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Rok XIX Wilno, Poniedziatek 16 Grudnia 1935 roku

Bicz na ludność polską
w Niemczech

Gdy w toku ostatniego zjazdu
nacjonal - socjalistycznego w No-
ryimberdze zebrał się tam dnia 15-g0
września rb. Keichstag na krótkie
posiedzenie i uchwalił ustawę ©
obywatelstwie Rzeszy, natychmiast
ogioszoną urzędownie, odrazu z sa-
mego jej brzimienia wynikało, że bę-
dzie to nowy bicz na iudność polską
w Niemczech, już srodze dotknięią
poprzedniem usiawodawstwem 1rze
ciej Kzeszy, np. 'o przymusowej stu-
żbie pracy i o dziedzicznych zagro-
dach włościańskich. :

Bardzo zwięzła i krótlka jest ta
ustawa o prawie obywatelstwa Rze-
szy (Gesetz iiber das Reichsbūrger-
recht) i dosłownie brzmi w całości
tak:

1. Przynależnym do państwa
(Staatsangehóriger) jest ten, kto na-
leży do związku ochronnego (Schutz-
verband) Rzeszy Niemieckiej i kto
jest mu za to szczególnie <zobowią-
zany (dafiir besonders verpilichtet).
Przynależność do państwa nabywa
się według przepisów ustawy o przy-
należności państwowej i Rzeszy.

2. Obywatelem Kzeszy (Keichs-
biirger) jest tylko taki przynależny
do państwa krwi niemieckiej lub
podobnej  (artverwandten),

 
który czy, by nie miał być Niemcem, lecz

ny do państwa krwi podobnej, na to, |
aby zostać obywatelem: 1

«musi ponadto  postępowa|
niem swem ujawnić swą wolę i zdol-
ność służby dla narodu niemieckie-
go (den Wien und die Eignung zum
Dienst am deutschen Volke bekun-
den)...

Žaznacza rowmielž p. minister dr.
Frick, że nie jest zamierzone ogra-
niczanie prawa obywatelstwa na
rzecz tylko członków stronnictwa
nacjonal - socjalistycznego gdyż ma
ono przysługiwać naogół wszyst-
kim, należącym do naródu niemiec-
kiego, ale też właśnie... tylko! nie-|
mieckiego:
— Przewiduje się uczynienie sze-

rokiej rzeszy marodu' niemieckiego
(die grosse Masse des deutschen
Volikes) obywatelami -Rzeszy.

Wiemy zaś, że nie kito inny, jak
właśnie minister. spraw wewnętrz-
nych Rzeszy p. dr. Frick, -dokładnie
objaśnił, w mowach swych w Opolu
w grudniu r. ub. i w Pile w kwietniu
rb., jak pojmuje sprawę ludności
polskiej w Niemczech. To, że ktoś
w tych dzielnicach mówi w domu
narzeczem słowiańskim — oświad-
czył on w Opolu i w Pile — nie zna-
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Nr. 346

Propozycje angielsko-francuskie
w ocenie prasy

PARYŻ (Pat). Prasa okazuje dziś
stosunkiowo niewielkie zaintereso-
|wanie dla spraw, związanych z kon-
tliktem wiosko-abisyūskim i przy-
szłem zebraniem Rady Ligi Narodów.

Jedynie „L'Echo de Faris" snuje
horoskopy na temat środowych de-
bat geńewskich, twierdząc, że na-
skutek reakcji opinji publicznej i
min. Edena prawdopodobnie zasad-
nicze wytyczne polityki angielskiej
ulegną pewnym zmianom. Zostanie
to prawdopodobnie określone na
najbiiższem posiedzeniu rady gabi-
netowej. Jeżeli chodzi o premjera
Lavala, to prawdopodobnie będzie
cn usiiował uzyskać od Rady man-
dat do dalszego prowadzenia wraz
z przedstawicielami Anglji misji po-
jeanawczej.* Wydaje się jednak moż-
liwe, że Rada zechce, uniknąć tej
procedury, z której zrobiono już
dość niewłaściwy użytek i raczej
saima będzie woiaia podjąć akicję po-
jednawczą.

PARYZ (Pat). W kołach, zbliżo-
nych do admiralicji brytyjskiej, jak
donosi korespondent londyński „Pe-
tit Journal”, panuje przekonanie, iż)
w razie odrzucenią propozycyj an-|

 

Propozycje Hoare'a i Lavala są —
zdaniem Garvina — konkretne i
kompetentni mężowie stanu nic lep-
szego wzamian zaproponować nie
mogli. Z pomocą Ligi, czy też bez
niej, zostaną one prędzej, czy póź-
niej w tych zarysach zrealizowane.

„Sunday Times“ uważa, że pro-
pozycje paryskie nietylko nie wy-
stępują w obronie Abisynczykkow,
lecz traktują ich bardziej surowo, niż
mogli tego dokonać ich wrogowie.

LONDYN (Pat). Premier Baldwin

powrócił do Londynu i odbył dłuż-

KRYTYCZNE STANOWISKO
PRASY WŁOSKIEJ.

PARYŻ (Pat). Agencja Havwasa,
donosząc z Rzymu o krytycznem sta-
nowisku prasy włoskiej wobec pro-
pozycyj Irancusko-angielskich, twier-
dzi, že ta olensywa prasowa jest
podjęta celem odpowiedzenia na
krytyki częšci prasy zagranicznej,
która uważa warunki, postawione
Włochom, za zbyt przychylne.

Narady w Londynie
bycia natychmiast. Minister Simon
„udal się do premijera, poczem odbył

szą rozmowę z min. Edenem. Sen-|dłuższą naradę z min.Edenem. O tej

sację wzbudził przyjazd min. Simo-|naradzie, która wzbudziła ogólne za-

na, który był poza Londynem i tele-|interesowanie, brak narazie wiado-

fonicznie wezwany został do przy-|.mości.

 KAEEBIEECZETES SETRAEEEE 1OTO PORANEKKPW TZWOSCARA

Dalsze demonstracje w Egipcie
KAIR (Pat). W, czasie wczoraj- rze zwrócił się do "premjera egip-

szych manifestacyj-studenci wznosiii skiego z żądaniem zorganizowania

wrogie okrzyki przeciw premierowi ochrony żołnierzy brytyjskich i

postępowaniem swem dowodzi, że | Polakiem, bo tylko nieznaczna część |Gielsko-irancuskich przez Ligę Na- |Nessim Paszy, domagając się powo- wszysikich europejczyków. Żołnie-
ma wolę i zdolność (gewilit und |ludności tak-mówiącej uważa się za
geeignet) służenia wiernego narodo- należącą do narodowości polskiej, a

państwu niemieckiemu (inIreue |inni należą do niemieckiej i tak po-
„dem deutschen Volk und Keich zy wiany to rozumieć władze miejsco-
dienen). Prawo obywatelstwa Rze-'we. new zatem szumiym hasłom
szy nabywa się w drodze udzielenia Fiihrera Hitlera, jakoby macjonal -
listu obywatelstwa. (Verleihung des socjalizm nie uznawał niemczenia
Reichsburgerbrieies). Jedynie oby- kogokolwiek, gdyż

wi 1

dba: o czystość

rodów, W. Brytanja wycofa prawdo-|
podobnie swą flotę z Morza Śród-|
ziemnego.

ANGLJA NIC LEFSZEGO ZAPRO-
PONOWAĆ NIE MOGŁA.
LONDYN (Pat). Na łamach „Ob-

servatora' Garvin występuje z Set

!

watelowi Rzeszy przysiugują peine
prawa polityczne (ist der  alieinige
Irager der vollen politischen Rech-
te) według postanowień ustaw,

3. Minister spraw wewnętrznych
Rzeszy wydaje w porozumieniu z
zastępcą Fiihrera przepisy prawne i
administracyjne, potrzebne do prze-
prowadzenia i uzupełnienia (Durch-
iiihrun$ und Erganzung) ustawy.

"czo

rasowo-narodową, minister spraw
wewnętrznych p. dr. Frick, którego
rzeczą nie są piękne słowa, lecz
działanie, zaleca wyraźnie i stanow-

wynarodowienie  przewažnej
części 11/2 miljonoweg ludności pol-
skiej w Niemczech.

Ustawa o obywatelstwie Rzeszy
 

'jest nowem narzędziem tego wyna-|
jradawiania. Albo przylgnięcie, cał- |

śicznem poparciem paryskich pro-|
pozycyj pokojowych i podkreśla ko-|
,nieczność wprowadzenia ich w życie
|innemi sposobami, jeśli Liga Naro-
dów odrzuci je. Plan ten powinien
być zastosowany na podstawie ukła-
du trzech mocarstw z 1906 roku.

łania do władzy przywódcy partji,
Waidystów — Nahas Paszy: i

Wrogie maniiestacje powtórzyły|
się również przed rezydencją an-|
gieiską.  Zaatakowana policja an-,
gielska zmuszona była dać salwę w,
powietrze, by rozproszyć demon-;
strantów. į

Nahas Pasza w czasie swej wi-
zyty u premjera domagał się rychłe-
śo przeprowadzenia wyborów.

LONDYN (Pat). W związku z za-
burzeniami, w toku których tłum |
napadł"na konnego kurjera brytyj-
skiego, rezydent W, Brytanji w Kai-
 

"Rozwój „Croix de Feu"
Norymberga 15 września 1935. | kowite, wierne, czynne, do niemiec-|

— (Podpisanij: Fūhrer i kanclerz kości, albo upośledzenie polityczne!

Rzeszy — Minister spraw wewnętrz 1 zepchnięcie na stanowisko równe z,

nych Rzeszy. . ludnością żydowską, cygańską i mu-
Samo brzmienie tej ustwy, nawet rzyńską, które p. minister dr. Frick

bez zapowiadanych przepisów, uzu- wymienia w swych uwagach jako!
pełnien i objaśnień wykonawczych, uprawnione jedynie do przynależno-
nie pozostawiało właściwie żadnej Ści lecz nie do obywatelstwa. Oto
wątpliwości, że godzi ona bardzo do- los ludnościpolskiej w TrzeciejRze-

tkliwie w ludność polską w Niem- szy w dobie ..przyjaźni. :
czech. Nie wynika z niej wprawdzie, ' Stanisław Stroński.
że ludność polska w Rzeszy, jak np.a—2——22552105277077540505 NIKCA

PARYŻ (Pat). Organizacja „Croix fakt, że od dnia 6 grudnia do orga-
de Feu“ urządziła wczoraj wielkie nizacji „Croix de Feu' przystąpiło
zebranie. Ogromna sala Wagram20 tysięcy osób, podczas gdy tylko
wypelniona była trzykrotnie, od/32 członków zgłosiło swe wystąpie-
godz. 2-ej do 7-ej wieczorem, przez nie. „Croix de Feu' dążyć obecnie
zwolenników tej organizacji, Wśród będzie do wzmocnienia swych wpły-
długotrwałych oklasków, płk. de la |wów w sterach ludowych, by dopro-
Rocque podkreślił stały rozwój wadzić poza partjami politycznemi
„Croix de Feu. Dodowem tego jest do pojednania narodowego.

żydowska, jest z góry ogoiocona z
obywatelstwa, gdyż może ona być u-
znana za ludność krwi podobnej w
każdym poszczególnym wypadku
przy nadawaniu listu obywatelstwa.
Ale wynika z niej z oślepiającą. wy-
razistością, że tyllkor Polacy, godzą-
cy się na wynarodowienie i na cał- |
kowite, oraz poparte działalnością, rzę policji.
przyznanie się do narodowości nie-|

„211144 417019 000001 10040)mieckiej, mogą zostać obywatelami
Rzeszy, jako mający wolę i zdolność,
jak powiada ustawa, wiernej służby
narodowi i państwu niemieckiemu.
Natomiast Polacy, chcący zachować
swą narodowość, będą tylko przyna-
leżni do państwa i pozbawieni peł-
nych praw politycznych, narówni z
żydami, cyganami i t. p.

Potwierdzeniem w tym względzie
są szczegółowe uwagi, ogłoszone
ostatni przez ministra spraw we-
wnętrznych Rzeszy p. dra Fricka
(Deut. Juristen Ztg. z 1-go grudnia
rb.), w których określa on, zgodnie
z brzmieniem ustawy, że przynależ-

 

OSZCZĘDZA TEN, KTO KUPUJE
W SKŁADZIE APTECZNYM,

perfum. i kosmetycznym

Wł. NARBUTA
WILNO, $-TO JAŃSKA 11, tel. 4-72.
Wielki wybór artykułów świątecznych. Ceny
niskie. Kupujący od złotego otrzymuje bon.

 

 

JAN MOSDORF
W URZĘDZIE ŚLEDCZYM.
Po złożeniu zeznań w Sądzie O-

kręgowym, dr. Jan Mosdorf przesłu-
chiwany był w urzędzie śledczym.
Wgodzinach wieczorowych nie było
jeszcze wiadome, jalkie będą konse-
kwencje zeznań dr. Mosdorła w biu-  
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Echa niedoszłego zamachu w Estonji
RYGA (Pat). Łotewska agencja

tel. podaje z Tallina rewelacyjne
szczegóły dalszego śledztwa w spra-
wie niedoszłego zamachu stanu w
Estonji. Spiskowcy zamierzali nie-
tylko aresztować członków rządu
oraz przeprowadzić rewizję w miesz-
kaniach wielu wyższych urzędni-
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Nieopła-|
cone egzemplarze będą z dniem 1-go Stycznia 1936 r. wstfzy-' Księgarnia ] ERB (|

ków i osób ze sier rządowych, lecz
rozważana była nawet możliwość
pozbawienia życia prezydenta pań-
stwa Paetsa oraz gen. Laidonera. W
końcu jednak zdecydowano zatrzy-
mać ich w charakterze zakładników.
Śledztwo wykazało dalej istnienie

projektu objęcia władzy przez spe-
cjalny komitet narodowy, złożony
z 16 osób, m. in. gen. Larka, adw.
Sirka oraz płk. Seymana, którzy za-
mierzali objąć władzę z prawami dy-
ktatorskiemi,

Niemcy 0 re
BERLIN (Pat). W kołach kores-

pondentów zagranicznych rozeszła
się pogłoska, że ostatnia rozmowa
ambasadora Phippsa z kanclerzem
Hitlerem nie dała żadnych pozytyw- jw sprawie rozbrojenia sfonmułowane
jbyło, jak utrzymują koła angielskie,
w tym sensie, iż obecna chwila nie
nadaje się do prowadzenia realnych
rozmów na temat rozbrojenia, a to

1 Najlepszy podarek na Gwiazdkę
MSZAŁ RZYMSKI
polsko-łaciński dla wiernych

od zł. 14.80—29.50.

Warszawa,
Moniuszki 8.
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rzom brytyjskim rozkazano nie opu-
szczać korzar i baraków. Przywód-
ca nacjonalistów egipskich, Nahas
Pasza wydał odezwę, wzywającą.
studentów, wóbec osiągriięcia ce-
lów ruchu narodowego, do całko-
witego spokoju i zaniechania de-
monstracyj.

|| W caiem mieście panuje jednak
„bardzo naprężona atmostera.

