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Rok XIX
 

Mremaogolenia  

         

wyróżnia się obfią niewy- |

sychającą pianą, zmiękcza |
nojfwardszy zarost, nie po- |
drażnia skóry i czyni gołe. |
nie bezbolesnem Używaj
zołem a przekonaszsię, że

jednak zdąbrych nojlepszy
jest tylko  

J.45. STEMPNIEWICZ

» Posiedzenie:Sejmu
Sejm uchwalił rządowe projekty

ustaw o dodatkowych kredytach na
r. 1934/35 i 1935/36. Ponadto uchwa-
łono projekty szeregu ustaw w spra-

guolio Towarzystwo Rand Herhalą
A. MŁOGWKĘ, W. WRZEŚNEWKU

SPÓŁKA AKCYJNA

w WARSZAWIEuu
Mamy zaszczyt podać do wiadomości, że otworzyliśmy sklep

w WILNIE przy ul Mickiewicza 21
i POLECIĆ ZNAKOMITE GATUNKI

Herbaty „z Kopernikiem"
własnego

„Cejieńska Nr. 190“, „Chifska Nr. 100“,

„Królowa Herbat Nr. 23“,

jak rėwniež wy-
borowe gatunki KAW

„Jeś:iś znawcą, łaikiem,

Pij berbatę „z Kopernikiem“F“

nie  
Treść noty wręczonej Mussoliniemu

wie ratyfikacji konwencji umów
międzymarodowych.

RZYM. (Pat). Agencją -Stefani-
ego podaje tekst noty, złożonej Mus-
soliniemu 12 bm. przez ambasado-
rów W. Brytanji i Francji.

WYMIANA TERYTORJÓW.
Z WŁOCHAMI.

Szczegóły propozycyj angielsko-
francuskich są następujące:

Rząd W. Brytanii i rząd francu-
ski doszły do porozumienia, aby za-
lecić rządowi abisyńskiemu zgodę na
następującą wymianę terytorjów z
Włochami:

a) Ustąpienie Włochom wschod-
nie części pow. Tigre. Alksum pozo-
stanie przy Abisyngi, Adua — przy-

łączona zostanie do. Włoch.
b) Kektryfikacja granicy pomię-

dzy krajem Danakilów a  Erytreą,
pozostawiająca na południe od
Aussa przestrzeń terytorjum, erytrej-
skiego, konieczną dla zapewnienia
Abisynji dostępu do morza.

b) Rektrylikacja granicy pomię-
Ogadenem a Somalją włoską. Nowa
granica włosko-abisyńska na półno-
cy przecięłaby rzekę Wabi Szebeli,
pozostawiając Gorrahei ma
dzie, a Ouzandab na zachodzie,

Abisynja otrzyma całkowicie

ropozycyj paryskich,
stwierdzgnej przeż. Radę į Zgroma-
dzenie Ligi Nar., jest wezwana:

a) Do ustąpienia napastnikowi
włoskiemu pod pretekstem  hipoie-
tycznej wymiany terytorjów, polo-
wy mniejwigcej swego  terytorjum
państwowego, ceiem umożliwienia
napastnikowi przesiedlenia tam
części jego ludności.

b) Do wyrażenia swej zgody na
to, aby Liga Nar. przyznała napast-
nikowi pod ukrytą formą kontrolę
nad drugą połową terytorjów  abi-
syńskich,

. Rząd abisyński
na tę propozycje, prosi o natychmia-
stowe zwołanie Zgromadzenia L. N.
aby dyskusja publiczna, prowadzona
lojalnie wobec świata dała wszyst-
kim członkom Ligi możność wypo-|
wiedzenia swego zdania co do pro-
pozycyj, przedstawionych Abisynji.

Rząd abisyński, nauczony okrut-
nemi doświadczeniami oświadcza,
że jest przeciwny wszelkim tajnym
rokowaniom.

PRACE KOMITETU 18-tu BEZ
REZULTATU.

GENEWA. (Patj. Na dzisiejszem
posiedzeniu kamitet 18-tu postanio- własny dostęp do morza. Ten do-

stęp ibyłby najkorzystniej zrealizo-
wany przez ustąpienie za zgodą
Włoch pontu Assab i pasą terytor-
jum, wzdłuż granicy północnej od
strony Somalji francuskiej.

Rządy W. Brytanii i Francji uży
ją swego wpływu, by skiłonić cesa-
rza Abisynji do przyjęcia, a Ligę Na-
rodów do zatwierdzenia projektu
stwiorzenia 'w połudn. Abisynji stre-
ly ekspansji gospodarczej i emigra-
cyjnej zarezerwowanej dla Włoch.

wił, iż nie może powziąć nowych
postanowień, zanim propozycje an-
gielsko-francuskie nie zostaną przed
stawione radzie Ligi Narodów.

REWELACYJNE _ WYJAŚNIENIE
KAPITULACJI RZĄDU: BRYTYJ-

: SKIEGO. :
LONDYN. (Pat). O zakulisowych

okolicznościach, ' które towarzyszyły!
przyjęciu przez min. Hoare'a propo-
zycyj paryskich sprawozdawca par-
lamentarny „Manchester. Guardian“;
(zamieszcza następujące uwagi:

NOTA ABISYNJI, '
GENEWA. (Pat). Sekretarjat Li-

gi Narodów ogłasza notę Abisynii, w
której zwracając się z apelem do Li-
śi Narodów rząd abisyński oświad-
cza,

Abisynja, będąc ofiarą napaści,

t Sekcji Właścicieli Nieruchomości
przy Stronnictwie sarodowem

Zarząd Sekcji Właścicieli Nieruchomości zaprasza p. p. Członków na zebranie, które
odbędzie się w niedzielę, dnia 15.XII b. r. o godzinie 12:/: w sali Stronnictwa Narodo-

wego przy ul. Mostowej i. :

Komunika

Na zebraniu wygl
p. TADEUSZ SIKORSKI „O SPRAWACH PODATKOWYCH",

p. STANISŁAW KUBILUS „SPAWA KANALIZACJI

Laval oznajmił sir Hoareowi w
formie prawie że ultimatum, że
Francja nie życzy sobie sankcyj
naitowych i oświadczył, iż jest prze-
konamy, że jeśli W. Brytanja i pań-
stwa, produkujące naftę, zdecydują
się na embrago, to istnieją poważne

zanim odpowie |

"jątiku p. Stefana Poraj - Grobelnego,|dziśnieńskiego, — także pusta, .,

PR

 

Uniewinnienie Ks. Kochańskiego
W c._warten przed południem w;w której byi katechetą, dozdjęciaSąazie Apelacyjnym w Warszawie |Opasek żałobnych. Ks. Kochańskiodbyła się rozprawa w sprawie ks. Zarówno przeczył temu zarzutowi,Kochańskiego, oskarżonego o to, że twierdząc, iż jest on oparty na fał-

po śmierci Ś. p. Marszałka Piłsud- ,szywej denuncjacji, jak i wskazał, że
skiego uawoływał dzieci w szkole, $dyby nawet czyn podobny popełnił,jto trudnoby było. czyn ten uznać za

, przestępstwo.

Bezpośrednio po postawieniu ks,
Kochańskiego w stan oskarżenia,
został on uwięziony i spędził w wię-
zieniu kilka tygodni, t. jį. až do roz-
prawy przed Sądem Okręgowym w
Lomžy. Sąd ten skazał ks. Kochań-
skiego na 6 miesięcy więzienia.

| Obecnie odbyła się rozprawa
przed Sądem Apelacyjnym. Oskar-
żał prokurator Grabowski, bronił ad
wckat Żb. Stypuikowski. Rozprawa

| cgrańiczyła się do przemówień stron
ji wogole nie dotyczyła zagadnienia,
czy ks. Kochański zarzucony czyn
„popełnił, czy nie,

Sąd wydał wyrok uniewinniający,
uzasadniając ga w motywach  ust-
(nych tem, że gdyby nawet ks. Ko-
chański zarzucony mu czyn popełnił,
to nie miałoby to cech przestępstwa
z art. 156 K K. („kto nawołuje do
przeciwdziałania prawnym zarządze
niom władzy”). Nie było bowiem
rozporządzenia o noszeniu opasek,
stanowiącego wiążący nakaz. Okól-
nik Ministra Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego nie miał
charakteru obowiązującego rozpo-
rządzenia, lecz tylko odezwy do
młodzieży. Wiobec tego, nawoływa-
nie do niezastosowania się do tej
odezwy, nawet gdyby rzeczywiście
miało miejsce, nie może być uznane
za przekroczenie art. 156 K. K.'

Prokurator zapowiedział kasację.

importu

YiKAKAO.
  

obawy; že Miussolini w obliczu klę-
ski, zarówno” Abisynji, jak we
Włoszech, rozkaże zaatakować flotę
brytyjską. Laval potwierdził, že
rząd francuski trwa przy swem przy-
rzeczeniu poparcia floty brytyjskiej,'
ale podkreślił ograniczonycharakter

tej pomocy. „. WYROK W PROCESIE O ZAJŚCIA
O to, okoliczności, w któryc

Hoare został pozyskany dla zdumie-' W POW. WYRZYSKIM.

BYDGOSZ. (Pat). W. procesie o,
wających propozycyj paryskich. |

i gabinecie brytyjskim więk-
szość ministrów była zdumiona, gdy zajścia w dniu wyborów do Sejmu
się dowiedziała © warunkach, pod w pow. wyrzyskim trybunał Sądu
któremi Hoare podpisał się prowizo- Okr. w Bydgoszczy wydał w dniu

! rycznie. „dzisiejszym wyrok, 2 45 oskarżo-
| . Oczekują oni, že Liga odrzuci te nych sąd 35 uznał winnymi. 16 oskar
warunki. Uzgodnienie propozycyj z żonym wymierzył karę więzienia od
„Framcją, która faktycznie dokonała |4 lat do 8 miesięcy, 19-tu zaś oskar-
L„opcyj“ na rzecz Włoch, a przeciw- |żonych ukarano więzieniem od 1
ko W. Brytanji, uwažana jest za|roku do 1 miesiąca z zawieszeniem

| zdumiewającą omyłkę. wykonania kary na trzy lata.

interpelacja w sprawie nauki raligji
Pos. ks. Lubelski wniósł inter- szkołach powszechnych i średnich;

pelacji do ministra W. R. i O. P. w oraz wynagrodzenia duchowieństwa
sprawie nauki religii katolickiej i za naukę religji katolickiej.
wychowania religijno-moralnego w *

Odkrycia wycieczki krajoznawczej
GŁĘBOKIE. Uczestnicy wyciecz- które wskazują do kogo szczątiki

ki krajoznawczej „zorganizowanej w należą, Z dokumentów tychwynika,
;dn. 24 ub. m, przez Głębocki Oddział |że w lochach chowana była zamożna
Т-мо Krajoznawczego, zwiedzając |szlaciia, posiadająca w okolicach
lochy klasztoru i kościoła Karmeli-|swe dobra ziemskie, oraz Ojcowie
tów Bosych (obecnie cerkiew pra- |Karmelici Bosi. Między innemi znaj-
wosławna), widzieli w katakumbach |dują się tam czaszki Katarzyny Te-
wielką ilość czaszek ludzkich i|resy Stabrowskiej, Janowej Podpi-
piszczeli, złożonych częściowo pod|pięciny — sędziny oraz jej męża”
Schodami i porozrzucanych po ca-|Jerzego Podbipięty (zm. 1675 sł).
Itych podziemiach. Niewątpliwie prochy te spoczywały
|. Obecnie sekretarz miejscowego|w kryptach, a obecnie zmagazyno-
jOdziału T-wa Krajoznawczego p.lwano je pod schodami po wyjęciu z
Czesław Kołaczkowski, matrafił w|krypt, które świecą pusikami, a na-
mająjtku Przemysławice, gm. pliskiej,;wet krypta fundatora tego klasztoru

t y, będące|i kościoła ś. p. Józefa Korsaka, wo-
w posiadaniu właściciela tego ma-|jewody mścisławskiego i starosty.
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Proces Ukraińców
Biegły por. Weiss opisuje doświadcze-

nia, których dokonał 2 trzema bombami

wzorowanemi na bombie oryginalnej, po-

rzuconej przez sprawcę zamachu ma min.

Pierackiego.
Biegły na przedstawionym mu modelu,

wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób spo-
rządzona była bomba oryginalna.

Prok. Rudnicki zadaje biegłemu pyta-

cić się do prokuratury apelacji lwowskiej o

przesłanie jakiegoś aktu, stwierdzającego,

że strzelano do świadków w procesach u-

WARSZAWA. (Pat) Piątkowe posie-
dzenie Sądu Okręgowego w sprawie o za-
kójstwo śp. min. Pierackiego rozpoczęło się

* e godz. 10 min. 50, kraińskich. :
Na ławę- oskarżonych  sprowadzono Po naradzie przewodniczący ogłosił

Stefana Banderę, który w dn. 5 bm. za postanowienie pozostawiające oba wnioski

uwanturowanie się podczas rozprawy, usu- obrony bez uwzględnienia.

nięty został postanowieniem sądu z sali na Wreszcie sąd za uchybienie powadze

czes badania świadków. sądu skazał adw. Hankiewicza na 100 zł.

ODCZYTANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW. — grzywny. mia co do identyczności materjałów, uży-

Następnie sąd przystąpił do dalszego Następnie adw. Szłapak zgłosił wnio-| tych w bombie z materjałami, znalezionemi

odczytywania zeznań świadków, którzy nie sek o dopuszczenie dowodu ze świadków|w laboratorjum Karpyńca. Biegły wyjaśnia,

przybyli na rozprawę. | Kobryńskiego, Maruniaka, że Maciejko w |że identyczność tę wykazały rurki, pier-

Odczytane zostały zeznania świadków latach 1933/34 wogóle czynnego udizału w śŚcień na zapalniku, drat i drzewo, blacha

Onyszuka. Zeznał on, że z polecenia osk. życiu tow. Ukraiński Klub Sportowy nie, zaś bomby, była w różnych miejscach róż-

Myhala jeździł kilkakrotnie do  Jasiny, brał. i nej grubości.

skąd przywoził literaturę nielegalną. Prok, Żeleński sprzeciwia się wniosko- ' Na zapytanie, jak wytłumaczyć, że mi-

Z okazanych mu w czasie śledztwa fo- wi, oświadczając, że okoliczności te są bez mo usiłowań bomba nie wybuchła, biegły

tografij szeregu działaczy Q. U. W. rozpor- znaczenia. ' wyjaśnia, że po rozładowaniu  zapalnika

mał osk. Banderę, Myhala i Hnatkowską. Sąd postanowił wniosek obrony poz0- mógł stwierdzić, że nie nastąpiło  działa-

Następnie odczytano zeznania świadka stawić bez uwzględnienia. nie bomby, bo nie została zgnięciona am-

 

Kronika
JAKA DZiś BĘDZIE POGODA? |
W dalszym ciągu przewamie pochmur-|

kieruaków  wsehod-

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy ' dyżurują muastępujące

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

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Konierencja dekanalna deka-

natu m. Wilna odbędzie się dnia 17
jb, m. (we wtorek) punktualnie o
godz. 6 po poł. w gmachu Semina-
rjum Duchownego. }

Ja RoratY. W niedzielę dn. 15
grudnia 1935 r. w :kościele:św. Kazi-
mierza o godz, 7.15 odbędą się Ro-
raty Pracowników Miejskich. Oleksy Knysza, kolegi Grzegorza Maciejki,| puika. Ten, kto robił bombę, nie wykonał

który zeznał, iż Maciejkę znał od 5 lat. BIEGŁY PROF. GRZYW-DĄBROWSKI. jej dość solidnie, Ś

Rozpoznał go z okazanej fotograiji. { Zkolei sąd wysłuchał orzeczenia eks- Adw. Szłapak wnosi o odczytanie ze-

LABORATORJUM KARPYŃCA. perta prof. Grzywo-Dąbrowskiego, który znań św. Zająca i Wywrockiego ma oko-

Następnie zbadany został starszy maj- oglądał zwłoki śp. min. Pierackiego. We- liczność, że bomba upadła z taką siłą na
ster wojskowy Antoni Sendur. Zeznaje on, dług opinji biegłego min. Pieracki otrzy- chodnik, że aż się kurz podniósi, poczem

iż brał udział w rewizji osk. Karpyńca w mał dwa strzały: jeden tralił go w lewą zapytuje biegłego, czy przy takim upadku
Krakowie. Świadek podczas tej rewizji skroń tylnej części czaszki i był bezpośręd- nie mogła zajść zmiana w położeniu zapal-

zwrócił uwagę na zegar ścienny dziwnej nią przyczyną śmierci, drugie uszkodzenie nika.

konstrukcji, w którym znalazł przyrząd ze- nastąpiło w obrębie prawej muszli usznej Biegły wyjaśnia, iż to zależy od sposo-

garowy z naklejoną karteczką w języku i wewnątrz w postaci drasnięcia. W jakiej bu upadku bomby.
ukraińskim. kolejności oba strzały nastąpiły, nie da się Na pytanie obrony biegły wyjaśnia róż-
W piecu świadek znalazł formę do od- stwierdzić, lecz w każdym razię nastąpiły nicę między bombą a petardą.

lewania i dwie foremki, jakoby do odlewa- bardzo szybko po sobie. Najprawdopodob- Bombę znalezioną na ul. Foksal biegły

nia zapalników. niej strzały były dane do ofiary w chwili zalicza do pocisków, lub petard wybucho-

Po jakimś czasie wezwano świadka do gdy stała. wych, a nie hukowych. {

urzędu śledczego, gdzie zastał prokuratora Po przesłuchaniu tego biegłego sąd Na pytanie adw. Szłapaka zwrócone

Żeleńskiego. Prokurator okazał świadkowi przystąpił do  eksperty pirotechnicznych. do biegłego kpt. Dygonia, czy Karpyniec

blaszane wieczko pudełka zawierającego Przewodniczący wylicza orzeczenie, zło- używając narzędzi, które były znalezione
bombę i zapytał go, czy nie znalazł czegoś żone w śledztwie w sprawie pochodzenia, u niego w mieszkaniu, mógł wyrabiać gra-
podobnego u Karpyńca. Świadek znalazł konstrukcji i siły bomby, porzuconej w naty, które były znalezione bądź w Wiśle,
istotnie uzupełniające się blaszane części Warszawie w dn, 15 czerwca, wydane przez bądź w innych miejscach, biegły odpowia-
w laboratorjum Karpyńca. Wykaz wszyst- biegłych. da, że odlewać żelaznych części czerepów
kich tych przedmiotów świadek złożył do oskarżony nie mógł z tych przedmiotów,
akt śledztwa. które ujawniła rewizja.

Na wniosek prokuratora Rudnickiego Na pytanie prok. Rudnickiego biegły
świadek wskazuje znajdujące się wśród do- podaje, że siła wybuchu bomby, o której

wodów rzeczowych poszczególne części mowa w sprawie, mogła mieć śmiertelne

blachy znalezione u Karpyńca, oraz części następstwa w promieniu od 5 do 10 m. Si-
blachy, z której zrobiona była bomba po- Opinja biegłych stwierdza, że wszyst- ła bomby:równała się.sile5 granatów.
rzucona na ulicy przez sprawcę zabójstwa kie części bomby zostały bezwzględnie O godz. 17.45 przewodniczący  zarzą-
śp. min. Pierackiego. zrobione z  materjałów, ' znalezionych w, dził przerwę do soboty do godz. 10-ej rano,

Prokurator Żeleński wnosi o zarządzenie mieszkaniu Karpyńca. |
kilkuminutowej przerwy aby umożliwić о- 3
a aaSКОВЕОЬ алаbronie dokładne przyjrzenie się częściom : NA SA

_. Rezolucje pracowników miejskich
blachy.

-;, Podczas zarządzonej przez przewodni-
czącego przerwy, obrońcy i przedstawiciele а 2
т ZA 5 Wobec zapowiedzi
ZE o Apalojonė> 148600 części. projektów. ustaw o służbie w samo-, Pracowników Miejskich R. P. o pód-
ы я ё rządzie terytorjalnym  (pragmatyka,|jęcie zdecydowanej akcji w kierun-

Ы Na wniosek prok. Rudnickiego, świa- uposażenia, emerytury, oraz  odpo-| ku

dek okazuje wśród dowodów rzeczowych więdzialności dyscyplinarnej  pra-|zmian $warantujących prawa pra-
świntownicę znalezioną u Karpyńca i re- cowników samorządowych, w dn.lcowników samorządowych, stałość
zerwowe gwintówki różnych wymiarów. . 11 grudnia b. r. odbyło się zebraniejstosunku służbowego, respektowa-

„CZY MACIEJKO BYŁ CHORY? delegatów wszystkich pracowników lnie praw nabytych, odpowiedni u-
Po wznowieniu posiedzenia o godz. Zarządu Mieskiego w Wilnie.

