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Nawet na Bałkanach
Od siedmiu lat w Jugosławji, od

półtora roku w Buigarji, a w ostat-

niem półroczu także w Grecji po-

stawiono rządy pod znakiem dykta-

tur, które jednak obecnie we wszyst

kich tych trzech państwach na Bał-

Ikanach zwijają chorągwie.

W Jugosławji rządy dyktator-

skie rozpoczęły się od zawieszenia

przez króla Aleksandra I-go dnia 6

stycznia 1929 pierwotnej konstytucji

Królestwa S. Ch. S$. z r. 1921 i trwa-

ły nadal po nadaniu przez króla

własnem zarządzeniem nowej kon-

stytucji z 9 grudnia 1931. Ośrodkiem

rządzącym, u boku króla, stała się

grupa wojskkowo - polityczna pod

przewodnictwem jen.  Żivkovicza,

pierwszego kierownika rządu, po

którym ikolejno, z ramienia utworzo-

nego jako pokrywka stronnictwa

rządowego, prezesami rady mini-

strów byli pp. Marinovicz, Srezkicz i

Uzunowicz. Lecz po śmierci króla

Propczycje pokojowe
( PARYŻ (Pat).
Mussolini w przemówieniu
niem w Izbie w Rzymie powołuje się
na propozycje włoskie z dn. 16 paź-
dziernika, czynione przez rząd włos-
ki dla polubownego załatwienia za-
targu z Abisynją. Propozycje ie

były w najważniejszych tezach na-

stępujące: Całą Abisynję dzieli się
na trzy strefy. Streię okupowaną

Havas donosi:

 

przez armję włoską otrzymują Wło-,

chy, druga strefa — prowincje nie-

amharyckie poddane zostają pod
mandat włoski, wreszcie trzecia
strefa Amihara z Addis-Abebą ma
stanowić królestwo negusa, które
zostanie oddane pod kuratelę Ligi
Narodów z zastrzeżeniem wpływów
Włoch.

PARYŻ (Pat). Wczoraj odbywa-
ły się narady francusko-brytyjskie.
Havas donosi: W kołach urzędowych
oświadczają, iż projekt uregulowania
zatargu włosko - abisyńskiego został

Aleksandra I-go, zamordowanego 9.

października 1934 w Marsylji, uzna-|

Próbne pogotowie obrony przeciwlotniczej
no, że niezbędny jest nawrót ku o-

parciu o społeczeństwo. W. tym du-
chu utworzono w grudniu 1934 rząd

p. Jevticza. Wobec iego, że po wy-

borach 5 maja 1935, przeprowadzo-
nych na podstawie ustawy wyjbor-
czej, dającej sztuczne przywileje obo

zowi rządowemu, zjednoczona  Opo-
zycja pod wodzą przewódcy chor-
wackiego p. Maczka, uzyskawszy
1,1 milj. głosów przeciw 1,7 milj, li-

sty rządowej p. Jevticza, odmówiła
zasiadania w  Skupczynie, rząd p.
Jevticza ustąpił i 24-go czerwca
1935 stanął u steru rząd p. Stojadi-
novicza z udziałem przedstawicieli
opozycji i z hasłem nowych wybo-
rów na podstawie nowej ustawy wy-
borczej. Dnia 1 grudnia rb, w 17-ią

rocznicę obwieszczenia zjednoczone-
$o królestwa, rada rejencyjna spra-
wująca władzę w imieniu młodocia-
nego króla Piotra Il-g0 pod prze-
wodnictwem ks. Pawła, ogłosiłą
bardzo szeroką amnestję polityczną.

W. Bułgarji zamach wojskowy
związku wojskowo - politycznego
p. n. Zweno w nocy z 18 na 19-ty
maja 1934 usunął rząd parlamentar-
ny p. Muchanowa, a mianowany
przez króla Borysa l-go rząd p. Ge-
orgiewa rozpoczął rządy dyktato--
skie, pod hasłem usunięcia stron-
nictw, oraz z zawieszeniem działal-
ności parlamentu. Lecz już 21 stycz-
nia 1935 dotychczasowy minister
wojny jen. Zlatew objął także prze-
wodnictwo rządu, zaznaczając wkrót
ce silną rękę zesłaniem 15 kwietnia
1935 na czarnomorską wyspę św.
Anastazji koło Burgas nietylko b.
prezesa rady ministrów Zankowa i
tow., ale także pozamachowego już
poprzedniego prezesa r. m. p. Ge-
orgiewa i tow. Wobec niezgody w
rządzie, właśnie o tak daleko idące
prześladowania, utworzony został
22 kwietnia 1935 mowy rząd pod
przewodnictwem p. Toszewa i już
bez udziału jen. Zlatewa. Dnia 23
listopada 1935 miejsce rządu p. To-
szewa, który mówił o przygotowaniu
nowej konstytucji i ustawy wybor-
czej, ale nic nie robił w tym duchu,
zajął rząd pod przewodnictwem p.
Kjosseiwanowa, dotychczasowego
ministra spraw zagranicznych, mają-
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Przypominamy, że dzis w godzi-
nach od 6-ej do b-ej wiecz. odbędzie
'się się w Wilnie próbne pogotowie
' obrony przeciwlolniczej.

Podczas pogotowia O.P.L, do cza-
su «arządzenia alarmu lotniczego,

będą obowiązywały następujące
przepisy: a) oświetlenie wszystkich
ulic i placów będzie znacznie zre-

dukowane; b) światła w domach
mieszkalnych, biurach, iabrykach 1`
zakiadach gastronomicznych mogą
być zapalone tylko po uprzedniem'
dokładnem zasłonięciu okien tak,
aby światło nie były widoczne na-
zewnątrz; c) reklam świetlnych tego

dnia nie wolno zapalać; dj w skle-|

sobot- l

 

zgodnie przez Lavala i Hoare'a usta-|
ony. ||
LONDYN (Pat). Po zakończeniu

konterencji z premjerem Lavalem w
rozmowie z daziennikarzami angiel-

Nie przebrzmiały jeszcze echa
sprawy o znane w całej Polsce zaj-

z. DER ścia grodzieńskie, a już w sobotę na

skimi sir Hoare oznajmił, że caiko-|wokandzie Sądu Apelacyjnego, na

wite porozumienie żostało osiągnię- |skutek apelacji oskarżonych, znala-

ie.codo formuły,która będzie przed- |złą się sprawa, która spowodowała

stawiona Mussoliniemu. Formuła ta jie zajścia, a mianowicie sprawa o

będzie w dniu dzisiejszym.przedmio- zabójstwo w Grodnie 5 czerwca r. b.
tem rozważań gabinetu brytyjskiego, marynasza Ś. p. Kuszczę przez ży-

,poczem zostanie prawdopodobnie we jów Steinera i Kantorowskiego.

(wtorek przedstawiona Mussoliniemu| Przewodniczył rozprawie wice-
(z, prośbą oudzielenie odpowiedzi W |prezes Dmochowski, w asyście 667

ciągu 48 godzin tak, abyodpowiedź  gziów Limanowskiego i Iljina. Oskar-

S z. gdy zbierze się komitet żenie popiera prokurator Sokołow-
(15-tu w benewie, ski, owództwo cywilne wnosił

i BOMBARDOWANIE DESSIE, -Lodięcióst Marjan Kowalski. Oskar-

! ADDIS-ABEBA (Pat). : Wczoraj żonych bronią adwokaci: Amdrejew i
jziana 5 samolotów włoskich bom-: -jystenberg. °

bardowało ponownieDessie, nie wy- Akt oskarżenia zarzuca, iż Stei-

rządzając większychszkód. ner uderzył ś. p. Kuszczę nożem w
Przy wczorajszym drugim ataku

|padło ofiarą bomb kilku przecho-
o rowski w zabójstwie tym brał udział.

dniów. Wyrokiem Sądu Okręgowego w
Grodnie Steiner został skazany z art.
225 i 245 na 12 lat więzienia, Kanto-
rowski zaś z art. 240 na 2 lata wię-
zienia, przyczem | na rzecz matki

zmarłego zostało zasądzone powódz-
two cywilne w wysookości 30 zł.
miesięcznie dożywoiniej renty.

Przewód sądowy w Grodnie po-
twierdził mw całej rozciągłości słusz-
ność aktu oskarżenia.

Zajście, jak wiadomo, powstało
na sali tańców Lejzera, a spowodo-
wane zostało sporem o, tancerkę,

mi, z różnicą, że.„ich świaiła we-
wnętrzne zostaną tyliko-zredukowa-
ne, a okna zasłonięte; g) dorožki
konne, motocykle i inne pojazdy bę-
dą mogły kursować, lecz z zamasko-
wanemi światłami na ciemno -nie-|
bieski. ;
W godzinach wieczornych, na roz-

plećy, powodując śmierć, zaś Kanto-'

 

|sprawa zabójstwa $. p. Kuszczy
przed Sądem Apelacyjnym w!Wilnie

Na rozprawie apelacyjnej proku-
rator, popierając wyrok Sądu Okrę-
gowego, udowodnił, że niema żad-
nych wątpliwości, że Steiner działał
w ścisłem porozumieniu z Kanto-
rowskim, co udowodnili tak świad-
kowie, jak i sam przebieg zajścia.
Wobec tego prokurator wnosi oska-
nie Steinera z art. 225 lub 230, zaś

„ Kantorowskiego z art, 240:
, dw. Kowalski, popierając po-
„wództwo cywilne, odrzucił z całą
stanowczością wysuwaną przez 0-
bronę tezę samoobrony koniecznej.
W świetle przewodu sądowego, jas-' ; : 2 й
nem jest, že na ulicy napastnikiem
byt Kantorowski a že Steiner š. p.
,Muszczę chciał zabić — dowodem
„niezbitym jest nóż zamiast pięści,
cios znienacka, ztyłu, w plecy.

Obrońcy oskarżonych, adwokaci
"Firstenberg (znany z wystąpień w
|procesie grodzieńskim) i Andrejew
usiłowali morderstwo ś. p. Kuszczy
podciągnąć pod pojęcie zwykłej
bójki, przyczem adw. Firstenber$ w
swych dowodzeniach posunął się
tak daleko, że powątpiewał, iż za-
bójstwa dokonał Steiner, usiłując
jtwierdzić, że mógł ś. p. Kuszczę
„zabić... przez nieuwagę któryś z Ко-
legów zmarłego.

Obrońcy wnoszą o uniewinnienie
Kantorowskiego i łagodny wymiar
kary dla Steinera. :

Po zamknięciu przewodu sądowe-
kaz władz, kierujących ćwiczeniami,
rozgłośnia Polskiego Radja nada sy-
gnał alarmu w sposób następujący:
zapowiedź „Uwaga, zarządzam alarm
lotniczy Wilna i okolicy”, a ponadto
|rozlegnie się gwizd syren bez przer-
wy przez 2 minuty.

latarnie uliczne elektryczne zostaną

pach światła witrynowe winny być |zgasząne; b) pozostałe światła w

pogaszone — pozostać mogą tylko
wewnętrzne; e) iatarki numerowe

domów winny być zasłonięte od we-
wnątrz ciemnio - niebieskim papie-
rem; i) autobusy i samochody winny

kursować ze zgaszonemi reilektora-

mi i światłami wewnętrznemi, a tak-

jże z zamaskowanemi na kolor nie-

bieski światłami przedniemi i tylne-

cy, w zgodzie z królem Borysem,

zmierzać, w myśl oświadczenia no-

wego rządu, do przywrócenia udzia-

łu narodu w życiu państwa i także

do usunięcia wojska od polityki, a

zarazem przygotowujący amnestję
polityczną.

W. Grecji, skąd niepowodzenia

wojenne w Anatolji usunęły w końcu

r. 1932 zarówno Konstantego [I-go

jak i też po nim Jerzego Ilgo, wy-
bory z 5 marca 1932, w których Ve-
nizelos stracił większość, zachwiały

z kolei podstawami republiki. Po
nieudanej próbie zamachu jen. Pia-
stirasa z 6 marca 1933 powołany do
steru 8 marca 1933 rząd p. Tsaldari-
sa, dawnego przewódcy monarchi-
stów, zmierzał powoli ku przywró-
ceniu królestwa. -Gdy w marcu 1935
nie powiodło się powstanie Venize-
losa, na Krecie, w Macedonii i na
morzu, wysunął się w rządzie p.  
— najtańsze tera

zam
—
—
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—
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sklepach, domach mieszkalnych, za-
kładach' gastronomicznych itd. oraz
latarki numerowe domów winny być
bądź gaszone, bądź dokładnie zasło-

| Na sygnał alarmu: a) pozostałe,

podczas którego Kuszcza 'uderzył w go,Sąd udał się na naradę, poczem

twarz Kantorowskiego. Gdy po za- został ogłoszony wyrok, w: którym,

bawie ś. p. Kuszcza znalazł się na przyjmując pod uwagę, iż Steiner

ulicy, podszedł do niego Kantorow- działał pod wpływem wzburzenia,

ski, który uprzednio rozmawiał ze Sąd Apelacyjny, utrzymując art. 225.

Steinerem i uderzył pięścią w twarz |par. 2 (zamiast 1) złagodził Steine-

|Kuszczę. Gdy ten ostatni od zada- rowi wymiar kary do ląt 7, zaś

inego ciosu pochylił się Steiner wy- |stwierdzając, że porozumienie mię-

(dobył nóż, zadając w plecy ś. p. |dzy Kantorowskim i Steinerem mia-

Kuszczy śmiertelny cios, od którego |ło bezwzględnie miejsce, wyrok Są-

|Kuszcza zmarł w szpitalu. Przed|du Okręgowego w stosunku do Kan-

| śmiercią jednak zeznał, że zabił go |torowskiego (2 lata więzienia) za-

| Steiner. Sekcja zwłok wykazała, że |twierdził, utrzymując w mocy zasą-

|śmierć nastąpiła od uderzenia no-|dzone powództwo cywilne.

5 |UWAGAŃ|

nięte; c) nie należy gasić świateł
oznaczających przeszkody (remont
jezdni, wykopy itp.). Alarm nie bę-
dzie trwał diużej ponad 30 minut.

EEEE LAWY EEEPKSEZ Pi KORANAAEC OKO IŁOWA DG

,Tsaldarisa na czoło jen. Kondylis,

|odznaczając się: zarówno ostremi

| prześladowaniami politycznemi, jak

iskłonnościami  dyktatorskiemi.

wyborach z 10 czerwca 1935 opo-

zycja nie wzięła udziału. «Dnia 10

października 1935 zamachem woj-

skowym usunął on prezesa rady mi-

nistrów p. Tsaldarisa i prezydenta

republiki p. Zaimisa i sam objął wła-

dzę dyktatorską. Głosowanie z 3 li-

stopada 1935, w którem republikanie

uczestniczyli zaledwie 32 tys. gło-

sów, oświadczyło się blisko 11/2 mil-

jona głosów za przywróceniem kró-

lestwa. Powróciwszy 25 listopada

1935 do kraju, z Anglji, król Jerzy II

zażądał od jen. Kondylisa przepro-
wadzenie powszechnej amnestji po-

litycznej, a natrafiwszy na opór po”

wołał rząd prof. Demerdzisa, daw-

miej zwolennika Venizelosa, który,

poza obwieszczenie 1 bm. amnestji

bez ograniczeń, zmierza do rządów

' konstytucyinych i nowych wyborów.
Stanisław Stroński.
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WAŽNE DLA WYJEZDŽAJĄCYCH

DO WARSZAWY

Tani Hotel-Pensjonat
WARSZAWA, CHMIELNA 31,

HOTEL ROYAL, i

iżem w piecy na głębokość 10 cm.,|
.przyczem cios był wymierzony z całą
(siłą.
+ Świadkowie zgodnie opisali prze-
jbieg zajścia, wskazując oskarżonych,
jako morderców ś. p. Kuszczy; to
samo potwierdziły zebrane materja-
ty dowodowe,

Przed zasłużonem Stowarzysze-
niem Wileūskich Pań Miłosierdzia
Św. Wincentego 4 Paulo piętrzą się
coraz większe potrzeby, bo coraz
więcej biedy, To też należy się spo-
dziewać, że, mimo trudności gospo-
darczych, nie zbraknie w społeczeń-
stwie naszem wielu ofiarnych serc,
które pośpieszą choćby z-drobną po-
mocą naszym Paniom w czasie kwe-
sty ulicznej i lokalowej w poniedzia-
łek 9 grudnia. Poświęcając swój
czas, narażając się na chłód i słotę,

pragną Panie zebrać nieco grosza dla
ogółu swych biednych, których aż
2441 mają pod swoją opieką; w tej
liczbie dzieci 1297, z których prze-
szło 700 chodzi do szkół, po zaopa-
trzeniu ich przez Panie w obuwie,
ubranka i przybory szkolne. Na
święta zamikną szkoły swe podwoje
przed tą liczną rzeszą i skończy się
idożywianie. Otóż, kto chce sprawić
Fradość tym. dzieciom, a ulgę bied-
nym: zatroskanym 575 rodzinom na
święta Bożego Narodzenia, niech nie
cdmėwi choćby drobnej ofiary na-
szym kwestarkom, » |

Z godziny na godzinę pogłębia
się nędza, to też w imię już dobra
Państwa powinna się rozwinąć wy-
tężona praca społeczna i obudzić w
nas cnoty samarytańskie. Innych lat
zapełniały Panie Miłosierdzia kilka 

Wyrok wywołał wśród zebranych
na sali żydów chwilowe podniece-
nie, gdyż, sądząc z rozmów, ci ostat-
ni spodziewali się uniewinnienia
Kantorowskiego i jeszcze łagodniej-
szego wymiaru kary w stosunku do

' Steinera.
Г

 

Pomóżmy Paniom Miłosierdzia
piwnic w mieście ziemniakami na
czas ciężkiego przednówika dla swo-
ich ubogich, obecnie nie mają żad-
nych zapasów. Po każdej zbiórce
zdają Panie Miłosierdzia ścisłe ra-
chunki z ofiarności publicznej.

Skoro nie rozwiązujemy zagad-
nienia nadmiaru żywności w Polsce,
gdy wielu biednym brak jej zupełnie,
to musimy pomyśleć o spełnieniu
obowiązku chrześcijańskiego wobec
bliźnich, inaczej przygotujmy się na
twardą rzeczywistość coraz liczniej-
szych tragedyj w życiu wielu bied-
nych rodzin, które na ulice nigdy nie
wyjdą, a do których sięga rozumna
katolicka dobroczynność. | ofiary
w naturze przyjmą chętnie oddziały
parafjalne Pań Miłosierdzia dla swo-
ich biednych; zgłoszenia wszelkich
ofiar przyjmuje prezeska Rady Cen-
tralnej, p. Zofja Kościałkowska, Za“
rzecze 5.

EPIDEMJA TYFUSU PLAMISTEGO
WE WSI ŚCIANKI

GŁĘBOKIE. We wsi Dziedzino,

gm. dokszyckiej, stwierdzono kilka

|wypadków duru plamistego wśród

|cyganów. Cyganie przybyli ze wsi

| Ścianki, gdzie niedawno panowałata

choroba. Na miejsce wyjechała ko-

o epidemiczna celem zlokalizo-
wania epidemji.
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Proces zabėjcėw m'n. Pierackiego

Maciejko — Łebed — Hnatkiwska
„Oiszański" - „Swaryczewski'-„Kwiecińska"
Wczorajsze posiedzenie sądu w spra wie

zabójców min. Pierackiego poświęcone

było dalszemu badaniu świadków. Wśród
oskarżonych. którzy dalej siedzą tmze -
grodżeni policjantami, znajduje się rów -
nież Karpyniec, usunięty w dn. 5b m z
sali sądowej zarządzeniem przewydni-
czącego za niewłaściwe zachowanie Kar.
pyn:ec wznosił wówczas okrzyki, zawie-
rające cechy przestępstwa.
Rozprawa rozpoczęła się o godz. 10.35.
Na wstępie przewodniczący wicepre-

zes Posemkiewicz w myśl przepisów ko-
deksu postępowania karnego streś:ił ze-
znania świadków, zbadanych podczas
nieobecności osk Karpyńca.

