładami obcych napływów i wro-
gich osadów i naszej własnej wro-
gości.
„Chtopi“ są podstawą. Od ziemi za.

czynam aby później w kilkunastu po-
wieściach, których mam plan gotowy,
przejść cały obszar życia naszego. To
jest praca na lat, dwadzieścia. Myślę
jednak, że jej dokonam; inna kwestja,
czy podołam, ale robić będę dla włas-
nej serdecznej potrzeby, nie bacząc,
jak się to komu będzie podobało. Nie
przez ambicję, łaknąc sławy i t. p. Zo-
stałem pisarzem z potrzeby i z musu,
 

Featry stofeczne

 

z bólu, z nienawiści i miłości. Muszę
nim pozostać do końca, choćbym ani
jednego czytelnika nie miał”.

Opowieść swego życia Reymont spi-
sał dla tłumacza A. Wodzińskiego w
r. 1903. W r. 1910 odwiedził mnie we
Lwowie w redakcji „Słowa Polskie-
go”. Skończył już byt „Chlopėw“,
przywiózł z sobą utwór niecenzuralny
p. t. „Z ziemi Chełmskiej dla „Słowa
Polskiego“. Pytalem go, co teraz pi-
sze. Pokazalo się, że planował trylo-
gję, któraby objęła trzy momenty
dziejów porozbiorowych: rók 1794, r.
1830, rok 1863. Wydało mi się to w

 

 

twórczości Reymonta logicznem. Stu-
dja poprzednie nad społeczeństwem
mogły być istotnie przygotowaniem
do epopeji Polski nowożytnej.

Miała to być historja jednego rodu
olskiego w trzech pokoleniach.
rwał pracę, jak się polem pok zało,

na części pierwszej, bo niebawem gdy
świat zapłonął pożogą wojny, zmie-
rzchły w oczach dawne wydarzenia
dziejowe. To jednak było w ówczes-
nych wynurzeniach Reymonta cha-
rakterystyczne, że pałał chęcią doko-
nania studjów nad szlachtą. Znał już
dobrze chłopów i miasto, potrzebna
mu była dla całości epopeji narodo-
wej — szlachta. Przejęty był głębo-
ko podziwem i wdzięcznością dla tej
klasy społecznej; która dała Polsce
wielką cywilizację, a po rozbiorach
lała krew w powstaniach. Widział w
tej ofierze krwi akt ekspjacji ze stro-
ny tej warstwy, za dzieje odpowie-
dzialnej; ekspjacji za rozbiory. Rey-
mont rozprawiał z głębokiem  prze-
świadczeniem, że tę ofiarę krwi spo-
łeczeństwo złożyć musiało, aby się
stać godnem życia odrodzonego.

РВЧИСЫВННОКЕЛАЕПАА AA УЕАЛ PORE

GW D
„Cyd“, ilekroė słucham go w pol-

skim przekładzie, roznieca we muie u-
czucie najradośniejsze, uczucie pa-
trjotycznej dumy, Wszakże to „Cyda'”
przecież — w lłumaczeniu Jędrze-
ja Morsztyna — odegrano po raz
pierwszy na Zamku w Warszawie w
pamięlnym dniu 12 czerwca 1661 ro-
ku. gdy Jan Kazimierz odbierzł hołdy
po zwycięskiem odrzuceniu wszyst-
kich najezdników, zwycięskiem wydo-
byciu się Rzplitej z fal „potopu“.
Głosi chwałę chwili owej Wyspiański
w prologu:

«Właśnie to tym dniem rano
więcej trzystu sztandarów

stopy mu rzucano“,
Istotnie, tegoż poranka oglądała

stolica wjazd wodzów-triumfatorów:
Stefana Czarnieckiego, Jerzego Lubo-
mirskiego, Pawła Sapiehy, patrzyła na
jeńców  nieprzyjacielskich, wiedzio-
nych w pętach, na setki zdobytych cho-
rąświ. Ksiądz kanclerz Prażmowski
Mikołaj, w przemówieniu pochwa!rem
witał w Stefanie Czarnieckim pol-
skiego Fabiusa, a przed uroczystym
spektaklem tragedji Corneille'a postać
alegoryczna, wyobrażająca Wisłę # ©-
ków wyzwoloną, deklamowała pane-
giryk morsztynowski na cześć króla i
królowej:

Niechaj fortuna piocha
Ž statkiem się w was rozkocha!
I niech nieprzyjaciele
od nogi wasze ściele!

Dzierżcie *ednych w przymierzu,
Bierzcie zaś ŚEĄh w łykal
Żyj KAZIMIERZU!
žy LUDWIKA!" :

Ale, sluchając „Cyda“ w paratrazie
Wyspiańskiego znajduję inny jeszcze
powód do dumy, bezpośrednie;szy,
silniej odczuwany od najbardziej
wzruszaących historycznych  remini-
scencyj. Gdy porównywam ową pol-
szczyznę tak dźwięczną, tak pełną bla-
sku, tak mieniącą się różnorodnością
stopy wiersza, tak melodyjną w śpicw-
nych powtórzeniach — jakże ubogie,
chłodne wydają mi się, mimo całej ich
szlachetności i wdzięku, aleksandzy=

ny Corneille'owskiego oryginału! Jak
pełne mocy, prawdy, głębi uczuciowej
okazują się. słowa polskiego pa
du, gdy zestawimy je z pseudoklasycz-
ną elegancją retoryki wielkiego po-
ety francuskiego! Najpiękniejszy, zbio-

rowy twór naszego plemienia: język
„polski 'aśnieje tutaj w całem swem bo-
gactwie i całej krasie. Mowa po!:ka,

mowa Wyspiańskiego sprawia, że w
posągach wyrzeźbionych przez Cor-
neille'a, zaczyna krążyć krew żywa, że
słyszymy uderzenia ich serc, odczuwa-

my wszystkie ich radości i męczacnie.
Zwioty patrjotyczne, dosyć konwen-

cjonalne w tyradach „Cyda”, w pol-
skiej wersji pogłębiają się, brzmią zu*
pełnie innym tonem, nabierają nowej

treści moralnej, przyjmując w s'ebie

cały żar miłości do narodu, przepeł -

niającej pierś autora „Węsela* i „Wy-
zwolenia”.
„Cyd“ wśród dzieł Wyspiańsk'ego

zajmuje miejsce równie szczytowe, ак

w. twórczości Słowackiego — „Książę
niezłomny”. Tłumaczył go Wyspiań-
ski w ostatnim okresie swojego życia,

w tym stanie ducha, w którymsz
„Zygmunta Augusta" i wiersz „Weso-  

(Teatr Narodow!)
ły jestem, wesoły...” W ciągu długiej
śmiertelnej choroby, połączonej z wiel-
kiem fizycznem cierpieniem, wzniósł
się poeta na wyżyny równowagi meral-
nej, graniczące nieomal ze świętością.
Nigdy przedtem w utworach jego nie
„było tyle promiennej świetlistości:
„Już idę w ktąg swobody, już słvszę
gwiezdny chór”... Wieścił triumfalnie:
„To ciało tylko leży, lecz duch jak og-
nia słup!”. I właśnie oba arcydzieła,
„Cyd“ i „Zygmunt August“ są wyra:
zem tejże samej idei: męka osobista,
przezwyciężona wewnętrznie, wieczie
jednostkę na wyźszy szczebel doskona-
łości — zapomnienia o sobie w siużbie
dla narodu.
Odegrano „Cyda” — wbrew trady-

cjom Komedji Francuskiej, a zgodnie
ze wskazówkami Wyspiańskiego — w
kostjumach, wzorowanych na pottre-
tach Velazquez'a. Don Diego (p. Woj-
ciech Brydziński) był żywym wizerun-
kiem Don Diegodal Corral z madryc-
kiego Prado, otyły Don Gomez (p. Ale-
ksander Zelwerowicz) przywodził na
pamięć słynną posłać kapitana Burro
z muzeum ces. Fryderyka w Beelinie.
Podobnież, oczywiście, stroje kobiece,
przedewszystkiem Infantki (p. Kazoli-
ny Lubieńskiej), dokładnie, aż do szcze
gółów powtarzający kolory i kształty,
w jakich arcymistrz hiszpański unie-
śmiertelnił infantkę Małgorzatę (obec-
nie w Kunsthistorisches Museum w
Wiedniu).

Zapewne, stało to w sprzeczności z
telcstem utworu: w XVII stuleciu Gre-
nada i Aragon nie były już niezależne-
mi potencjami, PZW Kastylji,
historyczny Cid Campeador (Rod'igo
Diaz de Vivar) walczył i pokonywał
Maurów w wieku XI.. Ale i „Cor-
neillowski tekst jest“ — jak argumen-
tował Wyspiański — „też anachro-
nizmem”, a bądź co bądź Velazquez
ma, między innemi, tę zaletę, że był
przynajmniej rówieśnikiem. Corneil-
le'a...
W obsadzie „Cyda” popełniono kil-

ka błędów. Największym okazało się
powierzenie roli Szimeny p. Eichle-
równie, artystce o głosie nieprzyjem -
nym i krzykliwym i całkowicie pozba-
wionej cech niezbędnej w tym wypad-

ku, hiszpańskiej, arystokratycznej
„śrandezzy”. P. Jerzy Leszczyński
jest aktorem wybitnym, o talencie słu-
sznie wysoko cenionym oddawna, — od
zbyt dawna, ażeby mógł byc zu-

pełnie odpowiedni do kreowania po-
staci młodzieńczego Rodryga. Grał z

temperamentem, chwilami nawet nie-

potrzebnie przejaskrawiając pewne e-
fekty (np. w końcowym mónologu w
akcie pierwszym), ale gdy oświad zał,
iż jest „młokosem”, w słowach jega nie
wyczuwało się mimo wszystko nuty

szczerego przekonania... Również p.
ARO T TASSKV A ATRI siD

Kapełusze-pliśniowa

Rzzze g  

Stanisław Stanisławski, jako Don Fer-
nand, zawiódł pokładane w nim na-
dzieje, nie miał w sobie ani krzty mo -
narszego majestatu
Bardzo dobrze natomiast odegrał ro-

lę Don Gomeza p. Aleksander Zelwe-
rowicz: stworzył postać żywą, psycho-
logicznie pogłębioną, pełną prawiv, a
jednocześnie doskonale sharmmonizowa-
ną z duchem i stylem historyczuym
tragedji. Także p. Wojciech Brydziń -
ski (Don Diego) znakomicie wywiązał
się ze swego zadania. P. Karolina Lu-
bieńska, jako Infantka była taką ra-
dością dla oczu, miała w sobie tak wie.
le uroku, że chętnie wybaczy się jej
brak akcentów dramatycznych, jaxie z
tej roli mogła i powinna była wydobyć.

Dekoracje p. Władysława Duaszew-
skiego — pięltne i pomysłowe.

JAN REMBIELIŃSKI.
MELIRSA АВУЫРООЛО
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II.
Powróćmy do punkta wyjścia tej

charakterystyki która się układa we
wspomnieniu. Tym punktem Lył ja-
snowidzący wzrok Reymonta, wątły
wzrok, którym przez chwiejące si:;
binokle przenikał zjawiska. Byłą te
owa intuicja wzroku pśych:cznego.
widzącego rzeczy od wtwnątrz po-
przez to, co dostarczały zmysły. To
coś wewnętrzne, co artysta chwytał
intuicją, było istotą dynamiki zjawisk,
mianowicie tem, co nazywamy ży-
ciem.

Potęgą talentu Reymonta był zmysł
życia. Chwytał te zasadnicze objawy,
bez których nie byłoby życia. W tem
leżał urok jego obrazów że widzieli-
śmy przez nie życie. Wiele jest w czło-
wieku strun, na których grają wrąże-
nia estetyczne; wszelako najgłębszy
ton dobywa ta struna, która w nas
budzi poczucie piękna życia samego,
radości i smętku istnienia. :
Zmysł życia czynił Reymonta poetą

i myślicielem, zrobił go epikiem. Rea-
lista w każdym calu, lubujący się —
jakby się zdawało — w popisie arty-
stycznym oddawania ścisłego doznań
zmysłowych, jąk to czyni klisza, pod-
dawał się mimo woli urokowi opisy-
wanego życia. A że w pracy wśród li-
terackiego środowiska kształciła się
jednocześnie myśl artysty, przeto cie-
kawość jego do życia we wszelkich
objawach przeradzała się potrochu w
światopogląd. Wyrosło mu w rękach
społeczeństwo, które po kawałku opi-
sywał, że stało się całością, która
tchnie jakąś myślą dziejową.
Reymont uczynił ze swego wzroku,

ze swego zmysłu życia organ pozna-
wania intuicyjnego. Z rodzajowości
przechodził do epiki taką drogą, jaką
się przechodzi od prostego widzenia
faktu do wyczucia jego znacze-
nia.
Epika jest poezją znaczeń dziejo-

wych, nietylko kroniką.
Reymonta uczynił artystą dar wi-

dzenia, ale że stał się pisarzem naro-
dowym — to sprawiła jego intuicja,
zapomocą której wyczuł tętno życia
narodowego przy gorącem tego życia
umilowaniu.

Stanął współrzędnie w swem poko-
leniu obok Kasprowicza, który wy-
szedł z ludu, obok Żeromskiego, który
na ten sam świat polski patrzył z po-
ziomu kultury szlacheckiej, obok Wy:
śpiańskiego, który ich wszystkich uzu-
pełniał, jako historjozof i poeta daw-
ności.
Na tych filarach dzielnego pokole-

nia wsparła się budowa najnowszej li-
która odrodziła

świadomość narodu na użytek no-
wych dzieiów. .

ZYGMUNT WASILEWSKI.
 