Zebrani uchwalili zwrócić się z;itd. itd.
wezwaniem do Zarządu Glówacąół

15-ej sąd przystąpił do zbadania świadka

Ponowny proces mordercy Cackowskiej

Jana Hirnego, przodownika służby śledczej

we Lwowie. Świadek ten był już badany, a
obecnie podaje, że z polecenia prokurato-

„ra przeprowadzał badanie na tereni 4 ‚ BEE>в Р'“ овн ‘м‚щ:у; Ww czwartek dn. 12 b. m. rozpatry- W październiku r. b. Sąd Okrę-
wana była przez Sąd Apelacyjny
w Wilnie sprawa mordercy Pawła
Korniejewa, który w dn, 10 czerwca
r. b. jedenastu uderzeniami siekiery

OPINJA BIEGŁYCH W SPRAWIE
BOMBY.

Pierwsze orzeczenie dotyczy badania
materjałów, użytych do wyrobu bomby i
znalezionych u Karpyńca.

Grzegorza Maciejki i należenia jego do

klubów sportowych.
Oświadcza, iż iniormacyj swoich nie

zasięgał u dr. Panczyszyna i nie wypytywał
go czy Maciejko był chory na gruźlicę,
Żadna z badanych przez świadka osób nie

powiedziała, by Maciejko był chory.
Na pytanie prok. Żeleńskiego, dlaczego

świadek nie chce ujawnić nazwik osób go
. imłormujących, świadek. odpowiada, 1% о-

bawia się, aby nie spotkała go represja,
bywały bowiem wypadki, że do świadków
w procesach ukr: ch strzelano.

Adw. Hankiewicz: — to co powiedział
świadek Hirny o strzelaniu do świadków

jest kalumają.
Następnie adw. Szłapak w związku z

zeznaniami św. Hirnego stawia wniosek o
przesłuchanie w charakterze świadka dr.
Panczyszyna we Lwowie na stwierdzenie
okoliczności, że Maciejko był bardzo * po-
ważnie chory ma chorobę piersiową i na chodzi z fabryki. 64 stronice, 25 ry-
wyraźny zakaz tego lekarza nie brał na cin na 16 tablicach. M. Arct, War-
jakieś 8 miesięcy przed swem aresztowanie, szawa 1935. Cena w kartonie zł. 1.80
udziału w żadnem towarzystwie sporto“ = Marja Buyno - Arctowa. Wieś
"R szczęśliwa. Wyd, II, 192 stronice, 42

* Prokurator Żeleński: rysunki Wandy Romeykówny. Barw
Wniosek. obrony jest niedopuszczalny. ną obwoluta L. Jagodzińskiego. M.

Jeżeli chodzi o to czy zeznania św. Hirne- Arot „1935, Brosz. zł. 4. Opr. w ręcz-
$0 wyłączają możliwość choroby Maciejki, nie malowany papier zł, 4.80.
która uniemożliwiałaby mu wzięcie udziału / Marja Buyno - Arctowa. Zielony
wzarzucanych mu zbrodniach i w zabój- Szaleniec. 168 stron, 33 rysunki Wan
a min. Pierackięgo, to obrona będzie dy Romeykówny. Barwna okładka| =
ała.czas przy zgłaszaniu końcowych |. Jasodzińskiego. M. Arct, Warsza-

wniosków, lub.w. swych przemówieniach w 1935, Brosz. zł. 4. Opr. w ręcznie
Adw, Szłapak. popiera swój wniosek. malowany papier zł. 4,80.
Adw. Hankiewicz prosi sąd, aby zwró- a

IUE

5 lat więzienia. Na

Cackowską, właścicielkę domu przy tle zazdrości.
ul. Mickiewicza 53 .

 poprzedniej zatwierdził. (e)

Nowości wydawnicze |
Dzieci pracują. Książeczka do,

gavai 09 raka Setai |||Noarblina, ręcznie  kolorowanemi
przez H, Rudowską. M. Arct. War-
szawa, 1935. Cena zł. 1.20.

Janina Porazińska. Wesoła Gro-
mada. Wyd. IL. 160 stronic, 27 ry-,
sunków, Rysunki i okładkę wykonał
Michał Bylina. M. Arct, Warszawa,
1935, Brosz. zł. 3, opr. zł. 4.

Inż, E. Porębski. Samochód wy-

|
M

M
M

“jest do naby ла we wstyst
Administracji "Dziennika

W. każdym: domu pois
pewinien znajdować się
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$gowy w Wilnie skazał mordercę na

; ma otrzyma nowy
zabił swoją kochankę pod wpływem

zarąbał swoją kochankę Stefanję silnego wzruszenia, powstałego na

Sąd Apelacyjny wyrok instancji Wilnie

УОЕНЕ ZALENDAKZ HAROZOKY
NA ROK 1936 |

WYDANY NAKŁADE

środa Maadozga © Wii.
zawierający b gaty dział ideowy, gospodarcze-
rolniczy I latormacyjny wraz z d>kładaym wyka-
zem chrześcijańskich Ż'ó1eł Bakupu, warsztatów rze-
m eślniczy:h i wolaych zaw>dów, bogaty dział po-
rad prawniczych z wzorami podań — aow

kretarjacie Stronnictwa Narodowego, Mostowa 1.

W CENIE 1 Zł. ZA EGZEMPLARZ.

NARODOWY jedyny na Wileńszczyźnie walczący

zamawianiu najmniej 10

nymi

Nabożeństwo będzie celebrował
jks, Władysław Gądek T. J. Kazanie
wygłosi ks. Antoni Ostrowski T. J.

W czasie nabożeństwa pienia re-
ligijne wykona dhór Związku Pra-
cowników Miejskich z udziałem p.
Wandy Hendrychówny pod kierow-
nichwem: p. prot. Ludwiga.
Podczas nabożeństwa przygrywać

będzie orkiestra związkowa pod
kierownictwem p: M. Salnickiego.
— Roraty Bractwa św. Michała

i Kola Eucharystycznego (męskiegoj
odbędą się w niedzielę 15 grudnia o
godz. 7 w kiościele św. Michała. Te-
$oż dnia o ć. 18 m. 30 tamże nabo-
żeństwo brackie z przyjęciem człon-
ków nowych, a o g. 19 mw sali Misji
Wewnętrznych (św. Anny) ks. dr. M.
Sopoćko wygłosi referat o podróży
do Ziemi Świętej z wyświetleniem
obrazów.
— Roraty. W niedzielę dn. 15

grudnia о godz. 7 w kościele Prze-
najświętszej Trójcy odprawione bę-
dą Roraty na intencję pracowników
poczty Telegrafu i Telefonu. -

SPRAWY MIEJSKIE.
— Krytyczna sytuacja miasta.
Warszawy powrócił prezydent

miasta Wilna, który brał udział w
zebraniu przedstawicieli miasta, na
którem omawiana była sprawa о-
becnej sytuacji finansowej samorzą-
dów miejskich 'w związku z uszczup-
leniem ich dochodów wskutek: 'do-
tychczas ogłoszanych dekretów.
© «Dotychczas  ogłoszóne  dekrety

zgłoszenia Zrzeszenia Związków Zawodowych odbiły się dotkliwie na przyszłych
dochodach miasta Wilna. Straty po-
niesione przeź samorząd wileński

przeprowadzenia /'w projekcie wynoszą około 1 milj. złotych. (h)
— Uporządkowanie nowego od-

cinka na ul. Zakretowej. Zarząd
USB odstąpił Magistratowi część te-
renu na którem znajdowały się do--

dział w komisjach dyscyplinarnych niedawna strzelnice wojskowe na
rozszerzenie ul. Zakretowej. ;

|. Zarząd m. Wilna przystąpił o-
becnie do rozbierania reszty mu-
rów strzelnicy, oraz do plantowania
tej części ulicy.

Ulica Zakretowa, kitėra przed
ikdlikoma łaty została uporządkowa-

ek znacznie
rozszerzony od strony miasta. (e)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Sprawa ulg . patentowych.

Izba Przemysłowo - Handlowa w
podjęła starania w sprawie

ulg przy wykupywaniu patentów па -
1936 r. Izba wraz z innemi lzbami

ML

{ iг

  

Ё

|

 

<icn «sięgarniach oraz w
- Wileńskiego" i w Se-

kim I chrześcijańskim
WILEŃSKI KALENDARZ

przyjmuje Sekretarjat
1 wysyła ża zalicze-

wileńska
dąży do uwzględnienia przez wła-
dze postulatu w sprawie objęcia ul-
gami przedsiębiorstw  ekspedycyj-
nych, oraz pośrednictwa handlowe-
go. (b)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej, Zebranie ogólne Z. P, I.
K. odbędzie się w poniedziałek dnia
16 grudnia r. b., punktualnie o godz.
7 wiecz. w lokalu własnym (Zamiko-
wa 8, I-sze piętro), Dr. Konstancja
Kulejewska wygłosi referat dysku-
syjny p. t.: „Eugenika w świetle ety-
ki katolickiej”.

Przytem Zarząd Z, P. I, K. gorąco
prosi swych członków i sympatyków
0 przybycie w niedzielę dnia 15 gru-
dnia na Mszę św. miesięczną, która
zostanie odprawiona w kaplicy Do-
mu Sodalicyjnego (Zamikowa 8, II-ie
piętro) o godz. 9 rano. :
'— Z Sokoła. W. niedzielę dnia

15 grudnia r. b. solkoli idą na Roraty
do kościoła św. Ducha (Dominika-
nów) o godz. 6 rano. Zbiórka o godz.
5.45 rano w lokalu T-wa w czapkach
solkolich. Czołem!
— Zarząd Koła Wiieńskiego Z.

O. R. podaje. do wiadomości, iż we
wtorek dnia 17 grudnia 1935 r. o go-
dzinie 17-ej, Towarzystwo Wiedzy
Wojskowej urządza w Kasynie Ofi-
cerskim Garnizonowym ul. Mickie-
wicza 13, odczyt p. mjr. dypl. Żu-
rawskiego na temat „Wiojna Włosko
Abisyńska', na który zaprasza
członków Koła.
— Z Centr. Chrześc. Związków

Zaw. Przypominamy członkom
Chrześcijańskich Związków Zawodo-
wych, że zbiórka ze sztandarami
Chrześcijańskich Związków Zawodo-
wych na Roraty wyznaczona zosta-
ła na niedzielę 15 grudnia rb. bezpo-
średnio w kościele św. Ducha (po
Dominikańskim) na godzinę 5-tą mi-
nut 30 rano. :

Po instrukcje porządkowe dla
członków każdego Związku zgłoszą
się prezesi i kierownicy poszczegól-
nych organizacyj do Sekretarza Cen
trali Chrz. Zw. Zaw. №о!, Wład.
Ostrowskiego do zakrystji.

Uróczyste nabożeństwo celebruje
i kazanie wygłosi kapelan Ch. Z. Z.
ks. Aleksander Mościcki,

SPRAWY. HARCERSKIE.
„ 1— Wileńscy harcerze zaproszeni
do Anglji Naczelna komenda skau-
tów angielskich zaprosiła wileńskich
harcerzy do Anglji, Podczas świąt
Wielkiej Nocy w 1936 r. harcerzy
polscy. udadzą się:.z wycieczką do
Anglii. (b)

į RÓŻNE.
— Ułatwienia meldunkowe dla

hoteli i pensjonatów. Z polecenia
władz wojewódzkich wydana zosta-
ła instrukcja meldunkowa w spra-
wie prowadzenia ewidencji przy-
jazdów i wyjazdów w przedsiębior-
stwach hotelowych, pensjonatach,
domach zajezdnych itp. Władze za-
lecają, aby Gminy dla wygody  ru-
chu turystycznego  jaknajszybciej
jzastosowały nowe ułatwienia  mel-
'dunkowe, polegające na wypełnia-
niu kart meldunkowych tylko .w

pa egzemplarzu. (b)

‚ WYPADKI.
— Uległa zaczadzeniu cała rodzina.

į Wskutek przedwczesnego zamknięcia pieca
uległa zaczadzeniu rodzina Chmielewskich,
; składająca się z ojca, matki, oraz trojga
dzieci, zam. przy szosie Wiłkomierskiej 16.

Poszkodowanych ocuciło wezwane na
miejsce wypadku pogotowie ratunkowe. (ej
— Zatrucie przez pomyłkę. Antonina

Możelwicz l. 24 (ul. Klaczki 6) zatruła się
| wczoraj preparasitem, którego wypiła przez
pomyłkę zamiast wody. Ofiarę ulokowano
w szpitalu św, Jakóba. (e) :

KRONIKA POLICYJNA.
—- Plaga Opieki Spolecznej. Podrzuca-

nie dzieci w lokalu Opieki Społ. ostatnio
stało się prawdziwą.plagą. tej. . instytucji.

|] Od paru tygodni nie mija ani jednego dnia,
| žeby nie pozostawiono tam dzieci, W dniu
wozorajszym również porzucono -tu przeż
nieznaną matkę 6-letnią Reginę, oraż3 let-
niego Eugenjuszka. Kierownictwo Opieki
'Spoiecznej: zamierza przeprowadzić.plano-
wą akcję, mającą na celu zwalczanie tej
plagi na terenie siedziby Magistratu, (e)
— Kradzieże, W dniu 11 bm. około go-

dziny 4-ej zapomocą rozchyłenia kraty w
oknie nieznani sprawcy dostali się do an-
tykwarni Dymitra Fiszkina (Wileńska 8),
skąd skradli futro, 2 kołnierze i inne przed-
mioty ogólnej wartości zł. 500. Po wynie-
sieniu tych przedmiotów ze  sklepti, zło-
dzieje byli spłoszeni, wobec: czego porzu*
cii łup w podwórzu około bramy:

| Li kmi 1a НАЛа

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika Wil"

P. M, Z. ku ozci ś. p Marji Odyńcówny
na Wigilję dla Herbaciarni bezrobotnej in-
teligencji składa zł, 10. p. I. L. dla bezro-

|botnych narodowców zł. 3, p. T. Z. dla na'-
, biedniejszych zł. 3; p. Wacławostwo Ko-
marniccy na Wigilję dla bezrobotnych na-
rodowców do dyspozycji N. O. K. zł. 10. p.
| Lucja Karpowiczowa na Wigilję dla bezrob.

 
* „intelig. N;.O. K. zł. 5; na. „Caritas* zł. 5. p.
M. Z, dla biednych dzieci narodowców zł 4,
p: Jakób i Julja Łopaciń „dla bearob.
imielig. w Herbaciarni.N. O. K. zł. 5.
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„МАР
W SAMORZĄDZIE
Jednym z zasadniczych punktów

programu finansowo - gospodarczego

obecnego rządu ma być zaprowadze-

nie ładu i porządku w gospodarce

związków samorządowych.

Zadanie to jest pilne, ale zarazem
bardzo trudne. Z jednej bowiem stro-

ny za mało mamy własnej tradycji i
własnych wzorów prawidłowej gospo-

darki samorządu terytorjalnego, a

tam, gdzie te wzory są — myślimy o

ziemiach zachodnich, a częściowo tak-

że o Małopolsce — zrobiono w ostat-

nich czasach bardzo wiele, aby je wy-

paczyć i zniszczyć. Zdrugiej zaś stro-

ny samorząd stał się kozłem ofiar-

nym polityki budżetowej w okresie

kryzysu, — jednym ze sposobów po-

zornego zmniejszania wydatków i de-

fwytów budżetu państwowego. Pole-
gała ta polityka na obarczaniu samo-

rządu coraz to nowemi obowiązkami

przy równoczesnem ograniczaniu jego
dochodów, co — jedno i drugie — szło

na chwilowe załatanie budżetu pań-

stwa, W rezultacie nie uratowano w

ten sposób budżetu państwowego. a

samorządy wpędzono w nader trudną

sytuację, — tem trudniejszą, że w o-

kresie wysokiej konjunktury samorzą-
dy pod literalnym naciskiem czynni.

ków rządowych „przeinwestowały się”

i obecnie nie mogą udźwignąć cięża-

ru zaciągniętych pożyczek:

Samorząd terytorjalny poza ustrojo-

wem zadaniem, polegającem na zatru-
dnianiu wszystkich obywateli — po-

średnio lub bezpośrednio — w pracy

dla państwa, ma także cele gospodar-

czo - finansowe, streszczające się w

tem, że powinien on rozmaite potrze-

by lokalne zaspokajać taniej i lepiej,

aniżeli z natury centralistyczna i biu-

rokratyczna administracja rządowa.
Trzeba, niestety, stwierdzić, że nasz

samorząd celów tych nietylko narazie

nie osiąga, ale się od nich oddała,

przyjmując od administracji rządowej

jej wszystkie ujemne cechy, a przede-

wszystkiem podporządkowując  dzia-

łalność gospodarczą, społeczną i kul-
turalną interesom politycznym obozu
sanacyjnego.

Nową erę w rozwoju i gospodarce

samorządu miała wprowadzić nowa u-

stawa, uchwalona na wiosnę 1933 ro-

ku. Kiedy w rok później na podstawie
tej ustawy miały się odbyć nowe wy-

bory do rad miejskich, na zjeździe le-
gjonistów dwaj członkowie obecnego
rządu, pp. Kościałkowski i Górec'

zapowiadali obrazowo, że wynikiem

tych wyborów będzie „maj* w samo-

rządzie. Ponieważ różni różnie myślą

o „maju” i jego skutkach, przeto na-

leży się tu objaśnienie, że w ustach o-

bu ministrów wyraz ten oznaczał ma-

ksimum zmian na lepsze.

„Mai“ zišeil się w tej formie, że sa-
nacja objęła odrazu rządy w ogromnej

większości miast, a tam, gdzie wybo-

ry nie wypadły dla niej pomyślnie,
weszła też stopniowo drogą komisar-

ską. Obecnie sytuacja jest taka, że

obóz sanacyjny ponosi całkowitą od-

powiedzialność za gospodarkę samo-

rządu, '

Z braku miejsca możemy tę $"spo-

darkę scharakteryzować tylko najo-

gólniej. Cechuje ją wzrostwydatków

personalno - administracy'nych i re-

prezentacyjnych, przy fałszywych о-

szczędnościach w spełn'aniu społecz-

no - gospodarczych zadań sar'orządu.

Dla mieszkańców stolicy niezłem u-

zmysłowien'em tej „majowej 'śospodar-

ki będz'e obraz warszawskiego tram-

waju, chyboczącego się niemi!osiernie

na wszystkie strony. jak żydow.ka do-

rożka, zawsze przeładowanego i

opóźnionego, ale przeježdžającefo о-

bok magistrackiej choinki, ozdobicnej

jaskrawemi świecidełkami,

Ażeby gospodarkę samorządu wpro-

wadzić na racjonalne tory. rząd wydał

w październiku ubiegłego roku dekret

a związku rewizyjnym samorządu te-

rytorjalnego. Statut tego związku o-

głosił w kwietniu b. r. ówczesny mi-

LONDYN (PAT) Opozycja przeciwko
projektowi francusko - angielskiemu w
sprawie załatwienia konfliktu włosko
abisyńskiego, wed'ug Reutera, wzrasta.

„Dail Mail" i „Morning Post”, tluma-
сга nagłą zmianę brytyjskiego stanowi-

ska zaniepokojeniem sytuacją na. Morzu
Śródziemnem. :

„Daily Mail* pisze: Rząd w ostatnich
czasach zdał sobie sprawę z niebeźpiecz-
nej sytuacji, tak prędko rozwijającej się
na Morzu Śródziemnem. Skłoniło to sir
Samuela Hoare do poszukiwania wraz z
premjerem Lavelem prędkiego rozwiąza-
nia. Hoare miał poparcie wpływowych
rządowych doradców, którzy podzielają

jego zaniepokojenie co do brytyjskich sił
obronnych. „Morning Post* dotaje, iż je-

dną z przyczyn zaniepokoejenia rządu bry-
tyjskiego było niezadowolenie z niedosta-
tecznej pomocy, jaką Francja mogłaby
okazać w razie ataku na brytyjskie

| okręty.