Obrońca osk. Bandery, adw. Horb »wy
nawiązując do zawiadomienia przewod-
czącego z dn. 3 b. m., iż osk. Bandera
zgłosił do zarządu więzienia żądanie aby
umieszczono go spowrotem w odosobnie-
niu zaznacza, iż osk. Bandera nigjiy ta-
kiego oświadczenia nie składał
Przewodniczący zarządza wciągnięcie

oświadczenia adw. Horbowego do proto-

kułu i zaznacza, że okoliczność ta będzie
sprawdzona.

Sąd zbada świadków, który ustalą o-
koliczności związane z pobytem „O'szań-
skiego” — Maciejki w Warszawie 1 jego
zamieszkiwaniem przy ul. Wołlssiej w
schronisku. Z uwagi na konieczność do-
kładnego określenia wyglądu sprawcy
zabė'stwa min. Pierackiego świadkowie
ci są badani b. szczegółowo.

Podczas przerw w rozprawie, zarzą -

dzanych co pewien czas na przeciąg 10
min. oskarżonym pozwolono na czytanie

"gazet. Są to gazety ruskie, dostarczone
przez dziennikarzy ruskich, sprawo”daw
ców pism lwowskich.

Następnie sąd įrzystępuje do datsze-
$0 badania świadków.

„OLSZAŃSKI* — MACIEJKO

Jako pierwszy zeznaje Błażej żołądek,
woźny w schronisku przy ul. Wolskiej w
Warszawie, gdzie mieszkał Macie ко.
Świadek podaje, że na kilka dni przed

zabójstwem ś. p. ministra Pierackiego
przyszedł do schroniska młody człow.ek,
podający się za Olszańskiego z prosba o
przenocowanie. Po omiówieniu ze świad-
kiem warunków pobytu w schrow.sku,
rzekomy Olszański wyszedł i wróci! wie-
czorem na nocleg Zapłacił zgóry za trzy
noce. Miał z sobą teczkę koloru b:onzo-
wego. Dokładnie wyglądu Olszańskiego

świadek nie przypomina, gdyż wdział
Olszańskiego tylko dwa razy, kfótk> przy
złem świetle Włosy miał raczej c'emne,
wzrostu był słusznego. tuszy średniej,
twarz miał ciemną, trzymał s'ę proste U-
brany był w garnitur jasny w kratkę ko-
szulę miał niebieskawą, płaszcz z'elon-

kawy, kapelusz dość ciemny.
W dniu zabójstwa ministra Olszański

wyszedł, 'ak zwykle, około godziny 8-ej
rano, początkowo nie chciał wziąć piesz-
cza i kapelusza, mówiąc, że przyjdeie po
te rzeczy pewn” kobieta, później jednak
zdecydował się wziąć je z sobą.

POZNAWANIE PRZEDMIOTÓW

Sąd zarządza okazanie świaukowi
płaszcza, kapelusza i teczki Olszanskie-
go. Świadek poda'e, iż kolor płaszcza
jest taki sam, rozmiary ; kolor teczki

również, kapelusz natomiast jest nieco
jaśniejszy.
Na wniosek obrońcy adw. Szłapaka

sąd poleca świadkowi udać się z kapelu-
szem w ciemnie'szą część sali sąduwej,
śdzieby światło było mniej więcei takie,
jak w owym poko'u schroniska, poczem
świadek stwierdza, że w tem świet:e ka-
pelusz, okazany mu, jest tego samegc ko-
loru, co kapelusz Olszańskiego.
Co do fotografij, okazanych mu w śle-

dztwie, świadek podaje, iż nie rozpoznał
Olszańskiego, stwierdza jednak  podo-

bieństwo między fotografą Grzegorza
Macieki a Olszańskim. Podobieństwo
to upatruje w rysach twarzy.

„OLSZAŃSKI* BYŁ SKRYTY

Następny świadek Marja Behrowa, za-
rządzająca schroniska, przy ul, Wolskiej,
zeznaje podobnie jak Żołądek.
Płaszcz Olszańskiego, świadek widzia-

ła dwukrotnie: w dniu przybycia Olszań-
skiego i w dniu jego zniknięcia, W tym
ostatnim dniu płaszcz wydał się świad-
kowi ciemniejszy.
Sąd zarządza okazanie świadkowi pła-

szcza, znajdującego się w dowodach
rzeczowych który świadek rozpoznaje.
jako podobniejszy do płaszcza zgubio-
nego w dniu zniknięcia Olszańskiego.

Olszański mówił świadkowi. ze cho-
dzi się kąpać i że jest doskonałym pły-
wakiem, zdobywcą nagrody w zawodach.
Wydawał się zawsze. jakby przestraszo-

ny, czasem chciał coś powiedzieć. lecz
wycofywał się, był skryty i małomówny
Na wniosek prok. Żeleńskiego Sąd od-

czytuje niektóre ustępy z zeznań świad-  

ka, złożonych w śledztwie, kiedy dokład-
niej określała wygląd rzekomego Olsżań-
skiego oraz okoliczności w jakich wi-

działa płaszcz i kapelusz,
Na wniosek prok Żeleńskiego okazano

świadkowi 4 fotografje Maciejki, W jed-
nej z nich świadek upatruje duże podo-
bieństwo do Olszańskiego, w innych zaś
pewne różnice.
Na dalsze pytania prok. Żeleńskiego

co do koloru płaszcza świadek wyjaśnia
iż różnice. jakich dopatrzyła się w ko-
lorze płaszcza który widziała dwukrot-
nie, tłumaczyć się mogą tem, że płaszcz
został przez woźneśo Żoładka przewie-
szony w inne miejsce, gdzie było inne
światło.

TRAGICZNE PRZECZUCIA

Na pytania obróny świądek wyjaśnia,
że co do rzekomego Olszańskieśo m'ała
jakieś tragiczne przeczucia, Świadek o-
strzegała go nawet przed kąpielą w Wi-
śle, Miała ona wrażenie, że Olszański
chce jej coś zlecić, lub o coś zapytać.
Po krótkie: przerwie przewodn'czący

stwierdza, że według uzyskanych irlor-
macyj urzędowych oświadczenie obr mcy
osk. Bandery adw. Horbowego, jakoby
osk. Bandera nie prosił o przenies'enie
go do oddzielnej celi w wieziemw, nie
odpowiada rzeczywistości.
Obrońcy zadają dale dodatkowe pyta-

nia woźnemu Żołądkowi, zmierzające do
ustalenia sprawy meldunków w scbroni-
sku. Woźny stwierdza, że meldunkami
nie zajmował się. Nie za'mowała się nie-
mi również kierowniczka schroniska Be-
hrowa. Sprawy tej nie udało się wyjaś-
nić.
Adw."Hankiewicz; — Do kogo należy

schronisko?
—Do księdza Piekarza.
Adw. — Z jakiego kościoła?
— Narodowego.
Adw. Szłapak: — Czy pan zgłaszał

się po nagrodę za wykrycie sprawców
zabójstwa min, Pierackiego?

Przew.: — Uchylam to pytanie.

OBSERWACJE M. S. WEWN

Świadek pełniąc służbę przed min. spr.
wewnętrznych a Nowym Świecie zau+
ważył. że parokrotnie jakiś osobn k оЬ -
serwuwa! gmach ministerstwa. Wśruc o-
skarżonych świadek poznaje osk. tebe-
da jako tego, który obserwował gmach

ministerstwa.
Następny świadek Alo'zy Zachatski

st. strażnik więzienia mokotowskiego ze-
znaje, iż osk. Łebed kilkakrotnie zwra -
cał się do świadka o papier dla nap.sa-
nia jakiegoś podania.
Przewodniczący stwierdza, że w ak-

tach sprawy znajduje się podanie osk.
Łebeda. Podanie to świadek poznaje

POŻYCZALI KSIĄŻKI

Dalej zeznaje świade« Janina Ka'row-
ska, pracownica księgarni Kozłowskego
w Warszawie przy ul. Wspólnej 44 Na
pytanie przewodniczącego czy pv.nae
kogoś z oskarżonych, świadekstw erdza,
iż poznaje Łebeda i Hnatkiwską, jaco
tych którzy przychodzili do księgarni i
wypożyczali książki.
Ponieważ świadek dokładnie nie pa-

mięta szczegółów, sąd postanawia »dczy
tać jej zeznania, złożone w śledztwie. Z
zeznań tych wynika, że dn. 22 maa 1934
r. do księgarni Kozłowskiego przyby: Łe
bed i Hnatkiwska, przyczem Łebed za-
abonował książki na nazwisko Hali: y Za
rzeckiej. Ostatnią książkę Łebed zwró-
cił w dniu zabójstwa min. Pierackizgo.
Świadek potwierdza swoje zeznauia ze

śledztwa a na pytania obrony podue. iż
Łebed przychodził bądź w płaszczu zie-
lonym, bądź w czarnym.
Adw. šlankiewicz wnosi o okazanie

świadkowi płaszcza znajdującego sę w
dowodach rzeczowych.
Przewodniczący zapytuje obrońcę czy

twierdzi on, iż płaszcz załączony d > spra
wy (płaszcz Olszańskiego-Maciejk'! jest
płaszczem osk. Łebeda.
Adw. Hankiewicz oświadcza, iż

nie twierdzi.
Przewodniczący nie uwzględnia vrio-

sku obrońcy.
Adw. Hankiewicz prosi o uchwałę ca-

łego trybunału.

tak

Sąd postanawia utrzymać w mocy га -

rządzenie przewodniczącego.
Po przerwie zeznaje Józefa Kuszew-

ska, która służyła u Koszczowej, gdzie

mieszkał Łebed, poda'ący się za „ŚW 'ry-
czewskiego”. Świadek poznaje wśród o-

skarżonych Łebeda ako owego Swary-
czewskiego oraz opowiada znane 'už
szczegóły, dotyczące zamieszkiwan.a Łe-
beda.
Osk Hnatkiwskiej świadek nie może

poznać, jako panienki, która przycładzi-
la do Łebeda.

Skolei zeznaje Jarmolikówna, b pra-
cownica domowa u Wandy Szymanskiej,  

u której osk. Hnatkiwska wynajmowała

pokój przy ul. Służewskiej nr. 3 w War-
szawie pod nazwiskiem „Kwieciūskie““.

Wobec tego że świadek nie pamięta
już okoliczności sprawy, sąd postanawia

odczytać zeznania, złożone w śledztwie.

Z zeznań tych wynika, że w malu i
czerwcu 1934 r. u Szymańskiej „rzez

miesiąc zamieszkiwała młoda k bieta,
która mówiła, że pochodzi ze Lwowa i
jest nauczycielką prywatną. Bywał u
nie' niewysoki blondyn. W dn. 15 «zerw-
ca 1934 rzekoma Kwiecińska wys”ła z
domu koło godz. 5-e' popoł, i już nie
wróciła. Na dwa dni przed wyjazdem

Kwiecińska otrzymała przekaz na 100
zł., zdaje się ze Lwowa.
Odczytane zeznania świadek potwier-

dza w całości i wśród oskarżonych po-
znaje zarówno Łebeda, jak i Hnatkiw-
ską.

WYNAJMOWALI MIESZKANIE

Następny świadek  Woszczatynski,
właściciel biura handlowego „Polkomis”,
nie pamięta dokładnie szczegółów wo-
bec czego sąd postanawia odczytać jego

przepędzenie wieczoru

w komnatach

FUKIERA
przy dźwiękach nastrojowej muzyki

jednej z najlepszych orkiestr.

Cyg: nėw V egierskich

 

proc. zadowolenia daje

   
zeznania ze śledztwa. Świadek zeznał
wówczas, że w maju 1934 r. zgłosił się

do niego młody człowiek, podający się
za Swaryczewskiego z prośbą o wska-
zanie pokou w śródmieściu. Świadek
wskazał mu mieszkanie Kaszerowei przy
wl. Koszykowej 19.
Następnego dnia przyszedł znowu ów

Swaryczewski w sprawie pokoju dla
swej narzeczone', która przybyła razem

z nim. Świadek podal im mieszkanie
Szymańskiej przy ul. Służew.kiei nr, 3.
Swiadek potwierdza swoje zeznania

złożone w śledztwie, a wśród osksrżo-
nych poznaje Łebeda i Hnatkiwską, ja-

ko klijentėw biura.

WIÓZŁ ŁEBEDA

Świadek Aleksander Koczyk, szofer
taksówki w dn. 15 czerwca 1934 r. stał
z taksówką na rogu AL Trzeciego Maja
i ul. Solec. Między godz. 4-tą a 5-tą po-

poł. do taksówki wszedł jakiś zdener-

wowany młody człowiek i kazał jechać

ma ul. Tamka nr. 44 albo 46. Św.adek
poechał pod wskazany adres i zatrzy-
mał taksówikę PepeMO schodków,
wiodących do cyrku na'ul. Ordynac-
kiej. Tam zauważył kilku policjantów
jako wywiadowców, w związku z czem
zorjentował się, że coś zaszło.

Pasażer taksówki, wysiadłszy z wozu,
stanął na chodniku i zaczął rozglądać
się wokoło, czyniwszy grymas twarzy,
jakby niezadowolenia, Dowiedziawszy
się z dodaiku nadzwyczanego о Ś.i..erci
min. Pierackiego, świadek powziął po-
dejrzenie, że pasażer może mieć coś
wspólnego z tą zbrodnią. Świadek opi-

suje wygląd owego pasażera, którego w
śledztwie rozpoznał z fotografji.

Przyjrzawszy się oskarżonym,śwadek
rozpoznaje w oskarżonym Łebedzie owe-

$o pasażera.
Świadkowi okazano plany terenów,

według których składa on swoje wyja-
śnienia. Na pytanie obrońcy Hanx.ewi-
dza świadęk opowiada, że pasażer jego
był nieco wyższy od taksówki,
W związku z tem adw. Hankiewicz

stawia wniosek, aby Koczyk przybył ze
swoim wozem na podwórze sądu, celem
wyaśnienia kwestji wzrostu Łebeda, w
w związku z zeznaniami świadka.

Prok. Rudnicki nie oponując zasadni-
czo przeciwko wnioskowi obrońcy. zwra-
ca wwagę, że obliczenie takie nie będzie
ścisłe, gdyż należy wziąć pod uwaśę po-
ziom jezdni w temmiescu, gdzie stał
wówczas wóz świadka.
Sąd oddala wniosek obrony, uważając

$0 za zbędny.
Adw. Hankiewicz wnosi wówczas, aby

sąd polecił zmierzyć wysokość pocnie-
sione' budy taksówki Koczyk4 oraz
wzrost os. Łebeda. Sąd oddala + ten
wniosek z uwagi na to, że powyzsze
pomiary nie są w stanie ustalić wszyst-
kich warunków, w jakich świades wi-
dział osk. Łebeda.
Adw. Hankiewicz wskazując na osk.

Lebeda: Czy to ten jechał z panen.?
Świadek kategorycznie odpowiada:
— Stwierdzam, że to on.
Następnie sąd oddala wniosek prok.  

Nr.

MiędzynarodowyZjazdprasowywParyżu
Udział przedstawiciela prasy polsk.ej

W piątek dnia 6 b. m. wieczorem
rozpoczęły się w Paryżu kilkudnio-
we obrady Międzynarodowej Komisji
Porozumiewawczej Wydawców i
Dziennikarzy.

Inicjatywę do zorganizowania tej
Komisji dał memorjał . Polskiego
Związku Wydawców Dzienników i
Czasopism przedłożony w roku ubie-
głym Międzynarodowej Federacji
Zwiazku Wydawców.
W lipcu r. b. obradujące jednocześ-

nie Kongresy: Międzynarodowej Fe"
deracji Związków Wydawców w Zu-
richu i Międzynarodowej Federacji
Dzienikarzy w Helsinkach — nawią-
zały w tej sprawie kontakt telegra-
ficzny i zdecydowały powołać do ży”
cia Międzynarodową Komisję Poro-
zumiewawczą Wydawców i Dzienni-
karzy, której zadaniem byłoby re-
śulowanie międzynarodowych zaśad-
nień prasowych, interesujących za*
równo wydawców jak i dziennika”
rzy. й
Do Komisii Poroz"miewawczej Fe-

deracja Związków Wydawców wy-
delesowała po. Stanisława Kauzika
(Polska), A. M. Chauchat'a (Francja)  

i J. W. Henny'ego (Holandja), a Mię*

dzynarodowa Federacja Dziennika p.

p. P. Burquina (Szwajcaria), H. M.

Richardsona (Anglja) i St. Valot'a
(Frareja).
W odbywających się obecnie w Pa-

ryżu pierwszych obradach  Między*
narodowej Komisji Porozumiewaw=
czej Wydawców i Dziennikarzy o*
prócz delegatów obu Federacyj bie-
rze udział p. Ernest Rietman (Szwaj-
carja), prezes Międzynarodowej Fe*
deracii Związków Wydawców. Na
porzadku obrad paryskieśo posiedze-
nia Komisji Porozumiewawczej znaj
du'- się sprawy orśanizacyjne Komi-
sii oraz szereś aktualnych międzyna”
rodowych zagadnień prasowych.

Lidz \ 550 ży'e?
RZYM — 7.12 (PAT) — Korespoadent

„Popolo d'Italia“ poda e z Džibuti » >gło-
skę o tem że b cesarz Lidz Yass: Žvje,
a wiadomość o 'ego śmierci podin ze
względów wewnętrzno - pol.tycznych.

B. cesarz jest rzekomo nadal internos

wany w fortecy w pobliżu Harraru.

  

Górn'cy angielscy grożą strajkiem
I żeli do18 grudnia n.e dojdzie do porozumien'a
LONDYN, 7.12. (PATYT Komitet wyko-

nawczy federacji górników poinformował

ministra górnictwa, że propozycje, wysu-
nięte przez właścieieli kopalń nie mogą

być rozważane jako dostateczna podsla-

wa rokowań  Komite! domaga się od mi-
nistra kontynuowania rokowań.

Zwołanie zjazdu delegatów unij górni=
czych na 18 grudnia komitet uważa za

dowód pogo"szenia się sytuacji. Jeżeli ro-

kowania nie zostaną zakończone do tego

czasu, to spodziewany jest strajk górni-

ków. Liczy się tu jeszcze na osobistą in=

| terwencję Baldwina.

Najpierw święta potem budżet
Program prac sejmowych

W/ sobotę przedpołudniem odbyły się

posiedzenia dwńch wybranych postzed-
mie! nocy przez sejm komisyj, budžeto-

we; i spraw zagranicznych: Dokónano na

nich wyboru prezydjów oraz przyuziału

referatów. Komisja budżetowa nawiąza-

tła do swoich tradycyj z poprzedn ego

Sejmu wybiera'ąc. na przewodniczącego

pos. Byrkę i przydzielając referątv po-

szczególnych działów preliminarza prze-

ważine tym samym posłom, którzy że-

m.eli podczas zeszłorocznej sesi budże-

towej. Na referenta generalnego wysu -

nięto znowu pos. Miedzińskiegy ale

powstał z tego pewien kłopot, glyž p.