7

' NA DALEKIM WSCHODZIE.
TIEN-TSIN (Pat). Pont Tang-Ku, -

|położony w pobliżu Tien-Tsinu, zo-
„stał w dniu wczorajszym ołkupowa-
„ny przez milicję pod dowództwem
Jin-Ju-Kenga. Według doniesień ze
jźródeł chińskich, zajęcie portu po-
 przedziła krótka walka z oddziała-
mi Szang-Czena, mianowanego świe-
żo gubernatorem prowincji Ho-Ran.
Oddziały Szang-Czena wycofały się
jw kierunku Takuu. ;
Sedia da ri6 mokiIi I DAS aNT|

ZWiĄZEK OFICEROW W. P.
W STANIE SPOCZYNKU.

WARSZAWA (Pat).  Wiczoraj
obradował w Warszawie Zjazd De-
legatów Związków Oficerów W. P.
w stanie spoczynku.

‘ Przewodniczący komitetu unifi-
ikacyjnego Związków Oficerów W.P.
w stanie spoczynku gen. dyw. Skier-
ski, po otwarciu zjazdu, odczytał de-
klarację szeregu organizacyj ofice-
rów w stanie spoczynku, łączących
się w jeden związek p. n. „Związek
Oficerów W.P. w stanie spoczynku”.

WSZYSTKIE JEZIORA STANĘŁY.
Z powiatu brasławskiego i wileń-

sko-trockiego donoszą, iż wszystkie
znajdujące się tu jeziora stanęły,
przyczem grubość lodu, dochodzi do
kilkunastu am. (h)

 

 
dukcji zbrojeń

nie chcą mówić
| zarówno ze względu na dalsze trwa-
nie konfliktu włosko- abisyńskiego,
jak i ze względu na olbrzymie inwe-
stycje, poczynione przez Niemcy ce-
lem doprowadzenia ich sił do obec-

nych wyników. Stanowisko Niemiec|nego stanu.
 

MANEWRY FLOTY BRYTYJSKIEJ

LONDYN (Pat). W. dniach od 16
do 19 grudnia odbędą się manewry

(brytyjskich okrętów wojennych oraz

* sił lotniczych w okolicach Singa-

' pore. Admiralicja podkreśla, że ma-

„Ni mewrom tym nie należy przypisywać
żadnego specjalnego znaczenia. е  
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Sprawa domów rehabilitacyjnych
Polskie Katolickie Towafzystwo

szego już czasu ROZ
do życia ma terenie Wilna domu re-
habilitacyjnego dla kobiet i małolet-
nich dziewcząt, które, mie miaj
możności zarobkowania na drodze
uczciwej i wykwalifikowanej pracy;
stają się ofiarami, niestety, upraw-
nionego u nas, nierząduw Chcąc za-
imteresować tą palącą, a tak bardzo
bolesną sprawą, szersze koła nasze-
go społeczeństwa i wciągnąć je do
współdziałania, zaprosiło do Wilna
p. Helenę Lenczewską-Bonmanową,
prosząc ją o wygłoszenie odczytu na
ten temat.

Odczyt ten, zapowiedziany w pra-
sie miejscowej, istotnie sprowadził
licznych słuchaczy, a zwłaszcza słu-
chaczki tak dalece, że sala Tow.
Kred. M. wszystkich pomieścić nie
mogła i wiele osób miejsca nie zna-
lazło. W swem sprawozdaniu prele-

a dość licanym personelu mauozy-
cieleko-wychowawczym z łatwością
dało się osiągnąć.

Odczyt, wygłoszony ze swadą a
przy dużem przejęciu się autorki
podjętym tematem, wywołał duże
zainteresowanie w gronie zebranej
publiczności, jakie objawiło się sta-
wiamiem licznych zapytań o szcze-
śóły i dyskusją, którą, niestety, dla
spóźniomej pory, trzebą było ograni-
czyć, Wniosek, postawiony przez p.
Marję Iwaszkiewiczową, przewodni-
czącą, iż zakład podobnego typu jest
konieczną potrzebą na terenie Wil-
na i że w sprawie zwalczania pro-
stytucji z wszelkiemi dopuszczalne-
mi środkami należy wystąpić do
czynników oficjalnych, poparty zo-
stał przez ogół zebranych i przyjęty
oklaskami.

zatem w swoje ręce ster, zaaprobo-
wamej przez opinję publiczną, ratow- gentka dzieliła się swemi wrażenia-

mi i doświadczeniem z odbytej do
Rosji podróży, jak również wiadomio-
ściaimi, osiągniętemi na własnym na-
szym terenie z t. zw. Domów Pracy
Dobrowolnej, kitóre są właściwie za-
kładami profiloktyki moralnej w na-
szym kraju

Profilodktorjum moskiewskie, jak
nam to podała p. Lenczewska-Bor-
manowa, jest obliczone na bardzo

Tow.*Op. n. Dziewczętamisnie oafała udowodniona, wobec czego

Urzędnicy kolejowi
SKAŻANI ZA ŁAPOWNICTWO.

$ąd Apelacyjny w Wilnie roapa-|* Z początkiem przyszłego roku,
trzył sprawę mieszkańców m. Lidy, |gdbędzie się Kongres lzb Przemysło*
Józefa Uaux'a i Aleksandra Osow*żwo.Handlowych, który zajmie się

skiego, oskarżonych o to, iż w dniu|cprącowaniem plana gospodarczego
2A września roku ub, będąc urzęd-|ną najbliższe lata. Żakrojony na
nikami reteralu personalnego Od- szeroką skalę plan ten obejmuje-ca-
działu Drogowego, Polskich Kolei|loksziałt życia gospodarczego Rze-
Faństwowycn, w związkuze swojem|czypospolitej, z uwzględnieniem naj-
urzędowaniem przyjęli dla siebie od|pardziej racjonalnego' rozwiązania
robotnika dziennego Jerzego Winczy |problemów z' dziedziny polityki *in-

kwotę 60 złotych, uzależniając Od |westycyjnej, kredytowej, ;
otrzymania tych pieniędzy poparcie |wej, taryfowej, surowcowej, kartelo-
przez siebie podania Winczy o przy-|wej, handlu zagranicznego, obciążeń
jęcie go na etat stałego robotnika|spcjalnych i szeregu innych.
kolejowego. W. pierwszej instancji Obecnie Komitet Organizacyjny

Jėzei Gaux skazany został wyro- Kongresu, do którego z ramienia
kiem Sądu Okręgowego na trzy lata' Wileńskiej Izby Przemysłowo-Han-

więzienia. Współoskarżony Aleksan- dlowej wchodzi dyr. p. Barański,

Kongres. lzb Przemysłowo-Handlowych
zgodmie 2 oświadczenieay p, preznje-
ra — zamierza etowować szeroką
współpracę z samorządem gospodar-
czym. (e)

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Duiś o

„godz: Srej sztuka. Scherifia- „Kres wę-

drówki':.
Uwaga! W przygotowaniu sztuka Tri-

gera „Szczęśliwe małżeństwo,

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś po-
wtorzenie premjery „Rose Marie“. W ro-

lach główniejszych biorą udział: Bestani,

Martówna, Lubowska, Czechowska, Block,
Detkowski, Szczawiński i Tatrzański, oraz
świeżo pozyskany wybitny artysta Marjam der Osowski ukarany został dwulet- opracował już plan obrad kongreso-

niem więzieniem. 'wych, w czasie których między in-
Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd Ape- nymi reprezentanci Wil.Izby Prze-

lacyjny uznał, iż wina oskarżonych mystowo-Handlowej wygłoszą nastę-
: ё 2; pujące referaty: 1) p. dyr, Barański:

wyrok instancji poprzedniej zostat problem struktury gospodarczej
zatwierdzony. (e) į Polski“; 2) p. prezes R i: „Go- niczej akcji i ma nadzieję, że społe-

czeństwo wileńskie nie odmówi tej
pracy swego gorącego: zaimteresowa-
mia, gorliwej współpracy i wydatnej
pomocy materjalnej, Bo czyż istoty, !
którym śpieszyć mamy z pomocą, nie
„stanowią tych najnieszczęśliwszych,
'bo najwięcej wyzyskiwanych, a nad-
to wzgardą okrytych członków spo-
łeczeństwa, a najbiedniejszych sióstr
naszych! M. G.

dużą liczbę pacjentek i prowadzone ;
jalko zakład reprezentacyjny, prze-
znaczony do okazywania go obcym

spodarcze wychowanie i nastawie-
STAN RANNEJ DABU- nie spoieczeistwa; 3) p. radca Wo-

FORZA LEWICZOWEJ. jewóazki: ,,4agadnienie polityki dro-
Przebywająca w szpitalu Da- gowej i motoryzacyjnej”; 4) p. radca

buliewiczowa z ul. Zygmuntowskiej źejmó: „Wytyczńe i zasady reformy

czuje się coraz lepiej. Dokonane ubezpieczeń społecznych”. S
zdjęcia rentgenowskie ustaliły, iż Należy zaznaczyć, że wybitny

czaszka rannej nie jest uszkodzona, udział w pracach kongresu przed-

przyczem stan zdrowia stale ulega stawicieli tutejszego samorządu go-

poprawie i należy przypuszczać, iż spodarczego ma wielkie. znaczenie

| DOBRY
i

Wawrakowicz. Reżyserja — K. Wyrwicz-

Wichrowski.
— Juirzejszy recital skrzypoowyH. Te-

i Zapowiedź koncertu Henryka Te-
„mianki wzbudziła w Wilnie powszechne za-

inieresowanie, zarówno dla osoby tego

świetnego wirtuoza, jak i dla programu,

który jest wyjątkowo starannie dobrany,

bowiem zawiera następujące utwory. Beet-

hoven (Sonata C-moll), Mandeisohn (kon-

cert skrzypcowy E-mol), Saint-Saens (ron-

do capriccoso), Bartok-Szekely (6 tańców

rumuńskich), Sarasate (taniec hiszpański) i

Ries (Perpetuum mobile).

key Teatr „Rewja”, Dziś premjera nie-

bywałego dotychczas programu rewjowego

p. t. „Płomienny Ptak”, w którym udział

'w końcu bm. ranna opuści szpital, (b) dla ziem północno-wschodnich, gdyż. wezmą nowozaangażowani: Lili Rostańska

wytyczne obrad kongresowych ро-

WDS ооивоРаЕНООНЬЮЧЕKARARIARTGOTY ООО ИОЫИЕАЗЩЕНЧЕНЕЯAAAACRIZTKAREGD ją miewątpliwie za podstawę po-

przybyszom. Kierowany jest wzoro-|
wo przez dyrektora dr. Daniszew-;
skiego, zapewne Polaka z pochodze-
nia, gdyż urodził się w Mińszczyźnie.'

omawianym zakładzie pensjonar-
juszki poddawane są leczeniu, nau-
czanu i uspołeczniającemu wpływo-'
wi wychowawczemu, pojętemu oczy-
wiście na swoistą modłę sowiecką,
bez uwzględnienia czynników reli-
gijno-umoralniających. у

Znaczny odsetek uzdrowionych
tak fizycznie,jak duchowo opuszcza
zakład, aby objąć gdzieś pracę za-
robkową. ecjalny komisarjat do
spraw walki z prostytucją wyrobił
dla tych właśnie obywatelek sowiec-

lityki gospodarczej rządu, który —

'_ TEATR MIEJSKI

VMI+ Arės, kom nė dee
Michała Bałuckiego.

BOOBS Dažai AGR Dobre pół wieku liczącą sobie
° * komedzę Bałuckiego widziało Wilno

wiele razy, naprzemian z niezapo-
mnianym. Frenkiem Mieczysławem w

WIEK - Teatrze Polskim w „Lutni”, potem
wo PTAK. z Rychłowskim, Wołłejką w roli Wi-

Niejaki George de Gran- stowskiego i za każdem jej wznowie-
ge odbywa w Ameryce mo publiczność aa świetnie,

„ jalk na prapremjerze.. Nieporównany
18 ah nd talent Baluckiego w malowaniu mie-

ego szczańskiego Krakowa i jego szla-
checkich wsi epigonów, polski na-

=

oraz Zbigniew Opolski. Początek przedsta-
wień o godz. 6.30 i 9.15.

Poniedziałek, dnia 16 grudnia.
6.30: Pieśń, 6,33: Girmnastyka. Muzyka

poranna. Dziennik poranny. Płyty. lnfor-

macje. Audycja dla szkół. 8.10—11.57:
Przerwa. 11.57: Czas i hejnał. 12.03: Dzien-

nik poranny. 12.15: Płyty. 13.25: Chwilka

gospodarstwa domowego. 13.30: Muzyka

popularna.  14,30— 15,15: Przerwa. 15.15:
Codzienny odcinek  powieściowy. 15.25:

Życie kulturalne miasta i prowincji. 15.30:

Piosenki w wyk. Toli Mankiewiczówny.

16.00: Lekcja języka niemieckiego. 16.15:

Koncert. 16.46: Włamanie — skecz. 17.00:
Kobieta w walce z gruźlicą — pog. 17.15:

Minuta poezji. 17.20: Recital śpiewaczy Jó-

 

kich pierwszeństwo w otrzymywaniu
pracy.
‚ W kraju naszym zwiedziła prele-
gentka trzy zakłady tego typu —
wszystkie znajdujące się w Warsza-
wie. Dwa z mich prowadzone są
przez Zgromadzenia Zakonne (Naza-
retanki w Henrykowie p. Warszawą
i Magdalenki w samem mieście) i.
oba stanowią zakłady zamknięte, w
których pensjonarjuszki mają ograni-
czoną ję wychodzenia na
miasto.

piero 'od lat dwuch powołana do ży-
<ia przez Zw. Ob. P. Kobiet, jest za-
kładem otwartym, z którego wycho-
wanki, po wykonaniu obowiązują-
cych je prac i nauki dopełniającej ich
wielkie pm najczęściej nawet w
zakresie elementarnym, mogą opusz-
czać zakład, odwiedzać rodziny i
przyjmowaćgości.

Zarząd zakładu Zw. Ob. Pr, К.
stara się wytworzyć tu atmosferę

adomową, co przy stosuńikówo nie-|
lrcznym składzie wychowanek (25),

|po krótkiej dyskusji wyrazili swoje
alia zapatrywanie, iż p. Nagrodz-

ki, w interesie wierzycieli, powinien

niedopuścić
w Ade postępowania -upadłościo-

| wego. lecz powinien rozpocząć kro-

ki zmierzające do żawarcia układu

z wierzycielami i podniesienia upa*
dłości w celu dalszego istnienia

firmy. W tym celu winien we wła*
%ciwym czasie zgłosić do Sądu pro-
"pozycje układowe.

J
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WILEŃSKI KALENNAKZ AARILOAY
WYDANY NAKŁADEM

Stomietwa datododzya A Wilnie
rolniczy I iatormicyjay wraz z d «ładiyn wyka-
zem chrześcjań:<'Cn Ź Ja! Bacu»u warsztatów rze-
m eśni:zy h i woliych zaw dów, aojity dział po:
rad prawniczych £ wzorami podana — a>wele —

W CENIE 1 Zł. ZA EGZEMPLARZ. :

w każdym domu polskim I chrześcijańskim

NARODOWY jedyny na Wileńszczyźnie walczący

z zalewem żydowskim.

prowiacji przyjmuje Sekretarjat
Stronn. N:rod. ul. Mostowa 1

egzempl. udzieka się rabatu.