Zydzi w programach nauki
O Żydach nasze programy nau« dla

szkół powszechnych nie zapomniały. Nie
trudno odgadnąć, w jakim kierunku idą
zawarte w nich wskazówki,

Ale zajrzyjmy do źródła,
Według programu historji w piąte! kla-

sie szkół drugiego i trzeciego stopnia
dzieci zapoznają się między innemi z Ka-
zimierzem Wielkim. Wymieniono przy -
tem kilka punktów, a wśród nich zesta-
wiono bezpośrednio ze sobą takie dwa:
„Kazimierz Wielki królem chłopków. O-
pieka króla nad Żydami”. Mają to być,
widocznie, budujące wzory. Tylko ta o-
pieka nad Żydami, to obecnie niwet
dzieci polskich nie wzruszy. Nie zaliczą

jej do „momentów pozytywnych, uwy-

datniających rozkwit państwowośc. pol -

skiej”, Nie nabiorą szacunku dla tego

ródzaju tradycyj, Kazimierz Wielk' z te-

go tytułu w ich oczach nie urośnie Ten

punkt o opiece nad Żydami nie sug.ruje

jednak fałszu. Nauczyciel może podać

fakt, pozostawiając uczniom snucie wnio-

sków i ocenęjego skutków, jeżeli nie

chce wpaść w konflikt ani z sumi»niem

własnem ani ze współczesnymi opiekuna-

mi Żydów.
Gorzej jest ze wskazówką, zawartą w

uwagach do programu historji dla klasy

szóstej szkoły powszechnej drugiego i

trzeciego stopnia: „W szkołach, gdzie

zna'duje się młodzież żydowska, na'eży

również omówić szerzej udział żydów w

walkach o niepodległość”.
Co z tym fantem ma robić nauczyciel

Polak?
Przedewszystkiem. nie wie dokładnie,

jak ch szkół ten punkt dotyczy Nie miega

wątpliwości, że nie obowiązuje 01 w

szkołach, w których niema dzieci żydow-  

skich. Ale jęśli w które'kolwiek kiasie
jest choć jedno, to już szkołę można za-
liczyć do tych, „gdzie znajduje się mło-
dzież żydowska”. W takim razie w %-
$romnej ilości szkół drugiego j trzec ego
stopnia nauczyciele musieliby omawiać
tę drażliwą bardzo sprawę zarówno dla
dzieci polskich, jak i żydowskich.
Kto stykał się z temi ostatniemi ten

wie, że są bez porównania lepiej uświa-
domione pod względem narodowym niż
pierwsze. W dzieci żydowskie najlepszy
nauczyciel patr'otyzmu polskiegn nie
wmówi. Owszem, one bardżo chętne na-
uczą się rozmaitych frazesów i będą się
niemi popisywać. A w gruncie rzećcy po-

zostaną przy swojem: naród żydowski
powinien panować na całym świecie, a
przedewszystkiem — w Polsce.
Z drugiej strony, nikt również nie nrze-

kona dzieci polskich, że Żydzi pomagali
odbudować państwo polskie.

Jeżeli nauczyciel, wypełniając poiece-
nia programu, zacznie prawić dziec wm o
Berkach Joselewiczach oraz innych po-
dobnych bohaterach, wywoła mnie lub
więcej jawne drwiny w klasie. Narazi
się na śmieszność. Będzie uważany a ka-
tarynkę lub gramofon. Straci powagę,
szacunek i zaufanie u dczni. A bez tych
walorów nie można być wychowawcą.

Wreszcie, czyż rożna żądać odпач -
czyciela, by szerzył wśród dzieci teiszy=
we sugestje historyczne? Czyż to nie bę

dzie ich ogłupianiem mówienie o tych za-
sługach żydowskich którym przeczą naje

oczywiściej tysiące faktów, biigcvel na

każdym kroku w oczy? Skoro całej prawa

dy w kwestji żydowskiej nauczycc! w

szkole powiedzieć nie może, lepiej mił-

czeć, niż bałamucić i kompromitować się.

 
 



 

Cztery plagi powiatu pińczowskiego
Jednym z tych powiatów, których jesz

*€ze nie zdołał opanować i zorganizować
Obóz Narodowy jest powiat pńczowski.
Nie znaczy to, by nie było tu narodow-

ców, jest ich niemało, brak im įedy-

nie fotmy organizacyjnej, lecz i na t » czas

przyjdzie i to niedługo. Jedna z rrzy-

czyn, które utrudniają pracę organize cyj-
ną w powiecie pińczówskim, to brak
dróg. Powiat pińczowski nie posiada pra-
wie zupełnie szos, a trakty po pierwszym
jesiennym deszczu czy wiosennej odwil-
ży zamienia'ą się w bajora gęstego $'zą-

akiego błota, dochodzącego do brzuchów

końskich. Rzecz zrozumiała, że posasza-
nie się po takich drogach jest wykluczo-
me. To też w okresie jesiennym i nu wio-
enę na drogach pińczowskich ruch zame-

ra.
Zażydzenie powiatu w szczególności

miasteczek 'est olbrzymie. Za przykład

niech posłuży miasteczko Działoszyce, li-

czące około 6000 ludności, z czego 80

proc. to Żydzi. Z Pińczowem czy W*śl cą

nie tepie* się dzieje. Wyjątek stańowi

Skalbmierz, w którym żywioł pols«i rze

maža. Żydzi opanowali całkowicie tan -

del. bez Żyda nic zrobić się nie może, to

też czują się tu łak pewnie, jak mato

gdzie. Ludność polska widzi to i ocze-

kuie z upragnieniem chwili, w  k*órej

mogłaby się wyzwolić z niewoli g%spo-

darczej Żydów.

* Wieś powiatu pińczowskiego żyje jak

większość naszych wsi w biedzie, arani-

czącej niekiedy z nędzą, do której dopro-

wadziły ią ostatnie lata gospodarki Go -

spodarz kilkunasto - morgowy aby z bie-

dą opędzić swe potrzeby, musi oszczę-

dzać na wszystkiem nawet na artyku-

łach pierwszej potrzeby, jak nafta, sól itp.

A już zczełnie źle dzie'e się ubie nie-

szych, kiórzy w latach najlepszych mu-

sieli dorabiać poza gospodarstwem, obec-

nie zarobki takie prawie całkowic'e u-

stały. Widocznym skutkiem zubożenia

wisi jest zupełne zahamowanie postępu

gospodarstw. Rolnicy zaabsorbowani wal

ką z trudnościami dnia dzisiejszego p'ze-

stali się zajmować pracami instytucyj rol-

niczych, których rezultaty wpoprzednich

latach widać było wyraźnie.

Instytucje rolnicze takie jak Tow Rol-

nłcze do chwili, kiedy stali na jeg» cze-

le ludzie, którym na sercu leżało dobro

rolnictwa. a nie polityczna karjera czy-

niły postępy uzyskując ogólne uui.anie

$ szacunek. Z chwilą jednak. gdy 1 żego

steru stanęli sanacyjni“ kar'er >wicze,

przedstawia ten sam obraz, co w Catym

krau, Od chwili, gdy na wieś zaczęła za-

glądać bieda można zauważyć pawien

objaw, który dziś już zupełniewy.aźnie

występu'e. To są próby brania się do

handlu; rzecz oczywista, biorą się do te- 

(Od własnego korespondenta)

gó co bardziej przedsiębiorczy synowie
gospodarscy, a nawet sami gospodarze.

Zaczynają gdzieniegdzie powstawać
wiejskie sklepiki, dające utrzymanie ich
właścicielom. Brak tylko po, miastecz-
kąch polskich hurtowni. Są też wiejscy
handlarze, którzy własnemi końm: wożą
produkty własnych gospodarstw oraz
skupywane masło i jaa do odległej
Dąbrowy czy Sosnowca, a z pow” tem

wracają zaopatrzeni w węgiel, który

częściowo z zarobkiem sprzedają częś-
ciowo dla siebie zatrzymuą. |

Ciężko to zarobione grosze bo dioga

daleka trwająca parę dni, którą trzeba

nieraz o chłodzie a nierzadko i gł>czie

odbywać, zwalczając tysiączne trudności

a specjalnie konkurencję żydowską, któ-

ra tym wie'skim handlarzom zaciętą wal-

kę wypowiedziała.
W/ pobliżu miasteczek wytworzył się

pewien swoisty typ rękodzieła, to sew-

cy chałupnicy, jest ich bardzo dużo, nie-

raz po kilku a nawet kilkunastu w «ażdej

wsi. W okręgu takiego np. Skalbrnierza

czy Działoszyc pracuje ich kilsaset,

Szewcy chałupnicy to synowie gosp da-

rzy, pracujący latem na roli, a w zimie

przy warsztacie, Niezorganizowami stają

się bezbronni wobec szalonegowyzysku

hurtowników żydowskich, dających im

pracę, i gotowy surowiec do domów,

„który chałupnicy przerabiają na obuwie.

Za zrobienie pary obuwia płacą Żydzi od

1 zł. do 1 zł. 80 gr. Można więc 1.bie | skiego z upragnieniem chwili tejwyglą-

wyobrazić, ile Żydzi zarabiają. Ten, kto dają.

 

 

Pińczów, w grudniu.

pierwszy zorganizue szewców chafupni -

ków, odbierze te ogromne zarobki bur-
townikom żydowskim i będzie miał nie
codzienną zasługę dla gospodarki 1aro-
dowej.
Brak dróg, bieda, żydostwo to plagi nę-

kające powiat pińczowski. Jest jeszcze
jedna nie mniejsza, a nawet stokroć więk
sza, to do olbrzymich wprost rozm'arów
rozpowszechnione złodziejstwo, Bolesne

to bardzo, bo świadczy o upadku etyki

ludności wiejskiej, moralną jednak oapo-

wiedzialność ponosi żydostwo z pośród

nich bowiem rekrutują się paserzy : od-

biorcy kradzionych przedmiotów. O zło-

dziejstwie słyszy się ciągle, kradną wszy-

stko i wszędzie, specjalnie w pobliżu mia-

steczek.

Do smutnej dochodzi się konkluzji, pa-

trząc na to, co się w powiecie pińczow-

skim dzie'e. Można stan ten krótsa w

czterech słowach wąć: bieda, bezdroża,

Żydzi 1 złodzieje,

Zastanawiając się nad tym smutnym

stanem i szukając drogi wy'ścia dochodzi

się do przekonania, że jedynie zorgani-

zowany Obóz Narodowy wniósłszy w ży-

cie nowe zasady etyki i moralności, mógł-

by powiat pińczowski odrodzić duchowo

i wychować nowoczesny typ obywatela

odpowiedzialnego za stan swej wsi gmi-

ny, powiatu i całego państwa. Narodow-

cy i światli obywatele powiatu pińczow-  

 

Ruch narodowy na Pomorzu
ŚWIECIE

Dnia 27.X1. odbyło się w Świeciu ze-

branie Stron. Narod, Po załatwieniu
spraw organizacyjnych red, Ciesielski

z Torunia wygłosił referat o obecnej

sytuacji politycznej w Polsce. .W wol-

nych głosach kilku miejscowych dzia-

łaczy wypowiedziało życzenie, żeby

działalność narodową w Świeciu i w

powiecie ożywić. Z racji tej postano-

wiono zwołać w najbliższym czasie

zjazd delegatów S. N. z powiatu. Na

zakończenie zebrania  odśpiewano

„hymn Młodych”,

WĄBRZEŹNO
Dnia 29.X1. odbyło się zebranie

Stron. Narod., Koło Wąbrzeźno. U-

dział członków był liczny. Zebranie

zagaił prezes Koła, p. kpt. Czarnota-

Bojarski, omawiając miejscowe spra-

wy gospodarcze, Następnie red. Cie-

sielski wygłosił przemówienie na te-

 

Z CAŁEGO KEEASU
GNIEZNO

„Wywoływacz deszczów”, — Sprawa

„wywolywacza deszczów”, swego czasu

nabrała rozgłosu za granicami państwa.

Wynalazca „wywoływacz” Skieresz, za-

mieszkały w Grotkowie, pow. gnieźnień-

skiego, otrzymał obecnie kilka ofert od

  

JEŚLIŚ ZNAWCĄ-
NIELAIKIEM,
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Z KRAKOWA
Teatr Im. J. Słowackiego: czwattek

„Szespastolatka”.

Kina polskie:

Apollo: „Jaśnie panszofer”.

Promień: „Niedokończona symfonia”.

Stella: „Młody las”.

Świt: „Manewry miłosne”.

Sztuka: „Orłow”.

Uciecha: „Miłostki”,

Urzędnik Akademji Górniczej oskar-

żony o nadużycia. — We wtorek <'unął

przed krakowskim sądem okręgowym |-

gnacy Wójtowicz, b. urzędnik kwestury

Akademji Górniczej, oskarżony o sprze-

miewierzenie około 12 tys. zł. Wójtowicz

ma wykształcenie średnie „jestwspółwła-

ścicielem parceli przy ul. Reymonta io-

becnie pobiera w zawieszeniu pensję 120

zl. miesięcznie. Sprzeniewierzenia temiał

dokonywać od maja 1924 do kwietnia

1934 roku z różnych funduszów państwo-

wych i samopomocowych. Poprzednik

Wójtowićza niejaki Edward Mroczkow-

ski dokonał na tem samem stanowisku li-

eznych delraudacyj. Aby ustalić wysokość

tych nadużyćprzyjechała specjalna komi-

«ja z min. W. R. i O. P., która przy tej

okazji wykryła świeże nadużycia Wójto-

wicza. Oskarżony tłumaczył się w śledz-

twie i przed sądem, że część zarzucanych

„mu defraudacyj dokonana była jeszcze

przez Mroczkowskiego

Nowa organizacja prawników. — W ub.

poniędziałek odbyło się w Krakowie ze-

branie założycielskie Zrzeszenia aplikan-

tów adwokackich i notarjalnych. Na ze-

braniu wybrano delegatów na zjazd

Związku Zrzeszeń aplikantówzawodów

CCC

Każda złotówka,

 

prawniczych w Polsce, Nowa organizacja

młodych prawników ma charakter czysto

i wyłącznie polski.

Nowy prezes TowarzystwaRatunko -

wego. — W ub. niedzielę odbyło się

walne zebranie krakowskiego ochotnicze-

go towarzystwa ratunkowego, na którem

wybrano nowego prezesa po śmierci po-

przedniego š. p.Krzyżanowskiego,

Nowym prezesem wybrany został pik.

Dr. Adam Maciag.

żyd pełnomocnikiem wydawnictwa

L K. C. — W jednem z krakowskich »ism

ukazało się sprostowanie pewnej notatki

dotyczącej I.K.C. Sprostowanie to podpi-

sał jako pełnomocnik spółki wydającei

Ilustrowanego Kurjera Codziennego,ad-

wokat Dr. Bertold Rapaport. P. Rapaport

jest oczywiście Żydem.