Miedziński nie był obecny na posiedze-
niu, a nie uzyskano przedtem jego zgo-

dy. Wobec tego komisja po godz.nnej

przerwie zebrała się ponownie i prze-
wodniczący oświadczył, że p. Miedz'iski

zgadza się na przyjęcie referatu.
Referat ustaw o kredytach dodatko-

wych objął pos. Hołyński, który p.zed -

stawi go komisji we wtorek 19-go E m.
Ustawy te oraz ratyfikacja umów mię-

dzynarodowych zna:dą się na porzadku

dziennym pełnego sejmu prawdops

nie w piątek 13-go b. m. poczem posło -

wie rozjadą się na święta. gdyž price ko-

misyjne nad budżetem zaczną się d pie-

ro 10-go stycznia.
Załatwiono wreszcie sprawę  zastęp-

ców członków komisi, która wovec

płynności obecnych metod parlamżatar -
nych nasuwała również pewne trudności.

Uchwałono na wniosek przewodnirzące-

go Byrki, że członek komisji, w ra-

Idealne na jesień i zimę, chroni od przezię-
bienia obuwie

W. DOBRZYNSK EGO
CHMIELNA 18

Obecnie dostępne dla wszystkich
O TL

Rudnickiego o zmierzenie wzrostu osk.

Łebeda i wniosek prok. Żeleńsk'ego 0
ustalenie wzrostu świadka Koczyza z

uwagi na to, że ścisłe zmierzenie w+ro-

stów niema znaczenia dla zeznań świad-

ka, które opierają się na wrażeniach

wzrokowych.

DODATKI NADZWYCZAJNE

Na pytanie adw. Horbowego świadek
wyjaśnia,

wiadomością o morderstwie kupł o

godz. 5-ej popoł Obrońca wnosi wów-

czas o dopuszczenie dowodu ze świad-

ków redaktorów naczelnych <czas”pism

„Wieczór Warszawski” i „Kurier Czer-

wony” dla stwierdzenia. że dodatk "ad-

zwyczajne tych czasopism wyszły depie-

ro o godz. 5.30, względnie 6-6 ponoł.

Prok. Żeleński oponuje przeciwko te-

mu wnioskowi, gdyż ustalenie to nie

może mieć znaczenia dla treści wyroku,

nie łączy się bowiem bezpośrednio z za-

rzutem, imputowanym osk Łebedow:.

Sąd postanawia wniosek obrony o we-

zwanie wspomnianych świadków, pozo-

stawić bez uwzględnienia

Po zbadaniu tego światka sąd zarzą-

dził przerwę do poniedziałku.

 

 

że dodatek nadzwyczajny z | 

zie przeszkody, może zaproponować za-

stępcę, który wówczas wchodzi w',e$o

prawa i obowiązki. Niema teżprzeszko-

dy, ažeby zastępca cztonka komisji objął

referat, o ile któregoś z członków sastę-

puje czy dla tego właśnie celu, czy też

na pewien czas lub na 'edno tylk. po-

siedzenie. Jeżeli członek komisji, wtóry

nie jest obecny, nie wskazał zastępiy. to

prawo wyznaczenia zastępcy przysługuja

przewodniczącemu komisji.

Przewodniczącym komisji spraw Zi$Ta=

nicznych wybrano pos. Schaetzla.

Koło rolników
w Sejmie

Dnia 6-go b. m. ukonstytuowała się

jeszcze jedna grupa poselska pod nazwą

koła rolników, pod przewodnictwem gen.

Żeligowskiego. W skład koła wchodzi 74

posłów.

Muzeum J. P łsudskego
w Belweocerze

Na sobotniem posiedzeniu rady mie
nistrów przyjęto projekt ustawy o u-
tworzeniu muzeum Józefa Piłsudskie=
go w Belwederze. Na mocy ustawy,
pałac Belwederski wraz z dziedzińcem
i częścią parku będzie oddany w za*
rząd „Muzeum J. Piłsudskiego w Bel-
wederze'. Opiekę i nadzór nad mu-
zeum sprawować będzie min, spraw

wojskowych,

Dekret o ubezpeczeniach
od ogn a

Rada ministrów uchwaliła projekt
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie zmiany rozporządzenia Pre»
zydenta Rzeczypospolitej z maja 1927
roku o przymusie ubezpieczenia od o*
śnia i o powszechnym zakładzie ubez-
pieczeń wzajemnych. Dekret ten ma
na celu umożliwienie obniżki istnie-
jących wymiarów przy ubezpieczeniu
przymusowem od ognia. Zarządzen a,
które zostaną na podstawie omawia*
nego dekretu wydane, zmniejszą ob-
ciążenie rolnictwa o ok, 5 miljonów
zł. rocznie. Szczególnie duże ulgi prze-
widziane są dla województw wscho-
dnich,

Codziny handlu
w dniach przedśw'a'ec'nvch
W sobotę rada ministrów przyjęła

projekt dekretu Prezydenta R. P., no-
welizującego rozporządzenie z marca
1928 r. o godzinach handlu i godzi-
nach otwarcia zakładów handlowych i
przemysłowych. Projekt ten ma na ce-
lu zezwolenie na przedłużenie godzin
handlu w godzinach wieczornych, w
soboty i w dni przedświąteczne, Pro-
jektowane przedłużenie godz”, handlu
nie może pociągnąć za sobą przedłu-
żenia godzin pracy pracowników nas
įemnych,  



GŁÓWNE
TRUDNOŚCI

P. wicepremier oswiadczył w mowie,

wypowiedzianej w czwartek w Sejmie:

„nadszedł czas, w którym musimy

skoncentrować wszystkie siły, w któ-

rym w niewątpliwej harmonii z olbrzy-

mią większością . społeczeństwa musi-

my położyć nacisk na zagadnienia go-

spodarcze i finansowe, gdyż one wła-

śnie pozostały w tyle poza. rozwo-

jem politycznych i organizacyjnych e-

lementów naszego państwa”.

' Niewątpliwie, mści się srodze za-

niedbanie spraw gospodarczych i fi-

nansowych. Mści się polityka, nie li-

czącą się z  koniecznościami. życio-

wemi, polityka, która buduje fasadę
państwa, a zaniedbuje jego fundamen-

ty. Można przezjakiś czas żyć, nie

troszcząc się o finanse państwa; ale

one groźnym głosem wołają o swoję

prawa,
Ale błędnym byłby pogląd, który-

by chciał wszystkie wysiłki „skon-

centrować” na zagadnieniach gospo-

darczych i finansowych, a wszystko

inne zostawić na uboczu. Nawoływa-

nie społeczeństwa do tego, by pamię-

tało tylko o gospodarstwie i skarbie, |
| około 800.000 członków)

a zapomniało o prawie, o administra-

cji, o sprawach prawno - politycz-

nych, nie znajdą w niem oddźwięku.

Nie dlatego, by ktokolwiek lekce-
ważył doniosłość tamitych zagadnień.

Odczuwa je każdy, na własnej skó-
rze. Ale dlatego, że. nikt nie zdoła

oddzielić gospodarczej treści zbioro-

wego życia od jego prawnej ipolitycz-

nej treści, żaden program naprawy,

skoncentrowany na jednym „odcinku”,
nie doprowadzi do celu.

W teorji możemy życie narodu i

państwa podzielić na różne departa-

menty, przymykać oczy na jedne za-
gadnienia, a skupiać uwagę na dru-

gich. Ale w życiu rządzi prawo na-

czyń połączonych. Jeżeli gospodar-
stwo znalazło się na niskim poziomie,
to niskim również jest poziom  „„poli-

tycznych i organizacyjnych elementów

naszego państwa”, Jeżeli, gospodar-
stwo i finanse są w złym stanie, to dla-

tego, że szwankuje organizacja pań-

stwa. W tych właśnie pierwiastkach
trzeba szukać źródeł niepowodzeń, a

naprawę podjąć we wszystkich dzie-

dzinach.

Wielki wysiłek gospodarczy i finan-
sowy ma podjąć społeczeństwo. Ape-

luje się do jego inicjatywy. Ono ma
oszczędzać, tworzy nowe formy gospo-
darcze, ono ma przełamać depresję.
Ale właśnie upadek gospodarczy i fi-

nansowy jest wywołany'/ przez. prze-
rost, szkodliwy przerost, niektórych
form organizacyjnych państwa.

Bo czem jest np. w Polsce etatyzm?

Przedewszystkiem narzędziem poli-
tycznem, wyrazem przewagi grupy
rządzącej w gospodarstwie, Likwida-

cja etatyzmu, to w znacznym bardzo

stopniu likwidacja obecnego systemu.

Istnieją w Polsce ludzie, którzy wyo*

brażają sobie, że zachowają swój nie-

naruszony dorobek polityczny, swoją

uprzywilejowaną pozycję, która po-

zwala im rządzić społeczeństwem, a

to potulne społeczeństwo wypełni wy-

znaczone mu funkcje w zakresie go-

spodarczym i finansowym. A wtedy to

społeczeństwo, które dziś powołuje się

do nowych, ciężkich obowiązków, bę-

dzie mogło odejść w cień, gdy już zro-

b: swoje.
To złudzenie ludzi, którzy nie ro-

zuinieją zbiorowej psychiki narodu.

Społeczeństwo nie spełni tych zadań

w dzisiejszych ramach prawnych,

choćby je chciało spełnić. Bo albo się

sto1 na stanowisku, że można budować

gospodarstwo i finanse bez społeczeń-

stwa, nakazami zgóry, nie zwracając

się do niego o pomoc, a rządząc so-

bie przymusem. Wtedy nie trzeba nic

zmieniać w metodach rządzenia, w po-

rządku prawnym państwa. Ale jeżeli

się widzi. że ta droga zawiodła, a chy-

ba ślepy tego nie widzi, 'to wówczas

czyż można powołać społeczeństwo.do
obowiązków,

dzięki którym ono spełni swoje zada“

nia? ` A
Bynajmniej nie jest tu istotnem ja-

 

nie dając mt*praw, ' 

"Kapitulacja pułk. de la Rocque'a
W prasie francuskiej bardzo trafnie

określono społeczeństwo jako „kraj
rzeczywisty”, a parlament i wycho-
dzący z niego rząd, jako „kraj legal-
ny“. Były czasy, gdy „kraj legalny"
byłodpowiednikiem „kraju rzeczywi-
stego', gdy prądy nurtujące społe-
czeństwo znajdowały odpowiedni wy-
raz w przedstawicielstwie narodowem.
Od szeregu już lat wszakże między te-
mi dwoma „krajami'* we Francji two-
rzy się coraz głębsza i większa prze-
paść. Krótko i- nieco schematycznie
można to określić w ten sposób: w
„kraju rzeczywistym” przewagę zdo-
bywa prąd narodowy, w „kraju le-
galnym“ jest wszechwładną organiza-
cja wolnomularska,

* Społeczeństwo, niezadowolone z
rządów lóż (zwłaszcza po aferze Sta-
wiskiego), zaczęło. się organizować

| poza dotychczasowemi stronnictwami,
by w odpowiedniej chwili i odpowie-
dniemi środkami narzucić swą wolę
tym, co dziś rej wodzą w światku par-
lamentarnym, Organizacje „kraju rze-
czyvistego” przybrały postać związ-
ków wojskowych.i miały — między
innemi — ten cel, by się w razie po-
trzeby przeciwstawić bojówkom lewi-
cowym, przedewszystk'em komuni-
stycznym, które są najlepiej zorgani-

zowane i najlepiej przygotowane do
walki ulicznej. Wśród organizacyj pa-
trjotycznych najliczniejszą (podobno

jest t. zw.
Krzyż Ognisty (Croix de Feu), złożo-
ny z b. kombatantów i mający wodza
w osobie głośnego dziś pułkownika de
la Rocque. W wielu kołach francu-
skich wyrażano opinję, że płk. de la
Rocque jest mężem przyszłości, że
koło niego skupi się cała Francja na-
rodowa, celem usunięc'a rzadów lóż

i oddania władzy we Francji w ręce
żywiołów narodowych.

 

Charaktery:tyva rozwou

K.K. 0. nans« WARSZAWY
(irauguiia 5, Bialańsca 8, Targowa 65)

 

Istnienie „Krzyża ognistego” odpo-
wiadało potrzebie chwili, opinja spo-
dziewała się p” 71 uzdrowienia sto-
sunków politycznych, wprowadzenia

nowych obyczajów moralnych i refor-

my ustroju politycznego Francji, pa-
trzyła na tę organi_ację, jako na siłę,
która będzie mogła się przeciwstawić

komunizmowi i jego niszczycielskiej
robocie.

Czwartkowe posiedzenie Izby bę-

dzie musiało rozchwiać te nadzieje.
Trudno bowiem inaczej określić wy-
nik tego posiedzenia jak zupełną ka-
pitulację płk. de la Rocque'a, bo u-
stawy, uchwalone przez Izbę, prowa-

dzą do rozbrojenia „Krzyża ogniste-

go“ i do zamiany tej organizacji nowe-
$o stylu na stronnictwo polityczne we-
dług dawnej modły. Kapitulacja ta
jest tem pełniejsza, że po pierwsze,

nie można uwierzyć w to, by główny

odłam „Frontu lvdowego”, komun'ści,
także się rozbroili, a po drugie dlate-
go, że płk. de la Rocque nie posiadał
określonego programu politycznego,

że rozwój jego organizacji opierał się

na ogóln'kowych hasłach patrjotycz- !
nych į na uczuciach narodowych. |
Przekształcenie „Krzyża ognistego”

na zwykłe stronnictwo polityczne, bę-
dzie musiało odjąć mu i wdzięk i pre-
stige, będzie końcem tego interesują-

cego ruchu,

Trzeba przyznać, że premier Laval
bardzo zręcznie rozwiazał zagadn'e-
nie „lig faszystowskich”, skłoniwszy
przywódcę największej z nich do do-
browolhej kapitulacji. Lewica zaś osło-
dziła płk. de la Rocque kapitulacje, о-
toczywszy ją fałszywą ,atmosierą
„zgody narodowej”, poza którą. kryje

się: włąściwie klęska żywołów naro-

dowych. Zwycięzcą bowiem niewat-
pliwym na posiedzeniu czwartkowem  

|
|

|

Za pierwsze X-lecie:

książeczek imiennych i na okaziciela
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Mowa Mussolin'.ego na parlamencie fzszystów

Armiawywalczy Włochom zwycęstwo
„Popr.wa atmosfery” w rokowaniach o pokój

RZYM, 7.12 (PAT). Dziś o godz.

15-ej odbyło się uroczyste, posiedze-
nie parlamentu faszystowskiego, które
było pierwszem od czasu rozpoczęcia

działań wojennych w Afryce wscho-

dniej, Na wstępie deputowani, wezwa-

ni przez przewodniczącego hr, Ciano,

złożyli na rzecz skarbu państwa swe

złote medale, stanowiące specjalną

oznakę członków parlamentu,
Następnie zabrał głos -szef' rządu,

który wygłosił dłuższe przemówienie,

zawierające m. in. odpowiedź na

wczorajszą mowę min. Hoare'a.
Zapowiedziawszy na wstępie, że w

365-ym dniu sankcyj naród włoski o-
żywiony będzie tym samym duchem

i tą samą siłą, co w pierwszym dniu

oblężenia. gospodarczego, Mussolini

stwierdził, że w ostatnich kilku godzi-

nach zauważyć się dała pewna popra-
wa atmosfery, Jednakże szef rządu
włoskiego przestrzega przed optymiz-

mem, ponieważ narady rzeczoznaw-
ców nie mogą być uważane za roko-

wania. 16 października zwrócono się

do Włoch o sprecyzowanie propozy-

cyj, a rychło potem zastosowano prze-

ciw Włochom sankcje. Mussolini za-

przecza kategorycznie, jakobyprzyjął

sankcje dobrowolnie. Przeciwnie —

protestował przeciwko nim jaknajbar-
dziej stanowczo.

Skolei, wspom'nając o Francji i B2l-

gii, Mussolini oświadczył, iż naród wło-

ski żywi sympatję dla rządów tych
krajów, które zgłosiły zastrzeżenia

przeciwko zastosowaniu art. 16 paktu.

STAKSAOT ITK KET INNSTATE

kieś poczucie abstrakcyjnej sprawie-

dliwości, postulat, że jeżeli państwo

czegośzdomaga się od. narodu, musi

*mu dać coś wzamian. Główną pódsta-

wą naprawy jest zwrot zaufania, wia-

ra w stałość stosunków prawnych,

przekonanie,* że. rządzi prawo. Kto  

Nawiązując do mowy min. Hoare,

Muesolini przyjął do wiadomości fak!, |

że Foreign Uifice praśnęłoby, by Wło- |
chy posiadały silny rząd, a więc rząd

faszystowski. Lecz Włochy silne będą
wówczas, $dy będą miały zapewnione |
ekspansie i bezpieczeństwo w Afryce |
wschodniej. Naród włoski słucha |
słów, mówionych pod jego adresem, a-

le patrzy na czyny, wiedząc, że na

dzień 12 grudnia przygotowywane jest

nałożenie embargo na naftę, co ро-
ważnie pogorszy sytuację.

Mussolini podkreślił dalej, że art. 16,

który nigdy nie był stosowany i który
nawet — zdaniem opinii angielskiej —

niema szans na przyszłość, żyje Ży-

ciem jedynie teraźniejszem i skierowa-

ny został wyłącznie przeciw Włochom,

jako państwu ubogiemu w surowce. |
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Ligi patrjotyczne protestu'ą
Pojednanie czy manewr pariamentarny ?

PARYŻ, 7.12. (PAT). Po pierwszym

przypływie entuzjazmu, wywolauego

przebiegiem wczorajszej debaty pźrla-

mentarnej w sprawie lig, dają się zau-

ważyć w dniu dzisiejszym dość wyraźne

objawy, świadczące o tem, iž zaszia pe-

wna zmiana w sytuaci, '

Prasa poranna przynosi dziś wpraw-

dze komunikat organizacji „Crox de

Feu", stwierdzaący, że deklaracje jakie

chce wóz państwowy wyciąśnąć z

grzęzawiska, musi skierować go na

trwały grunt prawny. Ale.nie każdy

potrafi to zrobić, nie każdy: chciałby

to robić. Ale tej trudności nie uda się

ominąć,

; imię hasła — wojna dla obrony po-

| praw na tem terytorjum i włoskich za-

 R.RYBARSKI

Izby francuskiej jest w pierwszej linji
masonerja, a 'w drugiej stronnictwo

komunistyczne.

Ligi patrjotyczne usuwają się same

z widowni, zaś uchwalona przez par-

lament ustawa będzie wyzyskana

przeciw organizacjom monarchistycz-

nym (L'Action Franęaise), które jak

się okazuje, są jedyną poważną i

świadomą siłą przeciwstawiającą się

wolnomularstwu. Na placu natomiast

zostają jaczejki: komunistyczne, które

z pewnością nic nie zapomniały, nicze-

go się nie nauczyły i broni, jaką po-

siadają, z rąk nie wypuszczą. Rozbro-

jenie „lig faszystowskich" będzie (mi-

mo innych pozorów) rozbrojeniem 0-

bozu narodowego, przy jednoczesnem

pozostawieniu bojówek komunistycz-

nych. Oto istotny sens tego, co przy

akompanjamencie patrjotyczn-go fra-

zesu stało się we czwartek w Izbie

francuskiej,

*

Dla nas sprawą ważną i interesującą

jest to, że p. Laval zostaje szefem

rządu. A to ze względu na rolę, jaką

odgrywa na terenie międzynarodo-

wym. Przypuszczamy bowiem, że wza-

mian za poświęcenie „lig faszystow-

skich” uzyskał” p. Laval swobodę

działania w dziedzinie polityki mię-

dzynarodowej, że 'będzie mógł pro-

wadzić dalej akcję, zmierzającą do

uchronienia Francji i Europy przed

„wojną świętą”, głoszoną przez loże w

Koju! Należy się jednak obawiać, ża
stronnictwo radykalne, zachęcone

walnem zwycięstwem nad * „faszyz-

mem! francuskim, zechce także prze-

prowadzić swoje poglądy na politykę
międzynarodową.