K“1936 - +
— ma |

idaawy, gospodarczo

21 <slzgairtaca ocać w
Wiiańskiaga' i w Se-

arodo vejo, Mostowa 1.

WIŁEŃSKI KALENDARZ
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do | masowej likwidacjij

UM

Losy firmy „Zygmunt -Nagrodzki“
| Przed tygodniem odbyło się w

Natomiast trzecia instytucja, do- Wilnie zebranie grupy wierzycieli wybrali
firmy Zygmunt Nagrodzki, którzy zadaniem będzie ułatwić, w miarę gprzeczkach dżeńskicł

rtraktacje z ogółem ruszków:: Rychłowska i

Następnie zebrani
3-ch delegatów,

potrzeby,
wierzycieli trmy Zygmunt Nagrodz-
ki w kierunku zawarcia układu.

“

Nowošci wydawnicze

 

l

łpolskiej. Powieść. Państwowe

szawa — Lwów. 1936. Str. 256. Ce
na zł. 3.50.

brama. Nakład Państwowego Wy-
dawnictwa Książek Szkolnych. War
szawa — Lwów. 1936. Str, 247. Ce-
na zł. 3.50.

Wiktor Ostrowski. — Na szczy-
|tach Kordyljerów. Wspomnienia z
*|polskiej wyprawy naukowo - i
stycznej w Kordyllera de Los Andes.
Państwowe Wydawnictwo Książek
Szkoinych. Warszawa — Lwów 1936
Str. 160. Cena zł. 1.90.
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jza setkę lat nie zestarzeiją się. ina:

wierzyciele 'borny Neubelt — Pagatowicz, prze-
których miła į
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wskroś charakter jego sztuk, nie- zeja Gaczyńskiego. 17.45: Tegoroczni lau-
na reaci nagrody Nobla — odoazyt. 17.55: C.M.

buła, świetnyrysunek postaci i ty“ Webr „Trio na flet, wiolonczelę i fort.”
pów współczesnego pisarzowi okre- 48.25: Płyty. 18.40: Koncert dla młodzieży.
su, żywność akcji której mogłoby 19.00: Litewski odczyt ekonomiczny. 19.10:
su, lżywość akcji tórej mogłoby Co się kryje w wileńskim skarbcu nauki i

jedno wlokące się dzisiejsze „arcy- sztuk pięknych — odczyt. 19.20: Chwilka
dzieło” komedjowe — stawiają LO.P.P. 19.25: Koncert reklamowy. 19.35:
„Grube Ryby” w rzędzie tych, co i Wiad. sportowe. 19.50: Pogadanka aktual-

20,00: Audycja żołnierska. 20,30:

Bardzo dobrze je wykonano w „Skrzydlaci listonosze”. 2045: Dziennik
Teatrze na Pohulance w obsadzie: wieczorny. 20.55: Obrazki z Polski współ-
dobry Janowski — Wistowski, wy- czesnej. 21.00: Koncert muzyki Podhalań-

skiej. 21.30: „Przyroda w twórczości Jana

' Kasprowicza”. 22.00: Koncert symfoniczny.
23.05—23.30: Muzyka

w swych
arasta- 23.00: Kom. met.
awr taneczna.

(słaby) i za SKY. Goa ;
cząt w osobac órskiej (niezu-
pełnie właściwa obsada) i b. dobrej] © Za Kotar studjo.

i Muzyka podhalańska przez radjo.

Znakomity znawca folkloru podhalań*
J. Polakówny, wreszcie wesoły

Na premjerze, na której zebrało skiego, wydawca słynnego zbioru „Tańców

przezabawna

amant —- w interpretacji Ścibora.

ь : Y- |się sporo publicznošci — wśród niej góralskich”, Stanisław Mierczyński, skom-

dawnictwo Książek Szkolnych, War |wielu pedagogów i wychowawców z ponowałi opracował szereg motywów pod-
* |odbywającego się w ilnie obecnie khalańskich. Kilka tych utworów poznają

zjazdu mauczycieli, widownia wprost 'radjosłuchacze w audycji radjowej dnia 16
Kornel Makuszyński. — Wielka |grzmiała salwami śmiechu i oklas- grudnia, w poniedziałek o godz. 21.00. Or-

kiestra pod dyrekcją Józeia Ozimińskiego
czonej kurtynie, wykona: „Suitę podhalańską”, oraz „Tańce

Przychodzi na  myśi, dlaczego góralskie", przeznaczone na trio smyczko-
wśród wielu sztuk teatru objazdo- |we. Pieśni góralskie śpiewać będzie kwar-
wego, często nieodpowiednich, nie tet wokalny, złożony z pp. Heleny Azare-
znalazły się dotąd wyborne „Grube wicz, Marji Maklakiewicz-Szaliūskiej, Zofji
Ryby”, tak łatwe ponadto do wysta- Gabryelli i Teodozji Skoniecznej-Czernie*
wienia z raqi niewielkiej swej ob- kiej. |
sady. Za powodzenie komedji Ba- Transmisja z goiębnika „Skrzydlatych
ludkiego na prowincji bezwątpienia listonoszy”.
ręczyć można. ilawa. ' Dnia 16 grudnia o godz. 20,30 nada

я Polskie Radjo ciekawą transmisję: radjosłu*

ków, tak przy otwartej,jak i opusz-

 

T AiA Te L Ai A ATA III | znajdą się w -stacji gołębi poczto»

SAMOLOT PRZYSZŁOŚCI. : "wych przy K.P.W. w Wilnie. Na tle gwar-
„nego życia gołębnika usłyszą ciekawe in*

formacje o roli gołębi pocztowych, o ich

' znaczeniu społecznem, o hodowli i zwycza-
jach i o tresurze „skrzydlatych listonoszy”.

Reportaż przeprowadzi p. Zbigniew Kopal*

ko przed mikrofonem wileńskim.

Kobieta w walce z gruźlicą —
| pogadanka radjowa.
į Gružlica -dosięga każdego — mężczyz*

nę, kobietę, starca i dziecko. Wszyscy mu*
'szą walczyć z tą okropną i niszczącą orga*

nizmy chorobą. W walce z gruźlicą kobiety

biorą wybitny udział, pracując naukowo,

zajmując posterunki zawodowe, jako lekar*

| ki, <hygjenistki, pielęgniarki i nauczycielki,
— jako panie domu, matki i wychowawczy»

Lnie. O roli. kobiety w walce z gruźlicą

* mówićbędzie przez radjo dnia 16 grudnia
| o godz. 17.00 dr. Janina Lisiewicz.

Audycja żołnierska przez radjo,
Audycje żołnierskie, dzięki tryskającej

12 nich tężyźnie i humorowi, słuchane są
nietylko, przez żołnierzy, ale i' przez masy

„oywilów*, Dnia 16.XI1. o godz. 20.00 nada
Lwów 'nową tego rodzaju audycję, która

p” tym razem poświęcona będzie „maszynkom
polakim“: ceka-emom, erka-emom i elka-

Redionimantožyto, zajmujące takmałomiejsca, że pomieścisię w zwykłymgarażu. | emom. : AO
4
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- ZAWODNE
RACHUBY

W ostatnich czasach panuje wiel-
kie ożywienie „na froncie partyjnic-

twa”. Dawne partje prowadzą żywą,
działalność, a zarazem powstają no- !
we. Różni politycy, kandydaci na|
zbawców narodu, na pogromców kry- |
zysu, wychodżą z ukrycia i chcą wo- |

koło siebie zorganizować opinię pu-
bliczną; niektórzy z nich zachowali
się spokojnie od czasów wojny, a do-
piero teraz poczuli w sobie powołanie
pol'tyczne.

Można nie przejmować się temi efe- |
merydami, stwierdzając, że niektóre|

z nich mają wyraźne przeznaczenie |
dywersyjne. Ale niewątpliwie, „jad|

partyjnictwa” zaraził i tych, którzy

mu wypowiedzieli stanowczą wojnę.
Poszczególne elementy składowe da-
wnego Bloku Bezpartyjnego pragną

podjąć na nowo przerwaną działal- |

ność polityczną; niektórzy czekają |

jeszcze na pozwolenie wyższych sier,

by się zorganizować. Co więcej, wypo-
wiada się nawet pogląd, że ten bez- |

partyjny, apolityczny sejm powinien
się stać wylęgarnią nowych partyj, że |

stamtąd powinno przyjść odrodzenie
życia politycznego w Polsce.

Co zostanie z dawnego Bloku po

spaleniu jego archiwów, jakie Fen'ksy
odrodzą się z tych popiołów, w jakich
nowych postaciach  przejawi się
„współpraca”, tem nie potrzebuiemy
się zbytnio zajmować. Natomiast trze-
ba stwierdzić, że walka, wydana tak

zw. partyjnictwu, w szczególności na-
szemu „partyjnictwu“, czyli dążenie,

by zorganizowany Obóz Narodowy u-
sunąć z powierzchni życia polityczne-
go, zakończyła się klęską. Klęską
nieodwołalną, która z każdym dniem

Staje się coraz bardziej oczywistą.
Jaki był plan tej kampanii, jakie

rachuby jej wodzów? Walkę tę pro-
wadzono przez szereg lat najrozmait-
szemi sposobami, Zbyt dobrze je zna-

my, by trzeba było je charakteryzo-
wać. A w bieżącym roku miał paść
cios ostateczny: w ordynacji wybor-
czej i w wyborach do Sejmu i Sena'u.
Rozumowanie naszych przec'wni-

ków było bardzo proste, Ich zdaniem,

Stronnictwo Narodowe, to garść agi-
tatorów.  podburzających ludność

przedewszystkiem z trybuny sejmowej,
nadużywających do celów partyjnych
resztek wolności słowa, djet poszl-
skich i wolnych biletów jazdy. Społe-
czeństwo rwie się do „wspólpracy”,
ale przeszkadzają ci warcholi. A w'2c
trzeba odebrać im możność działania, I
a wtedy będzie spokój.

Liczono na to, że Stronnictwo bzz
posłów: i senatorów popadnie уу ago-
nję; względnie rozporządzając małą
reprezentacją parlamentarną, złożoną
z ludzi, przed tem ocenzurowanych,
nie będzie miało żadnej siły dynamicz-
nej. Myśmy woleli nie brać udziału w
wyborach, Niektórzy nasi przeciwnicy
widzieli w tem objaw dodatni, niejako

samolikwidację. Ale po pewnym

czasie zaczęli nam wymyślać, że w
tych wyborach nie bierzemy udziału.

Upłynęło już parę miesięcy od wy-
borów. Nowy Sejm i Senat już „pra-

cują“. Nas tam niema. Czy niema nas
w kraju, w życiu narodu, w działalno-
ści politycznej?

_ Nie możemy się skarżyć na brak od-
dźwięku w masach narodu. To, co

m ało przynieść klęskę, stało się źró-

dłem naszej siły. I dlaczegóż więc nie
udała się ta walka?

Ludzie, którzy ją wydali, poieli i

nas. i nastroje narodu, i motywy zbio-
rowego działania w sposób zbyt pry-

mitywny, poprostu wulgarny. W;da-
wało 'm się, że wystarczy „agi!ato-

rów" pozbawiać djet poselskich, tech-
nicznych i materjalnych narzędzi poli-
tycznego działania, by z nimi skoń-
czyć. Przejęl: się zanadto psychologją

pien'ądza. Przywykli do wielkich o-
brytów pieniężnych, do różnych ułat-
wień w swojej pracy, wyobrazili so-

bie, że organizacja polityczna bez nich

n'e potrafi istnieć, Zdawało im się, ż2
dcprowadzą nas do śmierci głodowej  Dużo w tem było złośliwości, ale i je-

den błąd zasadniczy: niedocenianie si- i

Przednia straż Wschodu
1 skim. W Anglii jest to Partja Pracy,Opracowanie propozycyj pokojo-

wych przez pp. Lavala i Hoare'a w
Paryżu stanowi zasadniczy zwrot w
położeniu politycznem, wytworzonem

| przez wyprawę kolonjalną Włoch w
Afryce. Dotychczas, wobec akcji
włoskiej, wielkie mocarstwa Europy
zachodniej zajmowały stanowiska bar-
dzo różnorodne. Obecnie porozumie-
nie francusko - angielskie stanowi-
sko to ujednostajnia. W naszem prze-
świadczen'u,polityka pp. Lavala į Hoa.
re'a odpowiada ściśle interesom Fran-
cji i W. Brytanji; a nawet więcej —
odpowiada ona ściśle interesom wszy-
stkich narodów Europy zachodniej,
jest wyrazem uzasadnionych dążeń,
poczętych w duchu potrzeb i intere-
sów cywilizacji zachodn'o - europej-
skiej, zgodnie z wielowiekową trady-
cją dziejową Europy. Sądzimy, że
byłoby wprost szaleństwem przerzu-
caćzatarg afrykański na teren euro-
pejski, boć niczem innem by nie było
skrajne stosowanie sankcyj gospodar.
czych — prowadziłyby one z żelazną
koniecznościa do wojny.
Ze szczególną powagą i uznaniem

trzeba się zachować wo%ec polityki
pp. Baldwina ; Hoare'a, którzy nawet
wbrew pewnym interesom W, Bryta-
nji potrafili się wznieść na poziom
rzetelnych interesów cywilizacji, dla
której Anglja tak wielkie położyła za-
słudi.

Polityka p. Lavala i rządu konser-
watywneśo w Anglii jest — mimo

 

wszystko — polityką w wielkim sty-
lu, bo prowadzoną w duchu interesów
europejskich i zgodnie z misją dziejo-
wą narodów naszego kontynentu.

Przeciw tej polityce organizuje się
namiętny opór w Anglji, we Francji
i w Genewie. Lecz — zdaniem na-
szem —ci, co opór ten organizują, nie
są ani przedstawicielami interesów
poszczególnych narodów, ani przed-
stawicielami interesów wspólnych Eu-
ropy, Są oni wyrazem tych wszystkich
sił odśrodkowych na naszym konty-
nencie, które są przyczyną rozkładu
państw europejskich, które sprawiają,
że potęga, rola i prymat zdobyty w
ciągu wieków przez Europę są w 0-
kresie upadku. Gotowi jesteśmy ści-
śle j objektywnie dowieść, że siły te
czerpią swe natchnienie z prądów
idących ze wschodu azjatyckiego. że
dziś istnieje konflikt nie między róż-
nemi narodami europejskiemi, lecz
między temi narodami jako całością.
a pradami, które życie duchowe i ma-
terialne tych narodów rozkładają i
niszczą. .

Na czele tych sił kroczy polityka ży-
dowska, użytkująca jako swe narzę-
dzia, posiadaczy wielkiego l:an'tału,
masonerję, socjalizm i obozv radykal-
ne w różnych państwach Europy za-
chodniej.