Komunikat Stronnictwa Narodowego—

W/ czwaretk o godz. 17.15 w lokalu Stron-

nictwa Narodowego, kurs kandydatów z

referatem p. t. „Masonerja, jej rola, hi-

storja i cele”.
Tragedja młodej dziewczyny. W bramie w

jednym z domów przy ul. Pawła Popiela wy*

piła większą ilość jodyny 24-letnia wycho-

wawczyni Stanisława Eckert. Wezwany le-

karz Pogotowia ratunkowego przewiózł nie-

szczęśliwą do szpitala.Desperatka przybyła

do Krakowa z Przemyśla z 2-letniemdziec-

kiem i udała się do jednego = wyższych wo'-

skowych, który swego czasu przebywał w

Przemyślu, a następnie został przeniesiony

ną emeryturę, poczem zamieszkał w Krako-

wie. Po rozmowie tej Eckertówna dokonała

zamachu samobójczego. Dzieckiem, które

po zabraniu desperatki do szpitala znalazło

się bez opieki, zajęła się jedna z lokatorek

domu, który był terenem tragicznego zajścia.

 

 

wpływowych osobistości świata zagrani- |

cznego z Waszyngtonu, Brukseli i Londy-

nu. Spośród tych ofert Skieresz wybrał

londyńską, w której pośredniczy "Polak ;

M. Kozłowski, zamieszkały w Londynie. |

Skieresz ma wyjechać do krajów tropi- *

kalnych, gdzie niema deszczów i przepro- |

wadzić ma tam swoje doświadczenia nad |

wywoływaniem deszczów. Oferta gwaran- |

tuje Skjereszowi wolny paszport, podróż, i

całkowite utrzymanie, a po korzystnych :

doświadczeniach odpowiednie wynagto- |

dzenie za swój wynalazek,

Według naszych iniormacyj, Skieresz

godzi się na wyjazd i czyni jużodpowied-

nie przygotowańia, W razie zrealizowania

swego wynalazku, Skieresz wsławiłby i-

mię Polski zagranicą a ponadto z pew-

nością zdobyłby wielką iortunę.

Przed 1-em posiedzeniem nowej rady—

Pierwsze posiedzenię nowej rady miej-

skiej w Gnieźnie odbędzie się w ponie-

działek, 9 bm. o godz, 18 z następują-

cym porządkiem obrad: Złożenie przy-

rzeczenia przez nowych radnych miejs-

kich, wybór 4 ławników, komisji finan-

sowo-budżetowej i komisji rewizyjnej.

\ ub. sobotę odbyło się posiedzenie

radnych Obozu Narodowego, na którem,

wybrano prezydjum klubu radzieckiego.

Prezesem wybrano dr. Walerego Szał-

kowskiego, wiceprezesem Zygmunta Mi-

gdałka, sekretarzem Edmunda Elantkow-

skiego, ławnikami Kazimierza Parża i

Franciszka Perlikowskiego,

JAWORÓW—

Śmiertelna libacja na weselu w Szkle—

Wasyl Kanus, zamieszkały w Szkle, spra-

wiał swej córce wesele i w czasie zaba-

wy raczył duży zastęp swych gości jakąś

nalewką, zaprawioną spirytusem denatu-

rowanym. Obecni pili na umór, niektórzy

nawet po kilkanaście kieliszków. Sku-

tek tej libacji był ten, iż 40-letni gospo-

darz, Michał Swoboda niebawem zakoń-

czył życie, wypił bowiem coś 26 kielisz-

ków owej nalewki, Andrzej Kozak za-

chorował ciężko i stracił wzrok, reszta

gości rozchorowała się nadobre.

KOŚCIAN
—

Zięć zranił teścia. — 30 listopada w

godzinach popoł. wydarzył się w zagro-

dzie Majorczyka w Kiełczewie pod Koś-

cianem przykry wypadek na tle niesna-

sek rodzinnych. Majorczyk przed kilku

laty wydał jedną z córek zamąż za Sta-

nisława Szczepaniaka i przyrzekł zapi-

sać im w posagu zagrodę. Niebawem Ma-

jorczyk wydał drugą córkę zamąż i tej

zapisał swą zagrodę, wskutek czego mię-

dzy Szcżepaniakiem i Majorczykiem po-

wstały spory majątkowe. W wymienio- nym dniu Majorczyk wywoził mierzwę Z

złożena na akcję

podwórza, a ponieważ żona Szczepaniaka

nie pomagała mu, poróżnił się z nią. Kie-

dy Szczepaniak przybył do domu i do-

wiedział się o tem, udał się na podwó-

rze teścia, $dzie doszło do kłótni, a na-

stępnie do bójki, Szczepaniak rzucił się

| na teścia z hakiem, Majorczyk bronił się

widłami, które trzymał w ręku, Jednak

zięć zdołał uderzyć kilkakrotnie swego

teścia hakiem w głowę, powodująć silne

| okaleczenia czaszki. Pierszej pomocy u-

dzielił Majorczykowi dr. Tomkiewicz z

Kościana. Krewkiego zięcia aresztowano

i osadzono w, więzieniu,

ŁÓDŹ
—

Z ruchu narodowego w Łodzi i okolicy.

— W ostatnich dniach odbyły się duże

zebrania w wielu miejscowościach okręgu

Łódzkiego, jak Kazimierz, Puczniew,

Brzeziny, Aleksandrów, Andrzejów, Pa-

bjanice Zalesie, Koluszki, Łódź - Połud-

nie, na których prelegenci omówili wy-

czerpująco obecną sytuację polityczną i

wskazali drogi naprawy obecnego ustro-

ju polityczno-gospodarczego, Na wszyst-

kich tych zebraniach stwierdzono duże

zainteresowanie się społeczeństwa pol-

skiego ideą narodową, która z dnia na

dzień znajduje coraz większe zrozumienie

i poparcie wśród szerokiego ogółu.

OSTROŁĘKA
—

Nabożeństwo żałobne. — W sobotę dn.

30 listopada r. b. w kościele parafjalnym

w Ostrołęce odbyło się uroczyste nabo*

żeństwo żałobne za dusze zmarłych na-

rodowców zamówione przez Zarząd po-

wiatowy Str. Narod. z

W nabożeństwie wzięli udział członko-

wie Zarządu, Kompanja członków ze

sztandarem oraz publiczność.

Przy rzęsiście ozdobionym kwiatami i

zielenią katafalku pełniło 4-ch młodych

w jasnych kożuchach, wartę honorową.

Na katafalku widniał olbrzymi miecz

Chrobrego oraz spis zmarłych narodow-

ców.
Pienia żałobne, między innemi pieśń

„W mogile ciemnej” wykonał Ostrołęcki

chór parafjalny pod kierownictwem p.

Pichały.

PRZEMYŚL—
Śmiertelna wyprawa wiejskiego zło-

dzieja. — Zmorą okolicy Ujkowic, w po-

wiecie przemyskim, był od dłuższego

czasu Michał Zazula, notowany złodziej,

który każdej niemal nocy wyprawiał się

ua włamania do mie'scowych i oko''cz-

nych gospodarzy Wezorajszej пос) ро-

wędrował do Hnatkowic, gdzie upstrzył

sobie włamanie do chlewu w obe'śc'u go-

spodarskiem Kościa Tkaczyka. Już wy-

prowadzał wieprza z chlewu, gdy obu-

dzony ze snu gospodarz wyjrzał na pod-

Stronnictwa Narodowe 50,

przybliża cię do F'olski

 

mat: „O co walczy obóz narodowy?”
Poczem wywiązała się ożywiona dy-
skusja, przedewczystkiem nad kwestją
żydowską, W ostatnim bowiem czasie
przybyło do Wąbrzeźna kilka rodzin
żydowskich, Zabierali między innem;
głos pp. Dr. Piotrowski, Wietrzyński,
Ciesielski sen., Bieły i t. d.

Dalej poruszono sprawę zniesienia
powiatu wąbrzeskiego, o czem się w
pewnych kołach mówi uporczywie.
Zgodna była opinja w tej sprawie, że
zlikwidowanie powiatu byłoby pew-
nego rodzaju śwoździem do trumny
dla obecnie już zamierającego handlu,
rzemiosła i t, d. Po wyczerpaniu po-
rządku zebrania prezes zakończył je
hasłem „Czołem”, a uczestnicy odśpie-
z: pieśń „Złoty słońca blask doko-
ал

KOŚCIERZYNA *

Dnia 1 grudnia b. r. odbyło się liczne
zebranie Stron. Narodowego w Koście
rzynie pod przewodnictwem prezesa
— znanego działacza kaszubskiego —
p. Rogali Tomasza. Pierwszy referat na
temat: „Czem jest obóz narodowy?”
wygłosił red, Ciesielski, Następnie b.

poseł narodowy, p. Szturmowski

przedstawił obecne położenie gospo-
darcze i polityczne w Polsce,
Poczem przy uroczystym nastroju

zebranych kilkunastu działaczy naro-
dowych zostało udekorowanych mie-

czykami Chrobrego. Po załatwieniu

spraw organizacyjnych zakończono ze-

branie pieśnią „Boże coś Polskę...".

Uczestnicy, rozchodząc się, wznosili

gromkie okrzyki na cześć Romana
Dmowskiego.

SKARSZEWY

Dnia 1 b. m. wieczorem odbyło się

w Skarszewach zebranie miejscowego |

Koła Stron. Narod. Koło to jest bar- |

dzo liczne i rozwija żywą działalność

organizacyjną. Zebranie zagaił prezes
Koła p. mec. Dr. Przewoski, charakte-

ryzując obecne położenie polityczne.

Poczem p. prof. Bonin wygłosił refe-

rat pod tytułem „Masonerja i jej ce-

le”. Z kolei. sekretarz wojewódzki

Str. Narod, mówił o zadaniach obozu

narodowego. ;

wórze a spostrzegłszy złodzieja, strzelił

do niego z rewolweru i tak go ciężko

zranił, iż Tkaczyk na drugi dzień zakoń-

czył życie w szpitalu przemyskim.

RADOM

Ruch organizacyjny w Stron. Narod. —
 

W dniu 1-go b. m. odbyła się w loka- —

lu Str. Narod. w Radomiu odprawa kie-

rowników Kół Str. Narod. z powiatuRa-

domskiego. Referaty wygłosili: b. senator

Sołtyk, delegat Zarządu Głównego J.

Bąkowski, kol. W. Borowski i kol. St.

Książek. | С

Referaty poświęcone były w przeważnej

części sprawom gospodarczym, bojkoto-

wi gospodarczemu handlu żydowskiego i

omówieniu wypadków w powiecie Opo-

czyńskim, przyczem kierownicy Kół о-

trzymali rozkaz zachowania bezwzględ-

nego spokoju i posłuszeństwa.

Tegoż dnia o godz. 17-ej min. 30 odby-

ło się zebranie Koła Śródmieście, na któ-

re przybyła do tej pory nie notowana i-

lość osób. Referaty wygłosili: b. senator

Sołtyk i delegat Zarządu Głównego kol.

J. Bąkowski.
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"Torebėk i Wyrobėw paj

Minister przem. i h. R. Górecki :oz-
wiązał już dotychczas na zasadzie art. 5
ustawy o kartelach 44 umów kartelo-
wych w różnych branżach przemysłt, w

szczególności w branży żelaznej, metalo-
wo - przetwórczej, papierniczej, nafto-
wej, mineralnej.

W branży żelaznej rozwiązane zostały
następujące kartele:

„Związek Hurtowników Żelaza dla
Wielkopolski, Pomorza i W. M, Gdań-
ska z siedzibą w Poznaniu" obejmujący
17Eoec ji

rzeszenie Hurtowników Żelaza w
Łodzi, obe,mujące 7 przedsiębiorstw.

Zrzeszenie Hurtowników Żelaza Kre-
«ów Wschodnich w Wilnie, obejmu ące
7p
„Zrzeszenie Hurtownikow Rur w Kato-

wicach, obejmuące 10 przedsiębiorstw,
branży metalowo przetwórczei:

Biuro Sprzedaży Odlewni i Emaljerni
Żeliwa Sp. z o. o., Warszawa, łączące
w sobie 13 fabryk.
Umowa 13 fabryk w sprawie reguiacji

rur zlewowych i kanalizacyjnych oraz
kształtek.
Umowa 5 fabryk w sirawie regulacji

sprzedaży rur i kształtek wodoc'ągo-
«>

'jmowa 7 fabryk w sprawie regulacji
eprzedaży emal owanych żeliwnych na-
czyń kuci o R

jmowa abryk w sprawie regulacji
PY różnych odważników żcliw=
nyc]
Umowa 9 fabryk w sprawie regulacji

sprzedaży wszelkich żeliwnych żelaz
do prasowania.
Umowa 6 fabryk w sprawie regulacji

wprzędaży wszelkich sanitarji żeliw tyc
aw kw

mowa 4 [fabryk w sprawie regulacji
zbytu hufnali i haceli. 7 З
Wydział Akwizycj Wideł (w sprawie

regulacji zbytu oraz wspónej sprzedaży
wideł) obejmujący 3 fabryki

Wydział Akwizycji Zamówień na Ło-
paty (w sprawie regulacji zbytu oraz
sprzedaży łopat) obejmujący 3 fabryki.
„„Biuro Sprzedaży mostów i konstruk-

ci.
W branży papierniczej:

„Umowa hurtowników branży papier-
niczej w sprawie regulacji zbytu wszel-
kiego rodraju papieru w Warszaw.e, o-
be'mująca 24 tirmy.
Umowa w: sprawie regulacji sprzedaży

papieru w Wilnie — obe'mująca 3 fir-
my.

, Umowa hurtowników branży papier-
niczej w sprawie regulacji zbytu wszel-
kiego rodzaju papieru w Łodzi.

mowa co do regulacji zbytu bibułki
'machorkowej.