Boć nie chodzi o to, by polityka we-
wnętrzna czy zewnętrzna była pro-
wadzona przy akompanjamencie pa-

triotycznego frazesu, nie chodzi o to,
by miała pozory polityki narodowej,
lecz by polityką taką była

w istocie. Zgoda to zawsze

kompromisy i ustępstwa; są zaś mo-
manty w życiu narodu, gdy nie czas
ani na kompromisy, ani na ustępstwa,
gdy właściwą politykę narodową trze-
ba narzuc'ć i społeczeństwu i różnym
opozom własną siłą polityczną — si-

łą zorganizowanej opinii, siłą posiada-
nia jasnego programu działania i ja-
snych celów, nie wahając się nawet u-
życia sły fizycznej przeciwko żywio-
łom odśrodkowym, będącym czynni-
kami anarchji i zamętu,

S, K.

Jednakowož narody bogate i uzbrojo-
ne popelniły błąd w rachunkach, bo
zapomniały o włoskich siłach moral-
nych. ||
Na zakończenie Mussolini oświad-

czył, że rozstrzygnięcie zatarśu w
Afryce wschodniej nastąpić może tyl-
ko przy zupelnem uznzniu włoskich

gadnień bezpieczeństwa. W oczekiwa-
niu na to akcją będzie kontynuowana

na terenie Afryki wschodniej, gdz'e
armia włoska i czarne koszule wywal-
czą Włochem decydujące zwycięstwo.
Mowa Mussoliniego przyjęta została

żywiołowemi oklaskami przez człon-
ków parlamentu. Przemówienie to o-
głoszone będzie w całych Włoszech.
Następne posiedzenie parlamentu

odbędzie się we wtorek.

 

złożył w Izbie Dep. Ybarnegarav- były
wynikiem uprzedniego układu pomiędzy
nim a płk. de la Rocque, ale równocze-
śnie zaznacza się dość silna reak.a ze
strony lig patrjotycznych, w pierwszym
zaś rzędzie „solidarności francussiej”.
Komendant tego ugrupowania Jean Re-
naud w specjalnem wydaniu „Solidarite
Francaise" ogłosił artykuł, w kórym
stwierdza, że „solidarność francuska" w
imieniu obrony swobód republikańskich  kategorycznie odmawia zgody na ma-
newr parlamentarny, jakim była niewąt-
pliwie wczorajsza debataw Izbie. .Soli-
darność francuska' stwierdza również, |
że delklaracje dep. Ybarnegaray muszą
wywołać ;pewne. zdziwienie, podobnie
*ak układ, zawarty z'socjalistami * ko-

munistami. Mż  Również, „Action Francaise" ogłusiła

 

   anodówka
Cenira

Kongres Stronnictwa
Ludowego

W sobotę rozpoczęły się w Warszawie

dwudniowe obrady kongresu Stronnic-

twa Ludowego z.udziałem około 459 de-

legatów. Na wstępie odczytano listy

czlonków stronnictwa, nadesłane z za-

granicy, poczem przewodniczącym kon-

gresu obrano p. Thugutta, który w za-

galeniu obrad podniósł ważność caw:li

obecnej. Napiętnował też od zdra;ców

i glupców tych, którzy odeszli w chwili

walki.

Referat polityczny wygłosił b. mar=

szalek Se'mu, p. Maciej Rataj, który о-

świadczył, że Stronniotwo Ludowe w

swem działaniu politycznem jest s+mo-

dzielne j nie będzie narzędziem aa: za-

krysti ani masonerji a tembardziej

marksizmu czy faszyzmu, ale ro? „mie

potrzebę współdziałania. Celem „ego jest

demokrac'a, póździe ono z tymi wszyst-

kimi, którym ten sam cel przyświeca,

a więc nie z faszystami, nie z dyktatu-

rą i nie z wyzyskiem mas pracujący ch.

P. Rataj stwiedził, że chłop polski nie

rozumie obecnej tajemniczej polityki

zagranicznej. Straszne położenie gospo-

darcze wsi nię wpływa dodatnio na jej

stosunek do państwa. Jednak rezviucje

jakie nadchodzą z licznych zgromedzeń

mnie' mówią o nędzy wsi a więcej o

 

sprawach poitycznych: o zm'anie konsty-*

tuci, ondynaci wyborcze, o pełn: praw

politycznych dla ludu. Mylą się с któ-

rzy sądzą, że tańszym litrem nafty lub

kawałkiem razowca zastąpi się ludowi

prawo decydowania o losach państwa.

Była chwila, w której zdawało się, że

nadchodzi nowy okres. Mówioro o

współpracy ze społeczeństwem. Lecz

wkrótce przyszło rozczarowanie, bo 0-

kazało się, że system polityczny został

ten sam, a współpraca ze spoleczef-

stwem ograniczyła się do kilku przemó-

wień radiowych. Stronnictwo Ludowe

robi i robić będzie wszystko, aby przez

ewolucy'ny bieg wypadków doprowadzić

do zmiany stosunków.

Dokonano następnie wyboru trzech

komisyj: programowej pod przewudnic-

twem p. Thugutta, z p. Kuncewiczem. ja-

ko referentem, politycznej (przewodni-

czący p. Gruszka, referent p. Rata;) i

statutowej (przew. p. Grudziński, reł. p.

Graliński), Obradowały one popoiudniu

przygotowując wnioski na niedzieine ze-

branie plenarne kongresu.

dziś odezwę, w której nazywa wczoraj-

szą debatę parlamentarną komedją i 0-

szukaństwem.

Dzienniki prawicowe,  interpretu'ąc

wczorajsze obrady, odrazu wysuwac za-

częły pewne żastrzeżenia i rezerwy.

W dniu dzisiejszym zaszły zresztą d..sze

fakty, świadczące o tem, że wczorż.jsze

pojednanie partji politycznych jest ość

krótkotrwałe. Potwierdziły to ziesztą

deklaracje, jakie złożył Agencij Havasa

sam inicjator tego po'ednania dep. Y-

bernegaray, który oświadczył, że wie-

czorna debata w lzbie jest dow»dem

tego, iż na lo'alne propozycje „Ć10:x

de Feu* ugrupowania skrajnie lewicowe

odpowiedziały tylko nowym atax'em.

Wczorajszy wieczór w lzbie dowodzi

tylko, iż lewica starała się wykorzystać

dla swych celów szczery apel „Crox de

Feu", a teksty ustawodawcze, uchwelo-

ne wczoraj przez lzbę, mogłyby się

stać narzędziem prowadzącem do dyk-

tatury. Komuniści i socjaliści przy po-

mocy radykałów i innych ugrupowań
praśną na ich zasadzie doprowade:ć do
rozwiązania „Croix de Гец“, przy

równoczesnem zachowaniu ich wła-

snych ugrupowań szturmowych w

ten sposób skrajna lewica zerwał» za-

warte wczoraj pojednanie narodowe Je-

żeli więc uchwalone wczoraj ustawy zo-
staną zatwierdzone przez Senat, „C-oix

de Feu* będzie miał swobodę dziaiania.



    

„CHÓR WIEKOW”*
„Ukazała się książka tak piękna i tak

niepośledniego znaczenia, iż wiesć ©
niej powinna jak najszerzej dotrzeć i
wzbudzić najżywsze zainteresowanie.
Mówimy o „Chórze Wieków'* — poe-
tyckiej antologji, opracowanej i ułożo-
nej przez: Wandę Miłaszewską, Jana
Rembielińskiego i Stanisława Muła-
szewskiego”)
Czy można jednak, — zapyta ktoś

— przywiązywać taką wagę do poe-
tyckiej antologji? Przecież było ich tak
wiele...

Antologij było sporo, w ostatnich
cząsach tylko jedna dobra: Wacława
Borowego, ale takiej jak „Chór wie-
ków'' ieszcze nie było, Na czemże v'ięc
polega ta jej nowość i oryginalnosć?
Odpowiemy na to słowami ks arcy-

biskupa Teodorowicza, który ks qżkę
zaszczycił napisaniem  przedn:owy:
„„„tak złożyć poezję różnych autorów,
jak to uczyniliście Państwo — na to
potrzeba dużej, bardzo umiejęlnej,
bardzo subtelnie przemyślanej pracy.
Albowiem w tych nagromadzonych od-
łamach większych i mniejszych prze-
różnych autorów panuje myśl orze-
wodnia, jest ład organiczny i porządek,
jest — powiedziałbym — jedno jakieś
natchnienie religijne samych wydaw-
ców, którzy te części rozpierzchłe zło-
żyli iożywili duchem jednolitym W
tem właśnie tkwi główna tajemnica
pracy Państwa, która w rezultac.e nie-
tylko w niczem nie przedstawia *akie-
goś magazynu, :hociażby złożonego z
pięknych pereł, ale przeciwnie: daje
nam przepiękną i wspaniałą całość:
„Jest to pierwsza taka praca w Polsce.
Dziw, że dopiero teraz powstała. ale
jakże dobrze się stało, że luka w.elka
w naszej literaturze, jaką stwo.zył
brak zebranej w jedno naszej piezji
religijnej, dziś przez to dzieło Państwa
się wypełni”...
„Chór wieków' jest bowiem w znacz-

nej części antologją polskiej poezji re-
ligijnej. Tutaj znów może paść zdu-
mione pytanie: Czemu właśnie reli-
gijnej?
Ina to znajdujemy odpowiedź w

przedmowie ks. arcybp. Teodorowicza:
„I jakże wczas jawi się ta praca Pań-
stwa! Wyczuliście Państwo dobrze po-
trzebę dzisiejszej polskiej duszy Bo
wysuszoną jest ta dusza i pracą i zno-
jem codziennym i zmaganiem się my-
Śli. krzątającej się niby Marta około
wiela rzeczy, a niczego tej duszy tar-
dziej dziś nie potrzeba, jak rosy ożyw-
czej głębokiej, religijnej poezji”...

Jakie nieprzebrane skarby natchnie-
mia wzniosłości i poetyckości płyną z
tych kart! Ileż w nich piękna, tax bar-
dzo czytelnikowi niedostępnego, ukry -
tego w starych foljałach, w wyczerpa-
nych lub rzadkich edycjach. Ileż a1cy-

*) Chór wieków. Antologją poetycka.
Z przedmową J. E. ks. arcyb; a JÓze-
fa Teodorowicza. Księgarnia $w Woj-
ciecha. Poznań 1936, stron XII i 447
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Antologja poetvcka
dzieł liryki religijnej od pamiętającej
czasy Bolesławowe pradawnej „Bcgu-
rodzicy'* — po dni dzisiejsze!
Nawe rodzi się pytanie: Co należy

rozumieć przez arcydzieło liryk: reli -
gijnej? Rozważał je bardzo niedawno
jeden z największych znawców natzej
literatury prof. Ign Chrzanowski, * ta-
ką dał odpowiedź: „są niemi tylno ta-
kie utwory, w których jest jedno-
cześnie wielkie piękno wyrazu po-
etyckiego i wielka siła wzruszeń i wo-
góle przeżyć religjnych, czyli, mówiąc
ściślej, które budzą w duszy czy'elni-
ka czy słuchacza jednocześnie
uczucia estetyczne i religijne" (Pa-
miętnik Literacki 1935, str. 69).
Trzeba więc było pracy istotnie

twórczej, ażeby z morza utworów .eli-
giinych rozsypanych tak obficie na
przestrzeni bodaj półtysiąca lat, wy-
"brać kwiaty najwonniejsze, zdolne za-
chwycić dzisiejszego czytelnika, obu-
dzić w nim jednocześnie uczucia este -
tyczne i religijne. Nie chodziło prze-
cież o ułożenie „wypisów”, obrazują -
cych rozwój myśli, czy uczucia teli -
gijne w Polsce, ale właśnie o rzecz ży-
wą, przeznaczoną do codziennego czy*
tania, do obcowania z największemi
duchami.
Zadaniem więc wydawców — czyla-

my w posłowiu — było ukazanie xato-
lickiego ducha poezji polskiej, p-zeni -
kającego ją całą, we wszystkich epo -
kach i stylach, od najstarszych zabyt «
ków średniowiecznych po dzień dzi-
siejszy. Duch ten najwyraziściej bodaj
objawił się w fakcie, że katolicka po -
stawa moralna, katolicki typ myślenia
i odczuwania widoczne są nietylko w
twórczości pisarzy, całlzowicie wobec  

nauki Kościoła prawowiernych lecz i w
tych nawet, którzy od tej nauk, po-
zornie nieraz, częściej niż w rzeczywi-
stości, się oddalali". To też nie zdziwi
wśród autorów np. Mikołaj Rey.

Prof. Ign, Chrzanowski w cytowanej
rozprawie ,Na szczytach polskiej liry"
ki religijnej", powiada, że „w całej
polskiej liryce religijnej niema drugiej
takiej, coby się mogła mierzyć z temi
pięcioma utworami Mickiewicza któ-
remisą: wiersz do Marceliny Lempic-
kiej, Rozmowa wieczorna, Rozum i
wiara, Arcymistrz i Mędrcy”... Oczy»
wiście, że wszystkie te utwory znaj-
dziemy w „Chórze wieków”, włączone
w ramy podziału, który też stanowi
znakomity pomysł wydawców. „Chór
wieków'* oparto na roku liturgiczuym,

od Adwen* poprzez Boże Naro:lre-
nie, Wielki Post, Zmartwychwstanie,
Zielone Świą'ki, Boże Ciało do Ze du-
szęk. W działy te wpleciono poezję o
Matce Boskiej i Świętych, a w Койси
przydano rozdział: Aniołowie i Žvlnie.
rze, gdzie uczczono polskie tradycje
żołnierskie.
Nie sposób opowiedzieć dokładr ie o

całej przebogatej zawartości dużej
księgi, w której przemawia kilkudzie-

sięciu autorów w kilkuset utworach.

Zakończyć trzeba znów słowami ks.
arcybp. Teodorowicza, że książka ta
„pozwala się rozmiłować w pięknie po-

ezji religijnej, przekąpać w jej życio-

dajnem źródle i uwierzyć w żywotność
tych potężnych idej'.
Te słowa dostojnego Arcypasterza
— to atestącja najpoważniejsza wagi

i potrzeby „Chóru wieków”

P. GRZEGORCZYK.

 

Z ekranów stołecznych

„Wesoła Rozwódka” w kinie „Ał'aniić”
Film ten nie ma nic wspólnego z „We

sołą wdówką”, O ile bowiem tamto był
film muzyczny, ten — jest taneczny.

W rolach głównych występuje doskonała
para taneczna — Ginger Rogers i Fred
Astaire, Szczególniej tancerz jest zna-
komity.
Poza tańcem — treść filmu dosyć zni-

koma i błaha. Tyłe, że rozgrywa się
pewna akcją, mało skomplikowana, ale
przeprowadzona umiejętnie, żywo i z hu-

morem, która stanowi konieczne tło i u-
sprawiedliwienie dla popisów tanecz-
nych. Pokazuje się jednak, że taniec ma
w filmie pełne prawo obywatelstwa Jest
samowystarczalny. Szczególniej taniec
zespołowy, który jest przecież ruchomym  

i rytmicznym obrazem, przeniesiony na

film, staje się jakąś ruchomą i rytmicz-

ną czarno-białą grafiką — a właśnie to

bodaj stanowi istotę filmu, jego cechę

najbardziej własną, różniącą go od te-

atruż Obraz filmowy, który w więtszo-

ści filmów, mających t. zw. treść, s*ano-

wi znak potrzebny do opowiędzen'a tej

treści, a zatem ma wagę wtórną, tutaj

sam staje się istotą rzeczy.

Tańce zespołowe, pomysłowe, oryśi-

nalne i zadziwiająco zręcznie, niemal ak-

robatycznie tańczone, stanowią też głów-

ną atrakcję tego filmu. :
Nad program bardzo dobra rysunkowa

i kolorowa historyjka o krasnoludkach

p. t. „Słońce w butelce",

„Piekto“ w kinie „Europa“
Film ten, reklamowany jako nowe, po-

tężne arcydzieło Maxa Reinhardta, spra-
wia widzowi duże rozczarowanie,
W istocie bowiem jest nudną, prote-

stancko - moralizatorską gadaniną, ©
charakterze pastorskiego kazania, Go-
rzej, że dzieje moralnej przemiany głów-

nego bohatera przeprowadozne są w spo-

sób mało przekonywujący. Przez cóż bo-
wiem, jeśli nie przez walkę wewnętrzną,
przez głos sumienia może się doaonać

odrodzenia moralne człowieka? Tymcza.

sem bohater tego filmu, którego sumie-

nie ma wiele okazji do tego, by go wpro-

wadzić w stan wewnętrznej walki, który

przytem wysłuchał kazania o piekle z ust

Filkarmonia Warszawska
Dziewiąty ken:ert symfoniczny

Kiedy się słucha jednej z czterech
symfonij Brahmsa, niezmiernie trudno

zdecydować się na przyznanie którejś
z nich pierwszeństwa. Zdaje się zaw-
sze, iż najpiękniejszą jest ta ostatnia,
którą się słyszy w danym momencie.
W każdej symfonii Brahmsa iest

przedewszystkiem dużo muzyki, Wła
ściwie mówiąc, jest to muzyka od
pierwszej nuty do ostatniej. W wielu

innych utworach muzyka zjawia się

od czasu do czasu i tworzy większe

lub mniejsze oazy wśród piasków róż*

mych kombinacyj technicznych, któ-
re — aczkolwiek brzmią, bo składa-

ją się z dźwięków, wykonywanych

przez instrumenty muzyczne — nie

sa bynajmniej muzyką w jej pojęciu
istotnem. Ileż to razy słyszymy potop

tonów, lecacych ku nam z grzmiącej

i spływającej wodą orkiestry, ile razy
widzimy rozpaczliwe wysiłki kompo-

zytorów, praśnących powiedzieć coś

swoieśo, „noweńo”, a zdolnych wy*

tworzyć szum i hałas. śdy w pół fgo-
dziny trwalacym utworze znajdziemy
muzyki choć na parę minut tylko...
Radość nasza będzie tem większa, im

«wwższy będzie muzyki tej gatunek.
RY O Doatomen (131- nrawio w  

całej jego twórczości) i muzyki jest
pełno i wartość jej jest wybitnie wy-
soka,
Rzecz na tem polega, że w dziełach

swych Brahms, mimo, iż władał tech-

niką (zwłaszcza w dziedzinie kontra-
punktu i polifonii) z największą swo”

bodą, to jednak nigdy nie traktował
jej jako celu samego w sobie; widział
w niej myśli, Dlatego też z dzieł jego
element popisowo—wirtuozowski usu-

nięty jest całkowicie. Tam, gdzie wy-
konawca napotyka olbrzymie trudno”
ści, są one zawsze wynikiem swoiste-
śo wyrażenia idei muzycznej, nigdy

zaś nie są pomyślane jako moment, w

którym wirtuoz ma błysnąć swą

sprawnością techniczną, Brak w mu”
zyce Brahmsa koncesyj na rzecz tłur

mu, absolutne lekceważenie elemen-
tów błyskotliwej tanizny, pogardli-

we odwracanie się od oklasków i o-
krzyków gawiedzi, żądnej sztuczek, a

sztuki  nierozumiejącej, — nadaje

Brahmsowskim utworom charakter
specjalny, — zwłaszcza na tle naszej
epoki wybujałości technicznej i jało”
wości idejowej.
W piątek, pod dyrekcją Jaschy Ho-

renefoina, znanego nam z sezonów

 