Proszę się bliżej przyjrzeć, jakie
grupy, jakie pisma, jakie sfery i orga-
nizacje zostały ogarnięte przez szał o-
burzenia przeciwko warunkom pary-
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prasa, w której mają wpływy Żydzi,
radykalizujący liberali i naiwni wy-
znawcy wiary genewskiej. We Fran-
cji — masonerja, skrajne skrzydło ra-
dykałów, socjaliści, jaczejki komuni-
styczne i prasa zależna finansowo od
Żydów lub służąca powyżej wymie-
nionym organizacjom...
Będziemy świadkami ostrej i na-

miętnej walki, będziemy świadkami
harmidru w prasie i patosu w Gene-
wie. Boć chodzi tu o rzeczy nie byle
jakie. Wolnomularstwo ekontowało
już upadek Mussoliniego i faszyzmu,
co m'ało doprowadzić do przywróce-
nia wszechwładzy lóż w Europie za-
chodniej, Żydzi widzieli już w swej
bu'nej wyobraźni, jak po upadku M'us-
soliniego przyjdzie upadek Hitlera,
wszyscy razem wraz z socjalistami i
radykałami cieszyli się nadzieją, że
ma się ku końcowi rozwo'owi pradu
narodowego wśród ludów Europy za-
chodniej. Tymczasem nagle i nie-
spodziewanie zarysowała się możli-
wość porozumienia i współdz'ałania
wielkich mocarstw zachodnich, mo-
żliwość otrząśnięcia się Europy i n2-
wrotu jej od rozkładowych prądów,
idacych ze wschodu...
Nie wydaje się nam, by atak ob2c-

nie rozpoczęty miał widoki powodze-
nia. W Angljj rząd konserwatywny
jest zdyt silny i ma zbyt silne oparcie
w kraju. by się m'ał cbawiać o swo'e
losy. We Francji p. Lavalowi gro'ą |
duże niebezpieczeństwa na terenie
„kraju legalnego", a więc w  perla-
mencie, lecz ma on za sobą „kai
rzeczywisty" — op'nję publiczną, W
dodatku

nia Stawiskiego, który jest groźny dla
przywódców stronnictwa radykalne-
go...
Atak przeciwko interesom Europy

będzie poprowadzony na różnych od-
cinkach, największą enersią wszakże
będzie się odznaczał w Paryżu. K'e-
rownicy tego ataku rozumują bowiem
trafnie, że rzeczą na'ważniejszą było-
by obalenie p. Lavala, który tak о-
brze się zasłużył wobec Francji i wo-
bec Europy. :

2 S. K.

Prezydent Masaryk ustąpił
Sędziwy polityk poleca Benesza jako swego następcę. Amnestja dla przestępców politycznych

PRAGA —14.12 (PAT) — Dziś w
południe ustąpił prezydent repunliki
czechosłowackiej T. G. Masaryk. Przy
akcie ustąpienia obecni byii: premjer
Hodza, przewodniczący se,mu Maly-
petr, przewodniczący senatu Soukup i
szef kancelarji prezydenta Szamel.

Prezydent Masaryk sprawował swój
urząd od początku istnienia republiki
czechosłowackiej i wybierany by; czte-
rokrotnie. Ostatni raz wybrany został
w maju 1934 r. Konstytucja czeciw sło-
wacka zastrzegała dla pierwszego pre-
zydenta republiki prawo reelekci: wię-
cej niż 2 razy. Prezydent Masaryk jest
w 86-ym roku życia. \
Wybory nowego p ezydenta odbyć

się mają w środę 18 grudnia.
PRAGA, 14.12 (PAT). Podczas ak-

tu ustąpienia prezydenta Masaryka,
szef kancelazji prezydenta Samal prze-
czytał następujące oświadczenie pre-
zydenta:

„Ciężki i pełen odpowiedzialności
jest urząd prezydenta i wymaga dla-
tego pełni sił, Czuję, że już temu za-
daniu nie sprostam i dlatego ustępuę,
Czterokrotnie byłem wybrany prezy-
dentem naszej republiki, Upoważnia
mnie to do proszenia was, całego naro-
du czesk'ego i współobywateli innych
narodowości, abyście przy kierowan:u
państwem pamiętali, że państwa u-
trzymuą się dzięki ideom, z których
powstały. S1m zawsze sobie to uświ?-
damiałem. Trzeba nam dobrej pol't"ki
zagranicznej, nawewnątrz sprawiedli.
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ły idei — lepszych motywów działal-
ności ludzkiej, Życie polityczne pojęli

wyłącznie jako grę sił materjalnych.

Zemściło się to na nich samych.

Można powiedzieć, trawestując znane
zdanie: kto pieniądzem wojuje, od pie-

niądza ginie. !
ROMAN RYBARSKI

 
і
|
|

wości wobec wszystkich obywateli, ja-
kiejkoiwiek byliby narcdowości, Rad-
bym wam jeszcze powiedzieć, że na
swego następcę polecem dr. Btnesza,
Pracowałem z n m zagranicą i w kra-
ju i znam go. Mam pełną wiarę, żz
wszystko pójdzie dobrze i da Bóg, jesz-
cze czas jakiś będę patrzył na was, jak
lo prowadzicie',
Premier Hodza odpowiedział, że naj.

lerszą podzięką dla ustępującego pre-
zydenta jest utrzymanie tego, co on
stworzył, utrzymanie państwa po
wieczne czasy.

Następnie krótkie przemówienia
wygłosili przewodniczący obu izb.
PRAGA, 14.12 (PAT). Ostatn'm

aktem państwowym ustępującego pre-
zydenta było podpisznie zmnestji d'a
przestępców politycznych, Rozmiary
tej amnes'ji nie są jeszcze znane.
Według doniesień prasy, rząd u-

chwalił projekt ustawy, nadającej
pierwszemu prezydentowi republ'ki
czechosiowackiej tytuł Prezydenta-O-
swobodziciela oraz projekt ustawy o
oddaniu prezydentowi Mnsarykowi w
dożywoin'e używznie zamku Lany,
siedziby letniej prezyden'a, gdzie prze-
bywał cn sta'e w ostałnich cznsach i
gdzie odhył sie akt rstąpienia. -
PRAGA, 14.12 (PAT). Według kon-

stytucji czechosłowackiej wybcry prezy-  

| obzcności cona;mniej

denta republiki cdbyć się muszą najpóź-
niej w 14 dni po ustąpieniu prezyden:a.
Prezydent wybierany jest przez zg:0-

madzenie narodowe, liczące 450 człon-
ków (300 posłów i 150 senatorów).

Do ważności wyborów potrzebna jest
kwalifikowana większość 3/5 głosów przy

połowy członków
zgromadzenia narodowego. O ile w

dwóch pierwszych glosowaniach żaden z
kandydatów nie osiągnie wymagen>j
większości, następuje głosowanie trzecie,
w którem wystarcza większość zwyczajna,

Według opinji tutejszej, sytuacja przed-
stawia się następująco: w łonie zgroma-
dzenia narodowego zarysowują się dwa
bloki, a mianowicie: blok stronnictw 1:-

wicowych. składający się z socjal - de-
mokratów i narodowych socjalistów cze-
chosłówackich, socjal - demokratów nie-
mieckich, komunistów i katolików cze-
skich. Do drugiego bloku należą stron-
nictwa centrowo - prawicowe, Siły obu
bloków są zbliżone. Blok lewicowy nie-
wątpliwie głosować bądzie na ministra
Benesza. Niewiadomo, jaką kandydaturę
zamierzają wysunąć stronnictwa centro-
wo - prawicowe. Krążą pogłoski, że w
pierwszem głosowaniu partja sudencko-
niemiecka wysunie kandydaturę swego
szefa Konrada Henleina. Partja ta rozpo-
rządza w zgromadzeniu narodowem 67
głosami.

 

Mussolini szykuje odpowiedź
na fropozycja pokojcwe

PARYŻ — 14.12 (PAT) — Agencja
Havasa donosi, iż Musso.ini osobiście
przygotowuje odpowie.ź na propczy *
cje francusko - brylyjskie. Współpra-
cują z nim rzeczoznawcy kolon alni,
wojskowi i do spraw gospodarczych.

Mussolini ma rzekomo zażądac wy-
jaśnień co do punktów, które są dla
niego niedostatecznie jasne, jak np. a-
trybucje komisarza włoskiego, przewi-
dzianego w drugiej części projekiu

Mussolini ma polecić Aloisiemu, by
udzielił członkom Rady dodatkowych
wyjaśnień,

Aloisi weźmie więc udział w posie -
dzeniu Rady Ligi, poświęconem zhbada-
niu propozycyj francusko angielskich.

PARYŻ, 1412 (PAT). Korespon-
dent rzymski „Excels'ora” inlormuje,
że Mussolini przed ostatecznem przy-
jęciem projektu paryskiego wysunie ze
swej strony zasirzeżt dia, wykazujące
następujące braki tego projektu: 1)
projekt nie przewiduje odstąpienia
Włochom całego terytorjum, podsite-

jest człowiekiem bardzo |
zręcznym į pozosta'e pod opieką c'e- -

$0 па północ od rzeki Takazze łącznie '
z Aksum, jak również nie przewiduje |
odstąpienia korytarza, mającego na
celu połączenie Erytrei z Somali, 2) te-
rytorja, odstąpione Włochom w Oga-
denie, nie obejmują tej prowincji, 3)
system podwójnej kontroli nad ''refą
kolonizacyjna, odstąpioną Włochom,
z..wiera wiele niejasności.
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Róże Bruk paryski
Królewski Norymberski
Bakaljowy Babka podolska

NA CHOINKĘ
KARMELKI czekoladowe
w barwnem opakowaniu
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Toffi de Luxe
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niebywały wybór zabawek
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PRZEGLĄD PRASY
TWIERDZA SZTYWNYCH CEN |

Organ wielkiego przemysłu „Kure
jer Polski” pisze nie bez uszczypl.wo*
ści o każącej na się czekać obniżce
taryfy kolejowej. Rząd zapowiedział
tę obniżkę razem z obniżką cen kar“
telowych.
„Obn.žka cen artykułów  skartelizowa=

nych została dokonana. Ale obniżka taryf
kolejowych pozostaje w teorji, a płaci się za

przewóz dotychczasowe stawki. Okazuje się,

że ceny artykułów skartelizowanych można

było obniżyć dekretem, ale tam, gdzie wy*
łącznym właścicielem i dysponentem jest
rząd — na kolejach — tam jakoś obniżka

idzie opornie, właściwie mówiąc, nie idzie

wcale. Gdy chodziło o ceny przemysłowe,

to starano się obniżyć je jakna'bardziej i

jeknajprędzej, aby odbiorca otrzymał towar

jaknajtańszy i to jaknajprędzej. Gdy chodzi

© kolej, to odbiorca może czekać i może płae

cić dotychczasowe wysokie koszty frachtua

Gdy chodziło o ceny -przemysłowe, rząd

dotrzymał w całej rozciągłości swoje zapo*
wiećzi co do ich obniżenia, gdy chodzi a

ko'cje, czekamy. Ciągle czekamy.”

Utrzymanie taryf kole'owych bez
zmiamy podważa — kończy „Kur.
Polski“ — nol'tykę deflacy/ną i prze*
kreśla jej skutki dodatnie.
„Trzeba zdobyć tę twierdzę sztyw*

nych cen”.

P. P. S. W OBRONIE ŻYDÓW

Gdy chodzi o obronę Żydów, nie-
które dzienniki tracą wszelkie poczu”

 

ce przyzwoitości. Pisaliśmy już o

„Czas'e', o którym żydowski „Nasz
Przegląd" pisze dzisiaj, że „usiłuje
bhvć bn-dziei żydofilski niż sam: Ży*
dzi”, W śladv je$o stara się iść socia-
Fstyczny Robotnik”, Czytamy w nm
gs nową napaść na Politechnikę

owską za wydanie znaneśo zarzą*
dzenia o rozs'edleniu studentów w sa-
lach wykładowych. Organ P. P. S. tak
jest oburzony na to zarzadzenie, że
wzywa przec'w w!adzom Politechniki
do wystąpienia ministra oświaty, mi*
mo że sprrwa sama należy niewąt-
pliwie c» kompetencji samorzadu a*
kademickieśo, nawet okrojonego
przez retawe Jędrzejew'cza.
„Czy to możliwe, pyta „Robotnik“, by Po-

Titechnika lwowska zbuntowała się przeciw
Min. Ośw,? Najszersza nawet autonomja ш-

czelni nie daje im prawa do łamania ustaw

państwowych, co nastąpiło przez zarządze*

nie lwowskie. A u nas, jak wiadomo, auto*

nomię wyższych uczelni znies'ono.

Min. Ośw. winno wyjaśnić sprawę i gdyby

się okazało, że Politechnika lwowska na

własną rękę powzięła swą decyzję. to Min.

Ośw. winno wyciągnąć odpowiednie w stos

sunku do senatu Politechniki wnioski.

Ale przedewszystkiem M'nisterjum wine

no cofnąć zarzączenie lwowskie".

Dobrze, že „Robotnik“ nie kaže po-
prostu zaaresziowač proleso:6w Po-
litechniki lub zeslaė do Berezy. Moż-
na sob'e wyobrazić, jak zachowaliby
sę socjaliści, gdyby mieli wplywy w
Se/mie i rządzie i gdyby los minisira
oświaty zależał od ich glosów!
„Robotnk”* nie wymienia ustawy,

którą zarządzenie Politechniki rzeko*
mo narusza, A nie wymienia jej dla-
tego, że ani ustawy takiej, an: jej na”
ruszcnia w danym wypadku m.ema
wcale.

Nie dziwimy się socjalistycznym
robotnikom, że ucieka,ą spod czerwo-
nego sztandaru, który P. P. S$. zat*
knęla na oborach žydowsk'ego stanu
posiadan'a. Jest wstydem. że znalezła
się partja, nazywająca się polską,
która z taką suwerenną wzgardą tra-
ktuje postulaty polskiej miodzieży i
interesy narodowe na wyższyci uczel-
n.ach,

Polscy robalnicy odzowiedzą na to
równą pogardą dla pepesowego sza* 
besgoizmu.

   

  
  

 



Wśród chaosu.
Epopea Aleksego Tołstoja

к Jest w pierwszej części słynnej już
"dzisiaj trylogii „Droga przez mękę”
Aleksego Tołstoja, przejmująca grozą
scena... Przypadkiem w szeregi zabłą-
kany, o milę trącący dostojewszczy-
zną, poeta Biessonow, znalazłszy się,
wskutek fatalnych dla siebie perype-
tyi wojennych, na odludnem torfowi-
sku, zalanem martwem światłem
księżyca pustkowiu wśród lasów, gi-
nic z rąk obłąkanego dezertera, a
pogrzebem zajmują się... wilki, cią-
śnące za wojskiem stadami,

Epizod symboliczny dla tego stanu
chaosu, w jaki już niedługo potem
popadło imperjum rosyjskie.