PRAGA, 12.12. (PAT). Poseł polski
w parlamencie praskim dr. Wolf wygłosił
podczas dyskusji budżetowej przemówie-
nie, w którem jeszcze raz wskazał na
ucisk ludności polskiej na Śląsku za Ol-

zą.

Poseł Wolf poruszył w swęm przemó-
wieniu sprawę przenoszenia ze Šiąska
kole'arzy narodowości polskiej wgłąb re-

publiki za to tylko, że zostali wierni
swej narodowości.

Kolejarze Polacy, zatrudnieni w cbrę-
bie stacji kole owej Bogumin, posiadają-
cy tam swe domki, często zadłużone i
liczne rodziny, Którzy służbę swą peł-
mili tam jeszcze od czasów austr.ackich,
otrzymali dekrety, przenoszące ich
wgłąb Moraw lub Czech. Poseł wymie-

nia kilkanaście nazwisk i stwierjlzu, że

kazano im objąć służbę w nowych da-

lekich miejscowościach w ciągu 14 go-

dzin. Dekrety te — stwierdza mówca —

równe są wyrokowi śmierci, Przyk| adem

tego jest Adam Kisza, polak x cząskie-

go Cieszyna. Kolejarz ten, liczący 14! 42,

mający troje dzieci i żonę chorą w za-

kładzie dla nerwowo-chorych, otrzy mał

dekret, przenoszący go. Kolejarz tąn z

rozpaczy rzucił się pod koła pociągu.

Oddawna już oddziały słynnej cie-

skiej Macierzy szkolnej na Śląsku spisy-

wały kolejarzy polskich,  posyłających

swe dzieci do szkół polskich i zaoowia-

dały ich przeniesienie. Obecnie zaczy-

na się to wprowadzać w czyn w szero-

kie! mierze i w polskich rodzinach za-

panował popłoch. Taktyka taprzyniosła

owoce w powiecie bogumińsk:m. Spadła

liczba ludności polskie, a w wziosła

ilość ludności czeskie. Prowadzona о-

becnie akca jest dobijaniem resztek

ludności polskiej w tym powiecie.

Taktykę pozbawiania pracy za pol-

skość stosuje się we wszystkich przedsię

biorstwach. W okolicy Rychwału Pó

ręby, Orłowej,miescowościach zamiesz-

kałych przez większość polską, jak i w

innych okolicach Śląska, postępuje wy*

narodowienie Polaków i czechizacja w

zastraszający sposób. Ze strony czeskiej

mówi się, że niema przymiusu. Jeden z

głównych pracowników częskiej Macie-

rzy szkolne', p. Klac, stwierdził w sejmie

krajowym morawsko-śląskim, że czechi-

zacja, to naturalny rozwój życia i Cze-

si się tego nie wyrzekną. Ta, co się

dzieje na Śląsku, nie 'estprzyciąganiem

mniejszości przez wpływy większej masy.

nister spraw wewnętrznych, a obecny

premier, p. Kościałkowski.

Sam pomysł powołania do życia cze-

goś w rodzaju samorządowej izby ko

troli należy uznać w zasadzie za

słuszny. Pożytek realny z tej irs'ytu-

cji zależeć będzie od doboruodpowie.

dnich ludzi i jej zupełnej niezależności

о1 wpływów politycznych, które to o-

bydwa warunki niełatwe są w naszyc

stosunkach do osiągnięcia. Z powvż

szemi zastrzeżeniami można przyjąć

że specjalna, fachowa kontrola, na

której działalność samorządy mają za-

pewniony wpływ, (związek rewizyjny

jest instytucją mieszaną, rządowo-8a-

morządowąj)jako wzupełnienie nadzoru

ściśle państwowego, działającego fra-

gmentarycznie i zależnego wzupeł- 
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LONDYN „A. T. E.) „News Chronicle“
donosi, že gabinet angielski wobec wzra-
stającej opozycji przeciwko projektowi
paryskiemu postanowił zrezygnować z tej
formuły. Minister Eden otrzymał instruk-
cje nienalegania na przyjęcie formu'y
przez Ligę Narodów. Inne dzienniki nie
potwierdzają wiadomości, podanej przez
„News Chronicle“.

Koła rządowe zachowują daleko idącą

rezerwę, zaznaczając, że rozwój wypad:

ków jest uzależniony od Ligi Narodów
nie od Anglji. W londyńskich kołach po-

litycznych panvje przeświadczenie, że ga-
binet Baldwina znalazł się w niezwykle
trudnej sytuacji. Niezadowolenie z polity-
ki rządu w kwestji abisyńskiej jest bardzo

silne. Wczoraj w izbie Gmin zgłoszono

rezolucję, wypowiadaiącą się przec.wko
wszelkim ustępstwom, które będą pozo-

stawały w sprzeczności z paktem Ligi Na-
rodów i dawały korzyści napastnikowi.

Rezolucja ta została zgłoszona przez 7 po-

 

Jak żyją Polacy na Śląsku czeskim
Czeska Macierz Szkolna w roli donosiciela

To jest celowe i przymusowe i gwałtow*

ne wynaradawianie, a ostatnie przykiady
i tysiące innych faktów, są tego dowo-

dem.

 

Komitet 18-tu radzi

o rokowaniach pokojcwych
GENEWA, 12.12 (ATE). Dzisiejsze

posiedzenie komitetu 18-tu trwało o-
koło godziny i ograniczyło się jedy-
nie do przyjęcia do wiadomości krót-

kisk oświadczeń premjera Lavala. mi-

nistra Edena i delegata Polski, m'ni-
stra Komarnick'ego, Zarówno prem.er
Laval, jak minister Eden poruszyli po-
bieżnie ostatnie rokowania medjacyj-
ne, przyczem chcieli najwyraźniej dać
do zrozumienia, że podjęta przez oba
państwa akcja pośredn'cząca utrzyma-
na była ściśle w ramach przekazanego

otu państwom przez Ligę Narodów

mandatu, M.nister Eden ponadto pzd-
kreślił. że zadanie państw pośredni-
czących jest podwójne. Z jednej strony
choazi o utrzymanie pokoju, z druś:ej
strony o uszanowanie paktu Ligi Na-
rodów. L'ga Narodów będz'e stale in.
formowana o toczących się rokowa-
niach medjacyjnych, co pozwoli po-
szczegó!nym członkom rady Lisi na
całkowite i swobodne wypowiedzenie

Zwycięstwo egipskich nacjonalistów
Anglia musiała się zgodzić na przywrócenie konstyłucji z 1923 r.

LONDYN, 12:12 (AŻ: T.E.). Z
Kairu donoszą, że dziś wieczorem u-
kazał się dekret królewski, przywra*
cający konstytucję z roku 1923, Jak

Okręty angielskie
opuszczają morze Śródziemne
GIBRALTAR, 12.12. (PAT). Krazow-

niki „Hood' i „Renown* oraz 12 dywizja

6-ej ilotyfii kontrtorpedowców brytyj-

skich oczekiwane są jutro w Gibrartarze

w drodze powrotnej z Morza Śródziem-

nego. Krążownik „Orioa* odpłynie ju-

tro do Casablanca. Krążownik „i-ean-

der" i „Neptun” oraz 1i-ta dywizja 6-ej
flotylli kontrtorpedowców radzą się do

Lizbony.

Z

ności od władz politycznych, może w

zakresie naprawy gospodarki samo

rządu oddać cenne usługi. Koszty te

kontroli, skalkulowane jak najoszczęd-

niej, powinny być wielokrotnie skom-

pensowane przez jej wyniki i odciąże-

nie aparatu „urzędniczego.

W tym stanie rzeczy niema!e zdzi-

wien'e wywołała wiadomość, że dni”

15 listopada b. r. delegacja Związku

M'ast, z tymczasowym prezydentem

Warszawy, p. Starzyńskim na czele.

złożyła pp. premierowi, ministrowi

skarbu i ministrowi spraw wewnętrz-

nych memoriał, zawierający m. in. żą-

danie likwidacji związku rewizyjnego.

Nie wchodząc w wyłuszczone w me-

morjale motywy tego żądania, stwier-

dzamy nader znamienny fakt, że mie-

Dlaczego Angliia chce pokoju?

Niepewne losy angielskiej floty
w razie wojny na morzu Śródziemnem

 

słów, z których 6 należy do stronnictwa
rządowego.

LONDYN (PAT) Lewicowe dzienniki
brytyjskie kontynuuą niesłychanie ostrą

kampanję przeciwko rządowi, oskarżając

go, że przez przyjęcie propozycyj pary-
skich, popełnił „zdradę wobec Ligi Naro-

dów i wobec społeczeństwa brytyjskiego".

Ale krytyka rozlega się n.etylk) o siro-

nie opozycji Wniosek protestacyjny, po-
tępiający propozycje Hoare—Lasvxl, pod-

pisany jest przez 8 postów a mianowicie:
6 konserwatystów | 2 prorządowyca libe-
rałów. Debata w tej sprawie odbędzie się
zapewne za tydzień.

„News Chrenicle”* twierdzi, że rząd
brytyjski oczeku'e ratunku od Lig Naro-

dów i spodziewa się, że naskutek opozycji
Abisynji | odrzucenia propozycyj pary-
skich przez Ligę, staną się one nieaktnal-

ne i honor W. Brytanji zostanie uratowa-

ny. Twierdzenia te są mało rzeczowe .

Na uwagę zasługuje wiadomość „Daily

Telegraph", który dowiaduje stę z m*aro-
dajnego źródła, że opszary koloniziu * jne,
jakich propozyce paryskie udzielają Wło
chom na południu Abisynji, ciąśną* się,
mają w kierunku północnym tylko do 6
stopnia długości geograficznej, 4 ne —

jak dotąd przypuszczano — do R stopnia.
Oznaczałoby to, że obszary kolonizuyjne

i dla Wloch są daleko mniejsze, aniželi po-

| czątkowo przypuszczano.

 
się w sprawie uczynionych propozycyj.

Delegat Polski, minister Komarn.c-
ki, wyraził zadowolenie spowodu po-
diętych prób pokojowych, oświadcza-
jąc, że rząd polski wypowie się w tei
materji bliżej we właściwym term'nie
i przed organem kompetentnym. Zda-
n.em delegata polskiego, komitet 18 tu
winien działać bardzo ostrożnie i za-
chować rezerwę, by niczego nie posta-
nowić, co mogłoby ujemnie zaważyć
na toczących się rokowaniach medja-

cyjnych. Jedynym organem kompe-
tentnym do wypowiedzenia się w tej
kwestji jest rada Ligi. Zdaniem dele-
gala polskiego, komitet 18-tu w chwili
obecnej powinien powstrzymać się od
powz'eciz i kiekdtwielk postano-
wień, któreby miały charakter poli-
tyczny, zanm rada Ligi nie wypowie

się o propozyciach pokojowych. Na-
stępnie przewodniczący komitetu,
Vasconcelos, odroczył posiedzenie do
piątku 
się okazuje, wysoki komisarz brytyj-
ski, sir. Miles Lempson, po wyczer“
pującem telefonicznem przedstawia-

niu powagi sytuaci, uzyskał w go”

dzinech nopołudniowych zśodę rządu
ansielskieśo na przywrócenie kon-
stytucji.
Na nieoczekiwane stanowisko rzą”

du anśielskieśo nie pozostał bez
wpływu fakt, że nie można było zna-

leźć odnowiedniej osobistości moli-

tycznej, któraby się nodjęła misji u-

tworzenia nowe$o rzadu, nie włącza”

12с do swedo programu przywróce-
ni» konstytucji,
W etolicy, poza kilku drobnemi in-

crdentami, panował dziś  smokój.
Wśród oni publicznej dańe się za-
vważwć radosne z*dowolenie spowo”
du dokonanych zmian, 
nowani lub zatwierdzeni przez rząd

prezydenci i burmistrze wystąpili о-

twarcie przeciwko formie kontroli nad

samorządem, wprowadzonej dekretem

Prezydenta Rzeczypospolitej i rozpo

rządzeniem obecnego premiera.

Ta walka z kontrolą jest jeszcze je-

dną cechą „majowej' ery w samo-

rządzie. Nie przypuszczamy, ażeby

pp. Kościałkowski i Górecki przed

półtora rokiem myśleli o takim „ma:

ju”. Jak na ten „maj” samorządowy

zapatruje się ludno*ś, o temświadczą

potęgujące się coraz bardziej żądania

nowych wyborów w samorządzie.

Żądania te są naszem zdaniem całko-

wicie zgodne z podjętą przez rząd ak-

cją uzdrowienia gospodarki samo-

rządu. |

  

PRZEGLĄD PRASY
OBAWA O LIGĘ NARODÓW

Nie można zaprzeczyć, że los Ligi

Narodów, gdyby ta przyjęła warunki

Francji i Anglii, byłby przypieczęto*
wany. Ci, którzy na nią stawiali, do-

znaliby gorzkiego zawodu.

„Jej nieużyteczność pisze p. Koskowski

w „Kurj. Warsz." — uderzyłaby w oczy na*

wet tych ideologów, którzy widząc niedoe

skonałość dzisiejszego padołu płaczu i no

sząc głowę do góry, myślą głównie o ju*'ze.

Któż byłby tak naiwny, żeby zaulać choće

by drugorzędnym: pośredniczącym, ta tuizųs

eym, działającym na zwłokę walorom Ligi?

Likwidacja Ligi Narodów stanęłaby za parę

lat poprostu na porządku dzienvym. A ra*

zem z tem fiaskiem trzebaby sobie powie=

dzieć, że kryzys >garnął również ramą

ideę możliwości rządów pr«wa w stosun*

kach zagranicznych. Arbitrem stałaby się

już jawnie i brutalnie <zysta siła, jej zad

wyłącznymi wyobrazicielam, bytyby: An=

ślja, Francja, Niemcy, Rosja 1 Wi»chy. „Sae

telityzm”, że tak powiżiav, państw mnieje

szych i małych stałby się koniecznym wa*

runkiem ich czynniejszaś”, lubo drugorzęde

nego udziału w życiu międzynarodowem”.

Tak, zapewne, ale czyż dzisiaj jest
naprawdę inaczej? Czyż i dzisiaj sate-
lityzm małych państw, mimo pozorów
ich równości w Lidze Narodów, n'e
jest faktem oczywistym? Weźmy choć-
by interwencję Ligi przeciw napastni-
kowi. Liga nie zastosow..ła sankcyj
wobec Japonji, bo Anglja i Francja te-
go sobie n'e życzyły, a zastosowała
12 wobec Włoch, gdyż te dwa pań-
stwa porozumiały się co do wspólnego

wystąpienia. Trzeba otrząść się ze

złudzeń, jakoby dzisiaj „czysta siła”

przestała być dzięki Lidze „arbitrem“
w stosunkach międzynarodowych. Li-
ga nie wiele ma do stracenia, gdyż nie
wiele reprezentuje.

TROSKA O KOMUNISTÓW

Sanacyjny „Kurjer Por." nie jest хач
dowolony z projektu amnestji, Chc.ał.
by jej rozszerzenia na dalszekategorje
więźniów politycznych. Ale na jakie?
O! niech p. minister Michałowski bę-

dzie spokojny! Organowi „lewicy” sa»
nacyjnej nie chodzi o emigrantów poli-

tycznych, Czułe serce „postępowcėw“
z „Kur. Porannego” ogarnia swą mie
łością przedewszystkiem — komunie
stów:

„Wiemy, że szereg procesów komunie

stycznych zakończył się skazaniem podsąd=

mych na dożywotnie więzienie, jesteśmy

przekonani, że wykończanie z nimi obrae

chunku sprawiedliwości na określonej wy

rokiem drodze nie jest rzeczą wskazaną,

jest nawet niepotrzebną”.

Więc ułaskawić skazanych za komu-
nizm na więzienie od 10 lat w góręł

„Kur. Por.* przewiduje, że opuściw=
szy więzienie, zmienią oni swój stosu-

nek do Rzeczypospolitej. Dlaczego w

takim razie ich towarzysze, którzy

rzebywają na wolności, prowadzą da-

ej — na rozkaz Moskwy — agitację
za rewolucją komunistyczną, która ró.

wnzłaby się poddaniu Polski pod dy«
ktaturę Sowietów?

Nie przeczymy, że amnestja mogła*
by być rozszerzona na pewne dalsze
kategorje więźniów politycznych, ale
należałoby w tej dziedzinie postępo-

wać tardzo ostrożnie. Zwracamy głód

wnie uwagę na fakt, że spośród wszy-

stkich nieobjętych rządowym projek

tem przestępców, komuniści zajmują

uprzywilejowane miejsce w uczuciach

i troskach redakcji „Kur. Porannego".

„PUŁKOWNICY WSZYSTKIEMU

WINNI”

Znamiennem dla moralności obozu
sanacyjnego jest odżegnywani : się nie=
których grup i pism od „pułkowni-
ków”, których dawniej wysławiały, &
teraz, gdy przyszedł zmierzch, kry=

tykują zaciekle. Konserwatywny
„Dziennik Poznański* ostro potępia

ten typ ludzi,

Szczególnie atakuje „Dzien. Pozn.'*

t. zw. „demokratów” prorządowych,

którzy na BB. zrobili czsto caią karjes
rę, „a nawet majątek”. Dziś radziby

oni
„uchylić się od współodpowiedzialności,

Nie jest to ładna cecha charakteru, nie

świadczy to o cywilnej odwadze pewnych

ludzi, a tem mniej o ich wartości społecze

nej”.

szywiście nie jest to ładna cecha

charakteru, ale któż w tym obozie
dopatrywał się szkoły dobrych cha»
rakterów?

„Dzien. Pozn." pisze, że teraz dop'e-
ro prawdziwi sanatorzy mogą cię poli-

czyć. Istotnie, mogą się policzyć, ale

liczba tych „łddeowych” sanatorów nie

starczy nie tylko na utworzenie je-
dnej brygady, ale nawet na skompleto.

wanie jednego bataljonu.,/
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£ystycznych i to nię Żydów,

Z OPERY STOŁECZNEJ

Caterina Jarhoro w „Aidzie”
Poprzedzona głośną, wybitnie po”

mysłową reklamą (znać w niej rączkę
specjalisty od tych rzeczy, p. Oren:
steina) wystąpiła p, Caterina Jarboro,
„świazda murzyńska”, w „Aidzie”,
jako odtwórczyni partii tytułowej. Po-
wiemy krótko: debiut p. Jarboro na
scenie naszej nie był ani rewelacviny,
ani nawet bardzo udany. Za c-asów
istnienia w Warszawie normalnej o-
pery mieliśmy cały szereć śpiewaczek,

sprzecznie lepszych w partji
„Księżniczki etjopskiej”, niż artystka
murzyńska (raczej zresztą mulatka).
Po. Polińska * Lewicka, Zboińska *
tema, pom dalej i p. Ko-

rolewicz - Waydowa — że wymieni
tych kilka nazwisk — znacznie pra,
wyžszaly p. Jarboro pod każdym
wzslędem.
Przedewszystkiem głos goszozącej

u nas artystki należy do gatunku wy*
———2 5047ARORIRIk AKTAI оан нся

Nołatki
radjoamatora

_ Redakcja „Ostatnich Wiadomości” za-
mmieszcza następujący list jednego z czy-
telników:

Polskie Radjo nie liczy się widać zu-
połnie ze swymi radjoabonentami. czę-
stując nas coraz częściej produkcjami

wp. Włastów, Goldów, Hemarów (Fesze-
łesj, Schlechterów Waldenów, Scherów,
Krystjanów, Jerrych — dotyczy to prze.
dewszystkiem i głównie Warszawy,

Wystarczy przejrzęć tygodniowy pro-
gram radjowy, aby przekonać się, że 80
proc, autorów w warszawskiej radjosta-
cji, to żydzi.

Dowiedzieliśmy się, że otrzymali dy-
misję pp. Nawrot i Ozimiński, ale stałe
posadki obsadzone są przez żydów: Gó-

czyńskiego, Fitelberga, Molinę (Malina),
£ ostatnio zaangażowanego p. Belskiego,

rnanego z trzeciorzędnych estrad przy
kinąch.

Wprawdzie jego produkcje są lepsze,
miż beznadziejna „Wesoła Syrena" p.
Hemsra - Heszelesa, nie znaczy to je-
dnak, abyśmy nie mieli zdolnych sił ar-

Dymisjonowano p. Makowiecką | od
tej pory zamiast przyzwoitej operetki,
karmią nas
Może ten mój głos nie będzie głosem

wołającego na puszczy i przyczyni się
choć trochę do wstrzymania zalewu žy-
dowskiego na Polskie Radjo, gdyž cier-
pliwość polskiego słuchacza ma też swo-
je granice.