 

protestanckiego idealisty, wuja swej żo-

ny, dokonawszy wielu zbrodni, postana-

wia zmienić swe życie dopiero po wiel-

kiej katastrofie, która dotknęła go ra-

czej fizycznie i materjalnie. Przytem ka-

tastrofa ta, która pociąśnęła za sobą wie-

le ofiar w ludziach, nie wynikła z jego

winy. Nie pokazano nam żadnej jego

walki z samym sobą, tylko jego zmaga-

nia, czysto fizyczne z katastroją pożaru

— i oto nagle oświadcza on, że chce

zmienić swe życie, Czy dlatego, że czas

już skończyć film?
Obrazy Dantejskie, niewyraźne, pełne

dymów i płomieni, przytem śpiewane jak
opera, nie robią wrażenia, H. Eys.

ubiegłych, grano trzecią symfonię
(F-dur) Brahmsa. Ile natchnienia w tej

muzyce, ile polotu (naprz. temat głów
ny cz. I), ile poezji podanej w formie
dyskretnej (naprz. drugi temat cz, I),
jaka swoboda w tworzeniu melodii i

jak piękna i harmonijna konstrukcja

całego dzieła! Wykonanie takiej sym-
fonji stawia kapelmistrzowi wymaga”

nia olbrzymie. P. Horenstein usilnie
starał się im podołać, co udawało mu
się tam, gdzie chodziło o wykończe-

nie substelne szczegółów kompozycj:,
mniej szczęśliwie natomiast wypadła

całość, nie czuło się bowiem, by dy”
ryśent navrawdę zdolny był wiąć ją
w pełni. Do tego trzeba artysty mia.
ry najwyższej.
Drugim numerem programu był

koncert Beethovena w wykonaniu
skrzypka, p. H. Temianki (jeden ze
zwycięsców zeszłorocznego konktir-
su). Nie wahamy się powiedzieć, iż
p. Temianka posiada kwalifikacje na
wirtuoza miary wysokiej. Techn:ką
włada świetnie, ton ma ładny. bardzo
żywy, dobrze — mimo niezbyt wiel-
kiei siły — niosący. Najważniejsze, iż
p. Temianka do zagadnienia interpre-
tacji podchodzi przedewszystkiem od
strony muzycznej; podchodzi uczci*
wie, jak artysta, a nie kuclarz. Dlate-

6o też. órając Beethovena, ma moż”
ność zbliżenia się do muzycznej praw
dy jego dzieła, a przez to przekonania  

— AZ.

Teafry stołeczne

„PRZEDZIWNY STOP“ Kirszona
w Teatrze Letnim

Jeśliby wyobrazić sobie, że nie-
boszczyk Stanisław Jachowi:z — obok
powiastek moralizatorskich — pisywał
w takimże stylu sztuki teatralne. jeże-
liby do komedyjki takiej dodać conie-
co popularnej, komunistycznej Drcpa-
gandy, będzie się mieć mniej więtej
ścisłe wyobrażenie o tem, czem ies! w
istocie swej utwór młodego pisarza so-
wieckiego,  Kirszona:  „Przedz'wny
stop”, grany obecnie w przekładzie na
scenie Teatru Letniego. Dla nas -- po
Korzeniowskim, Chęcińskim, Anczycu
— twórczość talciego pokroju nie może
wydać się oczywiście, czemś interesu-
jącem. Oto np. jeden z kulminacyjnych
momentów — i pod względem ideo-
wym i artystycznym — „Przedziw jego
stopu”. Do osiedla, zamieszkałego
przez „kolektyw* przywieziono kilka
młodych drzewek, które członkowie
kolektywu mają zasadzić w otaczają -
cym ich sadybę ogródku, „Pocóż mi
trudzić się — oświadcza indywiduali-
sta — przecież i tak nie doczekam się
chwili, kiedybym mógł pod cieniem
va drzew rozrośniętych się ochło-

ić".
„Ochłodzą się nasi następcy'—odpo-

wiadają na to cnotliwi komuniści — „a
czyż ty sam nie szukałeś wypoczyn-
ku w cienistych ogrodach, które sadzili
ludzie, co pomarli przed nami?”..
Tak mi się zdaje coś, że ten morał

już gdzieś kiedyś słyszałem, że to. o
ile sobie przypominam, nie p. Kirszon
pierwszy...
Ale słuchając przez cały wieczór

produkcji teatralnej w tym ga'unku,
trudno nie zastanowić się, w jaki epo-

sób mogło dojść do takiego stanu rze-
czy, jakim sposobem twórczość kome"
djowa rosyjska — po Gogolu, Ostrow-

skim, i t. d. — mogła na nowo powro-
ciė do poziomu prymitywu, na klirym

nawet „Niedorośl”* Fonwizina wynaje
się nieomal arcydziełem?
Otóż p, W. M. Kirszon — trzete na

ten fakt zwrócić uwagę — należy już

do drugiej skolei generacji |:'era-

tów sowieckich. Pokolenie poprzednie,
które szeregiem naprawdę wartościo-
wych dzieł opromieniło pierwsze dni

bolszewickiej rewolucji, wychow'"wa-

ło się i kształtowało swoje talenty
jeszcze ża czasów Mikołaja II, które

w ostatniem dziesięcioleciu zwłaszcza,

były okresem twórczego ruchu kultu -

ralno - artystycznego wśród rosyjeliej

„elity“, oraz żywego jej kontaktu inte-
lektualnego z zagranicą, Uformowane

w tamtej epoce indywidualności poe -

tyckie, pobudzone następnie wielkością
dokonywających się w ich oczach prze-

mian, powitały „przełom październi-

kowy'' w sposób który w początkowej
swej fazie wydawał się jakgdybyza -

powiedzią nowej, wiele obiecującej e-

poki w rozwoju rosyjskiego piśmienni-

stwa.
.. *

Autor „Przedziwiego stopu” jest

 

 

już natomiast w całości produsiem
kultury Z. S. Ś. R. Nietylko działa! -
ność pisarską rozpoczął po ustaieniu
sią panującego obecnie systemu ale i
w ramach ustroju tego, otrzymał całą
swoją edultacje, ustalił świat swoich
pojęć i swoich upodobań. Jest też wi-

docznie szkoły tej wychowankiem wzo-
rowym, „prymusem“ jeżeli na wiel-
kim konkursie dramatycznym w 50 -
wietach za ten „Stop* właśnie cirzy-

L

KAŽDA BLONDYNKA
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mał najwyższą nagrodę z pomiędzy ty-

siąca sztuk nadesłanych.
I dlatego skutki tej pedagogji može-

my na przykładzie Kirszona studjować

i oceniać. Widzimy więc przedewszy”

stkiem, jak „rógime”, którego polsta-

wą jest propaganda, oddziały-

wanie-drogą sušgestji na społeczeń -

stwo — z natury rzeczy wyjałowia je

pod względem umysłowym, pozbawia

samodzielności i krytycyzmu, jak lite-

rat, w tej atmosferze duchowej wyro*

sły, traci wogóle zainteresowanie

prawdą i świadomość jej potrzeby. nie

mogąc wznieść się ponad dzieciunie

naiwne, agitacyjnie uproszczone /ada=

nia dydaktyczne. Z drugiej strony wi-

dać też, jak oderwanie się podwójne: i

od tradycji dawnej rosyjskiej (którą re

wolucja bolszewicka potępia i wyko-

rzenia) i od dorobku duchowego iunych

narodów (traktowanego pogardliwie,

jako „zgnilizna burżuazyjna”) — daje

w wyniku pustkę całkowitą, kon.ecz -

ność zaczynanią wszystkiego od abe-
cadła. Stąd i owe zabawne „odkrycia”

rzeczy oddawna znanych, zarówno w

dziedzinie techniki pisarskiej, jek w

zakresie idej i haseł. Stąd widoczny w

twórczości sowieckiej prymitywizm,

jakby na nowo uczenie się chodzenia...

na czworakach...

Utwór tego rodżaju, co „Przedziw-

ny stop", gdzie niema charakterów

ludzkich, obserwacji, psychologji nie

daje, oczywiście, żadnej sposodrości

do popisu talentów aktorskich Nale-

piej wypadł taniec i pieśni ludowe, nie-

zmienne w swym charakterze, zwycię*

sko przetrzymujące najbardziej rowo-

lucyjne przełomy w ustroju pańs'wo-

JAN REMBIELIŃSKI.
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audytorium © czystošci swego talentu.

Jest to tryumf nielada.
W drugie: części wieczoru wykona-

no między innemi utwór p. M. Kon

drackiego, o dziwnym tytule. W nie-

których miejscach objaśnienia pro-

gramowego napisano: Mecz, w innych

zaś: Mocz, Jedno i drugie nic nie tlu-
maczy—chyba tylko chęć autora oka”

zania się oryginalnym. Ale potem, jak
pisano już muzykę, opiewającą lirycz-

ny stosunek do lokomotywy( Honeg"

der), albo fabrykę stali  (Mosołowj.

lub budowę mostów i kolei (symion-

ja „techniczna” jakiegoś autora czes
kiego), oraz biegi do mety etc., — ty”

tuł „Mecz” nie mówi nic nowedo. a

ów drugi chyba przecież jest pomył-

ką (fatalną!) zecera. Może to przeciw-
nik „modernizmu“?

Tytu! (przyimujemy „Mecz“) zdėry
przesądza stosunek p. Kondrackiego

do muzyki — w mojęciu powiedzmy
Brahmsowskiem. Blada to, zwyczajny
bluff, i nie więcej, gdy się twierdzi

o wyczuwaniu muzyki w starciu się
drużyn foot - ballowych lub czemś
podobnem. Z drugiej strony ilustro-
wanie wyczynów sportowych dźwię-
kami też do muzyki niśdy nie dopro-
wadzi, są to przecież dziedziny zgoła
odmienne i różne. Powiemy wiecej:
w „Meczu” p. Kondrackieśo, wraz
ze stukiem, hukiem i krzykiem bla"
chy, dosłuchać się było można raczej

 

przeprawy artylerji różnych gatun-

ków (od lekkiej do najcięższej) przez

mosty drewniane, niż walki bądź co

badź żywych ludzi,

Strona dźwiękowa „Meczu” rów

nież nie zdradza oryginalności. Jed*
nostajny ruch figury rytmicznej skrzy-
piec i drewnianych, a na tle tej fiu”

ry motywy tonów waltorni i innej

blachv świadczą o znajomości przez

p. Kondrackiego „Walkirii”. W ry*
sunku motywów nie mogliśmy wykryć

cech indywidualnych, a z tej racji

trudno przyznać zdolność inwencyj*

no . tematyczną ich autorowi. Z dru*

Siej strony zaznaczyć chcemy, że p.
Kondracki dość zręcznie w sensie e-
fektu wyzyskał element nieustanne-
Go ruchu i skutecznie podpatrzył dzia”
łanie ieśo na zmvsty ludzi skupionych
w óromadzie. Umieletnie też wvzys”
kał masowe brzmienie w momencie
końcowym, docyduiącym zazwyczaj
o sukcesie, W sumie iest ten „Mecz“
utworem amuzycznyvm: wvtwór ora”
cv intelektu i ambicji nie będzie żył
długo.

Jakiemi to drogami
„boórrów” muzycznych!
Doskonale opracowane przez P

Horensteina Nokturny Debussy'ego i
uwertura do „Tannhavesera“ zamys
kaly program wieczoru,

W. SZELIGA.

chodzi myśl

 



 

Nie w

Twórcy i organizatorzy osadnictwa
wojskowego na Kresach Wschodnich
niewątpliwie uwzślędniali znaczenie
polityczne osadnictwa „gdyž zaludnie-
nia elementem nawskroś polskim

ośromnych obszarów na wschodzie
Rzplitej domagała się polska racja
stanu, Uświadomiony narodowo Po-
lak mieszkający na Kresach zdaje 60-
bie sprawę jakie ponieśliśmy tu stra-
ty w czasię politycznej niewoli i jak
je trudno odrobić. Czynniki admini-
stracyjne, wprawdzie polskie w więk-
s.ości, ale też zażydzone, bynajmniej
nie wystarczą. Należy więc oprzeć się
na tym elemencie polskim, który
świadomy jest swojej roli na pogra-
niczu, Flementem tym jest osadnict-
wo wojskowe.

Przez 14 lat, wśród ogromnych
trudności, w poniewierce, w walce ze
wszystkiem i przeciw wszystkim, a co
gorsze orzy karygodneį oboiętności
części kresowego społeczeństwa pol-
s'*iego, pracowało osadnictwo woj-
skowe, aby jako tako utrzymać się
na nadanej ziemi, i stać na straży in-
teresów narodu polskiego. Interes na”
rodu  polskieśo, przedewszystkiem
odórywać winien  pierwszorzędną
rolę, gdy chodzi o osadnictwo w jak-
naiszerszem ujęciu zasśadnienia —
zaludniania ziem wschodnich.

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego; niedziela popoł.
„Azais“; wiecz.: „Stare wino szumi ,
Kina polskie:
Apollo: „Jaśnie pan szofer”,
Sztuka: „Orłow”.
Stella: „Wielkie wydarzenie”,
Świt: ,„Wanewry miłosne”.
Promień: „Świt się śmie'e”
Uciecha: „Oczy czarne”.
%V/ administracji krakowskiej „War-

szawskiego Dziennika Narodowego” moż
na nabyć świeżo wydany tom poezyi Kon
stantego Dobrzyńskiego. syna robotasczej

Łodzi. Tom nosi nazwę „Czarna poezja”,
Cena egzemplarza 1 zł. 80 gr.

Z teatru Miejskiego. — Na'bližszą
premjerą teatru krakowskiego budzie
sztuka Shawa „Kandida” z p. Z. Jaro-
szewską w roli tytułowej. Sztukę ieży-
serue W. Biegański. Dziś w nieuzielę
wystąpi poraz ostatni K. Junosza Stę-

powski w komedjach „Azais” i „Stare
wino szumi”.
Aresztowanie znanego jubilera. — Po.

lica krakowska aresztowała w tych
dniach znanego jubilera z ul. Slawkow -
skie' Cyankiewicza. Aresztowanie f0z0-
staje w związku z głośnem niedawno zde
maskowaniem falszywego kapitana v.eja-
kiego Radosza, który ponaciągał szereg
krakowskich firm jubilerskich i ianych.
płacąc lałszywemi lub bezwartościowemi

wekslami za biżuterję. Jeden z wył:dzo-
nych przez Radosza pierścionków znale-
ziono podczas rewizji w magazynie Cyan
kiewicza.
Zawody baloników wolnych na Rynku

Krakowskim. — Zarząd wo'ewėol:h L.
O P.P. urządza w dniu dzisiejszym na
Rynku Krakowskim zawody balonikowe
4 zw. Mały Gordon Bennet. Baloniki
wraz z numetami konkursowemi, naby»
wać będzie można w czasie imprezy
przy stolikach po 30 gr. za sztukę.
Sprzedaż odbędzie się między godz 10—
12. Punktualnie o godz. 12 nastąp: start
baloników. Za największą odlagłość
właściciele zwycięskich baloników otrzy

maą nagrody. W razie niepogody zrwo-

dy odbędą się w przyszłą niedzieię
Pociął się nożem, bo mu chciano obciąć

włosy. — W aresztach miejskich d>pro -

wadzono onegdaj do fryzjera 21-letniego

Tadeusza Chrostka, robotnika, celem bo-

cięcia mu włosów. Chrostek nie chciał

się poddać te! „operacji” ; w pewnym

momencie porwał nóż i uderzył się x'lka-

krotnie w klatkę piersiową. Do rannego

wezwano lekarza Pogotowia Ratunkowe-

go. który po opatrzeniu go przewiózł
rannego do szpitala.
Małopolska rezerwoarem żydowstwa.

— Žydowski „Nowy Dziennik" pročiku-

je w jednym z ostatnich numerów zdjęcie

E Grecji, na którem widzimy nacze:rego

gabina Grecji dr. Koretza, w chwili, gdy

odbiera przysięgę od żołnierzy greckich

na wierność królowi „Nowy Dzienn:*” z

satysfal-cją dodn'e przy pazwisku Kore +

tza „jak wiadomo rzeszowianin”. Nie.

mety ma racię. Małopolska jest stotnie

tezei woarem żydowskim.
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(Od własnego korespondenta)

Osadnik krzemieniecki, pobudzony |
do myślenia politycznego, począł za”
sianawiać się nad swojem  położe”
niem i szukał dróg, po których jego
działalność winna się toczyć. Instyn-
ktownie też przyjął całkowicie za
swoje idee narodowe, będąc przeko-
nany, że zwycięstwo Obozu Narodo-
weśo i rząd narodowy przywrócić
może powagę imieniu polskiemu oraz
stworzyć polityczne warunki, w któ-
rych Polacy będą faktycznymi gospo”
darzami na kresach.
Na tegorocznym zjeździe osadni-

ków wojskowych w Krakowie, prezy-
dent Krakowa, witając osadników, na*
zwał nas „ambasadorami narodu pol-
skiego na kresach”. Przechrzta Ka-
pelner-Kaplicki nie orjentuje się w
sytuacji politycznej naszego państwa.
My na kresach nie jesteśmy „amba”
sadorami“, my chcemy być na Kre-
sach Wschodnich gospodarzami je-
steśmy bowiem na własnej ziemi, pol-
skiei od wieków. My dzisiaj mamv o-
bowiązek naprawić straty stupięć-
dziesięcioletniej n'ewoli, A co zrobio-
no, aby tę dziejowa krzywdę narodu
polskiego naprawić?
Mamy tu na terenie pow. krzemie”

nieckieśo wiele miejscowości i osad.
w których Polacy dawniej stanowili
olbrzymią większość, a dzisiaj są w
znikomej mniejszości. Co zrobiła ad-
ministracja państwowa, aby odzyskać
ich dla molskości? №с! Co więcej!
tendencje ukrainofilskie zabieraja |
polskości te masy ludu, który dotąd|
pod wzóledem świadomości narodo” |
wej był elementem skłaniającym się

 
 

olno wynaradawiać Wołynia!
Krzemieniec, w grudniu.

ku polskości, Teraz uznaje cię za
„ukraińców”.
Gdyby administracja państwowa

choć część swojej energii i sum dy-

spozycyjnych jakie zużywa na „ukra-
inizację* Wołynia, przeznaczyła na

budzenie uświadomienia polskiego i
odzyskanie utraconych dla polskości

Polaków — dzisiejsze oblicze Woł
nia byłoby polskie. P. woj. Józefs
zapewnia, że tak jest i obecnie. W
nas jednak „siedzących tu na Kre-
sach, tego nie wmówi.
To wszystko widzi osadnik i na

całą Polskę krzyczeć będziemy: Nie

wolno wynaradawiać Wołynia.! Mil-
czeć będa te jednostki z pośród osad-
nietwa, które mają usta zakneblo-
wane dobremi posadami, a dusze prze-
żarte służalczością,

Nic też dziwnego, Że na zjeździe

osadników w Krakowie gen. Janu-

szaitis, poddał ostrej krytyce całą do-

tychczasową działalność zarządu 616°
wnego oraz politykę woj. Józefskie-

śo na Wołyniu, oświadczając. że tyl-

ko rzad narodowy może zmnienić tę
politykę, wzmocnić osadnictwo i
przeszkodzić dalszemu kurczeniu się
polskiego stanu posiadania na Kre-
sach,
Zapoczątkowany w pow. krzemie-

nieckim ruch osadniczy, oparty na
idei narodowej, złączy wszystkich
Polaków na Kresach, bo teśo wyma-
ба interes narodu polskiego. Nie da-
my się złamać: wytrwomy w walce o
prawa Polaków na Wołyniu.