I oto już w „Roku osiemnastym“
(Część druga trylogii — Droga przez
mękę, Warszawa, 1935, Wydawnie-
two J. Przeworskiego. Autoryzowa*
ny przekład Władysława Broniew-
skiego, str, 453)., odnajdujemy wszyst-
ki: znamiona, towarzyszące wielkiej
pzemianie, cechy nieodłączne od za-
burzeń kosmicznych,

Wstrząs rewolucji rozszedł się wo-
koło i kręgi jego ruchu dotarły do
najbardziej zacisznych i bezpiecz-
nych, zdawałoby się, kryjówek życia
osobistego i rodzinnego, wprawiając
cały ośrodek falowania w nieustanną
wibrację. Zaburzenie równowagi we-
waętrznej budowy materji prowadzi
niekiedy do iej atomizacji. Możemy
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Hapensztand i poloniści
Pisaliśmy niedawno o niedopuszczeniu

łqo głosu niejakiego Hapensztanda, Żyda,
delegowanego z Warszawy na Zjazd Kół
Polonistów do Poznania. Narodowy
„Glos“ (nr, 19) zaznacza, że widocznie
uczyniono to dla prowokacji polskiej
młodzieży, poczem zaś pisze;
Epilog tej żydowskiej wyprawy polo-

nistów warszawskich na Poznań znalazł
miejsce na łamach „Wiadomości Lite-
sackich“ (nr. 629), dokąd ci protestują-

* cy żydo-poloniści udali się z płaczem na
skargę. | mają łam coś do powiedzenia
o niezależności nauki i etyce naukowej,
na łamach pisma, które najmniej ma
prawa do wydawania sądów w tej ma-
Jterji, zważywszy destrukcyjne ce!e tego
organu na polu kultury narodowej.
Sąd o etyce naukowej w Polsce, tak

lfak nie należał. tak i nie należy do kom-
petencji różnych Dawidów Hapensztan-

dów, ani do „Wiadomości Literackich”,
mimo, że mają dotychczas jawne do są*
dzenia pretensje. Ich amoralność talmu-
dyczna, sposoby polemiki, oparte na fin-
gowaniu faktów i szkalowaniu przeci-
wnika, mają w sobie 'coś z łobuzersko-
tchórzowskich wyzwisk jakie rzuca się
Z za wegla — a węgłem zawsze „Wiado-

mości Literackie", )
Ku uwadze polonistów poznańskich

przypomnę, że nikt inny tylko poznań-
scy Żydzi złożyli 50 lat temu ofertę do
rządu pruskiego, w której podejmowali
się germanizacji Wielkopolski,. Więk=
szymi byli germanizatorami. niż sami
Niemcy, I gdyby nie ofiarna, gorąca mi-
łością Polski nasycona praca Samarzew-

skich,  Mielżyńskich, Wawrzyniakėw,
Marcinkowskich, kto wie, czy Wojciech
Bąk pisalby trawa. wiatr a nie Grass czy
(Wind. „Tylko dlatego” tak nie jest, że
starsze pokolenie miało większe zro”"-
mienie dla kwestji żydowskiej, niż dzi-
siejsi panowie poloniści,  
 

mieć wówczas do czynienia nawet z
rozkładem. Źródłem jego stają się
zazwyczaj składniki, bęuące wpierw
zaczynem spoistości i siły. Nieszczę-
ścia, jakie dotknęio Daszę, tragiczna
śm.erć przedwcześnie — wskutek
przestrachu po napadzie bandyck.m
-— urodzonego dziecka, tylko w czę-
ści tłumaczy jej nieoczekiwany na-
strój psychiczny w pierwszych  mie-
siącach rewolucji, W tej części mia-
nowicie, gdzie doszukiwalibyśmy się
typowego dla takich wypadków „szo-
ku” nerwowego. Nagła, granicząca
wprost z nienawiścią, niechęć do mę-
ża nieuchronnie prowadzi do rozsta-
nia, kto wie, czy nie na zawsze? —oto
reakcja na atmosferę niestałości i czę-
sto ślepego buntu. Aiejesjao byśmy
szukali winy u pełnego honoru j lojal-
ności Teleg.na, Odnosi się wrażenie,
że poczucie niemocy wobec dokony*
wującego się przewrotu wprawiło nie-
mych świadków w skrajną depresię.
I tutaj nie dziwmy się, wiedząc z 40
świadczenia, jak to świat się wali, gdy
nietyle przeciwko nam, ale coś bez
nas się dzieje,
Pójdźmy dalej i źródeł metamorfo-

zy samego Tołstoja, niegdyś arysto-
kraty, dziś aktywnego działacza so-
wieckiego w dziale literatury, doszu*
kujmy się właśnie w czynnej posta-
wie wobec życia, w chęci odegrania
wielkiej, historycznej roli, daleko
przerastającej skromne możliwości
bezdomnego emigranta.
Odmiennej nieco natury konflikt

przepoławia kochające się do tej
pory stadko siostry Daszy, Kati, któ-
rej mąż, podpułkownik Roszczin, sta-
je się po „czerwonym październiku”
mścicielem hańby rozproszonej armji
rosyjskiej. Krzywd swych lojalnego i
patrjotycznego oficera dochodzi, tę-
piąc bez pardonu bolszewików. En-
tuzjazm i zapał do walki bratobój-
czej, będącej istotą każdej wojny do
mowej, odpychają Wadima od żony,
psują wewnętrzny ład w  małżeń-
stwie.

Jakiż realny skutek tego powszech-
nego rozbicia? Oto i Teleginowie i ich
szwagrowie — każde na swoją rękę—
koczują po bezkresnej, stepowej prze-
strzeni czarnomorskiej Ukrainy,

Koczuje zresztą cała Rosja, do*ć
łatwo, bez skomplikowanych zab'e-
gów obmyta z połysku cywilizacji. Na
olbrzymiej przestrzeni, zamieszkałej
bez ścisku przez sto pięćdziesiąt mil-
jonów głów, poruszyły się ludy ze
swych odwiecznych siedzib i oto sta-
jemy wobec faktu, tłumnego przemer-
szu plemion, wywalczających sobie
prawo do życia i bezpiecznego lego-
wiska.

Ile czasu upłynie, nim znowóż ie-
dnostka zamieni wolne i nieskrępo-
wane żadnemi normami, pełne natu-

firalnej poezji, swobodnego ruchu, by-
towanie gromady w osiadły i porząd-
ny tryb życia,

Bardziej przekonywające artystycz-
nie jest dla Tołstoja, z całą pewno-
ścią, to pierwsze: epopeja „atamana”
Machny i jego chłopskich, nieregular-
nych oddziałów na Zadnieorzu, znana
iu nas pod nazwą „Machnowszczy*
zny', znajduje w duszy. autora żywy
oddźwięk, upojenie stepem, co ożył
rozpędzonemi i naježonemi bronią
wozami i końmi chłopów — zdobyw-
ców własnej ziemi,

Dziesiąty koncert symfoniczny

« Przed tygodniem, pisząc o trzeciej
symłonji Brahmsa, powiedziałem, że
trudno orzec, które z jego dzieł sym-
fonicznych jest piękniejsze; wydaje s.ę
niem często to, które właśn'e słyszy”
my. Zwłaszcza, jeśli słyszymy je w
wykonaniu wzorowem.

Nie minęło jeszcze wrażenie, odnie-
sione na koncercie poprzednim, a już
w piątek ostatni dano w Filharmonji
znowu symionję Brahmsa, Tym razem
pierwszą, C-moll. Dano ją w wyko-
naniu nie tylko wzorowem, lecz nie-
mal idealnie doskonałem, Pod batutą
Bruno Waltera dzieło to przemówiło
taką potęgą natchnienia, taką siłą du-
cha i tak piękną muzyką, mimo pew-
nych swobód konstrukcyjnych, wypo-
wiedzianą wszakże w formie arly-
stycznie skończonej, że symfonii tej
zdawały się ustępować pierwszeństwo
wszystkie inne.

Brahms, nie należy u nas, jak wia-
domo, do kompozytorów szczególnie
luhianvch, dobrze rozumianych, a
przeto popularnych, Sympatje nasze-

 

go społeczeństwa, częściowo wrodzo-
ne, częściowo zaś urabiane, idą raczej

"linji muzyki, że tak się wyrażę, de.
oracyjnej, szeroko i mocno opiera'ą-

cej się na elementach popisowych, ła-
two uchwytnych, mających nieraz po-
smak sensacji. Muzyka zaś elemen.
tami tymi gardząca, wymagająca od
słuchacza — by mogła być naprawdę
zrozumiana i odczuta — silnego sku-
pienia duchowego, nie miała u nas do-
tąd B licznych zwolennikėw. Ros-
sini byt chętnieį widzianv, niž Mozart,
Meyerbeer zwyciężał Wagnera, Ry-
szard Strauss Brahmsa, Saint . Saćns
C. Francka { { 4 Znajdowali się
przecież muzycy, co i w Beethovena
rzucali kamieniem, gloryfikując je-
dnocześnie Strawińskiego.

Być może część winy spada tutaj
na wykonawców, którzy niezawsze
dorastali do zadań tak trudnych, jak
interpretacja dzieł najszczytn'ejszych
i najgłębszych. Niewątpliwie prawdą
jest, iż samo tylko odegranie dokła-
dne nut, przez Beethovena czy 

Cóż za nieporównane poczucie buj-
ności i siły, widzieć tylko biękit nie-
ba z plamką, śpiewem skowronka nad
śłową dzwoniącym, a wokoło — falu-
"2, zielony przestwór stepu.

magicznego słowa step zbiega”
ją się wszystkie tęsknoty i pożądania
niesforneśgo ludu, Nie gdzieindziej też
szukać należy rozwiązania wielu ar-
cytrudnych pytań, nad któremi różni
historjozofowie z Bożej łaski głowią
się i biedzą bez skutku.

Tołetoj, godny następca wielkiego
Lwa, zna duszę swego narodu i czuje
rytm każdej epoki jego bytul
Słabszy jest zato, gdy przyjdzie

wyciągnąć z faktów i nastrojów o-
strożne wnioski, Na przeszkodzie sta-
je mu zbyt mała „ostrość” spojrzenia
na wielką, światowej skali grę, mają-
cą za przedmiot rozfalowane, rządzą-
ce się jnstynktami, skłonne do ukłąda-
nia się na długie wieki, według sił,
rządzących zjawiskami geologiczne-
mi, masy ludzkie,
Czy żal nam ciemnej i zgniłej prze-

szłości, ukazanej w powieści Tołsto-
ja? Napewno nie!
Ale w mniejszym jeszcze stopniu—

nie podzielamy demokratycznego en-
tuzjazmu p'sarza — pociąga dziś te-
raźniejszość rosyjska... Trudno w niej
dostrzec dźwignięcie się z chaosu, za-
lewającego niezmiennie głowy i serca
uciemiężonego ludu.

W. OSTEN.
 

 

  

 

Odczyt o Brazylii
prof. Wł. Tatarkiewicza
Na zaproszenie Światowego Związku

Polaków z Zagranicy prof. Władysław
Tatarkiewicz, który niedawno powrócił z
podróży do Brazylji, wygłosił w siedzi-
bie Związku niezwykle interesujący od-
czyt o różnicy psychiki zbiorowej 'nteli-
gencji brazylijskiej a europejskiej, w
szczególności zaś polskie;.

Preleżent zanalizował przyczyny tych
różnic, sprowadzając je do dwóch zasa-
dn'czych „a mianowicie do klima:u j sta-
rych tradycyj szlachty portugalskiej, o-
siadłej w Brazylji za czasów kolonjal-
nych.

W końcowej części odczytu prelegent
zastanawiał się nad rolą, jaką odgrywa
w Brazylji wychodźtwo polskie, docho-
dząc do wniosku, że w roli wychodźców
najlepiej tam dadzą sobie radę dwie ka-
tegorje: emigranci bez żadnęgo wykształ-
cenia oraz pełna energji twórczej elita u-
mysłowa z wybitnęm nastawieniem prak-
tyoznem oraz — o ile możności — z ka-
pitałem. Najgorzej stosunkowo dzie'e
się w Brazylji polskim  „średniakom”,
choć i ci mogą tam zabezpieczyć sobie
egzystencję, bo „w Brazylji nikt z głodu
nie umiera” jak głosi przysłowie brazy-
lijskie. Słuchacze nagrodzili prelegen-
ta hucznemi oklaskami. Po odczyc e za
brał głos członek Prezydjum Rady Na-
czelnęj Światowego Związku Polaków z
Zagranicy p. Michał Pankiewicz, który
uzupełnił obserwacje prof. Tatarkiewi-
czą własnemi wspomnieniami z pobytu w

Ameryce Południowej.

Śliwowica УЕрznakomiia
krajowa.

 

„Krucjata Nauk
w Stanach Zjednoczonych

San Francisco organizuje obecn'e na
wielką skalę zakreśioną „Krucatę Nauk
Katolickich”, ma,ącą na celu zazna'»mie-
nie szerokich kół społecznych z zasada*
mi, krzewionemi przez Kościół stosow
nie do niedawno wyrażonego życ'enia
Ojca św. by prawdy Lurystusowe były le.
piej poznane i zgłębione przez obywateli
Stanów Z edn „czonych. Z inicjatywy ar-
cybiskupa San Francisco, Mgra Mitty'e-
go, co niedziela wieczór nadawana jest
obecnie przez j ewną stację radjową spe-

cjalna audyca „O naukach Kościoła”,

Podczas pierwszej audycji znakom 'ty ka.

znodzieja, o. Hurley przemawiał n. t.

„Istnienie Boga”. Doskonale zorganizo-

wana i ciesząca się ogromną popuiarnos-

cią na terenie całych Stanów Z,edn „Cat
holic Truth Society” (Towarzystwo Praw

dy Katolickiej) posiada obecnie svecjal-

ne biuro, rozsyłające książki i broszury,

w których poruszane są zagadn'enia z

dziedziny apologetyki, liturg:xi itp biuro

to odpowiada także na każdy list, skie -

rowany doń na skutek przemówień radjo-

wych, wygłaszanych podczas audycyj ka-

toickich, od radosłuchaczy oraz na każ-

de zapytanie, dotyczące problemów z za.

kresu wiary, nadesłane przez tych któ-

rzy się interesu,ą Krucjatą. W „Kruc,acie

Nauk Katolickicu”* bierze także poważny

Brahmsa napisanych, nie prowadzi do
należytego ich dzieł zrozumienia. Że
wykonanie ich przez ludzi merc
nie małych (a tacy są przecie w więk-
szości), nie może przyczynić się do
przekonania mas słuchających o wy-
jątkowem ich pięknie.

Bo jednak, gdy Brahmsa interpretu-
je taki Bruno Walter, gdy muzyka

mfonji ukazuje się w formie nie-
skażonej przez pomysły dyletanckie,
siłą działania jej jest i u nas potężna.
Jak jeszcze potężna!