Z poważaniem: Marjan Jabłoński.
е

Pewien prosty robotnik następująco
charakteryzował tak częste w Radjo
Polskiem przemówienia propagandowe:
— Wszystko to, o czem oni w radjo

gadają, to w mojem rozumieniu pojmuję
naodwrót. I wówczas gadanie ich zgadza
się z prawdą.
o to pan Jednak stošuje w prak-

Całkiem zwyczajnie: jak mówią w ra-
djo, żeby składać pieniądze na książecz-
kę, to ja odbieram z kasy wszystkie moje
oszczędności, Kiedy mówią, że Tuwim
jest znanym polskim poetą, to ja myślę
sobie, że to musi być Żyd, bo jeszcze nie
słyszałem, żeby w naszem radjo pochwa-
ЫЁ narodowego polskiego pisarza...

| haterski w brzmieniu (gdzie J. Czar 
 

ZEWSZĄD...
100-LECIE URODZIN CARNEGIEGO
Nowy Jork obchodził w tych dniach

100-4 rocznicę urodzin Andrzeja Carne-
£iefo, rmarłego króla stalowego i jedne-
go z najwspaniałomyślniejszych mecena-
sów nauki, jakiego wydała historja świa-
ta. Jak wiadomo, Carnegie sumptem o-
koło 700 miljonów dolarów ufundował w

kilkaset bibljotek publicznych,
wielką politechnikę w Pittsburgu, pałac
trybunału międzynarodowego w Hadze i
t£ d.i t d.

Przy tej sposobności, prasa amery-
kańska „ostro zaatakowała politykę rzą-
du waszyngtońskiego, nakładającą coraz
to większe podatki na spadki po miljone-
rach, nie uwzględniając nawet sum, prze-
snaczonych na fundacje społeczne. Prasa
zauważa, żę polityka ta unicestwi wspa-
miałe odruchy ludzi pokroju Carnegiego
i Rockeflelera, którzy więcej, niż miljard
dolarów ofiarowali w darze dla polep-
szenia doli ludzkości,

WYSTAWA SODALICYJNA
W KRAKOWIE

Na zamknięcie Marjańskiego roku ju-
bileuszowego otwarto w sali sodalicyjnej
przy kościele św. Barbary w Krakowie,
staraniem centralnego sekretarjatu Soda- |

 

bitnie lirycznego, nie odpowiada więc
zbytnio dramatycznej partji Aidy. Z
tego powodu śpiewaczka musi forso*
wać swój orśan wokalny, nadwyrę-
żać struny głosowe, co w wyniku da-
je tony (przy forte.) nieco naddarte
(zwłaszcza w średnicy). O brzmieniu
z natury miłem sopran p. Jarboro
nie jest wyszkolony bez zarzutu. Stąd
płynie nieczysta intonacja, nieraz
weadająca w dalekie od prawdy tony.
Rzecz to niedopuszczalna u artystki,
reklamowanej jako sława światowa.
To są wady od strony wokalnej. Stro*
na aktorska ma ich mniej. Możnaby
wprawdzie zarzucić p. Jarboro nadu*
žvwanie ruchów i gestykułlacji, co tro*
chę razi nas, ludzi Północy, ale
to drobiazg, tłumaczący się zresztą
eśzotycznym rodowodem — artystki,
Naosół biorąc postać Aidy miała w
sobie dużo życia i pozbawiona była
sztywności, en na plus p. Jarboro za-
pisać należy. Efektowne stroje i niewi-
dziany u nas, oryginalny sposób wita”
nia (zyśzakowate ruchy ręką od czo-
ła wdół) najwięcej zwracały uwagi.
W. swoim czasie Teiko Kiwa robiła w
„M-me Butterfley" sensację w Euro-
pie iako śviewaczka japońska, co da-
wało pewien posmak oryginalny. O-
becnie ludzie interesu. przedsiębiorcy
*natnalni chca w podobny snosób wy”
zwslłeać nowodzenie p. Jarboro. Szko-
dzą tem nieno”bawionej talentu ar”
tvefce, na Aidzie bowiem może ona
tvllro zmarnować głos cewój i swoje
zdolności.

Partnerem p. Jarboro był p. Bewal,
Śpiewak ten, obdarzony niewątpliwie
głosem bardzo wartościowym, powi-
nien w tej chwili uczyć się starannie
i usilnie, a nie wvstępować w partjach
tak odpowiedzialnych, jak Radamesa.
Wrsuwanie na scenę p. Bewala jest
jednym więcej dowodem fatalnego
prowadzenia opery przez kierownic"
two dzisiejsze. P. Bewal nie ma nale”
żytego pojęcia o tem, co to jest fraza,
nie wie jak prowadzić głos legato,
piano dla niego nie istnieje, nierzadko
też wynada z tonacji, a gra... vożal się,
Boże! Puścić Bewala jako Radamesa
na scenę, gdzie niedawno jeszcze
śpiewali Dygas, Gruszczyński, a choć”
by Gołebiowski — to doprawdy rzecz
karyśodna, krzywdząca nadto mło-
deo, niewyrobionego w tej chwili,
śpiewaka.

W partjach innych: p. Maj, Amona"
tro, (jako pendant do „etiopskiej księż'
niczki można było nazwać go negu“
sem), potężny w wyglądzie zewnętrz-
nvm, ale mający baryton niedość bo*

plicki?) nadrabiał braki wokalne wy”
krzyknikami zbędnemi; p. Szabrań-
ska, zawsze chłodna Amneris, była
jednak na swo/em miejscu, Rozczula*
iącą miękkie serca stałą się scena, gdy
po ostatniej utracie esa Am-
neris položyla się na schodach, opie-
rając główkę o stopień, jak o koją:
cą 2 poduszkę puchową (gdzie reży-
ser?).

P. Bender dobre czynił wrażenie w
partji arcykapłana; mniej szczęśliwie
prezentował się p. Elman (głos jest,
ale bez wyszkolenia) jako faraon.
Ponieważ „Aidę” gra się obecnie

rzadko (przyczyna: operetka i brak
sił solowych) wystąpiły we wtorek
rysv i skazy na całości, dawniej zmon*
towanej mocno. za rządów
magistrackich wystawiono  „Aidę”

licji wystawę sodalicyjną, pierwszą w
odrodzonej Polsce. Liczne eksponaty uło-
żono grupami, według narodow, i państw,
Wystawa obejmuje m. in. najstarsze wy-
dawnictwa sodalicyjne aż do współcze-
snych włącznie, pisma perjodyczne, fo-
tografje, dyplomy i wykresy rozwoju
ruchu sodalicyjnego. Wystawa ta, żywo
interesująca stery katolickie, jest licznie
zwiedzana.

FREKWENCJA W BIBLJOTEKACH
PUBLICZNYCH

W wypożyczalniach Miejskiej Bibljo-
teki Powszechnej w Warszawie wyczu-
wa się znacznę zwiększenie frekwencji.

| tem, że nie mają one

 

 Liczba czytelników indywidualnych wy. i
nosi 100000, ponadto Bibljoteka w tym |
roku obsługuje około 50 czytelników
zbiorowych, są to przeważnie Świetlice |
Miejskię dla bezrobotnych i t. p. Świet-
lice te skupiają około 2.500 czytelników.
Liczba świetlic w dalszym ciągu wzrasta.
Ponadto z Bibljoteki Publ. korzystają!

na warunkach ulgowych lub bezpłatnych
różne grupy czytelników, jak: słuchacze
Uniwersyt. Powszechn., Urzędnicy Miej-
scy, bezrobotni, czytelnicy popierani  przez Op. Społ.

Liczba czytelników Biblj. Publ. = kaž-

Nowe książki
AKTUALNA PRACA

NAUKOWA

Dr. Czesław Strzeszewski. Znac:enie
prawa zmniejszającej się wydaności w
produkcji rolnej. Wydawnictwo Kasy im.
Mianowskiego, Warszawa, str. 155, zt 4.

Autor zajmuje się oświetleniem praw
rządzących produkcją, zwłaszcza rolni-
czą, wskazując ich wpływ na kształto-
wanie się współczesnych zjawisk ksyzy-
sowych. Niedocenianie znaczenia tych
praw est powodem błędów w postyce

ekonomiczne, które mogą fatalnie za-
ciążyć na całokształcie życia gospodar-
czego. W pierwszej części pracy poda-
ne są obszernie poglądy szeregu szkół
ekonomicznych na prawa wydaj: ości
zmiennej. Autor zwraca uwagę przytem
na wpływ ogólnej koncepcji Flozofczno-
społecznej danej szkoły na ksztaltowa-
nie się tych poglądów.

W dalszym ciąsu pracy autor bada
podstawy filozoficzne teorji praw wydaj-
mości. Wskazuje na konieczność oparcia
się w budowie koncepcyj ekonomicznych
z zakresu produkcji na wynikach badań

przyrodniczych i przeprowadza analog'ę
między ekonomicznem prawem zmnie'-
sza'ącej się wydajności a przyrodn'czem
prawem minimum. W konsekwenc'; tych
rozważań autor wyciąga za'mu'ący wni0-
sek o podwójnem działaniu wytwórczem
każdego czynnika produkcji — pozytyw-
nem i negatywnem.

Po rożważaniach teoretycznych, autor
przechodzi do sformułowania teorji praw
wyda;ności zmiennej, wskazując przy-

charakteru bez-
względnegoi nie ogranicza'ą rozwo'u go-
spodarczego ludzkości, podkreśla zara-
zem wielką doniosłość dla życia ekono- |
micznego ich perjodycznego wysiępo-
wania.

W konsekwencji przesłanek teoretycz-
mych autor wysuwa szereg ważnych
wniosków z zakresu polityki ekonomicz-
nej. Do naiważniejszych należy teoretycz-
ne uzasadnienie protekcjonizmu 4$"spo-
darczego, jako systemu nis wyłacznie |
wychowawczego, lecz stałej polityki eko-
nomicznej państwa.

miast interwencjonizmu w polityce we- |
wnętrznej autor, przestrzega przed 'ed-
nostronnem i zbyt pośpiesznem stymulo-
waniem poszczególnych dziedzin, czy ga-
łęzi życia gospodarczego, gdyż nfoże to
naruszyć harmonijną strukturę tego žy»

cia i załamać równowagę gospodarczą,

 
W zakresie mato- |

 

tak, jak obecnie, zawołanoby głośno
pod adresem dyrektora: do dymisji!
Dziś dzierżawca ma prawo rządzić w
T. Wielkim jak na własnym folwarku.
Widocznie kontrakt na to zezwala...
Swoją drova staje się jasne, dlacze-

йо dyrekcja Opery woli trzymać kry”
tykę muzyczną zdala od swej imprezy.
Ale co na to wszystko p. Dolžycki?
Nazwiskiem swem. drukowarem co-
dzień na afiszach, firmuie to, co się |
dzieje w t. zw. Operze. Przecież to nie |
przedsiębiorca, a muzyk!

W.SZELIGA |

 
dym dniem wzrasta | prawdopodobnie
do końca roku budżetowego wyniesie
ponad pół miljona, podczas gdy w roku
ubiegłym w tym samym czasie było za-
ledwie 170.000 czytelników.

PAMIĄTKI PO SIENKIEWICZU

PP. Henryk Józel Sienkiewicz i Ja-
dwiga z Sienkiewiczów Korniłow, dzieci
znakomitego pisarza, powierzyli opiece
Muzeum Narodowego w Warszawie cen-
ne dowody hołdu i uznania społeczeń-
stwa dla swego ulubionego pisarza. Hoj-
ny dar składa się ze złotego pióra, zło-
tej papierośnicy w formie tomu wyda-
wnictwa jubileuszowego pism oraz
trzech złotych medalów pamiątkowych
wybitych z okazji nadania obywatel-
stwa honorowego m. Lwowa, nagrody
Akademji Umiejętności w Krakcwie i
nagrody Nobla, najwyższego odznacze-
mia na terenie międzynarodowym. Dodać |
należy, iż w ten sposób obydwa medale '
polskich laureatów Nobla, w dziale li- |
teratury znalazły się w posiadaniu Mu- |
zeum Narodowego, bowiem niedawno
wdowa po ś. p. Władysławie Reymoncie
ofiarowała jego medal Nobla.

NA MIJLON ŻOŁNIERZY 12 LEKARZY

Stan sanitarny armji abisyńskiej
przedstawia się fatalnie. W tej chwili |
podobno pełni służbę tylko 12 lekarzy i
to w najokropniejszych warunkach. Abi-
syńczycy naogół nie uznają pomocy le-

 
 

, panie Pomorska i Zacharzewska

W dniu 20 listopada r. b. odbyło się
uroczyście, doręczenie zasłużonemu
działaczówi na polu oświaty Józełato-
wi Andrzejowskiemu nagrody, przy-
znanej mu przez Komitet Fundacj, im.
Stanisława Popowskiego, Nagrody tej
fundacji przeznaczone są dla Polaków
i Polek pracujących na niwie spoiecz-
no - narodowej. Sędziwemu p. An-
drzejowskiemu przyznano nagrodę —
jak opiewa patent — za "ofiarną pracę
kulturalno - oświatową na naszych
kresach na Rusi w okresie niewoli i w
Polsce Odrodzonej, za działalność ca-
łeśo życia, opromienioną wielkiem u-
miłowaniem pracy polskiej, za kry-
ształowość charakteru i serca",
Wracamy do tej uroczystości, zna-

nej już z dzienników, aby zanotować
interesującą okoliczność, że laureat
tej nagrody w odpowiedzi na złozony
mu hołd odpowiedział ze wzruszeniem,
powołując się na naukę Towiańskiego:

 

Żądajcie wszętzie
WYBOROWYCH WÓD”K
„GATUNKOWYCH

SUCHOWOLA
SEWERYNA

KS. CZETWERTYNSKIEGO wię  

„Szedłem przez życie — mówił —
twardym szlakiem, w pracy codziennej
zdobywając środki do ż Na tej
drodze spotkaiem człowieka, który
zdecydował o caiym kierunku wego
życia. Genjuszem ducha czysiego
wzniecił on tlącą w mej duszy iskrę
Bożą, wskazał mi kierunek wia
wtajemniczył mnie w prawdę służenia
Sprawie. Człowiekiem tym byt nie-
śmiertelnej pamięci mąż natchniony, o
duszy czystej jak łza, wzroku widzą-
cym przyszłość Narodu naszego —
Andrzej Towiański".

Nie wszyscy pewno wiedzą, skąi się
bie1ze to echo. Józefat Andrzejowski
jest synem lekarza z Kielc, Antoniego,
uczestnika powstania 1830 r. Był on
towiańczykiem, często bywał w Pary-

   
 

 

 

żu, a potemąw Zurychu, śdy tam za-
mieszkał Towiański. Syna Józełata
(ur. 1849), gdy był jeszcze młocym
chłopcem, zabrał z sobą do Zurychu i
tam sprezentował go Towiańsk,.emu,
Idealizm religijno - patrjotyczny ojca,
głęboko zakorzenił się w duszy mło-
dzieńca i jak widzimy, do dzisiaj w
dawnej formie pozostał prawem testa”
mentu.

86-letni Józefat Andrzejowski jest
chyba jedynym żyjącym dziś w Polsce
człowiekiem, pamięlającym owobę То-
wiańskiego. Życiorys J. Andrze'ow-
skiego podany był obszernie w .Pa-
mięniku Kola Kielozan“ za r. 1929,

   

Z sali koncertowej
iza Pomorska i Stefania Zacharzewska

W sali Konserwatorjum odbył się we wto-

rek, wieczór pieśni w wykonaniu dwóch mło-

dych śpiewaczek, pp. Izy Pomorskiej (so-

pran) i Stefanji Zacharzewskiei (kontralt]. |

Cechą, dodatnio charakteryzującą obie arty-

stki, jest ich poważny stosunek do sztuki

i poczuwie odpowiedzialności wobec podję-

tego zadania, Świadczy o tem zarówno dobór

programu, jak i wybitnie staranne jego wy-

konanie,
W długim szeregu utworów, od klasyków

(Martini, Gluck, Monteverdi, Beethoven)
| począwszy, po przez romantyków, aż do žy-
jących kompozytorów rosyjskich i polskich,

wykazać

ZE ŚWIATA
KRONIKA LITERACKA

Sliandal literacki. — Przykładem zu-
peMiej nieorjentacji zagranicy w naszem
Życiu literackiem może być fakt następu-
„ący: Nakładem Williamsa wyszła z dru-
ku w Berlinie w przekładzie niemieckim
pawieść Janusza Korczaka p. t. „Bankru-
ctwo małego Jacka”, z *.strac ami v. A+
ra. Powszechnie przecież wiadomo że
pod pseudonimem Janusza Korczaka u-
krywa się podrzędny żydowski lirerat
Josek Goldszmit.. Co wobec tego zrobią
Niemcy z nakładem tej żydowskiej por
wieści?

KRONIKA TEATRALNA

Škandal teatralny, — Znakomity śpiewak
rosyjski Szaliapin, miał wystąpić wczoraj
śbścinnie w kopenhaskiej operze w „Fau-
ście" Gounoda, W czasie próby artysta za-
czął okazywać tak wielką zapalczywość,

niepohamowanie i zdenerwowanie, że po-
zostali wykonawcy; którym zachowanie się

Szalapina dokuczyło, postanowili nie brać

udziału w przedstawieniu. Dyrekcja Opery
stanęła po stronie artystów i odwołała

przedstawienie mimo, iż wszystkie bilety

karskiej, a już panicznie obawiają się
wszelkich zabiegów chirurgicznych. Ka-
leka nie ma co robić wśród społeczeń-
stwa abisyńskiego. Stąd nawet grozi
niebezpieczeństwo lekarzom ze strony
operowanęgo, czy też jego krewnych, a
nawet przyjaciół, Dobrze wyekwipowa-
ny i pracujący w pocie czoła jest
dopiero jeden duży szpital polowy, pod
dowództwem lekarza amerykańskiego
Dr. Hockmana, na froncie południowym.
Lecz niż może on obsłużyć masy ran-
nych, którzy przeważnie dostają się w
stanie beznadziejnym do szpitala z fron-
tu, mając do pokonania długą i ciężką
drogę.

ASTROLOGOWIE PRACUJĄ...

Z końcem listopada liczni astrologo-
wie, czynni na dworze królewskim w
Addis - Abeba, stawiali nowe horoskopy
dla Abisynji. Naturalnie, jak zwykle.
nie mogły one inaczej wypaść, jak po-
myślnie. Tym razem jednak odważyli
się stwierdzić, że duża  rozstrzygająca

bitwa nastąpi w grudniu. Rozpocznie się
w jednym z czwartków į trwać będzie

pełnych 4 dni. Zwycięzcami zostaną A-
bisyńczycy, a „król królów”, który oso-
biście weźmie w tej bitwie udział, zdo-
będzie jeszcze większą sławę, jak król
Menelik pod Aduą. Niezwykłem bylo
wrażenie, jakie spowodowały te horo-
skopy wśród mieszkańców  Addis-Abe-
by, oraz ogółu ludności Abisynji, do któ-  

| brzmienia w skali

mogły zarówno swe walory, jak i pewne nie»

dociągnięcia, które w przyszłości znikną zae

pewne.
Rzadko spotykany gatunek głosu (niski

alt) p. Zacharzewskiej uderza piękną peinią

dolnej. W interpretacji

czuć niejakie skrępowanie, ekspresja przeto

nie sięga głębi wyrazu.

Sopran p. Pomorskiej, srebrzyście dźwięcz-

ny, dobrze wyrównany, miłe czyni wraże”

żenie. Braki natomiast widzimy w dykcji,

niedość wyrazistej i często niezrozumiałej.

Na fortepianie towarzyszył prof, L, Ursteinę

mistrz swego zawodu.

KULTURY
były sprzedane, Szalapin tegoż dnia odje-
chał do Paryża.

Vraeciw sankcjom w zakresie sztuki, —

Włoskie Min. Prasy i Propagandy rozesłało

i do stowarzyszeń, nakazując rozwiązanie

i do sowarzyszeń, nakazując rozwiązanie

kontraktów z zagranicznymi artystami oraz

usunięcie z repertuarów teatralnych j kon=

certowych utworów autorów z państw sto-

sujących, sankcje, z pewnemi wyjątkami dla

Francji.