OSADNIK.
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Z CAŁEGO KIZASU
„CHODOROWKRZEŻANY

—
Žydowska zniewaga i jej epilog. — W

tute'szym sądzie dwa razy stawał przed

ławą przysięgłych Rusin Fedko Cicura,

oskarżony o zabójstwo Żyda Bognera Ci-

ciurę aresztowano w r. 1934 pod zarzu -

tem przynależności do OUN-u i wiedy

mieszkaniec tej samej wsi Bogner ude - |

rzył bezbronnego Ciciurę w twarz, zarzu

cając mu wybicie szyb w swoim domu. W

procesie skazano Ciciurę na 9 miesięcy

więzienia. Po odbyciu kary Ciciura wró-

cił do wsi, po której zaczęły krążyć po-

głoski, że Bognerowi nie udzie jego czyn

bezkarnie. W dniu 5 kwietnia b. r. o g

 

 

    
POGO"NE WARUNKI
 

9 wieczorem wszedł ktoś pocichu do do-

mu Bognera, który siedział na łóżku i

rozbierał się do snu. Umazany sadzami

osobnik strzelił do Bognera z uciętego

karabinu, kładąc go trupem na m.ejscu,

Siostry Bognera z początku zeznały,

że nie poznały napastnika, później — po

opuszczeniu wsi — złożyły zeznania, że

zabójcą był Ciciura. Tego jednakże u-

wolnił sąd przysięgłych i jakkolwie- o-

rzeczenie ławy przysięgłych został znie

sione przez trybunał, następna ława

przysięgłych znowu Ciciurę uwo'nila,

| Tak więc prawdziwy zabójca poz stał

nieznany.

PRISTATOME E OK TTNSINEAR ESO

Szkėlka regionalna —
dla ,parlamentarzystów"

(Od własnego korespondenta)

Pułk. Sławek polecił wybrańcom

swoim stworzyć regionalne ugrupo-

wania, Wojewodowie na rozkaz z£ó-

ry zaprosili wszystkich posłów i se-

natorów i przez parę dni kazali słu-

chać referatów swych naczelników

wydziału. Potem polecili im ukon-
stvtuowanie grupy. W Krakowie pre-
zesem posłów i senatorów został p.

woiewoda dr. Kwaśniewski.

Gdy posłowie i senatorowie woj.

krakowskiego wysłuchali już wszyst

kich życzeń i poglądów władz admi-
nistracyjnych, skarbowych i szkol-
nych, zaprowadzono ich na przeszko”

lenie kolejno do Izby przemysłowo-
handlowej, do Izby rzefnieślniczej i do
Izby rolniczej. Wszędzie uraczono

SAOGAENM wykładem i instrukcja”

mi,
Na końcu prezydent m. Krakowa

zreferował im pogląd, iż dekrety rzą-

du są szkodliwe dla miast wogóle, a

dla Krakowa w szczególności,

Nauka w szkółce trwała około 10
dni.

Zaledwie odetchnęli po tej dla star”
szych utrudzającej pracy, śdy prez.  

Kraków, w grudn.u.

Kaplicki wezwał ich ponownie do |
ratusza, Tym razem komplet był sła-

bszy. Nie przybył nawet jeden z po-

słów ściśle krakowskich, Starzak.

Przybyłym prez. Kaplicki raz jeszcze

przy pomocy wiceprez. Klimeckiego
i urzędników magistratu udowadniał
szkodliwość dekretów rządowych i

przedkładał potrzeby miasta. Niewąt-

pliwie tylko dla demonstracji przedlo-

żył również uchwałę magistratu, na"

kładającą na mieszkańców miasta o-

płatę za przejście mostami naWiśle,

boć dekret opłaty te śeneralnie zno*

si, Kraków, jednak bez opłat na. mo-
stach zbankrutuje...

Zebrani „parlamentarzyści" opuś-
cili śmach ratusza w takim nastroju.

że „Czas“ zatytułował artykuł spra”

wozdawczy „Czy posłowie krakow*

scy złożą mandaty?"
Dochodzą nas wiedomości, że nie"

którzy posłowie noszą się istotnie 2
myślami ucieczki. Powodów szukać

trzeba w wielu przykrościach, na

jakie sa narażeni. Kłopoty i ambicje

prez. Kaplickiego stosunkowo  nie-
wiele ich wzruszają.
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m,złożona na akcję

Stronnictwa Narodoweyo,

| dowego zaatakował w Sejmie budowę

Zbrodnia pod Chojnicami

Niemcy zamordowali Polaka
CHOJNICE, 6.12.35 r.kowski w towarzystwie jeszcze innych

W miniony czwartek wieczorem ro-
zeszła się po okolicy wieść, że bojów-

ka młodych Niemców zamordowała w
oberży w Ogorzelinach, osadnika Sta-
nisława Gawkowskiego, liczącego lat
34, żonatego. Tło zbrodni przedstawia
się następująco:

Osadnik Stanisław Gawkowski był
szczególnie nielubiany wśród Niem-
ców w Ogorzelinach, już nie-
jednokrotnie pobili go. Zajścia pom'ę-
dzy Polakami a Niemcami były tam
bardzo częste, Niemcy niejednokrot-
nie wyrzucali z oberży Niemca Wai-
landta, zebranych tam Polaków. Do

najbardziej znienawidzonych należał
właśnie Gawkowski, ną którego przy-
gotowywano plan zemsty,

Krytycznego dnia, t. j. w ub. czwar-
tek wieczorem o godzinię 20, Gaw-  

osób znalazł się w oberży Niemca
Wailandta, Powiadomieni o tem Niem
cy w liczbie 10 osób, uzbrojeni w róż-
ne mordercze narzędzia, przybyli do
oberży.
Jeden z bojówkarzy dębowym trzo-

nem uderzył Gawkowskiego w tył gło-
wy. Od uderzenia czaszka pękła i Gaw
kowski $miertelnie raniony, runął na

podłogę.
Wtedy bojówkarze rzucili się na ko-

nającego Polaka i poczęli go bić, Z
lokalu oberży wyniesiono ciało przed
budynek oberży i tam w dalszym cią-
gu znęcano się nad trupem.

Na miejscu zbrodni zebrał się tłum
Polaków, który ierzał dokonać
czynu, mogącego mieć fatalne skutki.
Przybyła policja z Chojnic zdołała
wzburzony tłum uspokoić, Sprawców
zbrodni aresztowano. (d)

Trzeba wyjaśnić do końca
Sprawa budowy kolei linowej na |

Kasprowy Wierch wywołuje wciąż

żywe polemiki w prasie. Zaintereso-

wanie tym tematem jest zrozumiałe,

gdyż zagadnienia turystyki, a w

szczególności urządzenia Tatr, Są

wszystkim bardzo bliskie, Ale gdy

się śledzi tę sprawę, nasuwa się wra-

żenie, że tu idzie gra o coś więcej,

niż o samą turystykę.

Gdy jeden z dygnitarzy obozu rzą-

tej kolei, wówczas zadano sobie pyta-

nie: dlaczego o tem dopiero teraz się

mówi? Budowa tej kólei została pod-

jęta przez poprzednie rządy, Nie była

chyba tajemnicą dla kierowników tych

rządów. Musiała nastąpić na podsta-

wie decyzji właściwych władz. Wtedy

było cicho. Nikt z tych, którzy dziś

Zamiast w rogacza trafił w człowieka!

— Tragiczny wypadek wydarzył się опе-

gdaj na polowaniu, urządzonemszeroko

przez ks. Lubomirskiego. Na polowaniu

tem sam gospodarz w pewnymmonen -

cie zmierzył się do rogacza, a strzał zra-

nił ciężko w głowę Michała Iwańczuka,

którego w beznadziejnym stanie prze -

wieziono do szpitalą w Stanisławowie.

PRZEMYŚL

Piękna myśl. — Z inic'atywy kilku po-

ważnych osób zorganizowano ostatnio w

Przemyślu Stowarzyszenie b, wychowsw-

ców ib. wychowanków państwowego

gimn. im. Słowackiego. Celem stowarzy:

szenia jest niesienie pomocy miaterjalnej
obecnym niezamożnym wychowankom i

ew. popierania wychowawczych instytu-

cyj zakładu, Myśl jest piękna, ale skażo-

na, bo ta kdo komitetu organizacyjn. go,

jax i do Zarządu Stowarzyszenia powo

łano Żydów. 4

Próżne żale żydowskie. — Jak wiado-

mo, dowódca O. K, X w Przemyślu gen.

Janusz Głuchowski został mianowany

wiceministrem Spraw Wojskowych. W

związku z tem 24 listopada odbyło się

pożegnanie p. generała przez miasto i re”

prezentantów społeczeństwa. Zgodnie

z wyrażonem życzeniem nie zaproszono

na uroczystość żadnego z Żydów. Wywo-

łało to całkiem niespodziewaną reakcję.

Żydzi uznali się za obrażonych i na ła-

mach swych pism, zaatakowali ostro ko-
mitet,

Związek Adwokatów. — Na 6 polskich

adwokatów żyje w Przemyślu blisko 100

żydowskich. Żyje nad wyraz nędznie, bo

spraw mało, a konkurencja, ak w kra-
mikach. Dla ratowania sytuacji powo-

łano do życia lokalny Związek Adwoka-
tów, który jednak nie nadaje się d» ży-

cia, bo w założeniu swem posiada śmier-

telny zarazek. Jest nim wspólnóta pol-

sko - żydowska. Uratować adwokaturę

może tylko zdecydowane posunięcie an:

tyżydowskie, a tymczasem Związek

Przemyskich Adwokatów bez reszty nie-

mal składa sięz Żydów, Zdaje nam się

 

 

wątpliwości. Zjawiły się one obecnie,

gdy bud. jest w pełnym toku. Pism się
przy tej sposobności o stratach, które

ta budowa przyniesie skarbowi pań
stwa. Jesteśmy bardzo czujni na nie-

potrzebne angażowanie się skarbu

w różnych imprezach  pociągają-
cych za sobą bezpośrednie i pośrednie

wydatki, Musimy zwracać uwagę na

gospodarkę kolejową, choćby dlatego,

że budżet kolejowy wynosi prawie

miljard złotych. Ale znowu, z czysto

finansowego punktu widzenia nasuwa

się pytanie: czy przypadkiem nie wy-

olbrzymia się tej sprawy po to, by od-

wrócić uwagę od innych?

O ile nam wiadomo, Towarzystwo

Budowy i Eskploatacji Kolei Linowej

jest spółką z ograniczoną odpowie-

dzialnością, o kapitale zakładowym

200.000 zł. Udziałowcami jej są

różne instytucje państwowe, społe-

czne, a także i Stocznia Gdańska, Ko-

lej tę buduje się za kredyty, uzyska-

ne w tej Stoczni; i w różnych

przedsiębiorstwach, dostarczających

materjałów, a także za pożyczkę z

funduszów kolejowych pozabudżeto-

wych. Razem kosztorys ma wynosić

2.200.000 zł,

Ważne jest pytanie: czy państwo

przyjęło gwarancję za zobowiązania

tej Spółki? O ile nam wiadomo, tej

gwarancji państwo nie dało w tym wy-

padku. Niewątpliwie zaangażowały się

w tem różne instytucje państwowe.

Ale, nie tracąc z oczu tej sprawy.

trzeba jednak wyrazić pragnienie,

aby równie żywo opinja pubi'czna

mogła się zainteresować różnemi in-

nemi stronami gospodarki kolejowej.

I to takiemi, gdzie wchodzą w śrę

dziesiątki miljonów złotych, bezpośre-

dnio ze skarbu państwa.

Możeby ci, którzy obecnie tak

żywo zajmują się tą sprawą,poruszyli

również np. sprawę gospodarki auto-

busowej, dalej sprawę hamulców itd.

O tem jednak cicho.

ZNANY OD LAT
naturalny sok czosnku F.F. przy
przewlekłych nieżytach dróg odde”

chowych, artretyźmie, reumatyźmie,
sklerozie, Apteka Mazowiecka, War-
szawa, Mazowiecka 10.

że polscy adwokaci nie mają w tym

Związku nic do roboty.

STANISŁAWÓW

Epidemia szkarlatyny, — Ostatnio wła

dze sanitarne zanotowały kilka wyzad =

ków zachorowań na szkarlatynę. przy =

czem w kilku wypadkach na szkari:tynę

zachorowały osoby w starszym więśu.

Z Berezy do więzienia. — Działicz 3

OUN. Jarosław Pryszlak z Mikoiaiowa

mad Dniestrem, wrócił w tych dniach @

Berezy Kartuskie; do domu. gdzie tostai

aresztowany za udział w napadzie ns po»

sterunkowśeo P, P. i policjanta $miunes

go w Weryni.
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Sprzedeż najnowszych radjo-odbiorników

TELEFUNKEN :;, AMBASADOR
ORAZ

TELEFUNKEN :;» „$PECIALŁ
GOTÓWKA, DOGODNE RATY о

 

BIURO TECHNICZNE  ODKURZACZE I FROTERKI
66

wł. TADEUSZ Dziepżek s PROTOS
Wyrób zakładów „SIEMENS*

18. Tel.: 624-22 i 274-16 Ę

 

 

cc
i Warszawa, ul. Pierackiego Kr.
 

NOWOCZESNE PAROWE
 

 

PrANINA, FORTEPIANY
naliwyż zej jakośc, własnej produxcji

RADJOODBLIORNIKRI
Philipsa, Telefunkena { Innych marek światowych.

Niskie ceny. Dogodne warunki,Wielki wybór.

 

warszawa
1 B KERNTOPF I Svn S.A. Sznitaln= ©  
 

 

 
 

 

H.

APTECZNE ARTYK.

 

 

SKŁAD APTECZNY I PERFUMERIA
(APOUIsaJA R.'1 4IEKZAWAETA Ki.NW:TON AO

Bracia SZAMOTULSCY

Warszawa Nowy Świat Nr. 21

Telefon 646-45
2 ;

 

 

 

ее

(ARMATURY PAROWE I WODNE

JAN LEWANDOWSKI Warszawa,
Marszałka Focha 12. Tel. 226-38.
Indykatory Maihak do maszyn pa-
rowych į silników. Analizatory
„Mono“ i „Duplex - Mono“ do spa-
lin Armatura do maszyn i kotłów
pa Pompy wszelkiego ro-
zaju. 671

Świeczki choinkowe
znanej dobroci — poleca

KRAJOWA FABRYKA ŚWIEC Warszawa

MARENDOWSKI Leszno4.

,
 

BIELIZNA MĘSKA
oraz KONFEKCJA

G. WASZCZUK
Plac Trzech Krzyży 18

 

 

 
BIELIZNA, KRAWATY
RĘKAWICZKI, PARASOLKI

F. SCHLAGER
Marszałkowska Nr. 117.   
BIŻUTERJA

 

 

 

ARTYSTYCZNE WYROBY

M

UPOMINKI
GWIAZUKOWE

M. CHUDZYŃSKA
CHM.ELNA 9, tel. 2.75.31

Honorujemy czeki Sp. Tow. Kup. Pol.  

BIŻUTERJA I ZEGARKI

 

JAR WULSKI
Warszawa, Nowy Świat 61, tel. 595-51
Instytucjom na spłaty Własna pracow   

 

MAGAZYN FABRYCZNY

Bracia Łopieńscy
Warszawa, Krak.» rzedm. 15

tel. 621-90

polera armatuy oświetle-

niowe, dekorac e wnętrz

i upom.nkl artystyczne.

 

 

BIELIZNA

 

BIELIZNA MĘSKA

i TRYKOTAŻE

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

FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY

 

 | Warszawa,

NAPRAWA
aparatów fotograficznych
lornetek, piór wiecznych

1 ołówków

E. KRZYŚKO

FUTRA

Mazowiecka 3. Tel. 608-00

 

 

NOWE oraz
F U T R wszelkie przeróbki

B. GRYGO
Mokotowska45 te. 841-57

Wykwintna robota Ceny przystępne

 

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

no zimowy poleca:

Wytwórnia i magazyn

JÓZEFA JARKIEWICZA
Złota 45 róg Sosnowej.

Ceny fabryczne, detalhurt,

GRAWERZY.

 

  JEDWABIE, BAWEŁNA,
KOŁDRY

PELAGJA SMÓLSKA
MARSZAŁKOWSKA 6

WEŁNY,    
Zakład wyrobów artystycznych
w bronzie, srebrze i złocie

W. GONTARCZYK |
Warszawa, Miodowa17 i 19, tel. 721-84

(Pałac Arcybiskupi)

wykonywa: p

roboty kościelne. ordery ! odznaki
wojskowe, nagrody sportowe, upomin-

*ki artystycznie wykonane w bronzie
i srebrze  

|
HANDLOWE KSIĘGI

 

KSIEGI |
handiowe

dzienniki
amerykańskie
wiasny wyrób

ST. WINIARSKI
Warszawa, Nowy - Świat 53
 

KALOSZE

Į

JULJAN CHARAZIŃSKI
Zakłady Mieczarskie Warszawa, Krochmalna 73a. Telefon 278-66.

 

 

Dostarczają masło wyborowe oraz mleko gwarantowanej jakości

w butelkaah kapslowanych i na miarę. Zalecane przez lekarzy

 

Zakłady wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne

 

 

MOŻNA
DOBRZE
KUPIĆ!
Podarki Gwiazdkcwe

KONFEKCJA
DAMSKA I MĘSKA

TRYKOTAŻE własnej WYTWÓRNI

Dla wielebnych księży — Koloratki
1 wełniane czarne kamizelki

GINTER I RYBARSKA
MA -SZAŁKOW:IKA
--. póg-Sienkiewicza | 122
 

ŚNIEGOWCE, KALOSZE
w wielkim wyborze

w f. „H. i Z. Bobrowscy”
Warszawa, Marszałkowska 79

KĄPIELOWE ZAKŁ.

 
 

Laklad kąnielowy I lażnia uowotzesta ©
„WERECZIA”*

u. OBOŻNA 5 (obok Dynasów)
tel. 515-66

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

W ŚRODY ŁAŹNIA DLA PAŃ
UWAGA! Pomimo obniżonych cen
dla propagandy, przy kupnie normal-
mych biletów dodaje się kupony.

6 KUPONÓW upoważnia do otrz
nia BEZPŁATNEGO BILET
 

KONFEKCJA

 

BIELIZNA, PORCZOCHY
TRYKOTAŻE, KRAWATY

RĘKAWICZKI

F. B. BIELICKI
Nowy Świat 7. Marszałkowska 61

Ceny niskie. Ceny niskie
 

   

 

Bielizna — krawaty —
Rękawiczki — tryko.aże !t p.
NAJTANIEJ

Adam Ziemski
konfekcja męska

Marszaskow:ka 106

  
 

 —
. Suknie welniane, i balowe oraz dužy
wybór dziecinnych i szkolnych ubrań

J. Rybczyńska
---Nfarszawa, Elektorałna 13

Wykonanie solidne, Ceny

KAMGARNY I SUKNA
 

SUKNA BIELSKIE
S. FORSZTETER | S-ka

Warszawa, Marszałkowska 9%

tel. 9-64-78

za okazaniem 1 o o zniżki

 

niniejszego

KRAWCY
  S. PROSIŃSKI

$-to Krzyska 26. ie! 2-85-09

poleca: Garnitury, palta jesienne, zł.

mowe, futra w różnych jakościach,
burki, kurtki i inne.