Sens pracy odtwórczej Waltera po-
lega na tem, iż, wnikając w najdrob-
niejsze szczegóły partytury, docenia-
jac ich znaczenie dla całości architek-
łonicznej dzieła, a przez to cyzelując
i wykańczając precyzyjnie, umie on
zebrać je wszystkie i ułożyć tak, że
w sumie tworzą niejako iednolitą bry-
łę o kształtach nieskończenie harmo-
niinych i pięknych. Najważniejszem
jest zaś to, że w momencie interpreta-
cji Walter wznosi się do wysokiego
napięcia duchowego i natchnienie
swe przelewa w orkiestrę, W wyniku
otrzymuje śię wykonanie istotnie ide-
ne, .
Jako pi numer programų

prowadził Walter symfonie D-dur Mo-
zarta. Znany na obu półkulach, jako

 

 

udział cała prasa katolicka w Stanach
Zjednoczonych, która stworzyia spec,a!-
ne działy pytań i odpowiedzi. Działy te
sieszą się ożromnem powodzeniem. Ty-
s'ące pytań, nadsyłanych ze wsztstkich
stron, nawet z najdalszych mie,scowości,
św:adczą dowodnie o tem, że społeczeń-
stwo amerykańskie coraz żywie, poczy-
na .nteresować się nauką Kościoła, szu-
kając w niej odpowiedzi na liczne drę-
czące ję wątpliwości.
Na marginesie powyższej akcji warto

podkreśiić rzetelne wysiłki i szlachetne
ceie podobne: do powyższej organ.cacii,
zainicjowanej przez młodzież katolicką, a
specjalnie przez szeroko rozpowszech-
nione wydawnictwo dla młodzieży „The
Catholic Boy** pod hasłem „Kruc ata Mło
dzieży przeciwko pornografii" Ruch ten,
do którego werbuje się młodych chłop -
ców i dziewczęta w wieku od 10 do 18
iat, skierowany jest przeciwko niemoral-
nej literaturze, nietyiko pornograf.cznej,
ale także i takiej, która, podnieca'ąc w

czytelnikach fantazję, równocześnie £:0 -
ryfikuje gangsterów, występki, zbreanie,
samobójstwa, napady, życie szumowin
społecznych itp. Wszyscy członkowie po-
wyższe! Kruc;aty zobowiązują się do boj.

kotowania i tępienia wszelkie, tegu ro-
dza,u literatury, :

 

najlepszy znawca i odtwórca Mozar-
ta, Walter symfonię, ten przedziwny
okaz stylu tocogo w muzyce, podał w
formie tak po mistrzowsku wykończo-
nej, a jednocześnie z taką naturalną
swobodą frazowanej, i w tempach tak
— mimo trzymana w żelaznych kar-
bach rytmu — elastycznej, że istotnie
wywołał dla swej sztuki podziw nad-
zwyczajny, Podziw ten spotęgował
się, gdy słuchaliśmy prowadzenia
pe Waltera partji orkiestrowej w
oncercie G-dur Beethovena, dosz

zaś do punktu kulminacyjnego i za-
mienił się w entuzjazm po wykonaniu
symfonji Brahmsa.

Solista wieczoru, Artur Schnabel.
wśród pianistów, działających na te-
renie Niemiec, od lat ma sławę wy-
bitnego Beethovenisty. Rozporządza-
jąc techniką klasy wysokiej, panując
z zupełną swobodą nad klawiaturą,
Schnabel cel widzi ponad materjalną
stroną utworu w jego treści duchowej.
Obdarzony wielką intuicją, umie wglę
bić się w muzykę Beethovena, uka
zać ją taką, jaką jest w istocie. W tem
leży wielkość artyzmu Schnabla j sty-
lu jego gry. Koncert G-dur Beetho-
vena był u nas grany przez artystów
najsławniejszych, ałe nie pamiętam,
by kiedykolwiek tak wspaniale grana
była druga część tego dzieła, jak o-

Sztuczne zabiegi

przy wyczerpanin

nerwowem

nie wiele pomogą

Natomiast

PRZEMYSŁAWKA
skoncentrowana woda kolońska jest środ-
kiem natura.nym usuwającym te dolegli-
wości. Jej odżywcze składniki i pochodzące
z owoców cytrusowych południowych Włoch
jak i najdelikatniejszych kwiatów Alp mor-
skich są źródłem działalności orzeźwiającej

Przemysławki

Przy zakupie nale:
wyraźnie zażądać „Przemysławki' | zważać

na firmę

Henryk Żak— Poznań

ZE SWIATA
KULTURY

KRONIKA LITERACKA
Czterystolecie urodzin Skargi. — W lu-

tym przyszłego roku upłynie lat cztery-
sta od dnia urodzin wielkiego wycao-
wawcy, nauczyciela i patrjoty ks.

Piotra Skargi. Jako przygotowanie do

tej rocznicy ukazała się książka p. t.

„Skargowskie pokłosie” (Chyrów, 1935,

str. 110), wyd. Chyrowskiego Koła Tow.

P. Skargi), w której ks. Teoli] Bzowski

zebrał sporo materjałów, dotyczących

znakomitego męża. Mamy tutaj i wcale

obfitą bibljografję, oraz antologję poezji
o Skardze; fragment słynnej mowy po*
grzebowej ks. Birkowskiego; dalej pick-

ny szkic prof. J. Birkenmajera o založo-

nem przez Skargę Bractwie Miłosierdzia

i Banku Pobożnym, cenną pracę Fr. Bie-

laka o nowych dziełach o Skardze i wie-
le innych rozpraw oraz artyku!ów.
„Skargowskie pokłosie” doskonale speł-
ni zadanię informatora w roku jubiieu-
szowym męża, który słusznie siebie na-

zywał „posłem nie z jednego powiatu”,

Stulecie ojca powieści kryminalnej. —
W tym roku przypada setna rocznica u-
rodzin Emila Gaboriau, którego można
nazwać ojcem francuskiej powieści kry-
minalnej, Gaboriau w r. 1866 wydał swą

pierwszą powieść ,L'Affa're Lerouge",

następnie ukazały się „„Le Dosier nr. 13“,

„M. Гесод“ į L d.

KRONIKA NAUKOWA
Francuska najroda navkowa. —- Na-

groda Lasserre w wysokości 8.000 fr. zo-
stała przyznana p. Edwardowi Du'ardin
za całokształt pracy naukowej w której
pierwsze m'ejsce za,muą prace na temat

histerji religijnej.

KRONIKA MUZYCZNA

Kompozytor łużycki w Warszawie. —
W czwartek wieczorem przybył do War-
szawy znany kompozytor łużycki, dyrek-
tor konserwatorjum w Dreźnie B'arnat
Krawc — Schneider, Na cześć gośc:a
łużyckiego Tow. Przyjaciół Narodu Łu-
życkiego urządziło dziś popołudniu przy-
jęcie w lokalu Ligi Morskiej i Kolen'al-
nej. Na przyjęciu byli obecni liczni
przedstawiciele polskiego świata mu-
zycznego, W niedzielę p. Krawc-Schnei-
der udaje się do Krakowa.
ааАа WETCRZROKO GREITA ASSRIĘSZREEWZOCT
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becnie, kiedy Schnabel i Walter, uzu-
prlniając się wzajemnie, wznieśli się
na szczyt możliwości artystycznych.
Piątkowy koncert dyrekcja Fiihar-

monji nazwała „nadzwyczajnym, W
tym wypadku akcepłujemy ten tytuł,
istotnie bowiem nadzwyczujny był

m. złożony z trzech niedości-
głych arcydzieł Mozarta, Beethove-
na į Brahmsa; nadzwyczajnem było
wykonanie programu przez mistrzów
tak wielkiej miary, jak Br. Walter i
A Schnabel; wreszcie nadzwyczajnie
też grała nasza orkiestra, Pod balu'ą
prawdziwych mistrzów sztuki dyryś*-
wania nabiera brzmienie naszej orkie.
stry czystości i piękności, równej
pierwszorzędnym orkiestrom zagra-
nicznym; precyzja wykonania tech-
nicznego podnosi się na stopień wyso-
ki, giętkość staje się niemal absolut-
na, a w sumie gra jej odpowiada wy-
maganiom najbardziej wygórowanym.
Ale właśnie pod batutą m'strzów

Koncert piątkowy nie był nadawa-
ny przez Radjo Znowu liczne rzesze
słuchaczów radjowych straciły wie-
czór wyjątkowo piękny Uraczono ich
zamiast muzyki żywej — martwemi
płytami gramofonowemi. Zapewne z
firmy Fajgenbaum. Bielańska 1, Jak
diuśo stan ten trwać bedzie? WITOLD SZELIGA.  



 

     
Podarki

gwiazdkowe

oraz zakupy

wymienionych fir
az

APTECZNE I PERF. - KOSM.
 

W. CHARYTONOWICZ
Mickiewicza 7.

 

E. KUDREWICZ
) Mickiewicza 26, tel 710.

Ogromny wybór nowości.
Ceny niskie,
 

„LUDWIK“
Zamkowa 12.

Ceny konkurencyjne

 

WLAD. NARBUT ;
Š-to Jaūska 11, tel. 472.

—

MARJA WOSKOWICZ
W. Pohulanka 19, tel. 1915,

"Perfumerja i kosmetyka,

 

\\

 

 

„M. KOSINOWA
Mickiewicza 29.

 

o

J. KŁODECKI
ю Zamikowa 17, tel. 928.

  

E. PAWŁOWICZÓWNA
Ś-to Jańska 8,

Galanterje i gorsety,

  

WŁADYSŁAW JACEWICZ
Kalwaryjska 11,

 

 

ŹRÓDŁO POLSKIE
Wileńska 29,

wł siostry P. i T, Feldmanówny. 
|iaRZY SA

KAPELUSZE
 

UPOEMA ae 2

WŁ. TRUBIŁŁO
Ludwisarska 12.

ZABAWKI
—) — ——.ооы

B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18
—
W. BORKOWSKI

Mickiewicza 5,
Ozdoby choinkowe.

  

ELEKTROTECHNICZNE
1 RADJOWE ARTYKUŁY.

OGNIWO
Ś-to Jańska 9, tel, 1606.

NN

JAN SAŁASIŃSKI
. Wileńska 25, tel. 1901,

NN

M. ŻEJMO
Mickiewicza 24, tel. 161.

 

AR BA
PIKIEL WŁODZIMIERZ

Wielka 7, tel. 1155,
Bezpośredni import.

GALANTERJA
-——

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18,

NN,

PoL Skł, Galant,
FRANCISZEK FRLICZKA

Zamkowa 9, tel. 646,
—

JAN FRLICZKA

Wielka 11 — Ś-to Jańska 6.
ży wybór. — Ceny niskie.

oiDC CAORAO

ŻOFJA JANKOWSKA
„ŻRÓDŁO NOWOŚCI”

(Wielka 15,
ROZRYWEKSETSAAA EK

JUŻ CZAS POMYŚLEĆ

t oyłoszeniach świątecznych
Che do „Dziennika Wileńskiego”
i innych pism przyjmuje na bardzo

dogodnych warunkach

BIURO OGŁOSZEŃ

  

—

w Wilnie, ul. Garbarska 1,
В telefon 82.

STEFANĄ GRABOWSKIEGO I

„JANUSZEK“. |

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.

 

E.MIESŽKOWSKI |
' Mickiewicza 1.
Specjalność. — Wielki wybór.

KONTO BER TOEDOAROSA TSVAПААас

KILIMY.

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

ul. Wileńska 25.

KOLEKTURY
LOTERJI PAŃSTWOWEJ,

S. GORZUCHOWSKA :

  

Zamkowa 9.

 

A. WOLAŃSKA
Wielka 6.

+

KSIĘGARNIE

  

GEBETHNER WOLFF i S-ka
Mickiewicza 7, tel 624,

Książki dla dzieci od 15 groszy.

  

KAZIMIERZ RUTSKI

Książki na Gwiazdkę,
Wileńska 38,

 

p

ŚW. WOJCIECHA.
Dominikańska 4, tel; 845,

  

JÓZEF ZAWADZKI
ul. Zamkowa 22, tel. 606,

Książki na podarki.
—-

S. STANKIEWICZ — Książki na
świazdkę, Ostrobramska 2.

 

MEBLE

Mickiewicza 18.;

Kalendarze, |

 

A

 

świąteczne

j uskuteczniajcie

w niżej

rmach chrześcijańskich:
07-06PRASA MJREŃRCZYSZARE KREBSAEWREZZWESZCZE

I WINNO - KOLONJALNE.
 

SPÓŁDZIELNIA. : ' OPTYCZNY:
ZJEDNOCZENI STOLARZE J. IWASZKIEWICZ

w WILNIE ;
Trocka 6. Wileńska 25.

Własne warsztaty, duży wybór.
Ceny zniżone,

-_ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.

0JULJAGNIADKOWSKA

  

 

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

 

!ST. BIELIŃSKI
| Mickiewicza 26, tel. 1898.
Duży wybór towarów świątecznych.

 

 

MINERALNE WODY. | Ś-to Jańska 11.
OSMOŁOWSKI Ne :

zauł. Kazimierzowski 9.PIETKIEWICZ ERA
1 Mickiewicza"R Specjalność artykuły wiejskie,E. TROMSZCZYŃSKI pries SESI AA
Fabryka: Pi Т

Magazyn: Wielka50, OWOCARNIA „KONKURENCJA :‹ L
MLECZARNIE otwartadogodz.9wiecz.
 

 

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW. |„SUKNAIMATERJALY,NABIALU
Spółdzielnia z odpow. udziałami. B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.

Mickiewicza 18.ul. Piłsudskiego 13, tel. 22-22.

——n——2——>———-—————

MATERIAŁYPIŚMIENNE = BLAWAT POLSKI
Wielka 28, tel 1592„I GALANTERYJNE. ' Jedwabie, Wełny, Sukna.! Ceny znižone,

Mickiewicza 5; ———————————

  

pa

WŁ. BORKOWSKI
PIKIEL WŁODZIMIERZ

{ Wielka 7, tel. 1155.M. RODZIEWICZ, : !
Wielka 9, —-

Ozdoby choinkowe, Kalendarze  DUBICKA i S-ka!
ZW ER" R !ELEONORA ką - —

Ś-to Jańska 1.KAROL JANKOWSKI i SYN
97 pU m, Oddział sprzedaży fabr,
NACZYNIA GOSPODARCZE. Mickiewicza 21, — Niemiecka 22.

B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow. ———————————-.—
Mickiewicza 18. MAĆKOWIAK I ROMAŃCZUK

Wielka 47.
Wybór duży, Ceny zmiżone,

,. Zamkowa 3, tel. 1406.;m ——
Łyżwy'i galanterja stalowa. j RUCIŃSKI ROMAN
—— Wielka 30, tel. 253,ODYNIEC, wł. MALICKA j Duży wybór. Ceny zniżone.

Wielka 19 — Mickiewicza 6.
1 UBRANIA DZIECINNE.

MASZYNY DO PISANIA. :

 

Wileńska 33.

      

 

   

 

 

 

 

GOŁĘBIOWSKI
Trocka3.

 

 

K. RYMKIEWICZ SAP Z:
Mickiewicza 9.

Znane miody od najtańszych cen,

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

   

FELIKS ŻEBROWSKI
War. S-ka Mlecz.

Zamkowa 3, tel. 4-90.
Największy wybór prod. wiejskich.

  

A JEDNAK SZYNKI MARKI
„P OL O“

SĄ NAJLEPSZE,
Żądać w solidniejszych

handlach spożywczych.
Luisana Lajonosias ЦАРа

WYROBY MASARSKIE

L. KNAPIK
Wileńska 27, tel 1527.

Wybór duży. Ceny zniżone.

  

  

E. KNAPIK
Mickiewicza 30, tel. 1949.

Wybór duży, — Ceay zniżone.

 

 

M. ŻYTKIEWICZ
Mickiewicza 22, tel. 1514.

TOO ATA T a ISTRADE
WINA OWOCOWE
  

'W. OSMOŁOWSKI
Żądać w sklepach winno-spożywcz.