Prasa gdańska © koncercie polskim. —

Prasa gdańska zamieszcza bardzo życzliwa

recenzje o koncercie orkiestry F i | h a r

m o n ji Warszawskiej, Dzienniki pod-

kreślają tradycje przedwojenne oraz wspa-

niałą i zdyscyplinowaną grę tego zespołu o
międzynarodowej sławie. Prasa tutejsza wye
różnią zwłaszcza dyr. Kazimierzą Wiłkomir=

skiego oraz solistkę koncertu Marję Greise-
rową.
Śpiewak polski w Wiedniu. — W wiedeń-

skiej Volks - Operze rozpoczął gościnne wye

stępy znany bas polski Włodzimierz Kacz-
mar. Pierwszy występ odbył się kilka dni
temu w „Fauście” Gounoda. Publiczność į
krytyka przyjęły artystę polskiego bardzo
przychylnie,

z.

JAI ZE CJZ OR OTODCZYT TITTEN

rej dotarła już wieść o treści horosko-
pów. Radość miejscami równała się eks-
tatycznemu wprost obłędowi.

ZBIORY BRACTWA
ŚW. WŁODZIMIERSKIEGO

W 1891 roku zorganizowane zostało
we Włodzimierzu stowarzyszenie pod
nazwą „Bractwo Święto - Włodzimier-
skie”. Bractwo to zamowało się również
gromadzeniem zabytków oraz wykcpa «
lisk W ciągu szeregu lat, Bractwo duszło
do poważnego zbioru zabytków muzeal-
nych i 'uż w r. 1893 było w posiadaniu
cen'.ych zabytków sztuki cerkiewnej z
wieku KV-go; późniejszych. wykopalisk
archeologicznych, starych rękopisów. do-
kumentów historycznych i rzadkich sta-
rych druków. W latach późnie szych zbio
ry Bractwa Święto - Włodzimiersk ego
znaczn.e wzrosły W 1915 r mu>esine
ztuory Bractwa zostały wywiezione z
Włodzimierza w głąb Rosji i już do Wło-
dz mierza nie wróciły. Obecnie s>-awa
rewindykacji tych zbiorów odżva w
zw.ązku z zamierzeniami żarzącu miej-

sk:egu utworzenia we Włodzimierzu mu-

zeum wykopalisk i zabytków, kto vch
specjainie wiele posiada powiat wł dzi -
miersk: Muzeum Włodzimierskie bedzie
się mieścić w starej wieży z XV] w on-
giś dzwonnicy kościoła Dominikanów,
Organizacją muzeum za'ął się Konitet

Społeczny z pos. L. Suchorzewskm ną
czele.



Podarki

gwiazdkowe

oraz zakupy

„ wymienionych

 

 

 

ECZNE I PERF. - KOSM. ;M. KOSINOWA
a Mickiewicza 29.

W. CHARYTONOWICZ  „|-—
Mickiewicza 7.| | kŁODECKI

Zamkowa 17, tel. 928. 

E. KUDREWICZ
Mickiewicza 26, tel 710.

wybór nowości.
R Ceny niskie.

  

E. PAWŁOWICZÓWNA
Ś-to Jańska 8,

Galanterje i gorsety. 

  

„LUDWIK“
Zamkowa 12.

Ceny konkurencyjne WŁADYSŁAW JACEWICZ
Kalwaryjska 11.

 

  WŁAD. NARBUT
Ś-to Jańska 11, tel. 472. ŹRÓDŁO POLSKIE

Wileńska 29.
wł. siostry P. i T, Feldmanówny.

4
 

MARJA WOSKOWICZ
W. Pohulanka 19, tel. 1915.

KAPELUSZE.
 

WŁ. TRUBIŁŁO B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Ludwisarska 12.

 

E. MIESZKOWSKI
Mickiewicza 1.

Specjalność. — Wielki wybór.

 SRBOGOREEKAZPAKIIIE:JSTYTUREWIRE CE TOTT TV RISANV

KILIMY.

ZABAWKI.
—C-——

B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

eS,

W. BORKOWSKI
Mickiewicza 5.

Qzdoby choinkowe.

  

KILIMY oraz wyroby Sztuki Ludowej
na Gwiazdkę w firm. M. CHAMUŁA

ul. Wileńska 25.

KOLEKTURY
LOTERJI PAŃSTWOWEJ,

S. GORZUCHOWSKA

ELEKTROTECHNICZNE
1 RADJOWE ARTYKUŁY.

OGNIWO
Ś-to Jańska 9, tel. 1606.
—

JAN SALASINSKI
Wileńska 25, tel. 1901.

—————©

M. ŻEJMO
Mickiewicza 24, tel. 161.

  

Zamkowa 9.

  

A. WOLANSKA
Mielka 6.

ES PEN ISI KASOS EBIOR
KSIĘGARNIE

  

GEBETHNER WOLFF i S-ka

   

FUTRA. Mickiewicza 7, tel 624.
= Książki dla dzieci od 15 groszy.

PIKIEL WŁODZIMIERZ `
Bezpošredai ааац ее 1355 KAZIMIERZ RUTSKI

Wileńska 38,
Książki na Gwiazdkę.

ŚW. WOJCIECHA
Dominikańska 4, tel. 845,

GALANTERJA
Z

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

kandi S APA S iai

PoL Skł. Galant.
FRANCISZEK FRLICZKA

Zamkowa 9, tel. 646,

  

 

JOZEF ZAWADZKI
ul. Zamkowa 22, tel. 606,

Książki na podarki,

    

S. STANKIEWICZ — Książki na|

Mickiewicza 18.;

Kalohds Žo IBLOCK BRUN S-ka Akc,
"|

 

firmach ch
SPÓŁDZIELNIA i
ZJEDNOCZENI STOLARZE

w WILNIE
Trocka 6.

Własne warsztaty, duży wybór.
Ceny zniżone.

ITSSEKSTRA|
MINERALNE WODY. \

OSMOLOWSKI e
zaul. Kazimierzowski 9.

\
{

E. TROMSZCZYNSKI !
Fabryka: Piwna 7.

Magazyn: Wielka 50.

  

 

i

MLECZARNIE
 

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW

Spółdzi bPre działamiielnia Z pow. udziaiami.

ul. Piłsudskiego 13, tel. 22-22. A

22-79 TNS"

MATERJAŁYPIŚMIENNE

WŁ. BORKOWSKI
Mickiewicza 5.

 

 

M. RODZIEWICZ, |
Wielka 9.

Ozdoby choinkowe. Kalendarze

!

 

w wamy

ELEONORA - R j
Ś-to Jańska Li

| klai i a AI i

NACZYNIA GOSPODARCZE.

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.,
Mickiewicza 18.

   

 

S. H. KULESZA
Zamkowa 3, tel. 1406,

Lyžwy i galanterjastalowa,

ODYNIEC, wł, MALICKA |

 

Wielka 19 — Mickiewicza 6. m00m707222x570724090557071700-57 ^
{

MASZYNY DO PISANIA, :

Mickiewicza 31, tel.315.

!

 

 

M. żEJMO

 

Mickiewicza 24.

SLL AIGKIEMWIS z)

OBUWIE i

  

i

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.,

 

JAN FRLICZKA ję

Wielka 11 > ać SL a kasm a Wielka 13
„Wielka11— Ś-to Jańska 6. inil 8—Wi ‚Dužy wybėr. — Ceny niskie, MEBLE p 3 |
 

ZOFJA JANKOWSKA
„ŹRÓDŁO NOWOŚCI”

 

marze

B. ŁOKUCJEWSKI
Wileńska 23.

LIPIŃSKI J.
Wileńska 36.

Bat — na — Bata Wielka 15.
AMSDOKAISIN a

JUŻ CZAS POMYŚLEĆ

0 ogłoszeniach Świątecznych
Oda do „Dziennika Wileńskiego”nia do gy!

i innych pism przyjmuje da bardzo

dogodnych warunkach

BIURO OGŁOSZEŃ
| STEFANA GRABOWSK:E
w Wilnie, ul.

60
Garbarska 1,

telefon 82. !
|MORKEREGESGZ2:TORWATEETTZOZZEZKCA.

Podarki Gwiazdkowe. Ceny zniżone.

O RALRSSTRSNTENN

wchodzące.   . DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

WILNO, UL. MOSTOWA 1.

Przyjmuje wszelkie roboty w zakres drukarstwa

Ceny bardzo dostępne.

 

rze
CHR ód

OBRY CZNY.

J. IWASZKIEWICZ

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE,—

JULJA GNIADKOWSKA
Ś-to Jańska 11,

świąteczne

w niżej

ścijańskich:
WINNO - KOLONJALNE.

Wileńską 25, STANISŁAW BANEL i S-ka.
Mickiewicza 22, tel. 849.

 

у ST. BIELINSKI
Mickiewicza 26, tel. 1898.

Duży wybór towarów świątecznych.

 

PIETKIEWICZ
: . Mickiewicza 15,

Specjalność artykuływieka:
ое ннн

OWOCARNIA „KONKURENCJA”
Mickiewicza 11

otwarta do godz. 9 wiecz.

 

SUKNA I MATERJAŁY,—-

 

B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

m

BŁAWAT POLSKI
" Wielka 28, tel 1592.

Jedwabie, Wełny, Sukna.
Ceny zniżone.
—

  

PIKIEL WŁODZIMIERZ
Wielka 7, tel. 1155.

DUBICKA i S-ka

  

Wileńska 33.
—

KAROL JANKOWSKI i SYN

Oddział sprzedaży iabr.

Mickiewicza 21, — Niemiecka 22.

eoLPA

MAĆKOWIAK I ROMAŃCZUK
Wielka 47.

Wybór duży. Ceny zniżone,
PRZ,AW

(RUCIŃSKI ROMAN
Wielka 30, tel. 253.

Duży wybór. Ceny zniżone,

UBRANIA DZIECINNE,

B-CIA JABŁKOWS

  

CY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

—

 

„BOBO“
Mickiewicza 29.

Ostatnie nowości. Ceny przystępne,

|iiiсЗеусУНН на та
UBRANIA GOTOWE

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18,

 

 

E. DUTKIEWICZ
©

4

GOLĘBIOWSKI
Trocka 3.

 

 

K. RYMKIEWICZ diec
Mickiewicza 9.

Znane miody od najtańszych cen.

 

D/H. K. WĘCEWICZ
Sklep win, wódek, towarów spoż.
i kolonjalnych. Mickiewicza 7.

 

 

FELIKS ŽEBROWSKI
War. S-ka Mlecz.

Zamikowa 3, tei. 4-90.
Największy wybór prod. wiejskich,

  

A JEDNAK SZYNKI MARKI! .«
„a OBO -, ®

SĄ NAJLEPSZE,
Żądać w solidniejszych

bandlach spożywczych.

 ZRORAUNEACC PRZY:KITICSS
WYROBY MASARSKIE,

  

L. KNAPIK
Wileńska 27, tel 1527.

Wybór duży. Ceny zniżone.
 

E. KNAPIK
Mickiewicza 30, tel. 1949.

Wybór duży, — Ceny zniżone,

 

M. ŻYTKIEWICZ
Mickiewicza 22, tel. 1514,

GUI ADRLWCOZOT"TOMORAÓNOTOW ZYBYZPILITWAK DASIEMSCZŃ©

WINA OWOCOWE.
  

W. OSMOŁOWSKI
Żądać w sklepach winno-spożywcz.

BKZAPOWIEDZADAK a A
ZAKŁADY KRAWIECKIE
 

(W. DOWGIAŁŁO
Ś-to Jańska 6, tel, 2235.

Poleca stroje balowe i wizytowe.
——

MICHAŁ PIECH i SYN
Zamkowa 10, tel. 10-04.

МПВНЕВЫСИЕРИЧНОВОМО YR STA AUDINIAI STT

ZEGARMISTRZE,

 

  

| WACŁAW ANDRUKOWICZ

Mickiewicza 7.;
Zamkowa 10.

istnieje od 1840 r.

 

'W. E. SZUMAŃSCY
Mickiewicza 1.

WĘGIEL.
  

CENTROOPAŁ Sp. z o. o.
Zamkowa 18, tel. 1790.

Składy i bocznica Parkowa tel. 2240.

  

SYNDYKAT ROLNICZY
Zawalna 9, tel. 323.

REKLAMA W. „DZIENNIKU
WILEŃSKIM" JEST ŹRÓDŁEM

POWODZENIA.

O. MATKIEWICZ ;
daw. Gorzuchowski.

Zamkowa 9.
Wielki wybór zegarków od 5 zł.,

 

SPORT.

ŁYŻWY, NARTY, SANKI
KOSTJUMY SPORTOWE

BUTY

  „МЕН° УЛа ао V
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„o spółdzielniach z kodeksem handlo-
"wym, prawem upadłościowem i o po-

„ waniem projektu nowej ustawy o zpół-

„Rady Spółdzielczej, i materjałów, ze-

« komisję.. Tembardziej nie wiemy, w ja-

> będzie do Sejmu.

_ ehodzio uzgodnienie ustawy ospół-

(przyjaznego względem niego nastawienia. Wręcz

4rzeli z nieukrywanem zdumieniem na Denny'ego.

"ki na korytarzu i pukanie. Ostrożnie uchylił drzwi,

ZACISKANIE PĘTLI
dzielniach z nowym kodeksem handlo-
wym, z nowym prawem upadłościo-
wem i prawemo postępowaniu układo-
wem — zmiany są pożądane i będą
mniej: lub więcej trafne.

P.A.T. donosi: „Naskutek silnie od-
czuwanej w ruchu spółdzielczym po-
trzeby uzgodnienia przepisów ustawy

stępowaniu układowem, Państwowa
Rada Spółdzielcza w początku bież.
toku rozpoczęła pracę nad przyżoto-

Zdaje się

dzielniach. Na podstawie wytycznych,
ustalonych przez komisję prawniczą

branych przez biuro Rady Spółdziel-
czej,opracowano projekt nowej ustawy
9 spółdzielniach, w którym skodytiko-
wano spółdzielcze przepisy organiza-
cyjne i gospodarcze z nowemi polskie-
mi przepisami prawa handlowego i u-
padłościowego. Projekt powyższy
rzesłano do zaopinjowania wszyst-
im spółdzielczym związkom rewizyj-

nym-oraz wybitniejįszym znawcom te-
orii i praktyki spėldzielczej.

W. wyniku dyskusji, przeprowačzo-
nej nad projektem ustawy w związku
z nadesłanemi opinjami, państwowa
Rada Spółdzielcza na posiedzeniu w
dniach 2—3 grudnia r. b. powierzyła
przepracowanie projektu komisji pra-
wniczej w składzie rozszerzonym, po-
wołując do komisji czołowych przed-
stawicieli związków rewizyjnych i cen-
tral gospodarczych z pp.: sędzią dr.
A. Wolterem (autorem projeku), dr
WŁ. Seydlitzem, dr. M. Rapackim, i
sen. inż. Pawlikowskim na czele.

Komisja ta, pod przewodnictwem
prezesa Rady Spółdzielczej K. Pomi-
jalskiego, wczasie długotrwałych o-
brad, przeprowadzonych w ciągu ub
tygodnia, poddała projekt ustawy
szczegółowej analizie, dokonała w nim
wiełu poprawek merytorycznych i u-
staliła ostateczną redakcję projektu
nowej ustawy o spółdzielniach, który
po uzgodnieniu w łonie właściwych
czynników rządowych, według zapo-

wiedzi p, wicepremjera E. Kwiatkow-
skiego w exposć sejmowem, ma wejść

w najbliższym czasie pod obrady izb
ustawodawczych“,

Tyle P. A. T.
Nie znamy treści poprawek, doko-

nanych w pierwotnym projekcie przez

mieślniczych,

wadzenie w

sny rachunek

m oraz ek:
Mio wyra

nosi 15 tys. z

chomość

kiem sformułowaniu projekt wniesiony

"Zgóry powiedzieć musimy, że ofle

 

BEZSENNOŚĆ
wyniszcza orzanizm

a powstaje często wskutek zaburzeń ukła-
du nerwowego. Zioła Magistra Wolskiego
„Pasiverosa zawierają roślinę o własno-

Passiflorę (Kwiatštiach uspakajającyc! у A ё

MakiPańskiej).Lażodza one za seni o rok 1935 mo=deticy- ma R noszącej 4,350

systemu nerwowego (nerwi em, ograniczonym do sumy : A м

i: zawroty. 2. soióć? nd oli), nw ir., że natomiast budżet zwyczajny| nien iełących wydatków i Likwidacji

sprowadzają krzepiący, naturalny sen i| na rok 1936 zostanie zamknięty nie-| deficytu.

atosują się w cierpieniach czynnościo-
układu nerwowego 7е względu na

niu działaladliwych wpływów ubocznych) mogą być
na rok prstosowane bez obawy przyzwyczajen'a,

rs wszystkich bez różnicy wieku. Zio-
a ze znak. ochr. „Pasiverosa“ do „aby- dalszym
cia w aplekach ss skladach aptecznych
drogeriach). wórnia Magister E.
WA Warszawa, Złota 14 "Li  

uleśną tak bardzo doktrynerskie i ruch
spółdzieczy krępujące normy, jak ró-
wność głosów bez względu na n:eró-
wność odpowiedzialności majątkowej,
jak ograniczenie dywidendy, jak nie-
podzielność majątku stanowiącego do-
„robek spółdzielni.

Ponadto zaś wiadomo nam, iż w

Celem Spółki jest organizowanie i pro-
Polsce i zagranicą zarówno

na rachunek osób trzecich, jak i na wła-

zakresie: 1) sprzedaży na rynku krajo-

opatrywanie zakł:
we wszelkie surowce, półfabrykaty, ma-
terjały i środki pomocnicze, maszyny i u-
rządzenia. ris zakladowy Spėlki wy-

Sól postanawiają podwyzozyć kapitałice postanawia: О/

ир‘г':‹іо‘:п do 100 tys. DJs
Nie zamierzamy w tej chwili za-

trzymywać się dłużej nad tą wiadomo-
ścią. Napierwszy rzut myśli nasuwa
się tu uwaga: :

Ubezpieczenie od ognia
Zniżka składek o 15 i 20 proc.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza-
jemnych obniżył składki w przymuso-
wem ubezpieczeniu nieruchomości od
ognia o 20 proc. dla woj. wschodnich, a
dla woj. pozostałych o 15 proc.

Przeciętna składka na jedną nieru-

wiejską,
8,10 zł. wyniesie pó 15 proc. obniżce 6,9

zł, rata półroczna zaś 3,5 zł. Na zie-

miach wschodnich — wobec obniżki 20

Rezerwy dewalua
na finansowanie „nakrącania” konjunkturv

Z Brukseli podają: odał następujące liczby: 2.304 mili. @.
yno zebraniemsię Sęólorch wydatków, w czem 1.82 miij.

Izb premjerAW van Zeeland wygło-
sił expose, w którym scharakteryzował
sytuację gospodarczą i finansową Bel-

= enie oświadczył, że budżet zwy-

W związku z

znaczną nadwyżką,
Eras niektórych uló. ‚

swe łagodne działanie iais szko-| ten rezultat premjer przypisuje ožywie-

tej działalności o okrągło 25 proc. \
cią*1 premjer zaznaczyl, že

dalsze oszczędności, zwłaszcza w dże-

cie wojskowym,są .
Przechodząc skolei do omėwienia bu-

553 @е nadzwyczajnego p. van Zeeland

skarbu podlegali
jednak, że zmianom nie

nowie

ków Rewizyjnych?

trali Н
. 2 o, о., zorganizo-

Rze-

działalności handlowej w

rtu na rynki zagraniczne
w rzemieślniczych, 2) za-
adów rzemieślniczych

do działania.

i jest podzielony na 30 u-
iorący udział w

 zrobić?

mil.

wynosząca obecnie

okazji premier po

która pozwoli na
Pomyšlay

i gospodarczej, przyczem możliwa. Zaznaczyć
przewiduje ię wzrost

tu rządu z parlamentem.

niemożliwe,  

pierwotnym projekcie przygotowano
dalsze zacieśnienie pętli biurokratycz-
nej na szyi spółdzielczości. Prorektu-
je się, by zatwierdzeniu ministerstwa

nietylko rewidenci,
lecz i członkowie zarządów nie wyłą-
czając zarządu głównego, nie wyłą-
czając prezesa zarządu głównego
Musimy w tej sytuacji zapytać: pa-

biurokraci od spółdzielczości!
czy nie lepiej wprowadzić poprostu
nominacje w całej organizacji Związ-

Jak iść — to już na całego.