Przyjmujemy. bony Kupców Polskich  

ZAKŁADY MLECZARSKIE

Wacław Wasnewski
Warszawa, ul. Żelazna 54

Telefony: 665-48, 218-51

polecają:

Mleko pełnotłuste
iwarantowane, z obór o wysokiej
„u'turze, bezwzględnie higjeniczne,
na miarę i w butelkach

Masło luksusowe
codziennie świeże w opakowaniu
firmowem po 1/8, 1/4, 1/2 i 4 kg.

do ubicia, śmietana kremowa kwa-
śna, śmietanka do kawy.

Dostawa punktualna

Warunki dogodne

 

 

MEBLE

W WIELKIM
MEBLE vysonze

gotowe i na zamówienia

MORAWSKI
Chmielna 41 róg Marszałkowskiej

MEBL wykonane solidnie
z najlepszych materjałów

Z. PIETRUSZEWSAI
CHŁODNA 19.

życzącym spłaty.

 

 

Ceny niskie

MВЕ ке аннн
5БО1ОмМЕ—ТАМ О

KOSEWSKI użo ie960

 

 

 

 

   
LUSZE CZAPKI.

wojskowe, sportowe i uczniowskie

"KAPELUSZE

 

 

 

Mundunii

(UAEk HPLETYĄ
I palidziec

A WŁSADOMSKI
Uuktoralma 23
tu. 25461

visa as szołala ы ыа    

 

 

 

$uknie jedwsbne wełniane
OSTATNIE NOWOŚCI

Ceny najniższe

poleca „ANTOINETTE”'
Plac 3 Krzyży 14 m. 9

tel. 9.60-30
 

   
APOLONIA

KEARFELDOWA
MAGAZYN DAMSKIEJ KONFEKCJI
Warszawa, Marszałkowska 111. tel. 275-69

Poleca: płaszcze, suknie, bluzki najnow-

szych fasonów.

W

 

  
\

онн

NACZYNIA KUCHENNE:

V

 

Naczynia

Kuchenne
Wyroby

Platerowane, Fajans,
3zkło, Porcelanę, Wy-

żymaczki
poleca najtaniej:

Przyjmuje tyżwy do ostrzenia

W. JEDLINSKI Warszawa

Senatorska 4, Tel. 2-50-67

MASZYNY DO SZYCIA
 

RZYCKIE-
GO" tanio bo skład fa-
bryczny Warszawa Mar-
szałkowska 153 w podwó-
czu (przySaskim Ogrodzie)

MLECZARSKIE ZAKŁADY

EZR EE
Maszyny do cia znanej

dobroci „KASPR.

 

pełne steryli-
zowane 10%MLEKO

ŚMIETANKA potgievas
niezastąpiony artykuł odżywczy |
wzmacniający organizm dla dzieci

istarców.

PRZETWORNIA

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

MEBLE J. Fogiel
NOWY ŚWIAT 54. BIALOLĘCKA 6
Poleca meble gotowe : na zamówienia
Wyrób własny. Ceny tabryczne.

MEBL NOWY ŚWIAT 34
lotowe i na zamówieniePoleca meble

CENY FABRYCZNE DUŻY WYBOR

OBUWIE

I. KOTYŃSKI Krak.-Przedmieście 10 m. 4

 

 

SKŁAD FABRYCZNY

B. rxz:BYSZ

 

 

wł. „H.i Z. Bobrowscy”
Warszawa, Marszałkowska 79

znajdziesz OBUWIE MOCNE ostatnich
fasonów

 

 

OŚWIETLENIOWE ARTYKUŁY
 

Wszelkie artykuły oświetleniowe na

elektryczność — naitę — spirytus.

Żyrandole, kinkiety, grzejniki. lampy

spirytusowe, naftowe amerykańskie

„Diamond* t generatory do nich

Szkła do lamp Petromax Świeczniki
i kandelabry kościelne, kuchenki
Gratz i Emes — Atis Porcelana —

szkło — aluminium

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

OPTYCY
  

MAGAZYN OPTYCZNY

| yszófd|
ynski

MARSZAŁKOWSKA 69

 

 

MAGAZYN OPTYCZNY

ADOLF STRAUS
Warszawa, Marszalkowska Nr 109.  
 

OZEE
LLAннн Ą SKWARA—wWielka 2 idąc z pradem czasu, cery

znacznie odniżyliśmy
Wykwintne płaszcze, Otrycia, suknie, szlafroki, bluzki. Gotowe I na zamówienie. telefon 5.21-30

 

 



Nr.

WSKAŻE CI POLSKIE ŹRÓDŁA ZAKUPÓW

 

PRZYPOMINAMY O PRAKTYCZNYCH UPOMINKACH GWIAZDKOWYCH Z ZAKŁADU ZEGARMISTRZOWSKIEGO

 

  %
Źjag"

 

 

OZDOBY CHOINKOWE

OZDOBY CHOINKOWE
własnej wytwórni, ceny fabryczne.

Wielki wybór luster, galanterji i szkła
okiennego.

J. antc'ak
SIENNA 4 przy Marszałkowskiej

Tel. 585-95,
HURT DETAL

 

 

PODRÓŻNE PRZYBORY

PŁÓTNA SKŁADY, RADJO
 

 RADJO ODBIORNIKI
1a dogodnych warunkach „Phi-
lips“, „Telerunken“, „Kosmos“,
„Echo“ i „Olympic“. Przyjmuje- |
my obligacje Pożyczki Narodo-

NAJPRAKTYCZNIEJSZE PODARKI
gwiazdkowe |

to:
Płótna, ręczniki, obrusy, serwety ka-
pr. koce, koldry, bielizna pošcielowa,
artuchy, chustki do nosa, zefiry, ba-

 

tysty, nansuki i t. p. poleca tanio wej.

Skład Wyrobów Włókienniczych j „PRĄDNICA'*
wł, L. SZCZUBIAŁ Żelazna 75-a róg Chłodne!

u. Bracka 18 tel.516-02 „A 8
Warszawa TAPCZANY
 

TOREBKI DAMSKIE, GALANTERJA
SKÓRZANA, WALIZY. NESESERY

J. Kuczmierowski
108, MARSZAŁKOWSKA 108

(róg Chmielnej)  
PRALNIE

 

Pralnia Chemiczna
I Farbiarnia

Wiktor Makowski
Chmielna 43

 

PARASOLE
 

WYTWORNIA PARASOLI
meskich i damskich

,GOSTKIEWICZ
Kredytowa 5 Telefon 297-18  

PIÓRA WIECZNE

 

TAPCZANY HYGIENICZNE.
tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

PIŚMIENNE MATERJAŁY

 

E. Pietruszewski Nowogrodzka 36
Cenv niskie Życzącym spłaty.

UBIORY MĘSKIE

JORZECHOKSK(syfź

  JAN RAJSKI
SKŁAD

MATERJALOW PIŠMIENNYCH

WŁASNA DRUKARNIA

Warszawa, Lhm:elna 5, el. 624-17

 

 

  Poleca materjały piśmienne w wielkim

wyborze oraz wykonywa wszystkiero-

boty w zakres drukarstwa wchodzące.

Dostawy do biur.

 

SPORTOWE PRZYBORY STO KRZYSKA Rūs Skdnejklis“
 

t.l. 350 03,
MAGAZYN UBIORÓW MĘSKICH
uczniowskich oraz przepisowe mun-

durki dla uczennic

' poleca

NARTY, SANECZKI, ŁYŻWY,
BUTY. Cały sprzęt zimowy.

SPRAWDŹ!

Że najtaniej w Składnicy Przy-
borów Sportowych Z. Uhmowej=

Żórawia 3, tel. 9-77-93, =

   

 

 

 

 

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

ZŁOTE PIÓRA WIECZNE
Hiod 6 do 120 z. [Ę

Centrala Piór Wiecznych
Zakłady Graliczno-шЁ.
7 Papieru Materja-

łów Pisemnych

„PIONIER"
wł. Kazimierz Makowski

Warszawa,
Marszałkowska 111     WAFLE

WŁÓCZKI I WEŁNY,

 

Spółka Akcyjna

dla Handlu i Przemysłu
Włóknistego

„Włókno Polskie”
BIURO I SKŁADY:

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

Sprzedaż Nalewki 28 tel. 11-71-10

Farbiarnia, bielnik, merseryzowanie
Gostyńska 13 (d. wł.) tel. 5-08-13

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

SPRZEDĄŻ HURTOWA  

 

ZEGARKI

LCAKECKI Lem!

 
 

 

 

        

WÓZKI DZIECIĘCE

 

Niedoścignione w

jakości wózki

2 „SUPERIOR“

E. HERMAN
MLYNARSKA 19, tel. 534.25

Założ 1882 r.

ZABAWKI

 

 

lanawki dulecimne | naczyna kocherne
Jozefa Hebaa   Marszałkowska» 77.
 

 

 

F. WORONIECKI
POLEC*: zegary, ze arki. bransolety

o:az wszelkie:0 rodzaju kontroery
Ossolińsnich 2 WARSZAWA, te'. 620 7/  

 

 

MATERJAŁY NA UBRANIĄ

 

Wieiki wybór maierjałów bielskich

po cenach rewelacyjnie niskich

już od 7 zt. za m materjału

a od 10 zt. za m. na palta

z Mieczysław CIEPICHAŁŁ Świetokrzyska 27
te lefon 227-47 10

11

 

PIECYKI

 VEGETALE
„D.VETTA“'

WŁ GUSTAW HERTEL
00 nabycia w składach

aptecznych I perfumerjach

WAFLE NA TORTY PRALINOWE
OPŁATKI I CIASTKA WAFLOWE

poleca

f.W. Czerniawski
Warszawa, Świętokrzyska 7

 

     

 

 Oszczędzajcie r p.eniqazy
TERMON

orrzewa najzimniejsze mieszkania po-

łową kosztów opału na lepszego pi”ca

"ĄETAL<A": W-wa. Al. Jerozolimsk e 35 tel. 9:91-49.  
 

 

   

urządza dnia 13 b. m., o godz. B-ej
w sali Towarzystwa Hi-wieczorem,

Е

gienicznego (ul. Karowa), odczyt prof.| nych”. Sdei, Ka asal

- - podstawie której Giełda Mięsna upo-

PamiętajERY ważniona była do poboru podatku od

" -° tranzakcyj dokonywanych żywcem. Od

0 najb edn ejszych narodowcach! każdej sztuki wołu, cielęcia, barana,

*| wieprza i t. d. były pobierane odpo-

Wydział ofiar „Warszawskiego dziękowania za złożone ofiary. Jedno-| wiednie kwoty, które przekazywano na-

Dziennika Narodowego” rozpoczął| cześnie raz jeszcze apelujemy: PA-| stępnie do kas skarbowych, Z tego po-

akcję zbiórki przedświątecznej, prze-

znaczonej na zorganizowanie rozdaw-

nictwa na Boże Narodzenie paczek z

żywnością dla bezrobotnych narodow-

ców. Pierwszy nasz apel w tej spra-

wie przyniósł odrazu dnia następnego

znaczne wyniki, Z brzku miejsca nie

omawiamy ich obszerniej, ogranicza-

jąc się do złożenia serdecznego po-

 WPRRRODZUPE DECZJA„ZI TWBWTTTNYW 7TOLAKÓMEWRA.KIK

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk Związku Zaw Chrz Służby Domowej

Wydaje dobre, zdrowe. na świeżem maśle —
miesne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE

od $odz 1-ei do S-ej
z 2 dań — zł. 1,25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12).
z 3 da5 — zł. 1,50

(w ab>namencie 10 obiadów zł 14).

- Т, Kredytowa Nr 14, tel 663-28.
II AL Jesczolimskie Nr. 30 tel. 589-88

III Senatorska Nr. 18, tel. 273-06.
(Plac Teatralny dom PP. AOR

Bądźmy praktyczni i oszczędnił

KUPUJMY NA GW:AZDKĘ

SAMODZ AŁY LESZCZKOW SKIE

SURNI
Tygodnik

„Myśl Rarodowa”

 

 
 

na ubrania męsk

 

  

 

Romana Rybarskiego „O bieżących
sprawach gospodarczych i politycz- W roku ubiegłym została zawarta u- |

wodu władze skarbowe nie zajmowały

się wogóle egzekucją podatków należą-

RAPA USAA

MIĘTAJCIE O  NAJBIEDNIEJ -
SZYCH NARODOWCACH!

Min. Oświaty

o porirece gen Rydza- Śmigłego
Ministerstwo W. R. i O. P. w specjal-| jest w autograf generała.

nym komunikacie zwróciło uwagę szkół | Dochód ze sprzedaży portretu, k*óre-

i podległych urzędów na wydany przez| go cena wynosi 2 złote, przeznaczony jest

Tow. przyjaciół „Strzelca” portret gene-| na cele kuliuralno + oświatowe „Strzel-

ralnego inspektora sił zbrojnych, gen.| ca. (pr.)

Rydza - Śmigłego. Portret zaopatrzony

Żelczo potanialo o 10 proc.
W Dzienniku Ustaw ogłoszono rcz-| które podlegają obniżce, mianowicie

porządzenie min'stra przemysłu i han- sprzedawanych przez trzy kartele —

dlu, obniżające ceny żelaza, rur, oraz Związek polskich hit żelaznych, Biu-

surówki, przeciętnie o 10 procent. Cen | ro sprzedaży polski j walcowni rur i

nik szczegółowy wszystkich wyrobów, ! Tow. dla sprzedaży surówki żelaznej—

 

 

Zakłaty Przemysłowe Romana Żurowskiego

 

ie I damskie.

 

"Wieczorowe iwizytowe Stanisław SKWARA
OSTATNIE NOWOŚCI Bracka 10

Nowa kięska giełdy mięsnej |
Egretucje podatków 01 rzeź si tów przejmuje magistrat |

cych się do rzeźników. Jak obecnie lzba

Skarbowa stwierdziła, Giełda Mięsna

nie wywiązała się ze swoich zadań bo-

wiem pobrała podatki zaledwie od jed-

nej trzeciej ilości mięsa, sprzedanego w

Warszawie. Z tego powodu Izba Skar-

bowa wypowiedziała umowę Giełdzie

Mięsnej z dniem 1 stycznia 1936 r

Q prawo poboru podatków od rzeźni-

ków po tym terminie ubiega się Magi-

strat m. st. Warszawy. W tych dniach

odbyła się w tej sprawie konierencja

delegatów Magistratu z dyr. Izby Skar-

bowej Grodzkiej. `

Na konierencji omówiono zasady, na

których ma być oparte przyjęcie egze-

kucji podatkowej w stosunku do rzeżni-

ków przęz miasto. Zawarcia umowy

między izbą skarbową i magistratem na-

leży się spodziewać w najbližszych

dniach.

Ubony CA I OAS RPT TIT

ogłoszony będzie w  „Monitorze”.

Cennik ten zawiera przeszło 1000 po-

zycyj. Ceny są obniżone z zaokrągle-

niem poszczególnych pozycyj do peł-

nego złotego. Również o 10 proc, ob-

niżono wszelkie dopłaty pobierane
przez kartele do cen wyrobów żelaz-

nych. Rozporządzenie przewiduje, że

wszystkie dotychczasowe rabaty mu-

szą być zachowane. Rozporządzenie
weszło w życie dziś,

Stłcd

fab. yczny

 

 

L. BOSZ

 

    
  W poniedziałek, dnia 9 grudnia,

w pierwszą rocznicę śmierci

Šš. tP.
ALBINA

KIELANOWSKIEGO
odbędzie się o godzinie 10 rano
nabożeństwo żałobne w katedrze
Św. Jana, w kaplicy Matki Bos-
kiej, o czem zawiadamiają życzli-

wych pamięci zmarłego

ŻONA I CÓRKI.

   

  

  

 

  

  

 

Baczność narodowcy!
Zebranie koła na Woli

W niedzielę dn. 8 grudnia r, b., od-

będzie się zebranie koła Wola im.

Popławskiego, o godz. 5 m. 30 po pol.,
przy ul. Śliskiej 34. Przemawiać będzie
p. Tadeusz Herniczėk,

TWE ATZ K(ET "YREOAT DT POWERED

NOWOCZESNY KSIĘGOWY
Nowoczesny księgowy powinien znać no*

woczesne metody księgowania, które mu

zapewnią otrzymanie i piastowanie odpo-
wiedniego stanowiska. Związek Księgowych
w Polsce, Warszawa, Złota 6, tel. 266-00,
organizuje 22-godzinny kurs przebitkowej

księgowości z 'wykładami teoretycznemi i

ćwiczeniami praktycznemi metod: „Rome-

sa", „Definitivu“, „Delobacha“ i „Jednopi-
su”. Początek kursów w środę 11 grudnia
r. b Sekretariat Związku informuje i przyje
muje zapisy, (R.)

=
M

   



Kronikawiieńska.,
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
ар!е!

Apteka Miejska — Wileńska 23, Apte-
ka Chomiczewskiego — W. Pohulanka 25,
Apteka Chruścickiego — Ostrobramska 28,
Apteka Filemonowicza — Wielka 29.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po przejściowych, krótkotrwałych roz-

pogodzeniach — ponowny wzrost zachmu-

rzenia aż do opadów, począwszy od za-

chodu kraju. Miejscami mglisto.

Nocą przymrozki, dniem temperatura

mieco powyżej zera (w górach w ciągu dnia

lekki mróz).

Słabe wiatry z kierunków południowych.

Z MIASTA.
— Wystawa obrazów. Wystawa

pośmiertna obrazów ś. p. Alfreda
Zastrowa pod wysokim protektora-
tem J. M. Rektora U.S.B. i Honoro-
wego Komitetu otwarta jest codzien-
nie od godz. 10 do zmroku. W sobo-
ty i niedziele od godz. 17-ej. Wstęp
49 gr., ulgowe 25 gr, młodzież w
grupach — 10 gr.

Energiczne usuwanie żebra-
ków. W/g danych statystycznych w
terminie od 1 stycznia do 30 listo-
pada br. usunięto z m. Wilna 478 że-
aków i włóczęgów.
Z tej liczby, na mocy wyroków

starościńskich, zasądzono 194 oso-
by, przyczem do domu pracy i za-
kładów opiekuńczych skierowano
97 osób. W/ysiedlono z miasta 145
żebraków, z czego po miesiącu po-
wróciło do Wilna 60, którzy zostali
ukarani aresztem za niestosowanie
się do wyroków władz administra-

cyjnych. sei
Pozatem zatrzymano 18 dzieci,

które umieszczono w zakładach
opiekuńczych, a rodziców ukarano
grzywnami. (h)

RÓŻNE.
— Misterjum religijne. W! środę,

11 grudnia 1935 r., o godz. 20-ej
w Teatrze Miejskim na Pohulance
„Wielkie Misterjum Religijne" Coi-
derona p. t. „Tajemnice Mszy Świę-

NASZE SŁO
 

SHIRLEY T:EM

tej“. Poraz pierwszy w Wilnie. llu-
stracja muzyczna S. Czosnowskiego
— QOhóry. Dochód przeznaczony jest
na
bilety wcześniej do nabycia w Księ-
garni Św. Wojciecha.