Ereda k Die IR

ZAKLADY KRAWIECKIE
 

  

 

 

  

B. LOKUCJEWSKI

Wileńska 23.
Podarki Gwiazdkowe. Ceny zniżone.

„Przyjmuje wszelkie

wchodzące...

 

   
OZ

i, DRUKARNIA *

A. ZWIERZYNSKIEGO
WILNO, UL. MOSTOWA 1.

  

 

  

  

  

   
B-CiA RO 4 "as Tow.|

$ ' ickiewicza 18.BLOCK BRUN S-ka Akc, :
l Mickiewicza 31, tel. 375. TU—-— WY, DOWGIAŁŁO

| „BOBO* Ś-to Jańska 6, tel. 2235.Rze Mickiewicza 29,, Poleca stroje balowe i wizytowe,
M. ŽEJMO ” Ostatnie mowości. Ceny przystępne.

Mickiewicza 24. MICHAŁ PIECH i SYN
| UBRANIAGOTOWE. Zamikowa10,tel. 10-04.СОНБОЦЕСЫТАСВВБОЩВОЮСОМ ATSINN SSUmaS

ы i TRADER SZERаОач
OBUWIE - B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow. ZEGARMISTRZE.

B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow. PME
ickiewicza 18.

WACŁAW ANDRUKOWICZ
|CZESPIŃSKWE1006 DUTKIEWICZ Lasa) 10.

Dominikańska 8 — Wielka 13, © " istnieje od 1840 r.

W. E. SZUMAŃSCY O. MATKIEWICZLIPIŃSKI J. Wileńska 36. ‘ Mickiewicza 1. daw. Gorzuchowski
Bat — na — Būta. , i Zamkowa 9.

WĘGIEL Wielkiwybórzegarkówod5zł.

CENTROOPAŁSp.zo.e. SPORT.Skad boseFtb ZR |ady i bocznica owa tel. |

ŁYŻWY, NARTY, SANKI
SYNDYKAT ROLNICZY KOSTJUMY SPORTOWE

Zawalna 9, tei. 323.
roboty w zakres.drukarstwa

BUTYCeny bardzo dostępne. i 3
REKLAMA W. U £4 Wilno, Wielka 24, WILEŃSKIM: JEST ŻRÓDŁEM |„LECH' "rei 10



    

Dziwny preliminarz
Państwowego funduszu drogowego

Bardzo interesująco wygląda preiimi-
ima'z państwowego funduszu drogowego
ma r. 1935-7. Dochody preliminowano na
26.300 tys. złotych, wydatki na 25.500

tys.

W dochodach na zaznaczenie zasługu-
je suma 8 mil'onów zł., które zatc.erza
się osiągnąć z 3 proc. premjowej pożycz-
ki inwestycyjnej. Jest to więc kredyt
wewnętrzny, nadzieja na ściągnięcie z

wernętrzneżo rynku pieniężnego tej
kwoty.

W. wydatlach, mających wynosić

25.500 tys. złotych, uderzają dwie nozy-
cje:

5.770 tys. na cele administracyjne,
18.500 tys. na spłatę zobowiązań.
Administracja ma zatem pochlonąč

ponad 20 proc. >gółu wydatków.
Administracja i obsługa długów wy-

czerpać mają ponad 24 milony, na wy-
datki realne pozostanie przeto niewiele
więcej ponad 1 miljon zł.
Zadłużenie funduszu wynosi około 80

miljonów złotych. Nic dziwnego, że ob-
sługa zobowiązań kosztować ma 18 i
pół miljona zł.

Bilans Banku Polskiego
V ciągu pierwszej dekady grudnia zapas

złota w Banku Polskim wzrósł o 0,1 mil. zł.
do 442,9 milj. zł, oraz stan pieniędzy zagra-
 

400 tys. warsztatów
rzemieślniczych

Ilość warsztatów rzemieślniczych na
początku b. r. wynosiła — według da-
nych tyg. „Polska Gospodarcza” (zesz.
50 z dn, 14 b. m.) — 320.604, zaś do dnia
1 maja b. r. powiększyła się do 336.570,
natomiast obecnie wynosi zapewne około
350 tys. Ten wzrost pochodzi głównie z
legalizacji warsztatów, nieposiadających
dotychczas uprawnień przemysłowych.

Ilość „nielegalnych”* warsztatów (któ-
rych właściciele nie posiadają jeszcze
karty przemysłowej) można oszacować w
przybliżeniu na 70 tys.
Ogółem więc w Polsce jest przeszło

400 tys. warsztatów rzemieślniczych, z
czego najwyżej połowa wykupuje świa-
dectwa przemysłowe z tytułu podatku
przemysłowego.

wywóz

 
nicznych i dewiz — o 2,7 milj, złŁ do 21,3

milj, zł. я :
Suma wykorzystanych kredytów spadła

o 25,0 milj. zł. do 834,0 milj. zł., przyczem

porfel wekslowy zmniejszył się o 19,1 milį.

zł. do 687,0 milj. zł. i stan pożyczek zabez-
pieczonych zastawami — o 8,2 mik. zł. do
79,5 milj. zł.; natomiast portfel zdyskonto-

wanych biletów skarbowych wzrósł o 2,3

milj. zł. do 67.5 mił. zł.
Zapas polskich monet srebrnych i bilonu

powiększył się o 16,8 milj. zł. do 30,3 milj.

złotych. 3

Pozycja „inne aktywa“ wzrosla o 8,7 milį.

zl. do 211,5 milį.. zt., pozycja zaś „inne pa-

sywa” uległa spadkowi o 33 tys. zł. do 351,6
milj. zł. Natychmiast płatne zobowiązania

zwiększyły się o 49,0 milj, zł. do 182,4 milj.
zł. Е

Obieg biletów bankowych — w wyniku

wyżei omawianych zmian spadł o 42,7 milj.

zł. do 991,5 milj. zł. Pokrycie złotem wyno-

si 41,24 proc. przekraczając normę statuto-

wą o przeszło 11 punktów. Stopa dyskonto-
wa 5 proc, od pożyczek zastawowych 6

procent. $

drzewa
Kontynenty na poszczegėlne kraje

Z Berlina iniormuje P. A, Tu

Wszystkie kraje, produkujące | wywožące
„drzewo w Europie, zawarły ostatnio układ,
wstalający udział poszczególnych krajów w

eksporcie drzewa, Według dotychczasowych

wiadomości, które nie zostały jeszcze pot-
wierdzone, poszczególne kraje mają wywieść

w r. 1936 następujące ilości drzewa: Finlan-

dja 1 miljon standartów,Z.S. R.R.950tys.

standartów, Szwecja 820 tys. standartów,

„Polska 310 tys, standartów, Austrja 275 tys.

standartów, Rumunja 225 tys. standartów,

Jugosławia 170 tys. standartów i Czechosło-
wacja 100 tys. standartów.

Układ ten wszedł w życie x początkiem
grudnia r. b, !

Zachwianie się firmy Bat'a
Znana czechosłowacka fabryka obuwia

Bata przechodzi obecnie bardzo ciężkie
przesilenie.

to zepsułe filt y organizmu
Oddają bowiem one pęcherzowi mocz źle
przefiltrowany, wpływając przez to na
zatrucie organizmu wskutek niewydala-
nia zeń szkodliwych substancyj. Zioła
Magistra Wolskiego „Urosa”, zawierają-
ce rzadką roślinę indyjską Ortosiphoniae
o własnościach moczopędnych i dezyn-
łekcyjnych pobudzają nerki do prawidło-
wego działania. Stosują się przy cierpie-
niach nerek, miedniczek nerkowych, pę-
cherza i wszelkich dolegliwościach dróg
moczowych. Zioła ze znak. ochr. „Uro-
sa' do nabycia w aptekach i drogeriach
tskładach aptecznych). Wytwórnia Ma-
£ister E. Wolski, Warszawa, Złota 14 sk |

 

 
 

Właściciel zakładów Bat'a w piśmie, wy-
dawanem przez swój zakład, wyjaśnia po-
wód ograniczenia produkcii do 3 dni w ty-

godniu i zwolnienia 10 tys. robotników w spo

sób następujący. „Zamiast fabrykować bu-
ty — pisze fabrykant — siedzimy obecnie

w przepisach, pracujemy z rządowemi ko-

misjami kontrolnemi, radzimy się adwoka-

tów i walczymy x nakazami podatkowemi,

których mamy teraz po kilka każdego dnia.
Oprócz zwiększania bezrobocia w kraju,

Czechosłowacja utraci również swe pierw
sze miejsce w świecie w dziedzinie eksportu
obuwia.”

Przesilenie w zakładach Baty w Z!inie jest
tematem żywej dyskusji w całej prasie cze-

skiej. Dzienniki zwracają uwagę, że szereg
ostatnich rozporządzeń skrępowało działal-

ność wielkiego fabrykanta w ten sposób, iż
oddziały ego zakładów w poszczególnych

miejscach muszą być likwidowane, w niektó-

rych zaś miejscach nie wolno mu przepro-

wadzać się z jednego lokalu do drugiego.
 

      
    

      
        

 

KSIĘGARNIA
Ksłążki 1 czasopisma polskie, francuskie
niemieckie, angielskie, naukowe i bele-

trystyczne. Mody, Mapy.

POŻĄDANE PODARKI

Hamann, Walicki, Starzyński HISTO-
RJA SZTUKI, 1250 str., 1481 ilustr., 2 tomy
opr. zł. 70--, półskórek zł. 80.—. Arty-
styczne opr. w skórę od zł, 150— do zł.

Reymont — CHŁOPI, wielkie wydanie
z ilustr, kolorowemi. Na raty brosz, 54—,
opr. 66— i w 2-ty 72—.

M. Arcta SŁOWNIK RZECZY I SPRAW
POLSKICH — alfabetycznie ujęta historja
kultury. 14-—, opr. 18—.

J. | Kraszewski, POWIEŚCI O DAW-
NYM OBYCZAJU. Chata za wsią 4—,
opr. 6.20. Czarna Perełka 3—, opr. 5—.
Komedjanci 6-—, opr. 8:50, Morituri 5—,
opr. 7,40. Resurrecturi 4—, A 6.20.
Złote jabłko 5—, opr. 7.40. Komplet 24—,
opr. 36—, (na raty po 4 zł.).

CZERWONE KSIĄŻKI: Chambers —
Czerwona Stopka. Movery — Dziewczę
z Bożej Łaski. Grey — Krwawe pograni-
cze, Legja Straceńców, Kanjon Wielkich
Dębów, Kwiat Colorado. Każdy tom 4.50,
w opr. 6.50.

Vauban i Kurcewicz. PODSTAWY ŻY-
CIA TOWARZYSKIEGO, 3 tomy w jed-
nym, brosz. 7—, w opr. 9—,

Galecka i Kulzowa. KUCHNIA POLS-
KA — praktyczna i pięknie wydana z
68 tabl. w opr. 32—.

Culbertson. JAK GRAĆ W BRYDŻA —
książka światowej sławy. I licytacja opr.
11—, brosz. 7.50.

Stefanowski. BRYDŻ RACJONALNY,
praktyczna. opr. 6—, brosz. 4.50.

Lanczer, PASJANSE, 50 z jednej i 2
talij. Wytworna książka w okładce Nor-
blina. 2.80,

Tegoroczna- 13-ta międzynarodowa kon-

ferencja rozkładu jazdy pociągów pośpiesz-
nych i towarowych w komunikacji między-

narodowej odbyła się w Oslo i w Bergen

„ (Norwegia).

 

Żądajcie wszęrzie
WYBOROWYCH WÓD”K

gy A TUNKOWYCH

SUCHOWÓLA
SEWERYNA  KS. CZETWERTYŃSKIEGO a:

`

WARSZAWA M. ARCTar 35

pod hasłem

NISKIE CENY — DUŻY OBRÓT
ro :szerzył lokal, powiększył personel
i poleca bogało zaopatrzone swoje działy:

2о
SKŁAD NUT

Przeboje „z ostatnich filmów. Muzyka
taneczna i śpiewy. Utwory klasyczne

i nowoczesne, Wszystkie repertuary pe-

dagogiczne

WYDAWNICTWA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Buyno - Arctowa. ZIELONY SZALE-

NIEC, Nowość na niesłychanie zajmują-
cem tle przygód automobilistów, bogato
ilustrowana. 4.—, opr. 4.80.

— NASZA MALEŃKA — wielka po-
wieść, w której występują te same osoby,

| co w Szaleńcu, opr. 6-—..

 
— WIEŚ SZCZĘŚLIWA — przygody

sympatycznej nauczycielki wiejskiej, 4—,
| opr. 4.80.

Konopnicka. POEZJE DLA DZIECI,
200 utworów ułożonych przez Kossuthów-
nę z czar. i kolor. obrazkami. 3—, kart..

Mcisnerówna. MARYNARZE Z „DEL-
FINA“. Chłopcy na własnej łódce žėglują
po Bałtyku. kart. 4—, :

Norblin. CZTERY KSIĄŻECZKI
OBRAZKOWE ręcznie kolorowane, z tek-
stem dla dzieci: Jak to z w szkole,
Dzieci na wsi, W: zimie, Dzieci pracują.
Każda i.20, trzy do wyboru 3—.' -

Porazińska. WESOŁA.GROMADA,
doskonała. ślicznie wydana, dla dzieci od
lat 9 — 12. brosz. 3.—, kart. 4—.
Porębski, SAMOCHÓD WYCHODZI

Z FABRYKI — zajmująca powiastka o
wyrobie samochodów, z 25 rys. 1.80.

KATALOGI
NA ŻĄDANIE   BEZPŁATNIE

Nowość MAŁY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO Nowość
LARĘKNA na 652 str. objaśnia 19.000 wyrazów i 6.000 zwrotów KAŻDEMU

A a Mo
KSIĄŻKI WYŻEJ WYMIENIONE SĄ DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH *

Komunikacja miedzynarodowa
Na konferencji osiągnięto dalsze uspraw-

nienie przewozów. Ze względu na szybszy

przewóz przesyłek z Gdyni tranzytem przez

Łupków względnie Sianki, oraz w kierunku

odwrotnym, uzgodniono kierowanie przesy-
łek takich drogą przez Bydgoszcz-Toruń-

Kutno-Skarżysko-Rozwadów, a nie przez
Iłowo-Warszawę - Dęblin-Lublin-Rozwadów.

Dla skrócenia drogi i czasu przewozu u-

zgodniono kierowanie przesyłek do Gdyni

z południowych stacji oraz ze stacji kolei

czechosłowackich i rummuńskich drogą przez

Bydgoszcz-Kościerzynę nowej lin'i Herby

Nowe-Gdynia, a nie jak dotychczas przez

Tczew. 4 :

Osiągnięto dalsze skrócenie czasu trwania

przewozu w komunikacji z Jugosławią, Ru-

munją i innemi państwami.

 

11)
G. O. BAXTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

— Mam nadzieję, że już jest w drodze — od-

„part Denny.
— Zaryzykowałeś?
— Marmont dobrze go nazwał — odpowiedział

Denny, wzruszając ramionami. — To jest wcielony
„ djabeł. Powiedział, że przyjedzie. Więcej nie udało
mi się wymóc. Nie można pisać umów ani podpisy-
wać kontraktów z djablem,

Zamilkt. Nie chciał widać zaspokoić ich cie-
kawości.