 

Czy nie zawiele naraz?
Wielkie zamierzenia I mizerne środki

P.A.T; donosi:
/W tych dniach odbyło się w Warsza-

wie konstytuujące zebranie
dlowej Rzemiosła
wanej przy poparciu Związku Iz

15 tys. kapitału zakładowego w ze-
stawieniu z wielkiemi zadaniami, ja-
kie spółka sobie stawia, z eksportem
zagranicznym, z zaopatrywaniem rze-
miosła w surowce i t. d. — to suma
śmiesznie, niepoważnie mała. Nie wy-
starczyłaby nawet na założenie zwy-
czajnego handlu skór szewckich.

Ma się wrażenie, iż więcej tu roz-
machu w planach i huku, niż przemy-
ślenia programu i środków realnych

Poza tem pomieszanie w jednej
spółce takich zadań, jak zaopatrywa-
nie różnorodnych zakładów rzemieśl- Pr
niczych w surowce, materjały, narzę-
dzia i t. d., jest objęciem zbyt wielu
rzeczy i nasuwa stanowczą wątpli-
wość, czy nie za wiele naraz chce się

proc. — składka zmniejszy się jeszcze w
większym stopniu. Ogólna suma ubezpie-
czonych . nieruchomości wynosi ok. 3,9

Niezależnie od powyższego Zakład
prowadzi akcję umorzeniową, rozłożoną
na lat 3, przeznaczaąc na ten ces 32

milj. zł.Akcja ta obejmue składa: za-
ległe do 1933 r. włącznie.

cyjne w Belgii

ir., przeznaczonych na realizację progra
mu wielkich robótE licznych, Frzy tej

o sumy, niezbędne do czy-

W odpowiedzi na żądania socjalistów
premier oświadczy że podwyżka vłat 5
proc, poczynając od 1 stycznia, jest nie-

2 naležy, že problem

ten stwarza niebezpieczeństwo

Na zakończenie p. van Zeeland zako-
mun:kował o przygotowaniu trzech no-

wych reform: reformę administracji re-

orżanizację organizacyj zawodowych о-

raz przebudowę przemysiu.

dlaczego wstrzymano w

Z Waszyngtonu donoszą: "

W. nieobecności sekretarza Skarbu
Mongenthau, który jednak jest z, in-

formowany o sytuacji, urzędnicy Skarbu
amerykańskiego odmawiają jakichkol-

wiek wyjaśnień i komentarzy na temat

położenia na lond' rynku srebra.

PAT. Wdn.11 b. m. odbyłosię
st oni z:sgBalis 7 =

spodarstwa Krajowego, poświęcone .dy-
skusji nad ASbs kosztów han-
dlowych Banku na r. 1936,
We wszystkich grupach wydatków, a

więc zarówno personalnych, jak i. rze-
czowych, rada uchwaliła wnrowadzić
szereg oszczędnoci, zarroponowanych
przez komisję Rady, złożoną z pp.: wi-

  

Archiwum morskie
w. Gdyni

Byreklor ааоа_Ва© п у
Borowik wraz z docentem dr. Winidem
przystąnili do utworzenia w Gdyni go-
spodarcześo archiwum morskieóo sfo-
sownie do decvzji Instytutu Bałtyckie-
go w tej snrawie.
Archiwum zóromadzi materiały, odno-

szące się do nasześo handlu morskiedo,
pracy naszej żeńlw*i morskiej oraz in.
nych państw bałfyckich. Pozatem be-
dzie to placówka badawczo naukowa,
prowadząca studia nad zasadnien'ami,
zw'azanemi z handlem morskim.

archiwym stworzona bedzie bi-
bljoteka, zawierająca dzieła z dziedziny
handlui żeślugi morskiej.

Wzrost wkładów
w K.K.0. Warszawy

Przyrost w listopadzie 1935 r. wkła-
dów oszczędnościowych w K.K.OQ. miasta
stoł. Warszawy wyniósł zł. 1.507,095.57,
podnosząc stan kladów na 30,1X.1935
r. do sumy zł. 76.002 859.25.
Nowych książeczek oszczednościowych

przybyło w tym okresie 1057, wskutek
czego liczba czynnych księżeczek wzro-
sła na 30.XI r. b. do 84.513.

Biuletyn jarmarku
nasiennego

 

W dniach 28, 29 1 30 listopada r. b.
odbył się w Warszawie XIII doroczny о-
gólno - polski Jarmark Nasienny,
Na Jarmarku ustalono ceny jarmarczne

nasion roślin parzrwnych. kwiatowych,
pastewnych, okopowych, gospod skich,
przemysłowych. leśnych. drzew  liścia-
stych i iglastych. :
- Sprawozdanie z Jarmarku oraz ceny
jarmarczne zostały podane w „Biuletynie
Jarmarku Nasienneśo Nr. 2",
Obydwa „Biuletyny”, zarówno Nr.1

przed'armarczny, jak i Nr. 2 pojarmarcz-
ny nabywa* można w biurze Komitetu

Jarmarku Nasiennego przy ul. Koperni-
ka 30—IV p. (tel, 259-90) w cenie po 1

eślił, że z. owej zł, za egz. lub listownie, nadsyłając opła-
sumy rezerwy dewaluacyjnej, osiążnięte,
rzy przeliczaniu zapasu ziota po nowym

tę znaczkami pocztowemi,

j. ir, Za-
Poprawa sytuacji
gospodarczej Węgier

Komitet Finansowy Ligi Narodów w
Genewie zajmował się w dn. 11 b. m. wę-
gierskiemi problemami gospodarczemi, 0-
pieraiąc sie na raporcie swego przedsta-
wiciela na Węgrzech oraz sprawozdaniu
węgierskieśo ministra Finansów. Ustalo-
no, że ujawniająca się iuž od pewnego
czasu poprawa w produkcji i handlu za-
zagranicznym zdaje się być stosunkowo
trwałą.

onilik- 
.)В 4

G. O. BAXTER

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

W przedpokoju hotelowym natknął się na Hit-

chins'a, ogromnego handlarza bydłem o cze”wonej
twarzy, Hitchins nie zd.adził żadnym ruchem nie-

przeciwnie. Gapił się na niego oczami pełnem; po-

dziwu. Po chwili obrócił się i szepnął coś sąsiado-

wi. Sąsiad też zaczął się gapić i w mgnieniu oka

wszyscy znajdujący się w pokoju mężczyźni pa-

Nie było wątpliwości: Rudy wywiązał się już

ze swego zadania i zrobił z niego bohatera. Zresztą,

dla mieszkańców tego miasta, wystarczyło wiedzieć,

że ktoś wyzywa „Małego” na pojedynek, żeby uwa-

żać go za niezwykłe zjawidko.

Si Denny od dziesięciu zaledwie minutznado-.

wał się w swoim pokoju, gdy posłyszał szybkie кго-

ziewając się trochę, że zetknie się na progu

= Małym. Był to jednak tylko szeryf.

Dyszał w pośpiechu.
/ — Nie miałem pojęcia, o co panu chod:i —

mówi! szybko — Naturalnie, gdybym się był domy-

Gli, że pan się dlatego pyta... Oczywiście, ja nie

powinienem nic wiedzieć o tem, że pan ma zamiór 
© zakłócićspokój publiczny, walcząc z „Małym”. Ale
“mie-mogę się powstrzymać i muszę panupowiejzięć, i

'dsk' bardzo podziwiam pańską odwagę. Jeżeli się +

panu nie uda, poniosę koszta pańskiegopogrzebu!

Dziwaczna ta przemowa bynajmniej nie uspoko-

iła Denny'ego.
— Niech mi pan wytłumaczy — głos Denny'ego

si ostro — dlaczego wszyscy nienawidzą „Ма-
ego"

— Adlaczego panma się z nim na pieńku?
| — Ja, to co innego. Ale większość z was nie

zna go nawet i nie wie jak on wygląda.
— Właśnie dlatego. Wogóle ludzie nie lubią

rzeczy, których nie mogą zrozumieć, ` ;
— Može byč. Ile „Maly“ ma lat, jak pan my-

śli? - :
— Nie wiem. Može dwadziešcia. Može dwadzie-

ścia pięć.
Był to właśnie wiek wymagany przez Józefa

Simona; rozgrzało się serce Denny ego.
Na tę stawkę stawiał życie, ale czuł, że jeżeli

mu się uda, zadowoli w pełni Simona,
Położył się spać a w snach jego pełno Łyło

strasznych bitew, strzelb, skierowanych prosto w

pierś, wyzwań do pojedynków. Obudził go chsrak-
terystyczny trzask zapalonej zapałki, Usiaal na

łóżku: ktoś zapalał jego lampę, nakładał klosz.

W pokoju zrobiło się jasno. Denny złapał za re-

wolwer, który przed zaśnięciem położył obok siebie,

rewolwer wydał mu się dziwnie łekki. W chwili gdy

go trzymał w ręku, z za lampy wysunęła się postać

z portretu.
Człowiek identycznie podobny do obrzzu wy-

"szedł z ram i stał teraz przed nim. Szczupla, pięk-

na twarz, śmiałe oczy, wąska energiczna «olna

szczęka, wszystko było takie same, Istniała tylko

jedna drobna różnica, mężczyzna na portrecie miał

na policzku pod prawem okiem drobne znamię, ja-

kiś znak rodzinny — tego się jednak nie można było

spodziewać.  

— Rewolwer jest pusty — powiedział Mały
wskazując na podłogę.
— Si Denny zobaczył leżących sześć naboi:

tem się tłomaczyła lekkość rewolweru.
—Sądziłem, że lepiej będzie trochę przeatem

pogadać — mówił Mały. : )
GE Nie wiedziałem, że pan w ten sposób zare-

aguje. Si
— Żle pana poinformowano — mówił Mały

obojętnym głosem. — Zanim kogoś zabiję lubię
wiedzieć kim on jest. я BAM

— To pan, ma zamiar mnie zabić?
— Naturalnie i to zanim się zrobi jasno. Ale

nie potrzebujemy się śpieszyć. :
— Sądziłem, że pan woli preparować kandyda-

tów do szpitala niż do grobu. ` о

—Rzeczywiście. zabić kogoś, to rzecz poważ-

na — odparł Mały. — Zwykle nie mógę sob.e na

to pozwolić. Jeżeli się zabije kogóś w otwartej

walce rewolwerem, duch jego często wraca na zie-

mię i skolei zabija za pomocą sznura. Staram się

nigdy o tem nie zapominać.
Mówił wolno, ironicznie i nie spuszczał z Den:

ny'ego dziwnego, pozbawionego ludzkiego wyrazu

wzroku. Denny czuł, że mu się zimno robi.

‚ — А г panem nic nie ryzykuję — ciągnął

dalej Mały.
—Bardzo mi przyjemnie — odparł Denny —'

A skąd pan wie, że jestem inny, niż reszta ludzi?

Mały uśmiechnął się złowrogo, błysnęły „ęby i

oczy.
1 To bardzo łatwo. Pan ty przyjechał i za”

czął opowiadać, że chce się bić ze mną. To rėwi

"42.50; Rzepik letni 42.00 —
az letni

nia:

Nr.

zakupy srebra
Stanach Zjednoczonych ?

Jak wiadomo, Stany Zjednoczone od po-
niedziałku wstrzymały zakupy srebra

w Londynie, co wywołuje szalone za-

mieszanie na rynku tego metalu. Urzęd-

nicy Skarbu stoją na stanowisku, że ja-

kiekolwiek komentowanie wytworzonej

sytuacji odsłoniłoby intencje St. Zjedn.,

czego pragnie się uniknąć, ‹

Zmiany w Banku Gosp. Kr.
'ceministrów Wł. Korsaka, dr. E, Piee

strzyūskiego i inż. Piaseckiego, | В

‹ Р.А.Т., z.ktėrej czerpiemy imiormacje

owyższe nie podaje, jak daleko sięgają

e oszczędności, ile wynoszą absolutnie

i procentowo.
 р

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 12-go grudnia

— DEWIZY

Belgja 89.20 (sprzedaż 89.38, pa

89.02); Holandja 359.00 (sprzedaż 339 12

kupno 35828]; Londyn 26.12 (5р 22-

daż 26.19, kupno. 20.03); Nowy Jork

529 i trzy. czwarte (sprzedaż 5.31, kup-

no 5.28 i pół), Nowy Jork. (kabe.]
5.29 i siedem ósmych (sprzedaż 531 i

jedna ósma, kupno 5.28 i pięć ósmych);

„Oslo 13115 (sprzedaż 13143, kupno

130.82); Paryż 3501 aa 35.18,

kupno 34.94); Praga 2193 (sprzedaż

22.02. kupno 21.94; Szwaicarja17190

po 172.24, kupno 17156); Sztok-

1olm 134,65. (sprzedaż 134.98, kupno

134,32): Berlin 213,45 (sprzedaż 213.93,

kupno 21292); Madryt 12,60 (sprzedaż
12,15, kupno 42,45).

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 40,00 — 40.25;

1 proc. poż. slabilizacyjna 6388 —

64,13 — 6400, (odcinki po 500 doł.)

64,50 — 64,75 (w pd: 4 proc. państw,

poż. premjowa dolarowa 52,90 — 53,00;

5 proc. konwersyjna 6400; 6 proc. poż.

dolarowa 79,25 — 79,50 (w proc.); 8

„proc. L. Z.Banku gosp. kraj. 94,00 (w

proc.); 8 proc, oblig. Banku gosp. kraj.

94,00 (w proc.); 7 proc, Ł, Z, Banku

gosp. kraj. 83,25; 7 proc, obliś, Banku

gosp. kraj. 83,25; 8:proc, L. „ Banku

rolnego 94.00; 7 proc. L, Z, Banku rol-

nego 83,25; 4 i pół proc. L. Z, ziemskie

46.00 — 47,25; 5 proc. L. Z. Warszawy

„(1933 r.) 54,00 — 54 88; 5 proc. L. Z. Lo-
zi: (1933 r.) 50.00; 5 proc, m, Radomia

1933. r.) 38.50; 5 proc. L. Ż. Kalisza

1933 r.) 31 75,

й AKCJE
Bank Polski 96.00; Warsz. Tow. Fabr.

Cukru 33,50. — 33.00; Lilpop 7.50; O-

strowiec 19,25 — 19,00; Starachowice
31,00. O

P wotódrwinnał większe niż średnie,

tendencja dla dewiz niejednolita. Ban-

knoty dolarowe w obrotach prywainych

530 i trży czwarte; rubel złoty 478 i pół

dolar złoty 8.99i pół; gram czystego

złota 5.9244. W obrotach prywatnych

marki niem. nknoty) 13400 — 13500;

funty ang. (banknoty) 26.12. Dla poży*

czek państwowych i listów „zastawnych

tendencja przeważnie mocniejsza; dla

akcji przeważnie utrzymana Pożyczki

dol. w obrotach prywatnych; 8 proc. prž.

z r. 1925 (Dillonowska) 9350 — 9323

(w proc]; 7 proc. poź, %% :ka 7275 (w

proc.); 7 proc. poż. m, Warszawy (Magie

strat) 71,00 (w proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 12-go grudnia

Pszenica czerw.jara szk!. 7/5 gl. — —

—— ©; Pszenica jednolita 753 gl 14,25

— 19.75; Pszenica zbierana 742 gl. 1845

— 19.25. я в

Žyto I standart 700 gl. 12.75 — 13.00;

Żyto II standart 637 gi. 12.50 — 12.75;

Owies I st. EA 497 g L 14 25—

14.75; Owies A I st, (lekko zadesz.) 516

gl. 14.75—15.00; Owies LI! stan, (zadesz.

538 gl. 14,50 — 15.00; Jęczmień bi >war=

niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 674 —

673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 śl.

13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 śl. 1350—

13.75; Groch polny 20.00—21.00; Groch

Vietoria 31.00 — 34.00; Wyka 20.00 —

21.00; Pełuszka 22.00 — 23,00; Seradela

piwo czyszczona 20,00 — 21.00;

ubin niebieski 8.75 — 8.50; Lu-

bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwowy

42.50 — 43.50; Rzepik dona 415u —
00; Rze-

41:50 — 4250; Šiemie
|lniane. bassis ‹ 90 procentowe 32.

.— 33.50; Koniczyna czerw. sur. b+2 gr.

kanianki 90.00 — 100.00; Koniczyna

czerw ba san. > czyst 97 pro: 12t (0—
130.00; Kagiczyna biała surowa 60:00 —

70.00: Komrzyna biała bez kan 0 czvst.

.97 proc 80.00 — %.00. Mak niebieski

670069.00: Ziem ad 4.25—475, Maka

„pszenna gat I — A 0 — 20 proc 300—

'33,00; Mąka pszenna gat. | — B © —

45 proc. 29.066 — 31 00; 1-С 0 — 55 pro

2700—2900; 1 — В 0 —60 proc

25.00—2700; 1-Е 0 — 53 proc Mu —

2500; II-B 20 — 65 proc 23.00 — 25 00;

[LD 45 — 65 proc 22.00 — 2300,. I-E
55—65 proc 22,0 — 23.00. II G 60 65

proc. 2100—22.00. Maka żvtma wvcą-

owa* 0-30 20.00—2100; Mąka z:tnia

gat. |-45 2000 — 2100: Mąka żyt tat.

0.55 proc. 19.00 — 2000; I gat 0:65 «'oe.

20.50 — 21 50 ;ll gat 1500 — 160V,ra-

zowa 1500 — 1600; pošledma — — —

= — —; Otrębv pszenne grube przem.

stand 1050 — 1100. otrebv pszeune
średnie przem stand 956 — 1014 Q-

trebv oszenne mialkie 950 — 1000 о-

tręby żytnie 8.25 — 875; Kuchv 'nia*
ne 1550 — 16.00; Kuchy. rzepakowe samo za siebie. Zresztą pan jest złoczyńcą. Juk ja

pana zabiję, a oni pane znajdą, to się tylko usieszą, |

że nastał pański koniec : ; j

JC. dn)

1250 = -1400; Kuchv „słoneczn xewe
m mm maj Śruta sojowa 45 proc.
2230 — 23300 c
Ogólny abró* 1937 tom. w tem żyta

"388 toż. Usposóbienie spokojne: «|.  



“ Medale ztote, srebrne, bronzowe

Nagrody w salonie jubileuszowym Zaihety
Laureatem Warszawy-Konstanty Wróblewski

Sąd konkursowy salonu jubileuszowe-
go warszawskiej Zachęty przyznał nastę-
pu,ące nagrody i odznaczenia:
Dyplomy honorowe za całokształt dzia-

łalności artystycznej otrzymali: Adam
Bunsch (Bielsko), Tadeusz Ciešlewski

(Warszawa), Stanisław Gałek (Zakopa-
ne), Stefan Norblin, Jan Rudnicki, Adam
Styka i Tadeusz Styka,
Medale złote otrzymali: Weiss Woj-

ciech (Kraków) za obraz olejny „Rekla-

ma”, Karny Alfons za rzeźbę „Emil Go-
dlewski”.

Medale srebrne: Zofja Albinowska-
Minkiewiczowa (Lwów) za obr. ol. „Sta-
ra porcelana”, Anna Berent za obr. ol.
„Portret panny E. K.“, Stanisław Czaj-
kowski za obr. ol, „Cisza”, Stefan Do-
maradzki za obr. ol. „Wczesną wiosną”,
Alekrander Jakimczuk (Poczajów) za
obr. ol. „Jarmark wołyński”, Wilhelm
Ossecki za obr. ol. „Motyw z Wilanowa”,
Jan Raszka (Kraków) za rzeźbę „Chro-
bry”, Helena Teodorowicz - Karpowska
za obr. ol. „Akt“, Franciszek Joachim
Radziszewski za artystyczne oprawy ksią-

żek.
Medale bronzowe — Kazimiera Dą-

browska za minjatury „Portrety marszał-
ka Piłsudskiego”, Magdalena Gross za
rzeźbę „Żubr”, Franciszek Habdas za
rzeźbę „Portret”, Zdzisław Kraśnik za a-
kwarelę „Młyn”, Marjan Mokwa (Sopo-
ty) za obr. ol. „Polska na Morzu”, Stani-
sław Pękalski za obr. ol. „Portret prof.
S. K.", Michał Rouba (Wilno), za obr. ol.

„Jesienne mgły”, Paweł Steller (Katowi-

ce), za drzeworyt „Matka ślązaczka”.
Zaszczytne wyróżnienia otrzymali; Bo-

Jesław Lewański (Bydgoszcz) za obr. ol.
„Wesele“, Aga Mazarski za obr. ol. „Ko-
Xietka z Martyniki”, Jerzy Mazurczyk za
rzeźbe „Głowa pani M, Z.”, Włodzimierz
ra obr. ol. „Cisza morska”, Piotr Tadeusz

Pietrzykowski za emalję „Kazanie św.