KRONIKA POLICYJNA.
— Transport przemycanego cynamonu.

W mieszkaniu Macieja Płochowicza przy
ul. Kalwaryjskiej 68 ujawniono podczas re-
wizji 79 kg. cynamonu, pochodzącego z li-
tewskiego przemytu. Ujawniony przemyt
zakwestjonowano. Sprawę skierowano do
władz sądowych. (e)
— Ujawnienie szajki złodziei torebek.

ratowanie" Bazyliki Wileńskiej.'

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pobulance. Dziś W. dni

poraz ostatni „Król Edyp" -— Sofoklesa. ., aniu a
Ceny propagandowe. £goda 6 rozegrał się krwawy dra-

Uwaga! — Zpowodu ćwiczeń gazowych mat rodzinny.
przedstawienie dzisiejsze rozpocznie się o! Do mieszkania K. Szarejkowej

godz. @ kis SK GN przybył woźny U.S.B. T. Pachniew-

Miejskim, W ARR idos ai EPE zw. k IMiejski . |Szarejkową na tle przebywania w jej
|mieszkaniu jego żony. W. czasie

M rozpoczyna przedstawienia sztuki
Scherilia „Kres wędrówki”. Jednocześnie II1ESZ 3
odbywają się próby sztuki psychologicznej ' słótni Pachniewski wydobył rewol-
p. t. „Szczęśliwe małżeństwo” Trigera.

— Teatr ińuzyczny „Lutnia”. Dziś oiją ciężko w piecy. Następnie Pach-

wczorajszym przy ul.

Krwawy dramat rodzinny przy ul. Zgoda
wymiku wstępnego dochodzenia usta-
lono, iż Pachniewski nie żył ze swą
żoną, która ostatnio zamieszkiwała
u swej siostry Szarejkowej.

Nanną Szarejkową w stanie groź

nym przewieziono do szpitala ży-
dowskiego. (h)

 

WŁAŚCICIELE LOMBARDU „KRE-

godz. 8,30 wiecz. op. Kalmana „Księżniczka
Czardasza”, Ze względu na alarm przeciw-
gazowy dzisiejsze widowisko rozpocznie się
jo godz. $ m. 30 wiecz.

\ — Jatrzejszy wielki koncert symionicz-
"ny pod dyr. G. Fitelberga w „Lutni“. Jutro

|wer i strzelił do Szarejkowej, raniąc SOWJA* POZOSTANĄ NADAL

niewski począł strzelać naoślep. Z N a: CH Sad
mieszkania w popłochu pouciekali Ok Apra A PR
domownicy, za  kiėremi pogonił oazie aai z
Pacha i į : _,w sobolę zažalenie adw. Luczywka,
Pachniewski W międzyczasie za protestującego przeciwko decyzji
alarmowano V komisarjat P.P., skąd

!2), wartości 500 zł., na szkodę Kazimierza czyt ekonomiczny.

Policja ustaliła, że kradzieży torebek Pum-

piańskiej, Rewieńskiej i Szekmanowej do- „9 godz. 8 m. 15 wiecz. koncert symioniczny,

konali: Jam Rondomański, bez stałego miej- ktorym będzie dyrygować Grzegorz Fitel-

sca zamieszkania, Aleksander Owczar false,berg.
Krzysztofik, zbiegły z Wielucian, lat 16, Zi- — Teatr „Kewja“. Dzis premjera no-

niewicz, lat 13 i Szewach Szabat, l. 14. Or-|wego programu rewjowego p. t. „Owoc za-

ganizatorem kradzieży był Rondomański ,kazany”.

(l. 20), który spajał wódką nieletnich i na- Ze względu na ałarm lotniczy, P. T. Pu-
mawiał ich do kradzieży, pieniądze zaśza- | bjiczność proszona jest o wcześniejsze przy-

bierał sobie. Rondomańskiego, Owczara i bycie na I-szy seans (6.30), drugi seans

Zieniewicza w dniu 6 bm. skierowano do | rozpocznie się o -g. 9.30.

Sądu Grodzkiego, który wpierw-| z

szych 2-ch zastosował, jako śr. zapo- Ą ю ь

biegawczy, areszt. Zarządzono poszukiwa- Polskie RadjoWiino

nia za Szabatem. Ah RE

-— Za niszczenie szyldów przy u ic- | ч у ы

kiewicza aresztowano Bordowskiego I, Pas- Poniedziaiek, dnia 9 grudnia,

ka W. i Trokowskiego, których przekazano

do dyspozycji władz śledczych. (h)
— Aresztowanie wiamywacza.

Śledczy m. Wilna otrzymał telefonogram, i

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Muzyka
Wydział ; poranna. Dzieńnik poranny. Płyty. 7.55:

ż|lnformacje. 8.00: Audycja dla szkół. 8.10—

w Warszawie ujęty został znany włamy:| 1157: Przerwa. 11.57: Czas i hejnał, 12.03:

wacz Z. Lenczewski, poszukiwany przez ; Dziennik południowy. 12.15: Koncert. 13.25:

władze śledcze w Wilnie za cały szereg Chwilka gospodarstwa domowego. 13.30:

włamań i kradzieży, dokonanych w Wilnie. Muzyka popularna. 14.30—15.15: Przerwa,

Włamywacz w dniu 10 bm. przywieziony 15.1 „Codzienny odcinek powieściowy.

zostanie do Wilna. (h) 15.25: Życie kulturalne miasta i prowincji.

—Kradzież bielizny. Z mieszkania Ka-| 15-30: Koncert. 16.00: Lekcja języka nie-
16.15: Płyty. 16.45: Wielkie

zimierza Bortkiewicza (ul. Śniegowa 20] mieckiego. iki

skradziona została przez nieznanego zło- towy — skecz. 17.00: Kobiety w służbie

dzieja bielizna damska, wartości 830 zł. (e) idei obrony kraju — pog. 17.15: Minuta

— Ujęcie złodzieja. Wczoraj zatrzyma- Poezji. 17.20: „Recital śpiewaczy Hanny

ny został przez policję znany złodziej Jan, Łosakiewicz-Molickiej. 17.50: Odruchy wa-

Serafimowicz, zam. przy ul. Werkowskiej runkowe — pog. 18.00: Roman Statkowski:

28, który ostatnio dokonał kradzieży: na Kwartet smyczkowy. 18.40: Różne kraje —

szkodę Nestorowicza (ul. Tyzenhauzowska rożne czasy — koncert. 19,00; Litewski od-

2), wartości 50 ' я 19.10: Wizyta mikrofonu
za kulisami teatru: 19.25: Koncert rekla-
|mowy. 19.35: Wiad. sportowe. 19.50: Poga-
| danka aktualna, 20.00: Koncert. 20.45:
Dziennik wieczorny. 20.55: Obrazki # Ро!-

pomocy podebranych kluczy. Jest on po- "ski współczesnej. 21.00: „Poeci klasyczni.

dejrzany o dokonanje większej iłości kra-, 21.30 — 23.30; Opera Bizet'a „Carmen“.

dziežy. (e) 23.30—23.35: Kom. met.

NECZKO
MPLE

 

 

Markowskiego (Śniegowa 7), wartości 200
zł; na szkodę Swierbutowiczowej Jadwigi

(šniegowa 6), wartości 70 zł. Ujęty złodziej

dostawał się do zamkniętych mieszkań przy

 

Balkon

REWJA|

 

 

Już wkrótce|

BOSAM
REWELACJA DOBY OBECNEJ

HELIOS|©
OSTATNI POS
W roL gl. Gary Grantt, Claude Rains, Ger!
Ernesta LUBITSCHA. Tajemnice angielskie,
romans oficera angielskiego. Nad program:

ZDJĘCIA Z TERENÓW
 

AMEE ISIN IPANN DOROTAPOCOŚŚ ZEE

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

na zamówienia tak z własnych j

Wykonanie pierwszorzędne!!!

Zakład Krawiecki

St. Krauz

Ostatniedni.|
Największa rewelacja doby obecnej

NAJLEPSZAWYTWORNAKOMEDJA POLSKA

МАНЕННГ МНОЗИ

Jutro kino „CASINO“,

BURZ(W cieniu
Abisynii)
w kinie „HELIOS“.

ЕИг tysiąca przygód!
 

 

CASINO |
WALKATERUNEK ss

truda Michael, Katheleen Burke, Prod.
go wywiadu. Wściekły atak słoni.  Tra$.
Atrakcja, oraz w tygodniku NAJNOWSZE
WOJNY W_ ABISYNJI.

MARYNARKI
Niezwykle emocjonujący film 

 

OSTATNIE DNI

nowsze krawaty. Torebki damskie.

ak i powierzonych materjałów! modern

я

| Tańców "":::
prof. E. KOŁAKOWSKA-SNIETAŃSKA
komplety rytmo-plastyki tanecznej

dla pań i dzieci.

Zapisy 11—13 i 16—20:

W. Pohulanka 19, m. 12-a.

ul. Wileńska32 ,| piętro
tel. 15-51

przybyło kilku funkcjonarjuszy. Roz-
poczęia się strzelanina. Pachniewski,

Sądu Grodzkiego w sprawie aresz-
towania właścicieli zbankrutowane-
go lombardu „Kresowja'”, Gordona i

Rewja w 2 częściach i 15 obrazach. Zespół artyst 3

mówna, Szczawiński, Jędrzejakówna, Gulczycka, Plucińska,

nowski, Jankowski, Ostrowski, Borski, Jaksztas,Rogoyski,

pagandowy zespół góralski (nowy program)Wojtka

Gaduła, Michał Piksa i Józef Galica, — Anons:

Lili Rostańska i Zbigniew Opolski. Codziennie 2 przedstawienia: 6.30 i 9 w.

dzielę i święta 3 przedstawienia: 4,15, 6.45 i 9,15.

NA TLE GENJALNEJ WIZJI PRZYSZŁEJ WOJNY LOTNICZO-GAZOWEJ.

zanim nie powystrzelał wszystkich
naboi, nie chciał się poddać. Skute-
go w kajdanki Pachniewskiego przy-
wieziono do aresztu centralnego. W

!
kręgowy

Lejbowicza,
Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd O-

zatwierdził decyzję Sądu
Grodzkiego. Właściciele lombardu,
Gordon i Lewin, nadal pozostaną do

& za Kotar Stuujo.
Radjowy koncert kompozytorski
Łużyczanina Bjarnata Krawca,

! Jak wiadomo, a
|amia rozprawy w więzieniu.

resztowanie na-
| stąpiło w celu uniemożliwienia wpły-

Kraj, położony ma pograniczu Dolnego|Wu oskarżonych o złośliwe bankruc-
Sląska, Brandenburgji, Saksonji i Czech, li- |two wiaścicieli lombardu na zezna-
czący około 62.000 mieszkańców — to Łu-| nią głównych świadków. (e)

UJĘCIE FAŁSZERZA
KSIĄŻECZKI P.K.O.

W dniu 6 bm. został zatrzymany

życe. Zwyczaje, stroje, a przedewszyst-
kiem język i pieśń tych ludzi zachowały

jeszcze wiele cech rdzennie słowiańskich
Łużyczanie, zwani także Wenedami, lub
Serbami, pielęgnują ze szczególnem zamiło-|
waniem śpiew ludowy o treści zaczerpnię-
tej często ze staro -słowianskich mitów.
Posiadają oni rownież wiasnych kompozy-

 

rozgłośnie polskie z Poznania dnia 9 gru-
dnia o godz. 20.00. Konceri ten poświęcony
będzie w całości twórczości lužyckiego
kompozytora Bjarnata Krawca.

„Wielkie łowy” -— Piotra Cami —
skecz radjowy.

Cami rozkoszny humorysta fran-
cuski, nie poraz pierwszy przemawia przez
polski mikrofon. Skeczu „Wielkie łowy”,
który nadaje radjostacja warszawska dnia
9. ХЫ, o godz. 16.45, posłuchają przede- |

torów ! jednego z nich poznają radjosłucaa-|Aleksander Matuszewski

cze w audycji, którą transmilują wszystkie|ską 29), Przy nim

osobnik, usiłujący podnieść pienią-
dze na podstawie słałszowanej ksią-
żeczki F.K.O. Ustalono, iż jest to

(Krakow-
znaleziono ksią-

| żeczkę P.K.O., wydaną na jego na-
izwisko, w której faktyczny wikład
| wynosił 3 zł., Matuszewski zaś prze-
|robił tą sumę na 803 zł, W. czasie
| wyjaśnień Matuszewski wyrwał się
|z rąk trzymających go funkcjonarju-
|szów pocztowych i usiłując zbiec,
rzucił się do okna, wybijając część
ramy okiennej i kilka szyb. W; cza-

wszystkiem wszyscy myśliwi, których tutaj sie doprowadzania do wydz. śledcze-

za cel złośliwych żartów obrał sobie ostro-
języczny satyryk. Pozatem skeczu tego po-
siuchają wszyscy miłośnicy dobrego humo-
ru. Utwór przełożył i opracował Marek
Ptakowski.

25 gr. Program Nr. 51 p. t.:

„OWOC ZAKAZANY”
yczny stanowią: Basia Relska, Żej-

Rogoyska, Zayenda, Ja-
Winter. Udział bierze pro-

Harnasia - Podhalańskiego: Stryk
W przyszłym programie wystąpią:

W nie-

nad
Andami

 

Ostatni dzień !
Wielki fascynujący film SZPIEGOWS'I

SEKRETY
WOJENNEJ  (X-27 na oceanie)

Nadprogram: Dodatki.

Tiki ID Iki ki sia iiai L E a

JAN FRLICZKAI!
WIELKA 11 — WILNO — Ś-TO JAŃSKA6 („JANUŚSZEK”)

poleca:

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA
Wykwintną bieliznę damską i męską Trykotaże, Bluzki. Swetry. Pulowery. Naj-

Pończochy. Skarpetki. 3
szkolne i gospodarcze. PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŽSZYCH,

Parasolki, Fartuszki

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

 ZABIKKŻIIESTOKWORPRRZA ›аАСОа да ож

 

MLODY TECHNIK
 

 

 

 

Specjalny RABAT Gwiazdkowy
każdy dziś otrzyma

w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM

Zofja Janko
WILNO, WIELKA 15,

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze

krawaty, bluzki, swetry, pończochy i t. p.
EEE

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,

12 WINA: wytwórni
m; - i

W...OsmołowSski WilnoВа
SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ

WINO „MIESZANKA JAGODOWA”. DO NABYCIA

W SKLEDACH WINNO - SPOŻYWCZYCH.

wska

 

 

DOM HANDLOWY

WILNO, WIELKA 17.
poleca
szkła,

 

P. KALITA, L. ZABŁOCKI i S-
TELEFON 17-57.

towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowć
Biosie:jako di = ski, Svalia, kdokicać,

żyrandole, lampy do elektryczności i nafty. Ceny stałe, kon-
kurencyjne. «&

Węgiel Sskarzoierme"
oraz DRZEWO OPAŁOWE

najlepiej kupisz wfirmie

<—|

a    
W „DZIENNIKU

WILEŃSKIM".     

AM. d

 

OGŁASZAJCIĘ SIĘ

  

LOREKGKAS
{ w bardzo ciežkich

PRACA. į warunkach  materjale
mych prosi uprzejmie
© jakąkolwiek pracę.

———— |Jest zdrów i może
POSZUKUJĘ pracować fizycznie. Z

|pracy do dzieci z go-|wdzięcznością  przyj-
| towaniem, szyciem. mie każde dorywcze
Posiadam świadectwa. |zajęcie. Łaskawe о-
Zawalna 22-24. ierty do administracji

—— pod J. W.   
ji

CZYNIA aluminjowe i emaljowane,

e)

go Matuszewski, jakkolwiek skuty,
,wyrwał się i rzucił do ucieczki, lecz
tzamiar ten został udaremniony. Ww
jdniu 7 bm. Matuszewski został prze-

 

2-ga osób. Wymaga-
ne dobre gotowanie
iadne pranie. Bez re-
ierencji nie przycho-tanich
dzić. Godz. 4—6 Wi-
wulskiego 6 m. 30.

! SIOSTRA
|pielęśniarka  rutyno-
wana, przyjmuje dy-
zury do chorych. Za-
strzyki, masaż, bańki.
|Miejscowość  obojęt-
na. M. Wilno, ul. Kal-
waryjska Nr. 12, m. 2,
Kreniowa. gr.—2

natychmiast wykwali-
žikowana praczka do
majątku na wieś —
porczuraieć się  li-
stownie: Uzetwertyń-
'ка — Žoludek —
wojew.  Nowogródz-

(kie,

oki Sa c

jsNAUKA. i
©

STENOGRAFJI
wyucza szybko, pra-
ktycznie, tanio. Pił-
sudskiego 5 m. 13.

RÓŻNE

ZAKŁAD OPTYCZNY:

Jana Iwaszkiewicza
WILEŃSKA 25.

(daw. Ostrobramska)

wykonuje binokie |
okulary ściśle we-
dług recept p.p. le-
karzy okulistów. Po-
leca najnowsze mo-
idele, Wszelkie ar-
ftykuły w zakres
optyki wchodzące.

LA 
D. H. „T. Odyniec“ wt. I. MALICKA
Vilo, al Wielka 19, tel. 4:24-— al. Mickiewicza 6 ońjón ZI 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 wszelkie

CENY ZNIŻONE.

towary wchodzące

w zakres gospodarstwa domowego.

Wypożyczanie naczyń we wszelkich ilościach.

OBSŁUGA SZYBKA I SOLIDNA.
 

Peha

„ROTRZEBNĄ, | Ta, tak, ak,užąca do lai -tu,

do wszystkiego, o|„„ejnie «ogloszenia
do „Dziennika Wileń:
skiego” 1 „Głosu” pa
cenach nadzwyczaj

i
kach ulgowych piat-
ności załatwia Biuro
Ogłoszeń Stefana
Grabowskiego wWii:
nie Garbarska Nr.

id: Й
SKLEP

do sprzedania zaraz
Kaiwaryjska 16 — 15

519

Kupno
sprzedaż

| (Mieczarnia).

Ротогту
biižnim

|
'

MIŁOSIERDZIU
czytelników — poleca-
my wdowę  obarczo-
mą pięciorgiem  nie-
letnich dzieci, znajdu-

jącą się w b. trud-
nych warunkach ma-
terjalnych, gdyż sama
jjest chora i nie ma
|pracy, dzieci są bez
ubrania i obuwia.
Sprawdzone przez
T-wo Św. Wincente-
go a Paulo. Łask. o-
tiary Ponarska 49 m.
2 lub w Adm. „Dz.
Wil”.

BIEDNA WDOWA
Stankiewiczowa — z
trojgiem małych dzie-
;ci, mieszkająca przy
lm. Popowskiej 3 m. ź,
jako jedyne źródło u-
trzymania posiada
"magle, lecz te tygo-
|jdniowo dają tylko 30
gr. dochodu, więc for-
malnie cierpi głód.
Świadek prawdziwej
nędzy  Stankiewiczo-
wej prosi o łaskawą

|pomoc materjalną,
chociażby w postaci
korzystania z jej ma-
gli, przy uł. Popow-
jskiej Nr. 3, m. 2,

CHOREJ
dziewczynce lat 5,

jejciec bezrobotny nie
p środków na lekar-
stwa i odżywianie, —

| pomóżmy składając
choćby najdrobniej-
szą ofiarę w adm.

„bz. Wil* lub bez-
pośrednio: ul. Śniego-
wa 3 m, 2. »
kiewicz, zam. ul. Sło-
mianka 20—13, unie-
ważnia się.
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