Sp. z o. o. „Bibukol”, Warszawa.
Umowa w sprawie regulacji produkcii

i sprzedaży kolorowych ibałek kwiato-
wych. :

' -Centralne Biuro Sprzedažy Torebek,
р 2 о. о., Poznań, obemujące 9 firm.
Związek Producentów i Hurtowników

ki W pierowych „Ce-
Bo , Świętochłowice, obejmujący 17
irm.
Umowa w sprawie regulacji produkcji

4 zbytu wszelkich torebek papierowych
w Warszawie, obejmująca 9 przedsię-
biorstw.
Umowa w sprawie pach cen i wa-

runków sprzedaży torebek papierowych
w Wilnie, obejmująca 5 firm.
W branży naftowej:- /
Umowa w sprawie regulacj zeda-

ży nafty w Rowem, PRN?
Umowa w sprawie regulacji zbytu

nafty w Radomiu.
Umowa w sprawie regulacji zbytu
st w Wilnie. 3 а 2

mowa w sprawie regulacji tu
paw naftowych wKońskich 1 о-
olicy. .
Umowva w sprawie regulacj tu

nafty we Włodzimierzu. e m
Umowa w sprawie regulacji zbytu
m w Warszawie. ' о pa

mowa w sprawie re, i tu
nafty w Kielcach. si a

mowa w sprawie re zbytu
produktów naftowych wDibnie. Ž
Umowa w sprawie regulacji zbytu

 

 

oleju wrzecionowego i zastępczych pro-
duktów ;w Biażynalcku:
Umowa proc.ucentów świec w. woje-

wództwach: białostockiem, poleskiem i
nowośrodzkiem w sprawie regułac.i pro-
dukcji i zbytu świec.
W branży mineralnej;
Umowa hurtowników łódzkich w spra-

wie regulacji zbytu szkła prasowanego.
„Umowa hurtowników łódzkich w spra-

wie regulacj zbytu szkła okiennego.
Umowa hurtowników lwowskich w spr.

regulacji zbytu szkła okiennego.
Umowa w SSR regulacji zi

nej cegły budowłanej w Wilnie.
owa _w sprawie regulacji sprzedaż:

cegły w Radomiu, obejmująca 4cegieł,
nie, `

Umową w sprawie regulacjisprzedaży
cegły w Ostrowie i okręgu, obejmująca
6 cegielni. I ы
Umowa 9 cegielni w aprawie regulacji

sprzedaży cegły w Kaliszu.
Umowa_w sprawie merai sprzedažy

cegly w Drohobyczu, jmująca 4 ce-
gielnie,

Rozwiązane. porozumienia  kartelowe
obejmują ogółem przeszło 100 przedsię-
biorstw. przemysłowych. i handlowvch.
Sąd Kartelowy na rozprawie: ogłosił

w dniu 4 b, m. decyzję utrzymuącą w
mocy orzeczenie. ministra przemysłu I
handlu o nałożeniu grzywny na Wspól-
notę Interesów za niezgłoszenie jej w
należytym czasie do Ru'estru Kartoiowe-
go. Sąd zniżył jedynie grzywnę nałożo-
ną na uczestników Wspólnoty Interesów
t. į. Katowicką S. dla 'Górnictwa i
Hutnictwa oraz na S. A. Górnośląskie

-ęct-

 

Zjednoczone Huty: Królewska i Laura, ze
100.000 zł. na 50.000 zł.
Jako delegat Ministra Przemysłu i

Handlu występował docent Dr. R. Pio-
trowski,
Urząd Prokuratorski zastępował pro-

kurator 5. N. Dr. Piernikowski kozpra-
wie przewodniczył S. S. N. Gižyck'. a
referentem sprawy był 5. S$. N. Korsak.
Orzeczenie Sądu Kartelowego ma dla

dalszej praktyki kartelowej Ministorstwa
Przemysłu i Handlu i Sądu Kartelowego
pierwszorzędne znaczenie, rozstrzygając

szereg istotnych wątpliwości prawnych
6 dużem znaczeniu gospodarczem w sen-
sie pozytywnym dla nadzoru min:ster-

i stwa przemysiu i handlų nad ruchem |
kartelowym w Polsce. W szczególności|
uznał sąd kartelowy, że umowy wspól-

| not interesów są również objęte poiską
ustawą o kartelach, że wmowy kartelo-
we podlegają obowiązkowi zgłoszenia do
rejestru kartelowego, chociażby n.e by-
ły formalnie sporządzone w formie oisa-
nej, że samo niedotrzymanie ustaw'.we-
go terminu do zgłoszenia umowy xa"te-
lowej do rejestru kartelowego powodu-
je już karę grzywny bez potrzeby.po-
przedniego upomnienia ze streny mini-
sterstwa przemysłu j handlu, że wreszcie
także osoby prawne, a nietylko t:zycz-
ne uczestniczące w umowach kartelo-
wych, mogą być karane grzywną, a nie-

| tylko ich fizyczni reprezentanci,

 

Obniżenie odsetek ustawowych
Wynosić mają 8 proc.

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 3 grudnia r. b. o wysokości odsetek u-
stawowych postanawia w art. 1, że wyso-
kość odsetek ustawowych (prawnych) w
stosunkach  prywatno-prawnych ustala się

na 8 proc, rocznie. Dotychczas wysokość od-
setek ustawowych wynosiła 10 proc. rócz-
nie. z

Minister skarbu zostaje upoważniony do
obniżania w drodze roznorzadzeń ustalonej
w art 1 stopy odsetek. Obniżona stopa bę-
dzie stosowanaod dnia wejścia w życie ta-

kiego rozporządzenia, choćby tytuł prawny

do odsetek powstał przed tym dniem.
Odsetki ustawowe, przypadające za стч

przed wejściem w życie omawianego dekre-

| obowiązywać wstecz

tu, choćby zasądzone, obniża się z mocy
samego prawa do 8 proc rocznie, Jeżeli z
tytułu egzekucyjnego nie wynika wyraźnie,
że obejmuje on odsetki umowne, odsetki
mogą być egzekwowane tylko w wysokości

obniżonych odsetek ustawowych. Jeżeli
dłużnik zapłacił odsetki uustawowe ponad
stopę 8 proc, a wierzyciel jeszczę nie został
spłacony, dłażnik ma prawo zarachować
nadpłacone odsetki na poczet tego długu;
niesłużymujednakroszczenieozwrottych
odsetek.
Art. 5dotyczyodsetekztytułu długów

rolniczych (odsetki te wynoszą 6% rocznie).
Dekret wchodzi w życie trzeciego dnia

po dniu ogłoszenia.

-_ Towarzystwa kredytowe miejsk'e
Dekret owierzytelnościach hino'ecznych I I stach zastawnych
Na podstawie świeżo * opublikowanego

dekretu z dnia 3 b. m. w sprawie wierzytel-
ności hipotecznychi listów zastawnych to-
warzystw kredytowych miejskich — spłatę

kapitału wszelkich wierzytelności hip. tych
towarzystw wstrzymuje się na okres 2 ipół
lat, poczynając od pierwszej raty, zawie-

rającej część umorzeniową, płatnej po wej-

ściu w życie dekretu. Dotychczasowe okre-
sy umorzenia tych wierzytelności pozosta-
ją. niezmienione, natomiast jch plany amor-

tyzacyjne ulegają odpowiednim zmianom.

Listy zastawne tych towarzystw, wypuszczo-
ne na podstawie wymienionych. na wstępie

wierzytelności, ulegają. umorzeniu na zasa-

dach, odpowiadających okresom, umorzenia

i wstrzymania spłaty kapitału tych wierzy-
telności. || ; %
Wszystkie listy zastawne, wypuszczone

przez te towarzystwa do dnia wejścia:w ży*

cie dekretu, mogą być umarzane w drodze

losowania lub wykupu, bez względu na

odmienne przepisy statutów lub warunki e-

— A czy nasza praca skończy się z chwilą gdy

misyjne. Przedterrhinowe „płaty wierzytel-
ności hipotecznych, na których podstawie
wypuszczone listy zastawne, i spłaty kwot
umorzeniowych, zawartych w ratach bie-

žacych od takich wierzytelności, jeżeli ra-

'ty te ujszczone w ciągu miesiąca od daty ich

płatności — mogą być dokonywane lista-

mi zastawnymi odpowiedniej serji według
ich wartości nominalnej. Powyższe przepisy
stosują się również do wierzytelności oraz

do listów zastawnych Wileńskiego Banku
Ziemskiego i Akcyjnego Banku Hipoteczne-
go we Lwowie, o ile wierzytelności zabez-
pieczone są.na nieruchomościach miejskich.

Minister Skarbu został upoważniony na
przeciąg dwu lat do wprowadzenia w poro-
zumieniu z ministrem Sprawiedliwości do
statutów towarzystw kredytowych miej-

skich zmian, dotyczących organizacji i spo-
sobu zwoływania władz towarzystw.

Dekret wszedł w życie z dniem ogłosze-

„nia  

Nr.

Wierzytelności hipoteczne
Ulgi w zakresie oprocentowaniai terminów

Świeżo opublikowany dekret Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 3 b. m. o zmianie

ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w
zakresie oprocentowania i terminów spła-
ty wierzytelności hipotecznych zmienia
ustęp 1 art. 1 wspomniaraj ustawy w tym

sensie, że odsetki od wierzytelności bipo-
tecznyck, istniejącychw dniu wejścia w ży-

cie omawianej ustawy, obniża się do 6 proca
o ile należą się one za czas 1. [V. 1933 r—30.

XL 1935 r. (a więc tak jak dotychczas), na-
tomiast odsetki, należne za czas od dnia
1 grudnia 1935 r., obniżą się do.5 proc.
rocznin : Po

Dekret wszedł w życie z dniem ogłosze”
ы й

Pociąganie to odpowiedzialności —.
za nadmierne ceny «ukru Ei

W związku z ukazaniem się rozporządze-
nia ministra skarbu-o ustanowieniu jednej

dla całego państwa ceny za 100 kg. cukru
wszelkich rodzajów i gatunków a więc i ra-

finowanego loco wagon stacja odbiorcza za
zł. 57,50, min. spraw wewnętrznych wydało
zarządzenie do władz administracji ogólnej,

wskazując na konieczność zwrócenia uwa-

gi, aby ustanowiona przez komiteł ekono-

 

Znižka cen wesla i cukru
weszła w życie

We środę rano ukazał się „Dziennik
Ustaw” zawierający między innem* roz-
porządzenie o obniżeniu ceny węgla oraz .
dekret Prezydenta Rzeczypospolitet. ob-
niżający cenę cukru. Obydwa rozporzą-
dzenia wchodzą w życie z dniem oglo-
szenia.

Rozporządzenie o obniżeniu ceny wę-
gla zawiera szczegółową tabelę nowych
cen węgla, zależnie od sortymentu i kla-
sy. Prawdopodobnie już dziś ukaże się
odpowiednie rozporządzenie, normujące
ceńy węgla na terenie stolicy.
Dekret Prezydenta R. P. o uregulowa-

niu gospodarki cukrowej i buraczanej, u-
stala cenę 57 zł. 50 gr. za 100 kg. bisiego
kryształu loco cukrownia w opakowa-
nin. Nowa cena cukru, która wynosi 1 zł.

zakg.
*

Wskutek zapowiedzi znižki cen sukru

w dniu wczorajszym w sklepach war-
szawskich nigdzie cukru ' wczoraj nie
było.

Podobnie jak w Warszawie, dotk'iwy

brak cukru dał się odczuwać w całej

Polsce. Resztki zapasów w sklzpach

sprzedawano wczoraj jeszcze po starej

cenie, choć rozporządzenie ukazało się

od rana i od rana dnia wczorajszego za-

częło obowiązywać.

Nowe ceny żelaza
W dniu 4 b. m. minister przemysłu i han-

dlu dr. R. Górecki podpisał na podstawie
rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 27

października 1933 r. w sprawie regulowa-

nia stosunków w hutnictwie żelaznem — roz-
porządzenie co do obniżki cen żelaza, rur
i surówki,
Na podstawie tego rozporządzenia ceny

wymienionych artykułów zostały obniżone

o 10 procent od dotychczasowych cen syn-

dykatu polskich hut żelaznych, biura sprze-
daży polskich walcowni rur i towarzystwa

dla sprzedaży surówki żelaznej, W tym sa-

mym również stosunku uległy obniżce wszel-

kie dopłaty do cen zasadniczych: wymienio-

nych artykułów.

* Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w „Dzienniku Ustaw”. ,

Szczegółowy wykaz cen zasadniczychi
dopłat zostanie opublikowany w „Monito-

rze Polskim".

gdy nie zapominał wyjąćz kieszeni fotografji por-3)
G. O. BAXTER

Droga do San Triste
Autoryzowany przeklad z angielskiego

Marji Waūkowiczowej

— No i co dalej? — spytał Denny, głębckim
"dźwięcznym głosem.

‚ = Macie się tylko posługiwać oczami, i ma-
cie mi znaleźć kogoś, który odpowiada, temu oto
typowi. ;
— To dziwna twarz — odparł Denny. — Świat

by można obejść dokoła i nie spotkać podobnej,*
—'Nie wymagam niemożliwości — odpasł Si- -

„mon. — Proszę tylko.o typ, o typ, o typ! Czy jasno
się wyrażam? A typ znajdziecie. Człowiek ten mu-| |
si mieć conajmniej pięć stóp i jedenaście cali wy-.| |
sokości — raczej kilka cali więcej. Nie może mieč.
mniej niż dwadzieściadwa
dwadzieściapięć. Musi być mądry, odważny,
zdecydowany. | musi oczywiście mówić po lisz-
pańsku jak rodowity Hiszpan. Widzicie, że wyma-
gam bardzo wiele. Ale zdobyłem jako pomoc trzy
najlepiej widzące pary oczów na całym świecie.
Zabierzecie się więc panowie do roboty? Od dziś?.

- Patrzyli na niego głęboko zamyśleni, każdy ba-,
dał własną pamięć, każdy starał się wskrzesić w my-
śli twarz lub twarze mogące służyć danemu celowi.
— Nagroda czeka tego, który znajdzie po-

irzebnego mi człowieka — mówił Simon — który go
znajdzie i przyprowadzi do El Paso. Nagroda wy-
sokości pięciu tysięcy dolarów. Ale dopiero po toz-
mowie z nim. o ile będę z rozmowy zadowolony.

lata i nie więcej niż | . 
 

go tu dostawimy — spytał Denny.
+ > "— Nie, nie. To dopiero początek, Gdy go bę-
dziemy mieli, wówczas dopiero możemy rozpo:ząč
nasze wielkie przedsięwzięcie.

* Rzuciłsięna krzesło i ukrył twarz w dłoniach,
drżał cały z wyczerpania i wzruszenia. Trzej męż-
czyźni patrzyli na niego, a w oczach ich taiła się
pogarda. Wreszcie pożegnali się i kolejno opuścili
pokój. Simon żegnał ich w milczeniu. Czekał aż
wyjdą. Wówczas zerwał się z krzesła i zaczął prze-
mierzać pokój lekkiemi bezszelestnemi krokami.
Przypominał pierwotne zwierze, które wyszło. na
żer; w oczach palił mu się dziki ogień, jak głyby
każdy krok zbliżał go do upatrzonej ofiary. Czasem
zatrzymywał się i twarz jego przyciemniał wyraz
-rozpaczy i lęku, widać było jednak, że starał się
zwalczyć zwątpienie i powracał do przerwanei wę-
drówki zwestchni em podobnem do jęku.