Antoniego do ryb". Marja Rogowska za
akwarelę „Piknik”, Czesław Skawiński
'fZakopąne) za obr. ol, „Portret inż: Ba-

Tera”, Karol Tchorek za rzeźbę „Sen”,
Aleksander Torpiłowski za obraz olejny
„Chryzantemy”, Jan Wiśniewski za obr.
"ol. „Dynie”, Zdzisław Zaczyński za akwa-
zelę „Krzemieniec”, Borys Zinserling za
akwarelę „Sala balowa w gmachu m-stwa
sprawiedliwości”, Stefan Žechowski (Kra-
ków) za rysunek „Ciężary życia".
Nagrody pieniężne otrzymali: Nagrodę

m. st. Warszawy — Konstanty Wróblew-

ski za obr. ol. „Kościół św. Bonifacego”,

grodę im. Leokadi Łempickiej dla ar-
tystek malarek — Molly Bukowska za a-
kwarelę „Portret syna”; nagrody równo-
rzędne im, Marji Lenckiej — Kazimierz

Lasocki za obraz ol. „Brzeg jeziora” i
Włażysław Szyndler za rzežbę „Woj-
ciech Górski', wreszcie nagrodę bezi-
mienną — Bronisław Kopczyński za cykl
akwarel „Kasztelanka nad Wisłą”,

Sąd konkursowy stanowili: art. mal.
Aleksander Augustynowicz, prezes Tow.
Zachęty Stanisław Brzeziński, gen, Cze-
sław Jarnuszkiewicz, art. rzeźb, Antoni
Madeyski, jako przedstawiciele T-wa Za-
chęty, artyści malarze Edward Okuń, Fe-

liks Słupski i Teodor Ziomek wybrani do| dowskiego.

 

 

Nadchodzą Święta!

Pamietajcie © hezroboinych

narodowcach !

da. m ааы

Z powodu powtarzających się incyden-

tów na Uniwersytecie podczas wykładów

na wydziałach: humanistycznym i mate-

sądu konkursowego przez zebranie arty- | matyczno < przyrodniczym, odbyły się

stów, wystawiających na Salonie Jubile-

uszowym „oraz delegaci ofiarodawców do

przyznania swych nagród, przyczem dzie-

ła wyżej wymienionych artystów, jako
członków sądu konkursowego, były wy-

stawione poza konkursem,

W dniu 15 grudnia b. r. o godz. 10

rano w lokalu Związku odbędzie się

zebranie Zarządu Głównego Związku
Dodać należy, że sąd konkursowy, ma-| Iekarzy, na ktėrem zostanie zdane

jąc na względzie wysoko wartościowe
dzieła artystów, posiadających już dy-
plom honorowy T-wa Zachęty potwier-
dzili dyplomy honorowe zasłużonych ar-
tystów jubilatów Leona Wyczółkowskie-
go Wojciecha Kossaka, Apolonjusza Kę-

dzierskiego i Stanisława Romana Lewan- Ubezpieczalnia Społeczna w Warsza-

wie zamierza wprowadzić z dniem 1

stycznia 1936 r. zryczałtowanie wyna-

grodzeń pracowników fizycznych, jak:

woźnych, posługaczek i t. d. Zryczalto-

wanie to byłaby wyjęciem te' kategorji

spod przepisów niedawnowprowadzonej

nowe pragmatyki dla pracowników U-

bezpieczalni Społecznej. \

  
Niedoszły zamach w szpitalu |

Śledztwo wyjaśniło szczegóły
W sprawie niezwykłego zajścia, jakie

wydarzyło się przed kilku dniami w pa-

wilonie I szpitala Dz. Jezus, podczas któ-

rego jakaś dama w żałobie usiłowała za-

strzelić z rewolwery 25-letniego Zdzisła-

wa Guzowskiego, ślusarza (Iwicka 43) —

śledztwo policyjne wykryło szereg cie-

kawych szczegółów. Tajemniczą damą o-

kazała się 25-letnia Wiktorja Kubiszowa

(Janowska 6, Sielce), która przed pół ro-

kiem owdowiała. Po śmierci męża, sier-

żantą sztabowego. wdowa. wraz z sze-

ścioletnim synkiem, zmuszona była usu-

nąć sę z zajmowanego mieszkania z te-

renu koszar przy ul. 29 Listopada. Dzię-

ki usilnym zabiegom i staraniom, Kubi-

szew. umieściła syna w zakładz'e dla

sierot, utrzymywanym przez gminę ewan-

gelicko - reformowaną. Kubiszowa zna!a

jeszcze z czasów panieńskich żonę Gu-

zowskiego, wobec czego za jej i męża

"zgodą, ulokowała część swych rzeczy w

mieszkaniu małż. Guzowskich (Iwicka

43), resztę zaś — mieszkaniu brala Gu-

zowskiego w Wilanowie.

lymczasem Guzowski, korzystając z

tować, Wówczas to chory przy pomocy

innych chorych, zdołał obezwładnić Kubi-

szową i odebrać jej rewolwer. Przecho-

dził on z rąk do rąk chorych i wreszcie

akt rejentalny, stwierdzający , iż Kubi-
szowa rzeczy swe oddała Guzowskiemu.
Gdy przed kilku dniami Kubiszowa do-
wiedziała się z gazet, że krzywdziciel jej,
w czasie gry w karty, został ugodzeny
nożem i przebywa na kuracji w szpitalu
Dz. Jezus, postanowiła zemścić się za

swą Frzywdę. Po napisaniu obszerneś? li-
stu do Guzowskiego, K. wzięła rewolwer
swego męża i udała się do szpitala. W
czasie, gdy Guzowski czytał list, K, drżą-
cą ręką wyjęła rewolwer i zaczęła repe-

lecz broni nie znalazła. Kubiszową od-

prowadzono do XI-go komis., skąd, po

przesłuchaniu, decyzją sędziego śled-

czego, została zwolniona.

Nazajutrz po zajściu, Guzowskiego wy-

pisano ze szpitala. Epilog niedoszłego za-

bójstwa w szpitalu, rozegra się: w sądzie.

POST EI TITTT NS PST NIDAIS SIT ET TZZTOENAONACECACGK:

Tekst dekretu o godzinach handlu
Już w sobotę sklepy będą otwarte do godz. 9-2]

ze słodyczami, napojami chłodzącemi,

gazetami, mie sca sprzedaży tytoniu. ak

również jadłodanie. Nowy dekret prze-

widuje, iż minister spraw wewn. w po-

Ogłoszony w dniu wczorajszym w nu-
merze 90 Dziennika Ustaw dekret Pre-
zydenta Rzęlitej, nowelizujący przepisy

o godzinach handlu, wprowadza nast
zmiany w art. dekretu z dnia 22 marca

1928 r.: sklepy i zakłady i miejsca za-| i ministrem przem, i handlu wyda zarzą-

Równocześnie więc z wprowadzeniem |

znikł. Policja przeprowadziła rewizję,;

rozumieniu z ministrem opieki społecz. i

| we wszystkich listach przedstawienia

łatwowierności Kubiszowej, namówił ją, wodowej sprzedaży, z wyjątkiem zakła-
naśrodę funduszu jubileuszowego T-wa
Zachęty — Henryk Szczygliński za obr.
ol. „Po burzy”. Nagrody członków miło-

śników Zachęty: 1) — Czesław Tański za

obr. ol. „Kwiaty”, 2) — Adam Grabow-
ski za akwarelę „Kwiaty”, 3)—Mieczy-

sław Trzciński za obr. ol. „Plac Trzech

Krzyży”, 4) — Marja Wolska - Berezow-
ską za akwatinta „Pieta“, Nagrodę „Ku-

rjera Warszawskiego” — Vlastimil Ной-

man (Kraków) za obr. ol. „Przy parka»
nie“; nagrodę polskiego Tow. artystycz-

nego — Antoni Grabarz za por!ret olej-
nv; nagrodę komitetu przyjaciół sztuki

polskiej — Romuald Zerych za rzeźbę

„Człowięk pracy”; nagrodę centr. Zw.

przemysłu polskiego — Antoni Suc"a-

| nek za obr. ol, „Motyw morski”; nagrodę

Banku Dyskontowego — Tadeusz Ka-

sprzycki za obr. ol. „Przed burzą”; na-

 

Prof. Witwicki ranny... w Argentynie

 | nie. Po dziesięciodniowym pobycie w

dów wymienionych w art. 4, 51/5 dawne-

go dekretu, mogą być otwarte do <odzi-

ny 19-ej, a w soboty i dni przedświą-

teczne — do godziny 21-ej. Wymienione

art. 4, 5 i 6 dawnego dekretu przewi-

duą godziny zamykania budek, kiosków

by podpisała akt rejentalny, przyznający,

iż wszystkie rzeczy stanowią własność

Guzowskiego. Gdy przed kilku tygodnia-

mi Kubiszowa chciała zabrać część rze-

czy do mieszkania Stefanji Kalinowskiej

(Janowska 6). gdzie zamieszkuje, jako

sublokatorka, Guzowski nie chciał się na

to zgodzić. W czasie sprzeczki, G. ko-

pną! Kubiszową tak silnie, że trzeba było

wezwać Pogotowie „które odwiozło ją do

szpitala. Tu okazało się ,że była wciąży,

a brutalne kopnięcie wywołało poronie-

wygłosi odczyt

Odbywający obecnie podróż po Euro- |

pie głośny badacz arktyczny, prof.
Schmidt z Leningradu, który uczestniczył

w słynnej wyprawie „Czeluskina”, w dro-

dze powrotnej z Londynu zatrzymać ma

szpitalu, Kubiszowa znowu zgłosiła się do

Guzowskiego, domagając się w ka'ego-

ryczny sposób zwrotu rzeczy. Guzowski

oświadczył, iż rzeczy sprzedał. lnter-

wencja policji nie odniosła skutku, gdyż

G. okazywał przedstawicielom władzy

' Prośba została
Do prokuratury stoł. Sądu Okręgowe-

go wpłynęło przed tygodniemniezwykłe

podanie skazanęgo w procesie karnym o

zabójstwo, Aleksandra Woickiego. Jak

dzenia w celu zachowania przepisów o ;

czasie zatrudnienia pracowników. De-

kret wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia.

Rozporządzenie wykonawcze do tego

okresu będzie ogłoszone w tych dniach.

Bohater „Czeluskina”
w Warszzw.e

się w Polsce. Prof. Schmidt wygłosi w

stolicy odczyt o swoich badaniachpolar-

nych. Wizyta spodziewana jest w ostat-

nich dniach b. m. (i)

Przestępca prosio wykonanie kary
uwzględniona

przestępstwo to popełnił powodowany li-

tością. Sąd jednakże nie uznałwypad-

ka tak zw. zabójstwa z litości i skazał

Narady w dziekanatach uniwersyteckich
z powodu incydentów antyżydowskich

wczoraj konferencje. u dziekanów. Na

koaferencjach tych -omawiano " przebieg

incydentów. (i)

Zebranie Zarządu Głównego Zw. Lekarzy
sprawozdanie Głównego Komitetu
Ubezpieczalni Społecznych i poddany
dyskusji projekt reorganizacji Związ”
ku i odpowiednich zmian statutu.

Krzywda pracowników fizycznych
w Ubezpieczalni Społecznej

podatku od uposażeń chce się tą drogą
zryczałtowania wynagrodzeń obn żyći
tak już skromne warunki płacy, a ponad-
to chce się wyzuć pracown'ka fizycznęgo
z nabytych po długoletniej i ciężkiej pra*
cy praw, jakie nabył w instytucji ubez-
pieczeniowej.
Od nowego roku długoletni pracownik

Ubezpieczalni Społecznej miałby. być
traktowany, jak zwykły sezonowy robot-
nik; pozbawiony byłby przysługujących
mu, w myśl pragmatyki, wpisów szkol-
nych, należnego okresu chorobowego
it p. ‹ В

Zrozumiałe więc jest rozgoryczenie
pracowników:Ubezpieczalni Społeczne:,
którzy w tej noworoczne, a zarazem
smutne” zapowiedzi widzą niszczycielską
rękę czynników niechętnych nietylko dla.
świata pracy, lecz dla sprawy ubezp'e-
czeniowej wogóle.
Odbyte w tej sprawie burzliwe zebra-

nia pracowników fizycznych postanowi-
ły wyłonić odpowiednią delegację, która
w dniu 10 b. m. odbyła konferengę w
Ministerstwie Opieki Społecznej i k:órej

wyn'ki w najbliższych. dniach mają być

podane do wiadomości delegacji.

—por505

Skargi emerytów
Do Stow. emerytów w Warszawie,o

bejmującego emerytów państwowych ł
samorządowych, napływają codziennie
setki listów z rozpaczliwemi skargami
na nędzę. w jakiej znaleźli się emery=
ci, wsikutek dokonanych ostatnio ob.iiżek
i wyrażaące przerażenie z powodu gro-
żące' im jeszcze dalszej obnižk' od 4
kwietnia 1936 r. Emeryci domagają się

rządowi ich sytuacji.

Stow. emerytów w Warszawie zdecy-
dowało podjąć u władz dalsze staiania,

zmierzające do uchylenia omawianego

dekretu, powołując się na to, że w ostat

nich latach pobory emerytów zostały już

zmniejszone o 47 proc., a nowa obniżka

grozi dalszem ich zmniejszeniem od 20

do 25 prąc. i że przeciętna emerytura —

sięga obecnie 130 zł. miesięcznie.

Podrożenie masła

Komisja notowań cen nabiału m. stoł.

Warszawy zanotowała od środy, 11 k m.

następujące orjentacyjne ceny masła:

wyborowego w opakowaniu — 3 zł. 40

gr. (dotychczas 3 zł. 30 &г.), w drobnem

opakowaniu firmowem — 3 zł, 40 gr.

(bez zmiany), w blokach — 3 zł. 30 gr.

(dotąd — 3 zł. 20 gr.), mleczarskiego s0-

lonego — 3 zł. (2 zł. 90 gr.), šmietanko-

wego II gat. — 2 zł. 90 gr. (2 zł. SO gr.)

i osełkowego 2 zł. 60 gr. (2 zł. 50 gr.),

wszystko za kg. w sprzedaży hurtowej,

pozatem jaj świeżych — 121 pół gr. (do

Kto rozsiewa podobne plotki?
„Codzienny Niezależny Kurjer. Pol.

ski”, wychudzący w Buenos Aires, po-

"dając sprawozdanie o wypadkach: a-

kademickich w Polsce, pisze m. in. co
następuje: jst
_Raniony został również znany #-

lolog polski, prof, Witwicki, który u-
siłował pośredniczyć w walce na pod-

wórzu uniwersytetu.
Jak wiadomo, prof. Witwicki, zre-

sztą nie filolog, ale filozof, jest zdrów

A cały,nigdy nie był raniony i nawet

żadna pogłoska o jego zranieniu, lub

choćby uderzeniu, nigdy po Warsza-

wie nie obiegała. Incydent, jaki miał

miejsce na seminarjum prof. Witwic-

„kiego, w najdalszem nawet przybliże-

niu nię przypomina tej południowo-

amerykańskiej wersji.
W czyim interesie rozpowszechnia-

ne są zagranicą podobne brednie? ?

Najwięcej kradzieży, oszustw i bójek
Statystyka przestępstw w Polsce

Główny Urząd Statystyczny opracował

szczegółowe zestawienie dotyczące prze-

stępczości na terenie całej Polski w cią-

gu '"'I] kwartału r, b.

W czasie tym zameldowano policji:

1.524 przypadków oporu władzy, 2.751

nawoływania do przestępstwa, 493 świa-

domego puszczenia w obieg fałszywych

pieniędzy, 1.221 fałszerstwa, 984 podpa-

lenia. 503 zabójstw dokonanych, 456 u-

siłowań zabójstw. 5.018 ciężkiego uszko-

dzenia ciała 204 dziecicbėjstwa, 457

rozboju, 115.378 kradzieży, 1.903 paser-

stwa, oraz 6.384 przypadków oszustwa,

Z tego wynika, że najwięcej popełnio-

no kradzieży i oszustw. Pozatem bijatyki

i fałszerstwa wysuwają się na plan

pierwszy. Znamiennem jest zestawienie

tej statystyki, która wykazuje, że naj-

większą stosunkowo ilość wypadków

przestępczości zanotowano na terenach

"narodowościowo mieszanych, na których

wpływ Kościoła katolickiego i narodo-

wej ideologji politycznej jest najsłabszy

a mianowicie w województwach wschod-

nich naszego państwa.
 

wiadomo, Aleksander Woięki wiosną ro-

ku 1934, zastrzelił w ogrodzie Sąskim

swą  siostrzenicę, Marję Łobodowską.

która zdradzała objawy nieuleczalnej

choroby umysłowej,

Woicki tłumaczył się początkowo, iż

T a i ili CEC

Główne wygrane

Loterji Państwowej
(Tabela nieurzędowa).

10.000 na Nr. Nr.: 1724 112824 132944.
Po 5.000 na Nr. Nr.: 12198 26254 39642

138291 94512 178682.
Po 2.000 na Nr. Nr. 8152 42150 49668

58732 10025 160374.
Po 1.000 zł. na Nr. Nr.: 40658 68173 122837

85885 9542` 91407 141816 154525 177231.

Po 500 zi. na Nr. Nr.: 84331 90722 87010
40431 101119 118047 132380 153652 154096

175713 163350 7115
Po 400 zi. na Nr. Nr: 6114 6820 14328

12166 14328 23315 30800 39427 42019 53032

54623 65786 84353 89461 87245 108836 127791

143500 154114 171192 172132 179322 180436
183111. ‚
Po 300 zł. na Nr. Nr.: 19509 39799 5707

62867 63753 67504 80780 99030 103799 105314

112973 123382 125707 137703 144902. © *

Po 250 zł. na Nr. Nr... 5380 5636 16435.

18289 18643 21401 22965 33140 38203. 44961.

45596 45975 53636 59808 65863 71494 73119

83685 99343 103013 105619 110098 115651

139706 142794 146723 147895 148057 149771

156358 157112 160187 162544 165778 167246

179338 181010 183373 184803 187361 194237.  "szpitali i lekarzy za niedbałe leczenie,

du Najwyższego” Sąd Najwyższy znał,

Weickiego za zabójstwo w uniesięniu na| tąd 12 gr.) za sztukę, fb).