6 ROZDZIAL П. -

sai IS MALT

Nasza trójkarozgrzaną zapałem wiejącym ze
„słów Józefa Simona, i uzbrojona wmentalnąwizję
obrazu, z kieszeniami napchanemi fotograficznemi
zdjęciami, portretu,.rozstała się wkrótce. Każdy ru-
szył w swoją stronę. Piotr Marmont pośpieszył do
San Francisko, gdzie miał zamiar odnaleźć Xogoś,
którego twarz przypominała mu model portretu.

" Hubert Halsey pognał do St. Louis + calą
szybkością, na jaką było stać ekspresy. A Silas
Denny wynajął sobie spokojnie konie i bryczkę. i
rozpoczął powolną wędrówkę wzdłuż rzek: Rio

'Grande.Gdy. trafił po drodze na jakieś miasteczko,
to w knajpach i restauracjach, w których jadał, ni-  

'tretu i położyć ją na widocznem miejscu na: *tole.
Każdy kto.na nią rzucił okiem zatrzymywał

się, bysię jej lepiej przyjrzeć: było coś w tej twa-
rzy o arystokratycznych rysach, władczych oczach
i gorzko zaciśniętych ustach, co wzbudzało ogólne
zainteresowanie. Od czasu do czasu ktoś zaczynał
rozmowę z Si Denny'em na temat tej fotośrafji.
W każdem mieście opowiadał inną historję.

Folografja takpowszechnie działała na wyo-
braźnię, że rozmaici ludzie poznawali w niej kogoś
znajomego, W przeciągu sześciu dni Denny 7ostał
skierowany półtuzina razy na fałszywy typ Kaz
wprawdzie irafii na człowieka, który z twarzy qr"zy-
pominał łudząco postać na portrecie, ale miai co-
najmniej trzydzieści lat, mówił jakiemś. ludowem
hiszpańskiem narzeczem i stanowczo nie posiadał ani
kastylijskiego akcentu ani odrobiny rozumu. Pomi-
mo wszystko jednak Denny nie chciał się udac do

setki razy węcej twarzy niż tu, w tych małych

wiedział sobie. że tylko dzięki wyjątkowemu szuzę*
ściu może znależc to, co szukał, wobec czego mio-
gło go to szczęście spotkać tak dobrzew w!asce,
gdzie się krzyżują dwie szosy, jak w wielkiej me-
tropolji. Denny był zdecydowanym fatalistą. —

Wędrował tak przez dziesięć dni, a dzies'ątego
gotów był zezygnować ze swojej misji: wysiłki oka-
zały się bezowocne. ; A

Tego wieczoru zatrzymał się w zakurzonej sen-
nej, nudnej mieścinie położonej niedaleko granicy.
Ludnośćmeksykańska była pięć razy liczniejsza od
amerykańskiej, domki były nędzne, niskie i bielone.

(Cdn.  
| Tow. fabr.

` -- 34,50, Koniczyna czerw sur.

|pszenna gat | —"

miczny cena detaliczna tego artykułu nie

nie przekraczała nigdzie zł, 1 za kg. Zarzą-
dzenie powyższe wskazuje, że obniżka ta
powstała przez obniżenie szeregu opłat ob-
ciążających dotychczas cenę hurtową cukru

oraz kosztem dotychczasowych opłat na

rzecz skarbu a bez umniejszania dotych-
czasowych zysków handlu pośredniczego.

Min. spraw wewnętrznych: poleca  wła-
dzom administracji ogólnej-beżwarunkowo
przestrzegać. wymienionej- ceny detalicznej

oraz pociągania winnych- pobierania cen

wyższych do odpowiedzialności karno-admi-

nistracyjnej. : $
: оаа са-рыйна 3

Giełdy pieniężne
DEWIZY

Belgia 89.83 (sprzedaż 90:01, xspno
89.65); Holandja 360.15 (sprzedaż 34:87,
kupno 359 43); Kopenhaga 117.25 (sprze-
daż 117.54. kupno 116.93); Londyn 26.23
(sprzedaż 26.30,. kupno 26.16); * Nowy
Jonk 5.31 i pół (sprzedaż '5. i hzy
czwarte, kupno 5.30.i 'edna czwarta); No-
wy Jork (kabel) 5.31 i pięć ósmych
(sprzedaż 5.32 i siedem ósmych, %*pno
530 i trzy ósme); Osło 131. rzedaż
122.13, kupno 131.47); Paryż 35.00 . pół
R 35.07 i pėl, kupno 34.93 * pėl);
raga 21.97 (sprzedaž 22.01, kupno 21.93)

Szwa carja 172.05 (sprzedaż 172.39. kup-
no 171.71); Stokholm 135.20 (sprzedaż
135,53, ‘‹“2'…0 134.87); Berlin 213.45
(sprzedaż 213.98, kupno 212.92),

Obroty dewizami średnie,
dla dewiz nie ednolita.  ..
Banknoty  dolarowe w: obrotach pry.

watnych 5,31 i trzy czwarte, Rubel zło”
ty 4.78, Dolar złoty 9.00. Gram*czys'ego
złota 59244, W obrotach PAY
marki niemieckie (banknoty) 163.00 W

kios ai zangie.skie
noty) „22 — . ЗН
P. Y PROCENTOWE

7 proc. požyczka stabilizacyjna 62:13—
62.15 (odcinki po 500 dol:) 63.00 (w proc.)
4 proc. państwowa : pożyczka pfemjowa
dolarowa” 52.70; 5 proc. konwe*syjńa
64.00; 6 proc. pożyczka dolarowa 77.75—
78.00 (wproc.); 8 proc. L=Z. "Bankugo -

tendencja

| spodarstwa krajowego94.00: (w'próc.|; 8
proc. obligacje Banku gospodarstwa kra-
iowego 94:00 (w proć:); 7 proc. L: Z' Ban.
ku gospodarstwa krajowego 83,25; 7 proc,
obligacje Banku gospodarstwa kra'owego
8325; 8 proc. L: Z. anku rolnego9400;

7 proc. L. Z. Banku rolnego 83.23;4.i ból
proc. L. Z. ziemskie 43.50 — 4400;

"5 proc: L. Z. Warszawy (1933 r.):51 25-—
52.00; 5 proc. L. Z. Łodz: (1933 t.) 48.13;
5 proc. m. Radomia 38.00 — 5760;
5 proc. L. Z. Częstochowy 1933 r. 45 13—
41.00; 6 proc. obligacje m. Warszawy 6
em. 58,50. S

k Polsk ECE 96.00 Wóri —'95.75 — 96.00; Warsz.
w: Poka — 33.50; Ostrowiec —

18.50.— 18.75; Starachowice — 31 25—

31.50; Haberbusch — 33.00.. .

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 4 grudnia 1935 r.

Pszenica czerw. jara szki. 775 gl.— —

— — —, Pszenica jednolita 753 g1 19,50
— 20.00: Pszenica zbierana 742 g! 19:00
— 19.50.
ŻytoI standart 700 gl. 13,25 — 13.50;

Żyto II standart 687 śl. 13,00 — 13.254
Owies I st: [niezadeszcz.) 497 śl 15.25 —
45,75; Owies Il st (lekko zadesz.) 64% 6l.
"14,75 — 15.25; Owies III stan.. (zadeszcz.)

538 gl: 14,50 — 15,00; Jęczmień bt war-

niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 674!—

673 gl: 14,50 — 15.00; Jęczmień 64% gl.

14,25 — 14,50; Jęczmień 620,5 gi. 14,00—
14,25; Groch polny 23,00 — 25.00; G:och
Victoria 3200 — 35,00; Wyka 2200 —
23,00; Peluszka 2400 — 2500: Seracela
odwójnie czyszczona 20.00 — 21:00;
bin niebieski. 8,25 — 8,75; «Łu”

 

 

„bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwówy
43,50 — 44,50; Rzepik zimowy-42Ul —
43.00; Rzepak i rzepik 'letni 42.9: —
43.00;Siemię Iniane basis 90 proc. m

z' gr.
kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna
czerw bez. kan. 9czyst 97 proc 120 (0—

130.00; Koniczyna biała surowa 60:00 —
70.00; Komczyna biała bez kan 0 czyst.
97 proc 80.00 — %.00. Mak niebieski
65.00—67.00. Ziein ia4 425—475: Maka

s —A0 — 20proc 33 —
(3500; Mąka pszenna gat. | — B 0—

wielkiego miasta, w którem miałby okazję zobaczyć 145 proc 31.00 —3300; I-C 0 —'55.oróc.
2900 — 3100; 1 — D 0 Sz

т | 22.00 —29.00; 1-E 0 —65 proc25
miasteczkach, leżących wzdłuż pustych szlaków. Po- | ži я00; -В20'— 65'proc 24.00 — -2600:

Il D 45 — 65 proc 2300 — 24 00. !
|.55—45 proc 22.00 — 2340, II G 60 --65
. proc. 21.00—22,00; Mąka żytnia  wycią-
EDR 23.00 — 2350. Mąka żytnia
śat 1.45.2200—23200. Mąka żyt | gat.

0-55 proc 21.00—2200 1.gat. 0-65 pre.
20 50 — 21:50: II gat 16.50 — 1750. ra-
zowa 1600 — 1700: poślednia — — —
— — —, Otrębv pszenne grube przem.
stand 1050 — 1100. otrebv pszeune
średńie przem stana 950 — 10/4 О.
trębv pszenne miałkie 950 — 1000:..0-
tręby Żvtnie 850 — 900, 'Kuchv  na-
ne 1600 — 1650; Kuchy rzepax we
1325 — 13.75: Kuchv słoneczneowa
— — — — —.; Śruta sojowa 45 proc.
22.50 — 2300
Ogólny obrót 1519.ton, w tem żyta

195 ton. Usposobienie spokojne.

 



Nr.
т ^ —

Otwarcie roku w Instytucie Francuskim
Obchód 100-ej rocznicy urodzin Saint-Saensa

Wczoraj w sali kolumnowej Paracu
Staszica odbyła się tiroczysta inagyra-
«ja roku akademickiego w Instytucie
Fraqóuskim w Warszawie, połączo.- z
obehodem 100-ej rocznicy urodzin wiel-
kiego kompózytora francuskiego Kamila
Sain-Saeqsa.

Uroczystości przewpdniczył anihssa-
dor Francji p. Noel. Obecni byli kierow-
nik ministerstwa W. R. i0. Р., p-zed-
stawicielele Min. Spraw Zagr., rektorzy
wyższych uczelni i świata naukowego,
liczni członkowei kolonji francuskiej o-
raż byli i obecni słychacze Instytuta.
Pierwszy przemawiał dyrektor lasty-

fitu roł. Henri Mazeaud, wyrażając po-
dziękowanie wszystkim tym, ktorzy
przyczynja'ą się do rozwo'u placówki.

P. ambasador dokonał wręczenia dy-
plomów., poczem wyg!osił przemówienie,
w którem podkreślił rolę Instytutu iaxo
ośrodka promieniowania kultury fiań-
cuskiej w Polsce. Zwracając się du słu-
chaczy, p ambasador powiedział:
— Jestem przekonany, že zachowa-

KATES TRTAKIKLIOKS

Instytut ekssertyz
sądowych

Minjster sprawiedliwości powołał do
życia Instytut Ekspertyz Sądowych w
Warszawie, celem opinjowania w zakre-
sie lizyko - chemii, toksykologii i bięlo-
gii Kierownika Instytutu zamianuje mi-
mister sprawiedliwości. Będzie to insty-
tucja, oparta na zasadach naukowych,
postawiona na b. wysokim poziomie, (Om)

 

 

3 proc. Premiowa Pożyczka Inwestycyjna
I'-gi dzień

Po zł. 1.000; 55—38 200—36 98346 51—
28 607—29 122—6 126—6 546—28 818—29
858—45 681—37 1010—46 11666 1217-—25
1726.31 1749—45 2169—46 2290-36 2352—
34 268136 2895—25 2998—38 3211—45
337 355246 3637—38 3752—37 3680—
38 1-38 3986—29 4025—25
410245 4328+—29 4699—29 4549—
31 4699—29 45244—25 4740—29 4612—29
4713-46 5212—46 5407—29 3538—46 5384—
29 $606—28 6176—6  66248—37 6343—28
6404—28 6364—28 6635—46 6776-38 6862—
25 6840-46 68956 6672—36 7357—29 8070—
36 8749—25 8821-46 8911—29 9087—37
9222—31 9425—36 9371—46 9504—28 9511—

ь Pt, 9762—46 9706—29 9888—28
10123—37 10227—36 10387—46
10747—45— 10829—6— 10961—37
ц — 11395—45‚11613—36
12176—29 12194—29 12876—28

Я№ 13036—37 13063—38 — 13114—46
13964—45— 14185—28
14531—29 14834—25

1528$—29 15493—25 15575—29 15745—45
1 -*16320—36 16407—29
16426—25 16674—28 . 16834—28
£ 7 17340—36 . 17578—6

166593—29
16085—45

18143—25 — 18185—6
18246—36— 18419-—25
18993-—6 — 19081—29
20284 20644—29
21557—38 21616—37
22027—23 22124—45
22292—29 22396—25

22807—37 22879—46.

Po zł. 500: 72—45 124—24 218—45 2150—
11 260-—4 —49 421—24 401—38 528—49
552—45 616—49 615649 764—38 1085—24
1115—45 1161—38 1230—38 1381—4 1548—38
1575—11 1603—24 1676—24 1767—4 2037—49
213411 2176—45 2293—24 2326—38 2388—
11 2706-39 2945—24 3004—4 3081—49
3132—38 3248—38 3319—45 3307—45 3373—

NI-ci dzień

Po xl. 500odNr. 1do Nr. 11000
Serja I Nr. Nr. 179, 867, 1539, 1055, 1369,

911, 1115, 3563, 3237, 4553 4884, 4741,
7. 7578, 9303, 9075, 11443. Serja 5 Nr. Nr.:

. 1495, 1104, 1793, 4064, 4139, 3382, 5522,
6842, 6218, 6384, 7719. 1595, 7720, 8752, 8683,

у 10815, 10090, 11369. Serja 7 Nr.
Nr.:44846, 1501. 1921, 1573, 2733, 4606,
4778, 4862, 4243. 5014, 7739, 8919, 8968, 8010,

62, 9109, 10718, 10933, 11784, Serja9 Nr.
r. 656, 428, 895, 1217, 2874, 4010, 6920,

9183, 11605. Serja 19 Nr. Nr.: 1950,
3711. 3306, 3636,
5038, 5279, 7769, 7012, 8002, 8300,

9114, 9866, 10070, 10449, 11922. Serja
"Ne. Nr; 1262. 1825, 3679, 3087, 3567. 3293,

5616, 5014 5503, 5060, 6711, 7053. 7542,
9845, 9502. 9830. 9066, 10105, 11802,

Serja 27 Nr. Nr.: 73], 1929, 3018,

4659, 4028, 5012, 5988, 11299, 11346, 11299.
Serjs 32 Nr. Nr.: 1943, 1430, 2166. 3049,
4728, 4401, 4221, 5934, 7293, 7113, 1569, 8640,
8256, 11027, Serja 33 Nr. Nr.: 536, 441. 1287,

1338,1608.2700, 4990.40604218,4899,3378,6702
7341, 7034, 84888672 8213.9386, 10772,11376,
Serja34Nr. Nr.: 367. 642, 40. 416. 1114, 1398,

2725, 3877 , 3968, e: 5402. 6052, 6056,

8617 8330.3283. 9850. 11654. IU era 39
rt 486. 818, 4707, 4155. 5210.

„Saka, Ri 8203. KR 9033: 10214,
10042, 11155. 11470. 11781. Seria 41 Nr. Nr.:

590, 1369, 11176, 1748, 1855, 2619, 4221, 4566.
1130. 8613, 8452. 8613. 9830,

aś M a од ой1683, 1335. 2286. 2403. 3435. : . 6100.

A. 7059. 7542. 8214. 9078. 9170. 10038
Serja 43 Nr. Nr.: 131. 676, 1497, 2997. 2735.

2643 3764. 315%. 3077. 4690. 4686. 6412. 6185.

6109. 7409. 8239 8738. 10473. 10762 10099.
10415 10172 11651. 11322 Seria 47 NrNr.:

190 189. 1533. 2048. 2227. 3798. 4521. 5539

5438 6422 6412. 6089, 6686, 8341, 9821, 10937,
11379. 11272, 11625,

PAMIĘTAJ :
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cie nietylko uczucie wdzięczność: dla
Instytutu, ale'że nie zańiedbacie r.cze-
go, aby utrzymać łączność z kulturą
francuską.

Następnie mówca dał wyraz uczuciom
wdzięczności dln Uniwersytetu. Trzeba
się lepiej poznać, aby lepiej się zrozu-
mieć i aby móc lepiej służyć naszym
krajom, — oświądczył p. ambasador na
zakończęnie swego przemówienia.

W związku z obniżeniem ceny węgla,
powstaje aktualna kwestja obniżki ceny |
gazu i elektryczności. Na podstawie o-
rzeczenia komisji arbitrażowej, powoła-
nej swego czasu przez ministra przem. i
hańdlu, cena elektryćzności ulega reduk-
cji z chwiłą ogłoszenia nowego cennika
węglowego w „Wiadomościach Staty: |
stycznych”. Jak przypuszczać należy,

Bezprawne  'm'ona

Celem ustalenia na. paszportach i
dokumentach publicznych brzmienia i
pisowni: nazwisk osób wyznania moj. |
żęszowego. ministerstwo spraw we-

wnętrznych podała do wiadomości wojewodów i starostów następujące
zasady; :

ciągnienia

4 3386—45 3417 —45 3580—45 3567—4 3660—
49 3769—4 4024-—38 4144—49 4309—4 4484—
49 4377—4 4432—24 4499—11  4453—38
4606—45 4669—24 4698-24 5033—38 5267—
38 5299-11 5393—49 5685—11 5731—24
5928—11 6002—49 6012—45 6520—45
6715—4 6914—49 -6984—11  7087—11
7260—11 7309—45 7595—11 7655—40
7650—24 7785—49 7739—38 7869—4
8123—35 81844 83 9  8442—49
8535—4  8573—38 8749—24 8810—45
044—45 8980—49.. 9149—24 9163-38
9299—24 9238—45 9534—38 9599—11
-9514—38 9717—24 9867—4 9875—49
9984—4 10149—24 10208—11 10383—49
10467—38 10416—45 10489—49 10535 -11
10711—24 10712-—38 10743--38 1095—4
11000—49 11060—38 11192—49 11115—4
11169—45 11219—24 1123849 11825--11
11889—11 12014—11 12036—11 121:1—4
12036-—24 12064—38 12114—45 12203-38
12468—24 12566—4 12683—24 1316C(—38
13266—49 13274—45 13400—45 13471-+11
13593—11 13695—11 13707—49 13733--45
13874—24 13859—11 13922—49 14191—4
14187—38 14205—45 14597-—24 14603 -11
14525—11 14664—4 14680—11 14720-—45
14720—11 14800—24 15482—11 15510: -38
LA 15737—4 15767—11 15890-—4

16098-—49 16193—49 16347—24 16355--24
16415-—49 1“497—38 16723—11 16752--24
16857—24 16811—45 16973-—38 17236—4
17389—49 17916—4 17929—11 17993-—11
18065—45 18082—4 18173—38 18196—11
18279—45 18551—24 18905—24 18952--45
19061—4 19109—38 19777—24 19798 —49
19925—4 19956—49 20010—45 20226 -49
20424-—49 20488—-45 20662—4 20737 —49
20809-—-49 20874—38 21044—4 21075—24
21153—38 21652—4 21851—11 219-5—45
21971—4 21978—4 22164—45 22137 —38
22240—4 22395—11 22387—38 22471 —24
22856-—24.

ciągn'en'a

Po zł. 500 od Nr. 12000 do Nr. 22000
Serja I Nr. Nr.: 12765, 12035, 12244, 13327,

12481, 13068, 16357, 16598, 16756, 16298
17355, 17682, 19039, 19910, 20111, 20141,
22051. Serja 5 Nr. Nr.: 12671, 14437, 15922,
15847, 15876, 16139, 18669, 19983, 19363,
21873, 21909, 21205, 22383, 22565. Serja 7
Nr. Nr.: 11784, 12273, 13710, 13875, 14609,
16985, 16455, 16929, 16884, 16712, 17179,
17344, 19016, 20452, 21065, 22603. Serja 9
Nr. Nr.: 14577, 14879, 14314, 14630, 14813,
15768, 16242, 16184, 16800, 17174, 17376,
17307, 17378, 17800, 18356, 18224, 18236,
19516, 20495, 20679. 20368. 20100, 20465,
21249, 22797. Serja 19 Nr. Nr.: 12284, 12728,
12910, 14489, 15166, 17490, 19140, 20144,
20188, 20105, 20866, 21489, 22613, 22783.
Serja 23 Nr. Nr.: 14606, 15855, 16100, 17660,
18982, 19917, 19464, 19279, 20508, . 20293,
20790, 21178, 22220, 22248. Serja 27 Nr. Nr.:
12039, 12082, 12717, 13946, 13148, 14955,
15306, 16449, 16285, 17410, 17834, 18195,

18248, 18129, 18215, 18122, 18068, 18983
19010, 19134, 20787, 21915, 21550, 21173,
21776. Serja 32 Nr. Nr.: 12887, 13917, 14416,

| 14815, 16554, 16114, 16174, 16805, 16416,

17057, 17250, 18334, 18613, 18380. 19049,
19365, 19882, 21672, 22496.Serja 33 Nr Nr:

4046,
21422,
12877.
18649,
12870.

12507, 15109, 16516. 16812,

18153. 19781, 20643, 21304.

21364, 22142. Serja 34 Nr. Nr.: 12630.

13167, 15276, 16431, 18553, 18649,

19831. 21609. 21903. Serja 39 Nr. Nr.:

12252, 13959, 14671, 16828, 17438, 17734.

17846, 18499, 19183, 19037. 19597, 19959,

20128, 20653, 21759, 21906, 22282.Serja. 41

Nr. Nr. 12653, 14238, 14871, . 15333. 15347,

15657, 16670, 1840. 18276, 19295. 20016 20704,

21738, 22297, 22964. Serja 42 Nr. Nr 12483.

131196 14420, 14430, 14583, 14278. 15054.

“16259, 16988. 16165, 18183, 18663, 18812.

19573. 21389. 22327 22592 22972. /Serfa 43

Nr Nr: 14139 15386. 18575, 18769. 18925

19223, 221456. 21921. 22539. 22987 Seria 47

Nr. Nra 12343. 12975. 13872. 14498, 14830

12024,
18877   14939. 15714. 16047. 18111, 18010, 18220,

18232, 19039, 19208, 19247, 22769.

Po przemówieniu p. ambasadora. prół,
Pierre Francaste! wygłosił ódczyt o Ka-

milu Saint-Saensie, dając charakterysty-

kę twórczości wiekiego kompozytorai

wskazując na rolę jego w historji muzy-

ki francuskiej, ; p
Na zakończenie kwartet orkiestry Pol-

skiego Radja pod dyrekcją N. Rózen-
bauma wykonał kwartet b-mol Saint-

Saensa.

 

Elektryczność stanieje
Cena gazu pozostanie bez zmiany

cennik ten ukaże się dopiero w. „Wiad.
Stat," dn. 25 grudnia, możliwe jest je-
dnak, że rachunki grudniowe będą już o-
bliczane według niższej tatyty. Taryfa
ceny elektryczności ulegnie redukcji w
stosunku 50 procent do redukcji ceny wę-.
gla grubego kl. I-a. Cena gazu świetlne-
go ma pozostać, bez zmiany. Dlaczego?

Niewiadomo. (Om) ;

| nazwiska Żydów
Nie będę tolerowane .

Jedynym miarodajnym wykładni-
kiem nazwiska, jakie przysługuje da-
nej osobie, jest akt jej urodzenia,
ewentualnie dla mężatek — akt šlu-
bu. Względem dzieci t. zw. rytualnych
małżeństw żydowskich mają zastosó-
wanie ogółne przepisy o dzieciach
nieślubnych. Zasadniczo więc dzie-
ciom tym przysługuje jedynie nazwi-
sko matki, chyba, że z aktów ich uro-

dzenia wynika: 1) že zostaly upraw-
nione przez następne małżeństwo ró-

dziców zawarte w drodze przejisanej
prawem; 2) jeżeli idzie o obszar rmiócy
obowiązującej K, C. P. z 1825 r., że
zostały formalnie uznane przez ojcą.
W tych wypadkach dzieciom przysłu-
guje nażwisko ojca. Ё
Poza temi wypadkami prawo tego

rodzaju dzieci do noszenia innego na-
zwiska, niż nazwisko mafki, uzyska-
ne może być tylko w drodze nadania
przez męża swego nazwiska dziecku
nieślubnemu żony.
Wymienianie w dokumentach osób,

pochodzących z żydowskichzwiąz-
ków rytualnych, obok nazwiską mat+
ki również nazwiska ojca z dopiskiem
„false”, lub też po nazwisku ojca na-
zwiska matki z dopiskiem  „recte*,|
jest bezwzględnie niedópuszczalne.
W zakresie pisowni nazwisk obo-

wiązujące jest przestrzeganie jaknaj-
ściślejsze pisowni, ustalonej w akcie
urodzenia. Ь

CN OU:PORAZ OTI BEPTATELE

KTO KORZYSTA z usług firmy
; sza”, przy ul. Dworskiej. Za pomocą pod-

| robionego klucza, złodzieje dostali się doNMRBRZUM OPTYCZNY

RYSZRRD ŁACZYŃSKI
Dax   
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TEN ZADOWOLONY prawdzi"fe
Na apAWE4190 AEDROETEZY PRZOD GOAFREE,

Nowa Rada Adwokacka

Dnia 2 b. m. ukonstytuowala się ra-
da adwokacka w odnowionym skłą-
dzie, Dziekanem został Stan. Janczew-
ski, wicedziekanem Miecz. Szaciński.

Póza tem do prezydjum weszli; Stef.

Urbanowicz jako przewodniczący ko-

lesjim rzeczników dyscyplinarnych,
Wacł. Pęski, jako sekretarz, Tad.

Słoński, jako skarbnik, Kaz. Żołę:
dziowski, jako zast, sekret, óraż $0

spodarz, Jan Tatarkiewicz jako: zast,

skarbnika. : mus
Kierownictwo konsultaejį dla nieza-

możnej ludności powierzono Kazim.
Rzepeckiemu i Bohd, Suligówskiemu,
kierownictwo bibljoteką izby Zyśm.
Blenauowi, ; у

Budowa meczetu
w Warszawie

Oddział warszawski Stow. architek-

tów R. P. (S.A.RP), ogłosił, na zlęcenie

komitetu budowy meczetu, konkurs na

projekt meczetu. Plac dlaprojektowane-

go meczetu znajduje się wstolicy, oto-

czony ul: Mekki, Zimorowicza, Medyny i

Krzyckiego. Termin składania prac w lo-

"kalu S.AR.P. przy ulicy Czackiego 5, ш-

pływa. 3 lutego 1936 r. о & 18 Program.

iwaruńki konkursu otrzymać można w,

SAR.P-ie we wtorki i piątki od godz

17 do 19 orazмеwszystkich jego й-,

działach. ZES  

 
 

 

Kryzys światowy wysunął na ózoło zagad-

nień gospodarczych ideę  autarkji. Gdzie

tylko są możliwóści — tam trzeba jak naj-

prędzej uniezależnić się od zagranicy. Wiele

jest jeszcze u nas w tej dziedzinię do zro-

bienia, a każdy: wypadek usamodzielnienia

się gospodarczego należy powitać z radością

4 uznaniem.
Do niedawna jeszcze byliśmy świadkamł

tego rodzaju curiosdm: Polską. —. poważny

„próducent drzewa, eksportowała je po ce-

nach częstokroć dumpin$gowych, by następ-

nie sprowadzać toż samo drzewo lecz w for-

mie przerobionej, w latach ubiegłych i tak

było z papierem, tak było z celulozą.

Z punktu widzenia ekonomicznego stano-

wiła o oczywisty nonsens.