2 lata więzienia, Wyrok ten utrzymany

został przez Sąd Apelacyjny w mócy. W

tymstanie rzeczy. skazaniec oświadczył, Zagrożone domy

iż zrzeka się prawa wystąpienia do Sądu "ha Pradze

Najwyższego ze skargą kasacyjną i sam i k

złożył prośbę do urzędu prokuratorskie- Dyrekcja tramwajów ograniczyła szybe

go, ky wykonanie prawomocnego już wy- Kość przejeżdżających wozów: przeż ul

roku sądowego zostało przyśpieszone. | Strzelecką od Szwedzkiej do Kowelskiej
 

Wo'cki tłumaczył się, że chce natych- (tramwaj Nr. 18) jak również na ul Lud-

miast odpokutować za swoją winę. Nie- ne' Okrąg od Czerniakowskiej (P ' Z).

zw: kłemu życzeniu skazanego stało się Detychczas odcinki te tramwa'e przeby-

s:dość. Akta sprawy przekazane zostały | wały ze szybkością 25 klm. na godzinę,

proxuratorowi więziennemu do natych-| obecnie szybkość ograniczono do 5 klm.

m-.stowego wykonania i Woicki osadzo-| na godzinę. Przeciętna szybkość tramwa-

ny został w więzieniu Mokotowskiem w *ów na ulicach wynosi 14,4 klm. na go-

tym tygodniu. (i) dzinę. (Om).
AASTT AN rw |ZE KTITANZ

Szpitale odpowiadalą za Iekarzy
orzeczenie w kwestji odszkodowania za niedbałe leczenie

W spornej kwestji odpowiedzia'Lości | sztuki lekarskiej. Dotyczy - to: również

wypadków, gdy lekarz dopuścił się nie-

usprawiedliwionego zaniedbania, tądž

też gdy zakład funkcjonuje wadliwie, a
uchybienia w ego. prowadzeniu... wogą

„być przyczyną szkody wyrządzonej. pa-

'c'entom. W ten. sposób pacjenci sepitali

państwowych mogą wytaczać procesy ©
odszkodowania. | (i).

zapadło nowe znamienne orzeczen e Są-

iż państwo prowadzące zakład leczniczy

łest odpowiedzialne majątkewo za <zko-

dę wyrządzoną pacjentowi wskutek czyn:

ności lekarza, który nie zastosował się

do elementarnych i potrzebnych zasad
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aTeatr i muzyka._;
-— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

premjera sztuki w 3-ch aktach (6-ciu obr.)
R. C. Scheritfa (przekład F. Sobieniowskie-
£0) p. t. „Kres wędrówki”. Jest to mie-
wątpliwie najciekawszy utwór w literatu-
rze, poruszający dzieje Wielkiej Wojny. U-
dział biorą pp: Z. Borkowski, H. Borowski,
W. Neubelt, A. Łodziński, K. Puchniewski,
W. Ścibor, St. Śródka, T. Surowa, W. Za-
strzeżyński, St. Siezieniewski. Reżyser dyr
M. Szpakiewicz. Dekoracje W. Makojnika.
— Niedzielna  popołudniówka. Jutro

o godz. 4-ej komdja Stuartów  „Szesnasto-
latka”, Ceny propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dzisiej-
sza premjera „Rose Marie“. Dzisiaj premje-
ra „Rose Marie“. Na wyjątkowo piękną
całość składa się oryginalna muzyka, cie-
kawa treść przygód wśród cov-boy'ów,
piękne dekoracje, oraz liczne malownicze
balety. Przy pulpicie kapelmistrz M. Ko-
chanowski. Nad całością czuwa reżyser K.
Wyrwicz - Wichrowski. W przedstawieniu
bierze udział cały zespół Teatru z Bestani,
Wawrzkowiczem, Tatrzańskim i Szczawiń-

di | spełnianie
który za swe dobre sprawowanie i pilne

swych obowiązków — zostaje.
szczodrze nagrodzony. Premjera tej nowości
odbędzie się w „Lutni* w drugie święto
Bożego Narodzenia, į

— Teatr „Rewja”. Dziś program rewjo-
wy p. t. „Owoc zakazany”.

Początek przedstawień o g. 6.30 i 9-ej.

ź za Kotar studjo.
Zwiedzamy Kraków — Wesoła radjowa

audycja. :

Kraków dość rzadko odzywa się w
chórze „humoru regjonalnego”, w którym|
batutę dzierży bezapelącyjnie Lwów. Czy
Kraków jest smutnem miastem? Albo, czy
brak mu autorów? Znamy przecież z ksią-
żek i prasy świetnych humorystów i nie-
bezpiecznych  złośliwców, zamieszkałych
koło Smoczej Jamy. Więc przyjrzyjmy się
temu bliżej. Powędrujemy po jego zakąt-
kach, z uśmiechem i piosenką ma ustach
dnia 14.XII o godz. 21.30 w audycji p. t.'

skiego.

„Pińsk* -— Reportarz radjowy.
Polesie wabi nas zawsze swą egzotyką. skim w rolach głównych.

— Popołudniówka jatrzejsza w „Lutni”.
Operetka „Rose Marie“ o godz. 4-ej pp

— „Mały Gazeciarz“ dla dzieci w
„Lutni*, Popularna w Wilnie autorka Wan-
da Stanisławska napisała ostatnio widowi-
ska dla dzieci pod tytułem „Mały Gaze-
ciarz”, Jest to przygoda dobrego chłopca,
dla którego los był bardzo niełaskawy, ale

Pińsk zaś — stolica Polesia jest też tej
„egzotyki polskiej typowym przedstawicie- |
|lem. Dumny ze swej przeszłości — był
'przecież niegdyś stolicą udzielnego  księ-
stwa — w dniu dzisiejszym żyje swem wła-
snem życiem, dostosowując zdobycze kultu-
ry do specyficznych warunków miejsco-
wych. Stąd wiele mieoczekiwanych i ma-
lowniczych kontrastów. Dnia 14.XII o godz.

;. kompozytora

„Zwiedzamy Kraków”, pióra J. Maleszew-'

 

17.50 będą mogli radjosłuchacze posłuchać
co o tem mieście opowie p Roman Cho-
roszkiewicz w swym reportażu pt. „Pińsk”.

Recital organowy Władysława Kalinow-
skiego w Wilnie.

Rozgłośnia Wileńska nadaje dnia 13
grudnia 0 godz. 16.15 recital organowy
Władysława Kalinowskiego. W programie
utwory Bergera, Guilmant'a i wybitnego

niemieckiego, poprzednika
Bacha — Pachelbela.

Ь i ai
Polskie Radjo Wilno

Sobota, dn. 14 grudnia,

6.30 Pieśń, Gimnastyka. Muzyka poranna.
Dziennik poranny. Płyty. Giełda rolnicza.
Audycja dla szkół. 8.10—11.57 Przerwa.
11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dzien. poł. 12.15
Koncert. 13.00 Płyty. 13.20 Chwilka gospo-
darstwa domowego. 13.30 Muzyka popular-
na, 14.30 W Madrycie, koncert 15.00 Fragm.
z książki J.Giżyckiego p. t. „W cieniu spi-
czastej kozy”. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25
Życie kulturakie miasta i prowincji. 1530
|Tańce stylizowane. 16.00 Lekcja języka
franc. 16.15 Recital organowy. 16.30 Skrzyn
ka techniczna. 16.45 Cała Polska śpiewa.
17.00 Reportaż z Prus Wschodnich. 17.15
Nowości z płyt. 17,45 Pijawki. 17,50 Nasze
„miasta i miasteczka. 18.00 Wesoła audycja
dla dzieci. 18,40 Płyty. |19.00 Osobliwości
dawnego i współczesnego Wilna. 19,10 No-

Napady n
W dniu 4 ub. m. między godz. 20

a 2i-ą w pobliżu maj. Jusino, gm.
uiemenczyńskiej, powracający z
Wilna Ludwik Dudzianiec został za-
trzymany przez 5 osobnków, którzy
zażądali od niego pieniędzy. W! cza-
sie zamieszania Dudzianiec zdołał
zbiec. Wśród napastników Dudzia-
niec rozpoznał „Żeromskiego (imię
nieznane) m-ca zaśc. Podpisino, gm.
niemenczyńskiej oraz Feliksa i Win-
centego Parwenisa, m-ców wsi Ro-
żyszki, natomiast dwuch  pozosta-
łych nie poznał.

Tejże samej nocy na trakcie Nie-
menczyn — Podbrodzie w  odleg-
łości około 500 m. od wsi Jedlino-
wo, gm. niemenczyńskiej, został na-
padnięty przez 2-ch nieznanych o-
sobników Bolesław Wiśniewski, m-c
zaść. Trakinie, gm. podbrodzkiej.
Jeden z napastników uderzył Wi-
śniewskiego pałką po głowie, a gdy

UsAOINNIOSEB AT S

współczesnej. 21.00 Audycja dla Polaków +
|zagranicy. 21.30 Zwiedzamy Kraków. 22.00

 
wości teatralne. 19.25 Koncert reklamowy.!| Muzyka taneczna. 22.30 Transm. meczu
19,35 Wiad. sportowe. 19.50 Pogadanka ak- szermierczego Polska—Niemcy. 23.00 Kom.
tualna. 20.00 Koncert muzyki lekkiej. 20.45 met. 23.05—24,00 Retransm. z rozgłośni eu-

a drodze
ten zemdlał, zrabowano mu 59 zł.
porzucono go na drodze. kota
napastników Wiśniewski podać nie
może.

O napadach Ludwik Dudzianiec
i Bolesław Wiśniewski nie zameldo-
wali odrazu w obawie przed zemstą,
a dopiero przed kilku dniami zgło-
sili się do posterunku policji w Pod-
brodziu i złożyli meldunek,

NAPAD RABUNKOWY.
W dniu 12 bm. Augustyn Sako-

wicz z Michalczun, gm, orańskiej,
zameldował na posterunku policyj-
nym w Koniawie, że w nocy z 11 na
12 bm. 2 sprawców dokonało n
du rabunkowego na jego dom. Na-
pastnicy dostali się do sieniprzez
wydarcie strzechy, zabili psa, zmaj-
dującego się w sieni, weszli do
mieszkamia i, po związaniu Sakowi-
cza i jego żony, zażądali wydania

pieniędzy. Zrabowano 150 zł. w go-
tówce, czarną imarynarkę, wojłoki,
kalosze i ubranie damskie, których
wartości narazie nie ustalono. Na
mie;sce rabunku wydelegowano sze-
regowego służby śledczej celem

sm.

 Dziennik wieczorny. 20.55 Obrazki z Polski ropejskich. przeprowadzenia dochodzenia.

 

Dziś początek o godzinie 2-ej.

Shirley Temple
Oczaruje, zachwyci wzruszy wszystkich w swem najn. arcydżiele'

NASZE SŁONECZKO"
Nad program: Piękny deda i najnowsze aktualja, Sala dobrze as,
 

Dziś początek o godzinie 2-ej.

Potężny fascynujący film oryginainej koncepcjiiCASINO |
Nad |

B U R Z ANDAMI
NA TLE GENJALNEJ WIZJI PRZYSZŁEJ WOJNY LOTNICZO-GAZOWEJ.

W rol.gł. JACK HOLT oraz urodziwy ANTONIO MORENO i żywiołowa Hiszpanka

„MONA BARRIEF. Arcyfilm, który przewyższa najśmielsze przewidywania pacy-

fistów na ekranie.

 

 

 

Emocje! Brawura! Bohaterstwol Napięcie! Erotyka! Wspaniałe zdjęcia!

Nad program: Dodatki i aktualja. Sala dobrze zę

Tetr-Rewji „WESOŁY MURZYN" Ludwisarska 4,
 

Inauguracyjny program otwarcia, Pierwsza wielka przebojowa rewja pt.

RAID w KRAINĘ ŚMIECHU
w 2 częściach, 19 obrazach. Udział biorą najwybitniejsze siły. artystyczne scen war-

szawskich. Kierownik art.-liter. REF-REN, znany autor i kompozytor. Codziennie

2 przedstawienia: o g. 6.30 i 9-ej wiecz, w niedzielę i święta 3 przedst.: o $. w

6.30 i 9-ej wiecz. Ceny miejsc kryzysowe: Balkon 25 gr. parter 54 gr. Szczegóły

w afiszach i programach. Kasa czynna od godz.1i rano bez przerwy.

Dostosowująć się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych meterjałów!

Wykonanie pierwszorzędne!!!

Zakład Krawiecki

| St. Krauze "wszm
ee ROAOZONE 1 a EET DOCZEKADEKA

ZNAM
OKRES PRZEDŚWIĄT

 

„Mały, Wielki Cud Ekranu".„DZIŚ 0 830 w SALI b,
u
m
E
o
n
p
=|

!

|

 

KONSERWATORJUM (Końska (1)
największy francuski skrzypek-wirtu-

e oż światowej sławy artysta (t.zw. fran
cuski Hubernan). Prog.: utwory Vita-
lisa, Mozarta, Francka, Szymanow-
skiego, Debussyego, Albeniza, De
Falia. Bilety w skl. muz, „Filhar-
monja' (Wielka 8) zaś od godz. 4 w
kasie b. Konserwatorjum (Końska 1).

Koncert nies będzie powieszony: = radjo nieO

HEWÓS|  ninam—.
NAPAD NA KO NGO

„BO SA MB6*
wig głośnej powieści mistrzafsensacji EDGARA'WALLACEA. W roll tyiuł. znakomity
śpiewak PA u L R G©BESON. Reżyser Aleksender Korda. Nadprogrom: Atrakcje

 

Balkon 25 gr. Progrom Nr. 51 Bt

REWJA |
 

 

 

wa, przyjmie miejsce
od zaraz na skrom-
nych warunkach do
dzieci od 3-g0 roku
žycia. Pomoc w na-

ul, WIELKA 19.5Tel. 4-24—WILAG—ICKILWICZA 6.
POLECA PO NAJNIŻSZYCH CENACH

 

to zwiększenie obrotu wĄTECZN

iejętnem I Intensywnem wykorzystaniu

ра Ушпеп‹іспузропьо'и rekiamy.

NAJSKUTECZNIEJSZĄ REKLAMĄ
jest umieszczenie cgłoszenia w najstarszem piśmie

chrześcijańskiem w —

„DEN МЕМ"
ADMINISTRACJA om od 9 r. do 8 wieczór

— te!. 12-44.

mowia
Sa aa

| kro PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,
iż WINA: wytwórni

W. Osmotowski Wilno
SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ

WINO „MIESZANKA JAGODOWA". DO NABYCIA

W SKILEDACH WINNO - SPOŻYWCZYCH.

as.

te
e
Е

 

  

 

warunkach  materjal-
mych prosi uprzejmie
© jakąkolwiek pracę.
Jest zdrów i może
pracować fizycznie. Z

HALTERJI
viki sprzedažna rok 1936

informacje, wskazówki

BEZPŁATNIE

Ida Ё
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FORTEPIAN

mały w b. dobrym
stanie okazyjnie

sprzedam za 280 zł,

"Szkoły Rolniczej i
Ogrodniczej przyjmie
posadę ekonoma, o-
grodnika lub pomoc-

PRALNIA KRYZYSOWA
przyjmuje do praniabieliznę wszelkiego ro-
dzaju, firanki suszy się na ramkach. Pranie

 

  
Zaprawy do zaopatrywania'okien i an P

na zimę dostać można w wyborowym $a- |

tunku w składzie farb

F. Rymaszewskiego |
WILNO, MICKIEWICZA35

Powołującym się na WSA rabat.|2

 

   

sprzedawca poszukuje
domokrężnej sprzeda-

ży jakiegobądź arty
kułu. UL Jerozolim-
ska M PA"

z utrzymaniem. Zam- е| kowa 14—1. dzieć się zaułek Kazi:
52 mierzowski 3—8. 528

až BMA

| poszakuję pracy do-
zorcy lub jakiej innej.

im. Ks. Piotra Skargi
WILNO, LUDWISARSKA 4, TEL. 23-08
Przyjmuje wpisy uczniów na II półrocze.

Prywatne Gimnazjum kosdukacyfik

do kl. I, II nowego typu
w wieku szkolnym.

Nauka przed południem Nauka

do kl. VI, VII od lat 18
(dla dorosłych)
od g. 16.30—21

W. JUREWICZ|
mistrz fir. P. BURE

Polesa zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.
Obsługa fachowa we własnych warsztatach,

CENY SONKURENCYJNE.

j 9
71

71
20
06
00
00
04
39
94
00
00
02
00
60
00
0.

Dzieci urzędników państw. i samorząd.
Podania przyjmuje kancelarja codziennie do 28 a:b. r.

 

eoabi1048849:49000

otrzymują zniżki 20*/e
WIL NO, UL. A 4.

 

 

"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. ‹ Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr.

 

Znam się na stolar- OGŁASZAJCIĘ SIĘ 
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m,SEWJA| „owoc ZAKAŻANY”Ź A 7
Rewja w 2 częściach żę. obrazach. Zespół artystyczny stanowią: Basia Relska, Żej- JAS GLĄDA Z
mówna, Szczawiński, Jędrzejakówna, Gulczyńska, Plucińska, Rogoyska, Zayenda, Ja- a DO WY Ź
nowski, Jankowski, Ostrowski, Borski, Jaksztas, Rogoyski, Winter. Udział bierze pro- 2t MLO Ż
pagandowy zespół góralski (nowy program) Wojtka Harnasia - Podhalańskiego: Stryk Ż pani która 2
Gaduła, Michał Piksai Józef Galica. — Anons: W przyszłym programie wystąpią: 4 sa © gd nela Ž
Lili Rostaśska i Zbigniew Opolski. Codziennie 2 przedstawienia: 6.30 i 9.15, W nie- Ż m nuwi mus 7

dzięlę i święta 3 przedstawienia: 4,15, 6.45 i 9.15. Ż przed <c pokry- Ź

N FRLICZKAI oJA е@ Ź walec ia "ptelnego 7
| WIELKA 11 —WILNO — $-TO JAŃSKA6(„JANUSZEK”) @7  warstew bar Ż
į A ud ru bulek Žž

poleca: Ź py tzqdzony zce Ż

' or ai ,PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA PZ gybsejidseneTy,
Wykwintną bieliznę damską i męską. Trykotaże. Bluzki. Swetry. Pulowery. Naj- Ž U ni k a Ż

nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki, Parasolki. Fartuszki 4 ki, B DL yle9 Ź
szkolne i gospodarczę. РО CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH. dobrz cajac cerze Ž

(K iIa AŻ o ocę powobй Ż ;eżość iP %4wież

ir“ i Wychowawczyni 2 ŽDH. „T Odyniec wł.l.Malicka |„idunan Z oubER_ „Ź  

  

Prezenty Gwiazdkowe |; asza
"Adres:  Zygmuntow-

porcelanę, szkło, kryształy, platery, artykuły gospodarstwa| ska 20 m. 12, godz. =

j domowego, Wypożyczalnia naczyń w każdej ilości. ,10—12. 529 MIŁOSIERDZIUо

|
za | Ok | d teinikėw leca-= ` Tas as MLODY TECHNIK į NAUKA. ki ou owane

Najwyższy, czas pomyśleć o saloteni |sRweN, w bardo ciężkich ————
letnich dzieci, znajdu-
jącą się w b. trud-
nych warunkach ma-
terjalnych, gdyż samą
jest chorą i nie ma

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

 

; KUPIĘ Eэ (wdzięcznością  przyje pracy, dzieci są bez
zer sę „PRACUM okazyjnie srebro sło- miękażde _dorywcze ubrania | obuwie.

2 ierty lością zajęcie. Sprawdzone przez
wykonanie solidne, fachowe — tanio. ||sztuk i c дда >, o Pomožmy P
WILNO, ul. JAGIELLOŃSKA Nr. 6 m. 28| |gę Adm bz WiWM fi:bliźnim į i atel. 22-24 godz. 8—15 i 17—19. pod „srebro”. i A: liary Ponarska 49 m.ai it rj iie i i - ABSOLWENT 2 lub w Adm. „Dz.

BIEDNA WDOWA
Stankiewiczowa — z
trojgiem małych dzie-
ci, mieszkająca przy

RODZINA 87F.
składająca się z 6 o-odbywa się bez chlorku. Zniszczone koł-|v, Krakowska 34 ka а ul Popowskiej 3 m. Ż |sób bez środków do

pierzyki wpacajaoy CWI konkurencyjne. m 1 Miody, ay MA jako jedyne źródło u- sėti Vaga o dod
zoDRA zaułek 5, vis 4 vis poczty. AGA nałogów, _ praktyczny,| trzymania posiada |w kupieniu czy też

aiš a | TSO B vsa ragas a=tylka pow m
reierencje. о- y lo szycia. Najstarsza

Mieszkania в PRACA. į ierty: ul. Ponarska 14, śr. dochodu, więc for-|córka mogłaby zara-
iUSE mieszk.ad Wołkowi- |malnie cierpi Ślód.|biać na chleb. Syn

cza, Bronisława zew” lat 14 opuszcza szko-
de. 48—2| 840 eWwiCZO-|ię z braku  palta.'DwaDwapokoje| 0Ogrodnik 57.” |v prosi 'o laskawa|-wo _о ло

|do wynajęcia, .możnaposzukuję. Dówie- AJENT- pomoc materjalną, |teęgo & Paulo prosi
chociażby w postaci
korzystania z jej ma-

gli, przy ul. Popow-
skiej Nr. 3, m. 2,

bardzo łeczeństwo
o przyjście z pomocą
tej rodzinie. Adres w
Admin. „Dz. WiL*,

CHOREJ
dziewczynce lat 5
ojciec bezrobotny nie.  stwie i ślusarstwie.| у „DZIENNIKU |ma środków na lekar-- CZYTAJCIE

Śniegowa 3, m. 2. KIM". stwa i odżywianie, —
56—2| WILEŃSKIM”  |pomóżmy  składając| ROZPOWSZECH-

= EA сс |choćby  najdrobniej-|
: "rne |szą ofiarę w adm. NIAJCIE PRASĘ

INŻYNIER „Dz. Wil” lub. bez-|
a który opowiadał we wtorek pośrednio: ul. Śniego-| NARODOWĄ

w loży kina „Lux* o wynalazkach, proszo- |wa 3 m. 2,
sakusDy jest o podanie adresu. M. | ri ©0606

A ееее жее

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW_ JAKITOWICZ.

 