Lecz cóż było robić, gdy eksport surow-

ców, głównie drzówa, był przeż miąrodajne

czynniki bardża popierany, co kilka miesię-

cy wprowadzano nowe zniżki taryfowe, a

eksport tychże samych surowców w postaci

przerobionej nie mógł i nie może jeszcze u*

zyskać podobnych ułatwień.

Zarówno celuloza, jak i papiernictwe są

naszym ródzimym przemysłem polskim, któ-
te przy współpracy z czynnikami miarodaj-

nemi mają szanse rozwóju i tozwijać się po-

„winny. Ale w tym wzgledzig żadnej pomocy

ze strony władz niema. Przemysł tón konku-

ruje ze Skandynawią, gdzie co rok pówstają

nowe zakł. przemysłowe (głów. w Finlandji)

 

za pieniądze angielskie na 2 — 3% rocznie į

kifkudzie$ięcioletnie zapłaty, Wszyscy zna”

my stosunek obcych kapitałów do lokat w

Polsce. Przemysł papierniczy i celulozowy

może się więc rozwijać u nas tylko z pienię-

dzy własnych, pieniędzy zarobionych.

Właśnie taki, niezmiernie dodatni przy*

kład, mamy w koncernie Steinhagen i Sa+

enger. Koncern ten w ostatnim rokuprzebus

dował przy fabryce celulozy we Włocławku

nowoczesną ogromną fabrykę papieru. Zo:

stała ona uruchomiona przed miesiącem w

miejscu, gdzie jeszcze w roku ubiegłym w

czerwcu rosły kartofle. Ogromny budynek.

kubatury 80.000* mieści czteromotorową

maszynę papierniczą długości przeszło 100

metr. Produkcja ma objąć głównie papiery

wysokich gatunków t. zw. bezdrzewne z

prawię 9 miljonów zł, a sumy zainwestowana

czele,
Koncern zatrudnia obecnie prawie 2400 o=

sób czyli w ostatnim dziesięcioleciu powięk=

szył stan zatrudnienia o 30%.

Koszty omawianej nowej fabrykiwyniosły

ptawie 9 miljonów zł. ą sumy zaiwestowane

przez koncęrn Steihagen i Saenger w ostat-

niem dziesięcioleciu 38 milj. zł. ( w czterech

fabrykach razem).

Cyfry te są wymowne a niestety mało kto

je zna i mało kto docenia fakt, że to wielkie

przedsiębiorstwo polskie Iwią część swoich

zysków kmieszcza w nowe zakłady. (R)

Zjazd związku zachodniego
7 В , 4

W niedzielę, dnia 8 grudnia, o godz.
10,30, odbędzie gię w śmachu Stowarzy-

szenia techników przy ul. Czackiego 3/5,

zjazd okręgu środkówęśgo polskiego

Związku zachodniego, w którym wezmą

udział delegaci kół obwodów: warszaw-

skiego, lubelskiego, łódzkiego i północ=

nego.
Peza częścią organizacyjną p. wice-

marszałek Jan Dębski wygłosi na zjež-

dzie referat p. t. „Dzisiejszy układ sto-

sunków polsko - niemieckich”,

Dwa włamania w Milanówku
Banda złodziejska grasuje bezkarnie

Banda złodziejska, grasująca już od

dłuższego czasu w Milanówku, znowu

dokonała kradzieży w willi „Mewa Na-

mieszkania lokatora, Józeła Pająka, u-

rzędnika, któremy skradli: futro,bieliz-

| nę i inne rzeczy, ną sumę około 1.200

zł. Złodzieje zostali spłoszeni przez słu-

żącą i porzucili przygotowany do zabra-

mia tlomok z łupem.

 

Nocy wczorajszej, przez drzwi kuchen-

ne, za pomocą włamania, dostali się zło-

dzieje do lokalu spółdzielni dla elektry-

fikacji letniska Milanówek „Sami So-

bie* (Rynek 21, dom Kalksztejna). Zło-

dzieje porozbijali wszystkie szułlady w

biurkach i szałach, poszukując prawdo-

podobnie gotówki, Rozbili również pu-

stą kasetkę w biurku. Nie znalaziszy nic

cennego skradli tylko ręczniki, mydło,

oraz pewną ilość cukru i herbaty.

Włamanie do składu optycznego
"Aresztowano syna właściciela

Przy ul. Marszałkowskiej 89, zaaadli

się ziodzieje, po uprzedniem oberwaniu

kłódki przy drzwiach irontowych —do

zakładu pogrzebowego, Leonarda Nie-

dźwieckiego. Tam ptzebili otwór wścia-

nie i dostali się do magazynu przybo-

rów optycznych, fotograficznych i radjo-

technicznych Zygmunta Seida. 7 maga-

zynu tego podkopywacze skradli lor-

metki, aparaty fotograficzne,. binokle,

okulary i t. p. wszystko najlepszej mar-

ki i najdroższe. Łup ten złodzieje wynie-

Śli przez zakład pogrzebowy, Włlaści-

ciel magazynu, nieubezpieczony od kra-

dzieży „oblicza straty na 8000 zi W

związku z tą kradzieżą policja XI-go ko-

mis. zatrzymała trzech synów wiaścicie-

la. Po zbadaniu, dwóch wkrótce zwol-

niono, trzeciego zaś — Alireda, odr ro-

wadzono do urzędu śledczego.

Spłonęła olbrzymia stodoła
ow al. ks. J. Poniatowskiego

W AL ks, Józela Poniatowskiego

Nr. 1, opodal strzelnicy Związku strze-

leckiego i parku Skaryszewskiego, na

terenie zabudówań / MikołajaGandzela,

wynik! pożar w olbrzymiej stodole nała-

dowanej sianem i słomą. Na miejsce trzy-

był V oddział strażyogniowej.

Po półtoragodzinnej akcji, pożar uga-

szono. Następnie strażacy zajęli się usqy-

waniem jęczy |. =

na i słomy, w 0! e, ażeby t ni

powstał poraz drugi. Po 5-do godzinnej
1 „ na miejsce przybyło Pogotowie 1

oddziału, którego strażacy pracowali

jeszcze 8 godzin. Wreszcie przybyli na

zmianę znowu strażacy z V oddziału, któ

rzy ukończyli uciążliwą pracę. Cała

akcja odbywała się pod kierunkięm kpt.

Markówskiego. Istnieje przypuszczenie,  

że póżar powstał z podpalenia, Straty

dość znacfne. Łuna pożaru była zaale-

ka widoczna w promieniu kilku kiltome-

trów od Warszawy.
—-—

Podroženie mleka
"Kėmisja notowań cen mlęka związków

kupieckich m. stoł, Warszawy postano-

wiła notować od 4 b. m. w hurtowym cen-

niku dla detalistów ceny mleka:surowe-

go pełnego — 23 gr. (dotąd 22 gr.) za

litr oraz surowego w butelkach 1000-gra-

mowych — 28 gr (dotychczas 27 gr.) i

w półbutelkach 500-gramowych — 16 gr.

(dotąd 15 gr.). Jeny innych artykułów,

objętych cennikiem, zachowano bez zmia-

ny. (b)

  



Kronika wileńska.
— $На grabarzy żydowskich.

|
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno z drobnemi opa-

dami. Rano miejscami mgła.

Lekki wzrost temperatury.

Słabe wiatry z kierunków zachodnich.

„MANEWRY* —
wytworna komedja muzyczna.

DYZURY APTEK.
Juadziłła—Mickiewicza 33, Narbutia—

$-to Jańska 2, Turgiela i Przedmiejskich—

Niemiecka 15, Sukcesorów Mańkowicza —

i kiego 20.

Pod ADOMOSCI KOSCIELNE.
— Roraty pracowników Wileń-

skiego Banku Ziemskiego, Banku

Polskiego, Państwowego BankuRol-

nego i Wileńskiego Prywatnego Ban-

ku Handlowego odbędą się w nie-

dzielę, 8 grudnia r. b. o godzinie 1:/2

rano w kościele Św. Jerzego, oraz w

 

W związku ze strajkiem, rozpoczę-

tym przez pracowników gminy 2у-

dowskiej w dn. 4 grudnia,wywoła-

nym nieporozumieniem: na tle wymó-

wienia pracy, w dniu wczorajszym

porzucili również pracę robotnicy

cmentarza żydowskiego, odmawiając

grzebania zmarłych. W dniu wiczo-

rajszym kilku zmarłych żydów nie

pogrzebano. Zwłoki zmarłych leżą

w kostnicy przy cmentarzu żydow-

skim. (e)
„MANEWRY* —

powinien zobaczyć każdy.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Areszt za handel w czasie

zabronionym. W dniu 4 bm. starosta

grodzki ukarał za uprawianiehandlu

w czasie zakazanym 3-dniowym bez- poniedziałek, 9 grudnia rb, o godz.7

rano w tymże kościele odbędzie się

nabożeństwo żałobne z egzekwiami

za dusze zmarłych pracowników Ц

członków ich rodzin.
Z MIASTA.|

— 5150 bezrobotnych w Wilnie.|

W/g danych statystycznych, Wilno |

liczy obecnie 5150 bezrobotnych, w!

tej liczbie 2120 kobiet. Wśród bez-)

robotnych zarejestrowanych znajduje ; =

się 1795 bezrobotnych pracowników

umysłowych. Jak wynika z ostatnie”

go tygodnia, ilość

wzrosła o 60 osób. (h)

bezrobotnych: ;

względnym aresztem Stanisława Tu-

czyńskiego, właściciela sklepu spo-

żywczego przy ul. Mickiewicza 11,

osadzając go natychmiast w aresz*

cie. Tę wyjątkowo ostrą sankcję za-

stosował starosta wobec sklepikarza,

jako niepoprawnego  recydywisty,

wyraźnie iekiceważącego przepisy
obowiązujące.

 

G>|wozie pół tonny węgla. Sprawę przekaza-

— Oliary pierwszej zimowej Śli- gi т
W związku ze ślizgawicą,

wczoraj zanotowano w Wilnie 7wy-

padków złamania nóg, rąk na jezd-

niach i chodnikach. We wszystkich

zgawicy.

wypadkach udzielono pomocy le-|B

karskiej. (h)

wie bezpieczeństwa na й

W związku z wypadkami przecho-

dniów, organa P.P. wydały ostre po-

lecenie dozorcom domów wysypywa”

nia piaskiem chodników,
uniknięcia nieszczęśliwych wypad-

ków. Dozorcy, którzy nie zastosują

się do tych zarządzeń, będą pocią-

gani do odpowiedzialności karnej. (h)

CASINO|

  

Marynarki wojennej
Niezwykle emocjonujący film © miłości, poświęceniu

|
— Żarządzenia policyjne w spra-| 18ini) i

 

a to celem

* tascynujący tim SZpIegoWSki

SEKRETY

  

 

  

 

  
   

 

nadaje się znakomicie
Go zup, rosolów, legumin dtp,

oraz dla dzieci й
t ekonwalescentów.
Na opakowaniu znajdują się

nowe przepisy.

: 514 ką neto tylko GOoroszy

uzawjec | wyróbskrajowy:
| > ZŻYCIASTOWARZYSZEŃ.

|  —— 350-lecie Sodalicyj Marjań-

skich, W. dniu 8 grudnia o godz. 12-ej

w Teatrze na Pohulance odbędzie

  

 

  
 Е

Wielki

(Л°па aceanio)
i onorze żołnierza-marynarza.

|„MANEWRY* —

 

się Akademja Marjańska z okazji
350-lecia pierwszego zatwierdzenia
Macierzy przez Stolicę Świętą.

wdzięk miodości.

ODCZYTY.
— Odczyt Melchjora Wańkowi-

cza, W, piątek, dnia 6 grudnia b. m. o
godz. 2U-ej w lokalu instytutu Nau-
kowo - Badawczego Europy Wschod
niej w Wilnie, Arsenalska 3, świetny
pisarz i pamiętnikarz, Meichjor Wań-
kowicz, wygłosi dwugodzinny od-
czyt ilustrowany przezroczami o wra
żeniach z Prus Wschodnich. Wstęp,
jak zwykle na odczyty organizowane
przez Instytut, wolny dla szerszej
publiczności.

KRONIKA POLICYJNA.
— Rewizja w melinie złodziejskiej. W

czasie rewizji, przeprowadzonej przez po-

licję w mieszkaniu £. Kaczynskiej (ul. Ste-
fanska 38] odnaleziono bieliznę, pochodzą-

cą z kradzieży, dokonanej w dniu 29 ub. m.
na szkodę M. Drozdowskiej (Mickiewi-

cza 31). (e)
— Dzieci skarżą własną matkę. W lo-

kalu Opieki Społ. Weronika Bogdanowicz
(ul. Szyszkióska 29), pozostawiła swoje

dzieci: Leona, Annę i Janinę, w wieku od

9 do 13 lat. Dzieci same zgłosiły się do
komisarjatu, oskarżając matkę o pozosta-
wienie ich bez opieki. (e) ‘
— Nieudana kradziež węgla. Bencel

Mirski, zam. przy ul. Subocz 37, woźnica z

zawodu, usiłował dokonać kradzieży węgla

|na szkodę Zarządu m. Wilna. B. Mirski za-
trzymany został w bramie Magistratu, pod-
czas gdy wywozil z podwórka ukryte w

no władzom sądowym.

;  — Wyrodny syn. W. czasie kłótni o
'marynarkę, ciężko pobity został przez swe-
go syna niejaki Józei Stankiewicz (ul. Be-

tlejemska 25). Pierwszej pomocy udzielił

nieszczęśliwemu lekarz pogotowia ratun-;,
kowego. (e)
— Usiłowała wyrzucić na bruk sublo-

kaiorėw. Anna Lubocka (ul. Wiwulskiego |
6), м celu zmuszenia do opuszczenia mie-|

szkania, wyrzuciła na ulicę rzeczy swoich,

sublokatorów, J. Dawidowskiego oraz A

Konopko. Na skutek interwencji policji

rzeczy lokatorów zpowrotem zostały wnie-
sione do mieszkania. (e)
— Oszustwo w sklepie fotograficznym.

W dniu 20 ub. m. do sklepu aparatów fo-

tograficznych Hindy Kołyszowej (Mickie-
wicza 4) zgłosiła się nieznana narazie ko-,
bieta, która w sposób oszukańczy, pod po-

obrączki małowartościowe, wzamian wzięła

<A
 

Zdrada!
  

|Zab6jstwo!| | Rewolucja w syst. walki na morzu
 

Nadprogram: Dodatki.
 

HELIOS |
OSTATNI POS
W rol gl. Gary Grantt, Claude Rains, Ger

 

Ernesta LUBITSCHA. Tajemnice angielskie,
romans olicera angielskiego. Nad program:

ZDJĘCIA Z TERENÓW

UTP WSRGEO kół kUa #ОН

JAN FRLICZKA
WIELKA 11 — WILNO — Ś

po

Film tysląca przygėd!

-TO JANSKA 6 („JANUSZEK“)
leca:

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA
Wykwintną bieliznę damskąimęską Trvkotaże. Bluzki, Swetry. Pulowerv. Naj-
nowsze krawaty. Torebki damszie. Pończochy.

szkolne i gospodarcze. PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH,
Skarpetki. Parasolki, Fartuszki

WIERA KTik ki K K TSDLLN

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

na zamówienia tak z własnych j

St. Krauze

ak i powierzonych materjałów!

Wykonanie pierwszorzędne!!!

Zakład Krawiecki

ileńska32 ,| piętro
tel. 15-51

ul. W

 

 

D. H. „T. Odyniec" wł. I.
Wilno, wi. Wielka 19, tel. 4-24 — ul. Mickiewicza 6 od dn. 7.KII. 35 r.
Poleca po niebywale niskich cenach: PORCELANĘ stołową
(serwisy stołowe, do kawy), SZKŁO BIAŁE i kolorowe, NA-

PLATERY, kryształy,
NACZYNIA kuchenne i kamienne, FAJANS, kilimy, serwety

lniane, LAMPY i abażury oraz wsżelkie towary wchodzące
w zakres gospodarstwa domowego.

Wypożyczanie naczyń we wszelkich ilościach.

OBSŁUGA SZYBKA I SOLIDNA.

CZYNIA aluminjowe i emaljowane,

CENY ZNIŻONE.

MALICKA

   

  
   

iż

SĄ STARE,

 

WINO „MIESZANKA JAGODOWA".

W SKLEPACH WINNO-SPOŻYWCZYCH.

 

(walce ze zbrodnią, rep. 17.15 Minuta poezji.

Imiała uregulować w dniu 2 grudnia, Ko-

zorem kupna aparatu fotograficznego, R należności nie uiściła.

zostawiła w sklepie zegarek damski i 2)

poradniabudowlana'
mwż.arch.B:$wsecimskteqo
porady urządzenia wystaw i wnętrz,reklam swiekl

nych,przebudowy,remantów,zolacyj od wilgoci I Zimna

doraźne sprawdzanie rachunkówSIENNA

Pierwsza
Wytworna komedja muzyczna

MANEWRY
MIŁOSNE

:

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

o godz. 8-ej wiecz. komedja w 3-ch aktach
(5 obrazach) p. t. „Szesnastolatka' M. i F.
Stuartów.

— Niedzielna popołudniówka. W nie-
dzielę o godz. 4-ej „Król Edyp". Ceny pro-
pagandowe.

RA Misterjum religijne w Teatrze Pol-
skim. W środę 11 grudnia 1935 r. o godz. 20
Teatr Miejski na Fohulance odegra wielkie
misterjum religijne Colderona p, t. Ofiara
Mszy Świętej. Poraz pierwszy w Wilnie
ilustracja muzyczna S. Czosnowskiego. —
Chóry. Dochód przeznaczony jest na rato-
wanie Bazyliki wileńskiej,

Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś
„Madame  Dubarry“ Millockera z Elną
Gistedt. W roli Rene Marjan Wawrzkowicz.
— „kKsiężniczka Czardasza” w „Lutni”.

Jutro operetka  Kalmana „Księżniczka
Czardasza”.

— Teatr „Rewja* Dziś program rewjo-
wy p. t „Kaprys Hiszpański”. Początek
przedstawień o godz. 6.30 1 9-е),

Poiskie Radjo Wiińo
Piątek, dnia 6 grudnia.

6,30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka poraa-
na. Dziennik poranny. Giełda rolnicza. Au-
dycja dla szkół. 8.10—11.57 Przerwa, 11 57
Czas i Hejnał. 12.03 Dzien. poł. 12.15 Au-
dycja dla szkół. 12,40 Koncert. 13,25 Chwil-
ka gospodarstwa domowego, 13.30 Z rynku
pracy, 13.35 Płyty, 15.15 Codz. odc pow.
15.25 Życie kulturalne miasta i prowincji.
15.30 Wesołe piosenki. 16.00 Pogadanka dla
chorych. 16.15 Koncert. 16,45 Własna książ-
ka, opawiadanie dla dzieci. 17.00 Nauka w

17.20 Pieśni polskie w wyk. Julji linickiej,
17.50 Poradnik sportowy. 18,00 Koncert ka-
meralny. 18,40 Recital fort, 19.00 Że spraw
litewskich. „Z pobytu ma Litwie' wygłosi
Melchjor Wańkowicz. 19.10 Co się dzieje
w MWiilnie? pog. prof, M, Limanowski. 1925
Koncert reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe.
19.50 Biuro Studjów rozmawia ze słucha-
czami R. P. 20.00 Monolog aktualny Anto-
niego Bohdziewicza. 20.10 Koncert symfo-
niczny. 20.50 Dzien. wiecz. Obrazki z Posiki
współczesnej. 22.30 Koncert życzeń. 23.00
Kom. met. 23,05—23.30 Muzyka taneczna.

aAT ias OTMENA IV L i na ны

aparat totograficzny, za który należność

bieta ta aparatu dotychczas nie zwróciła

EPIDEMJA GRYPY
W SZKOŁACH WiLEŃSKICH.
Zachorowania na grypę wśród

dziatwy szkolnej szkół powszech-
nych i zawodowych w Wilnie przy-
brały zastraszające objawy.

Około 400 dzieci zapadło na tę
epidemję, a wśród nich akoło 100 jest
obłożnie chorych.
W związku z tem władze iekar-

skie wydały ostre zarządzenia, zmie-
rzające w kierunku zapobieżenia
epidemii (h)
„WŁANEWRY* — nowy fiim polski,

CUKIER NABYĆ MOŻNA
PO 1 ZŁ. ZA 1 KG.

W dniu 5 grudnia odbyła się w
Starostwie Grodzkiem konferencja
przedstawicieli hurtowników i han-
dlarzy detalistów, z udziałem dyrek-
tora Wil. Banku Cukrownictwa, p.
Kobierskiego, mająca na celu zapo-
bieżenie nienormalnemu stanowi rze-
czy w związku z obniżeniem cen
cukru.

Obecnie Bank Cukrownictwa o-
trzymał transport cukru, który
sprzedaje hurtownikom po 97,40 zi.
za 100 kg. Handlarze detaliści ku-
puje cukier od hurtowników, płacąc
po 98,50 zł. za 100 kg.

W. sprzedaży detalicznej cukier
ukazał się w cenie po 1,03zł. za 1 kg.

Większe sklepy kolonjalne sprze-
dają już od dnia wczorajszego cukier
(kryształ) po 1 zł za 1 kg. (e)
„MANEWRY — najlepszy iilm.

KRADZIEŻ DOLARÓW
CZY SYMULACJA.

W. dn. 1 bm. o godz. 2l-ej do
Post. Pol. Państw, w Borunach zgło-
sił się Józef Misiukiewicz z Nowo-
siołek, gm. holszańskiej i zameldo-
wał, że w tymże dniu z kufra, znaj-
dującego się w jego mieszkaniu,
skradziono w czasie jego nieobec-
ności 18.000 zł. i 5.000 dolarów. Pie-
niądze te przywiózł Misiukiewicz z
Ameryki wiosną rb. Zachodzi po- Wartość aparatu

fotograficznego — zł. 100.

MANEWRY* —radość! tempo!””

WIŁNO;S.-FILIPA1
telefon 20-25

godzinyod ej do$ej

premjeraw Polsce!

Kūki. в5
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Sprzedaż Ryb żywych | šaletyth

Drzewny obok wagi magistrackie

obok wagi magistrackiej, 3) Ry

Zarzecze Nr. I  

    

z odpowiedzialnością udziałami

ul. Kalwaryjska 13-3. Tel. 1-47.

Zrzesza gaspodarstwa jeziorowe i stawowe
Wileńszczyzny i Nowogródczyzny.

HURT: Rynek Stefański. DETAL w sklepach: 1) Rynek

Kucharka-

25—40 lat i poko

wszelkich gatunków.

to pierwsza jaskółka lep-

szejj, przyszłości polskiego

spodyni w wieku od

Adres: Hotel Georgea| ul.
pokój Nr, 4 od godz.

dejrzenie, że Misiukiewicz ukrył
pieniądze przed żoną. Dochodzenie
wszczęto.

 

Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi
na zimę dostać można w wyborowym ga-

tunku w składzie farb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.

Powołującym się ma ogloszenie rabat,

 

PRALNIA KRYZYSOWA
przyjmuje do prania bieliznę wszelkiego ro-

dzaju, iiranki suszy się na ramkach, Pranie

odbywa się bez chlorku. Zniszczone koł-

nierzyki reperujemy. Ceny konkurencyjne.

Wilno, Literacki zaulek 5, vis 4 vis poczty.

 

 

 

Ротогту_
ė ipokoje Й bliźnim

DO WYNAJĘCIA | CHOREJ
MIESZKANIE dziewczynce lat 5,

3-pokojowe w pobliżu ojciec bezrobotny nie

Sądu z wygodazni, cie- ma środków na iekar-

pie, sioneczne, zosta- stwa i odżywianie, —

Największa rewelacja doby obecnej M limu nie świeżo odremon- pomóżmy | skladając
- towane. Tartaki 19 choćby | najdrobniej-

WALKA. , (róg Ciasnej). O wa- szą oliarę w adm.

TERUkEK RAS „Miodošėlf *. *Gracjalf Wdzięki|||Toia Mankiewiczówna,: Loda Ha- Sao = 4, „uż. Na: „pub. beze

* ši
‚ 97392: 1 s ul. S ”

truda Michael, Katheleen Burke, Prod. 'Radośćlj 7 „Tempo! Szyk! lama, Mira Zimińska, A. Zabczyń- ы AR S 2 ы

go wywiadu. Wściekły a ówick | Muzyka! Śpiew! Tańcel SKI, Ss. Sielański I inni. kiewicz, zam. ul. Sio-

й " B д ооы ' ы 3, *
Atrakcja oraz„V.Spedaikų A. Nad program :4Buster Keaton (Świetna komedja) oraz najnowszy FOX i ROŻNE kocgo unię

"pr Rag | Uwaga P. P. Akade-| MIŁOSIERDZIU
Potrzebna й „czytelników | poleca-

R) SPÓŁDZIELNIA PAODKENTUW RYB w WILAI Gol mil UR ima aka
do nowych legityma-|ną pięciorgiem  nie-

cyj akademickich  jetnich dzieci, znajdu- d jati SPECJALNE jącą się w b. trud-

„midi BzySE OKŁADKI uych warunkach ma-

urządzania _ wędlin.| firma „Leo a” terjainych, gdyż sama
jest chora i nie maWileńska 24. я

“= pracy, dzieci są bez

f—5-ej 516) GautasKaulaiiki, ubrania i obuwia.

RE Žin | Sprawdzone przez

+ Ro : @ zcuBY. A-wo sw. Wincente-
nek na; Zerzeczu — | Н SIOSTRĄ a @ go a Paulo. Łask. o-

9. /pielęgniarka  rutyno-, Podakokėi 49 m.

 

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

+ telef. 17-77.
Przyjęcia codzień, oprócz świąt. od godz.
10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-
mie zębów oraz. sztuczne zęby. Ceny

Miejscowośćaks sita Ii

PRACA. į
Kreniowa,

© TECHNIK_
ogrodniczy wykonuje
wszelkie prace ogrod-
micze, oraz bezpłat-

 Kupno
sprzedaż

 

przychodni urzędników państwowych.

 

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,

М 1МА wytwórni

W. Osmołowski Wilno
ŁEŻAŁE, MOCNE 1 ZDROWE. POLECA SIĘ

DO NABYCIA

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno; Mostowa Nr. 1.

 

Й,
mie udziela wszelkich
porad w zakr. ogrod- w
mictwa.
plany. Zgłoszenie ul. go.

FORTEPIAN
dobrym

Szopena 4 m. 19 u ka 4/22.

Technika. Miao оЕа

| POSZUKUJĘ Maszyna
pracy do dzieci z go- do szycia,

towaniem, szyciem, wa, nowa, z

Posiadam świadectwa. wyjazdu do sprzeda-
nia. Ostrobramska 2;

520—2| m. 6.
12 w poł.

_ Odpowiedzialny reda

Zawalna 22-24,

kto:

wana, przyjmuje dy-
kury do chorych. Za-
strzyki, masaż, bańki

obojęt-
na. M. Wilno, ul. Kal-
waryjska Nr. 12, m. 2,

gr.—2

 

stanie
Wykonuje sprzedaje się nie dro-

Ul. Uniwersytec-

gabineto-
powodu|ko na imię Matrony

Oglądać į. 9—
518—1

oiPOW"AGROSYas
a _|2 lub w Adm. „Dz.

Wil”.

 

ZGUBIONĄ
Ww "lipo 1934 ro Księc 5007500178

żeczkę wojskową, wy- BIEDNA WDOWA

daną przez P. K. U. Stankiewiczowa — z

Święciany na imię Ko- trojgiem małych dzie-

towicza Klemensa, sy- ci, mieszkająca przy

na Tomasza i Agaty, ul. Popowskiej 3 m. 4,

zam. we wsi Kadrysz- jako jedyne źródio u-

ki, gm. Nowy Pohost wzymania posiada
— unieważnia się. |magie, lecz te tygo-

= dniowo dają tylko 30
gr. dochodu, więc f0x-

|malnie cierpi  glód.
|swiadek prawdziwej
nędzy  Stankiewiczo-
wej prosi o łaskawą
pomoc materjalną,
chociażby w postaci
korzystania z jej ma-

|śli, przy ul. Popow-
|skiej Nr. 3, m 2.

ZGUBIONE

29 listop. rb. tymcza-
isowy dowód osobisty,
|wydany przez Staro-
stwo Grodzkie wWil-
nie, oraz osiem świa-
dectw prywatnych
pracodawców, wszyst-

Susłowy, zam. przy
ul. Beliny 9, m, i4
 

2,
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STANISŁAW |JAKITOWICZ.—  