A tymczasem Józef Simon spieszył z całych sił
na miejsce spotkania; nie znaczyło to jednak, żeby
posuwał się szybko naprzód. Marny był z niego je-
ździec i czuł się dotkliwie rozirzęsiony uciążliwą
podróżą, każda kosteczka jego chudego ciała prole-
stowała przeciw prędkiej jeździe. Pomimo to zaci-
skał zęby i jechał porządnego kłusa, z oczami u-
tkwionemi w dal z takim wyrazem napięcia, niepo-
koju i oczekiwania, jakgdyby chciał przybliżyć do

siebie pasmo Djabelskich Gór. Wkońcu góry zbliży-

ły się, ale do celu podróży pozostawało jeszczekilka

opętanych mil. Simon był już nawpół przytomny.

Z za krzaku wyjrzał kujot, z pod kopyt końskich

šerwa! się królik, dzikie zwierzątka wiedzione nie-

omylnym instynktem, któremu zawdzięczają wielo-

* krotnie możność życia, wiedziały, że w tem pust-

kowiu zjawił się człowiek ślepy, od którego nie gro-  

zi im żadne niebezpieczeństwo. :
Wychylt się właśnie z jakiegoś wklęśnięcia

gruntu i wjeżdżał na niewielki pagórek, gdy usły-
szał za sobą stuk kopyt końskich. Obrócił się prze-
rażonyi zobaczył młodzieńca lat dwudziestu lub
dwudziestu pięciu, swobodnie siedzącego na pięk-
nym czarnym koniu. Z pod szerokiego ronda som-
brera wyjrzała twarz z portretu. Józef Simon krzyk-
nął przeraźliwie i podniósł ręce do góry, ruchem
peinym podziwu, przerażenia i zachwytu, jak$dyby
w tem nagłem wcieleniu jego marzenia było coś
niesamowitego. ;
—DobryBóg przywiódł pana do mnie — wołał

Simon, przyciskając ręce do piersi. — Jemu więc
składam dzięki.
— Podziękuj pan Denny'emu — odparł Mały,

podjeżdżając blisko i ściągając wielkiego czarnego
konia. Poprawił się na siodle wygodnie i spojrzał
na Simona po swojemu, niesłychanie arogancko i
wyzywająco. &

Ten sposób bycia zdawał się napełniać Simona
niewypowiedzianą radością, nie mógł mówić ze
wzruszenia, kiwał więc tylko głową uszczęśliwiony.

—Panie Vereal takie spotkania są dziełem lo-
su, nie człowieka.
— Nie nazywam się Vereal — odparł chłodno

Mały.
— Doprawdy? — Simon był zdumiony. — Do-

prawdy? No, może być, że nie. — Wpatrzył się
uważniej w ocienioną szerokim kapeluszem twarz
młodzieńca. — Nazywam się Józef Simon. Czy mo-
śę spytać opańskie nazwisko?

Simon mówił po hiszpańsku i Mały odpowiadał
muw tym samym języku.  

Zachwyt Simona zmienił się w ostrożną nie-
ufność, Uśmiechał się jeszcze, ale z rezerwą.
— Czegóż bym mógł chcieć od pana? Popro-

stu życzę panu dobrej podóży. Wziąłem pana za ko-
goś innego — za niejakiego Vćrćal'a. :

Mały uśmiechnął się i wzruszył ramionami,
Denny nie ckłamał mnie chyba?
Simon zmarszczył brwi.
— Czy jakiś p. Denny powiedział panu, że ja

chcę się z panem widzieć? `
— Nie, nie powiedział 'mi nic. :
W takim razie nie rozumiem dlaczego?...
— Widziałem tamtych trzech jadących w kie-

runku szałasu, Czekałem na nich tu od rana. Ale ża-
den z nich nie wydał mi się odpowiedni. Czułem, że
za nimi kryje się jeszcze ktoś. Gdyzobaczyłem pa-
na zrozumiałem, że z panem warto rozmawiać. Ol
i wszystko. г : '

— Jakich trzech?... — spytał Simon ogromnie
zdziwiony. : 2 '

— Pan lubi zadawać pytania? A co pan tam
ma w torbie przy siodle? Ja też lubię pytać.

Simon zblajł i schwycił za niewielką skórzaną
pochwę, którą dotąd starał się zakryć kolanem.

— To nic — odparł gwałtownie. :
Uśmiech Małego przeszedł w grymas.
— No panie, czego pan chce ode mnie?
— Pogadamy w szałasie.
— Wszałasie gdzie czeka na pana trzech lu-

dzi i trzy rewolwery. Nie, lo wystarczy jako pokój,
a siodło może doskonale zastąpić krzesło.

Simon jęknął, poprawił się w siodle, nie zga-
dzał się widać ze zdaniem towarzysza. Rozejrzał się
dookoła; wzrok nie miał na czem spocząć. Na kory-

— Mnie nazywają „Mały”. To w zupełriości | zoncie błękitniały góry, a wkoło leżała ogromna pu-

wystarcza. A teraz niech mi pan powie, czego pan
ode mnie chce. |

  

i

!
stynna przestrzeń, na której sterczały pojedyńcze
skały. — (©. 4 а).

№ °

TANI BAZAR
Wielka ilość książek tanich i z drugiej

ręki dla dzieci, młodzieży i dorosłych

kilka tysięcy tytułów

NAPRZYKŁAD

Mokrzycki. TERAŻNIEJSZOŚĆ, PRZE-
SZŁOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ LOTNICTWA,
bogato ilustr (daw. 6—), opr. 3—, brosz.
2.80.

Maliniak. TYTOŃ W DAWNEJ, POL-
SCE z drzeworyt. Chrostowskiego (daw.
6.—). 180.

Hoene - Wroński. LIST DO PAPIEŻY,
na pięknym papierze (daw. 7—]). 1.20.

Mickiewicz. PAN TADEUSZ, W opr.
płócienne: 2 —.

Mazurkiewicz, HODOWLA KWIATÓW
W MIESZKANIU. (6.—) brosz. 3.20.

Ulanicka. ZASADY PROWADZENIA
DOMU. (5.20) brosz. 3.20.

„Szempliūska. NIEPOTRZEBNY CZŁO-
WiEK, powieść (7—] 1—.

Bianca. LEGENDY O KWIATACHz 24
kolor. ilustr. (12.—) kart. 4.50.

* Dyakowski O DAWNYCH ŁOWACH.
(7.50), kart, 2.80.

Grodzicka, PRZYGODY BASI I KRZY-
SIA, (3), 1 20.
„Hertz, TAŚ - TAŚ (5—), 2—,
Kipling. TAKIE SOBIE BAJECZKI,

kaźda część (3.40) po 1.80. |

Or-Ot. O JASIU SOWIZDRZALE. O
JASIU DRECZYCIELU. ZACZAROWA- -
NA KRÓLEWNA. (3--) po 1.50.

"Popiawski. PODANIA O STAROŻYT-
NYCH PÓŁBOGACH z 12 tabl. kolorow.
(71—) kart. 3.20.

Przyborowski. POWIEŚCI DLA MŁO-
DZIEZŻY, do wyboru 7 tomów, zniżka od
30% do 50%.

Rabska. BAŚNIE KASZUBSKIE z. 13
obrazkami (750) kart. 2.80.

„ Thompson. DZIELNY ROGACZ, z 58
ilustr. (5.50) kart. 1.80.

   
    

  

     

  

    

  

 

   
   

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 14-g0 grudnia

DEWIZY

'Belg'a 89.20 (sprzedaż 89.38, kupno
89.02); Holandja 358.75 (sprzedaż 359 47,
kupno 338.03); Londyn 26.11 (sprzedaż
26.18, kupno 26.04); Nowy Jork Ixabel)
5.29 i pięć ósmych (sprzedaż 5.30  sie-
dem ósmych, kupno 5.28 i trzy ósme);
Oslo 131.05 (sprzedaż 131.38, «upno
130.72); Paryż 35.01 (sprzedaż 35.08, kup-

| no 34.94); Praga 21.98 (sprzedaż 42.02,
kupno'21.94); Szwajcara 171.85 (sbrze-
daż 172.19, kupno 171.51); Sto«holm
13468 (sprzedaż 135.01, kupno 134.35);

Berlin 213.45 (sprzedaż 213.98, kupno

212.92).
Obroty dewizami nieco- większe, niż

średnie, tendencja dla dewiz nie,ednolita.
Banknoty dolarowe w obrotach prywat =
nych 5.30; rubel złoty 4.76 — 4.76 i pół;
dolar złoty 8.98 i pół; rubel srebrny 1.804
100 kopiejek w bilonie rosyjscim 0.83;
gram czystego złota 5.9244. W obretach
prywatńych marki niemieckie (bankno=
ty) 133.00 — 133.50. W obrotach prvwat«

nych funty angielskie (banknoty) 26 11.

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. pożyczka budowlana 40.00;
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 63 75 —
„63.63 — (413 (odcinki po 500 dėl.) 64 38

(w proc.);-4 proc. państwowa pożytzka

prem owa dolarowa 53.10; 8 proc L Z.
Banku gospódarstwa kraiowego i 3 Lroc,
obl:gacje Banku gospodartswa kraiovego

94.00; 7 proc L. Z Banku gospodarstwa
kraowego i 7 proc. obligacje Bank» go-
spodarstwa kra owego 8325; 8 proc L.

Z. Banku rolnego 94 00; 7 proc L Z kan.
ku rolnego 83.25: 4 i.pół proc L Z +' em-
skie 46.25 — 46.00; 5 proc. L Z Wais2a-
wy (1933 r.) 5400; 5 proc L Z tudzi

(1933 r.) 49 00, 6 proc obligace m War

szawv 8 i9 em 58,25 — 57 75.
„Dla pożyczek państwowych i dla ustów

zastawnych tendenca lekko Zn:żkowa,

dla akcyj niejednolita Pożyczki do'żro =
we w obrotach prywatnych: 8 proc poż.

z r. 1925 (Dillonowska| 93.25; 7 oroc.
pożyczka Śląska 7225. 7 proc požvczka
m. Warszawy (Magistrai) 70.50.

AKCIE Ё
„Bank. Polski — 96.00 — 96.50 — 96.00;
Elektrownia. Dąbrow — 15,00 — 13 50;

+ Warsz. Tow. Fabr. Cukru — 3325, Lil=
pop — 1.75; Starachowice — 31.50.
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Nowe ceny miesai wedlin
Obowiązujące

Według nowego cennika cechu rzeźni-
ków i cechu wędliniarzy, dopuszczalna
śórna granica cen wędlin (dane za 1 kg.)

Ś. p.
prezes prof. Władysław

Strzelecki
Dnia 12 b. m. zmarł nagle Nazrelny

Dyrektor Powszechnego Zakładu Ubez-
pieczeń Wza,emnych ś, p. prof. Włady-
eław Strzelecki.

Ś. p. Prezes Strzelecki kierował irsty-
tucją od r. 1926.

Ś. p. prof. Wł Strzelecki prac 'wał w
Zakładzie od zarania niepodległości i
dzięki wybitnym zaletom umysłu i cha-
rakteru wybił się na czoło.
Ubezpieczeniowiec z wykształcenia,

autor prac fachowych, profesor ma:ema-
tyki ubezpieczeniowej w Szkole Głownej
Handlowe, Prezes Polskiego Instvtutu
Aktuarjuszy, a zarazem pracownik który
z doświadczenia znał pracę w P, Z. UI. W
— & p. prof. Władysław Strzeleck! był,
jak mało kto, przygotowany do wysukie-
go stanowiska Swego, które zajinowal
przez lat dziewięć.
Pewną. doświadczoną i sprawiedliwą

ręką kierował instytucją przez te lata, a
zwłaszcza przez okres, który był dla niej
ciężki. W pracy te' ś. p. prof. Władysła-
wowi Strzeleckiemu przyświecała zaw -
sze myśl szersza i głębsza o dobr: spo-

łecznem, o interesach państwa, kraju i
rzesz ubezpieczonych, powodowała Nim
zawsze troska o pracowników, których
był przełożonym najżyczliwszym.

Ś. p. prezes Wł Strzelecki umarł do-
słownie przy warsztacie pracy.

Cześć Jego świetlanej pamięci.

 

od 16 grudnia
przedstawia się jak następuje: słonina
1 zł. 60, szynka — 4,50 zł., polędwica i
schab pieczony 5 zł., kiełbasa krakow-

serdelki 3 zł, 20, rolada 4 zł., kiszka ka-
szanka 1 zł., schab surowy 1 zł. 18, że-

zł., cynadry 1 zł. 20 boczzk wędzony 1zł”
80, szmalec biały 2 zł., salceson 1 zł. 80,
sadło świeże 1 zł. 80, baleron 3 zł. 50,
kiełbasa serdelowa 2 zł., kiełbasa paszte-
towa 2 zł. parówki 4 zł., mortadela zwy-
czajna 3 zł. 50, boczek gotowany 2 zł.
50, szynka świąteczna wędzona z kością
2 zł., szynka świąteczna wędzona bez ko-

4 ści 2 zł. 40, golonka bez kości i zł. 80.
4... Dopuszczalna górna granica cen mięsa:
wieprżowina 1 zł, 25, słonina 1 zł. 60.
sadło 1 zł, 80, otoczki 1 zł. 20, bocz”k
surowy t zł. 20, schab karkowy 1 zł. 50,
schab środkowy 1 zł. 80, żeberka 1 zł. 40,
wątroba wieprzowa 1 zł. 40, ozorki 1 zł.
30, siekanka wieprzowa 080 zł., szmalec

2 zł., móżdżek „polędwica; mięso mielone
oraż wszelkie gatunki mięsa bez kości
według umowy.
Mieso wołowe warszawskiego uboju,

średnich gatunków do zł. 1,30 za kg, za
mięso tego uboju, najwyższy gatunek do
zł. 1,40, za kg., mięso przywozowe do 1

zł. 20 z kg. :
Mięso najwyższego gatunku (prima)

poznać można po wysokiej wadze ćwier-
ci i obłożeniu tłuszczem.
Mięso przywszowe znakowane jest zie-

lonym stemplem rzeźni warszawskiej, na
który należy zwracać uwagę przy zakupie
tego mięsa. ;
Ceny mięsa wołowego bez kości są o-

koło 20 proc. wyższe dla poszczególnvch
gatunków mięsa x wyjątkiem polędwicy,
której cenę pozostawia się według umo-
wy. Ceny cieleciny mają być zmienione
w ciągu dni najbliższych. 
 

Z oowodu chło iów oielęgnułcie twarzi ręce używajcie kosmetyki zaa%e z dostonałości
KREM LANOLINOWY udelikatnia i chroni ręce od pierzchnięcia i odmrożenia
GLICERYNA ZGĘSZCZONA doskonały środ. toaletowy dó rąk i twarzy
<REM OGÓRKOWY nadaje twarzy i rękom białość i delikatność
ANITRA krem idealnie udelikatnia i matue cerę, używany pod pudef
AGATOL uznana przez lekarzy jako najlepsza pasta do zębów
ARAGO usuwa odciski i brodawki, EKSIK.

Laboratorjum ST. GÓRSKI Wartzawa — Leszno 12   
 

NS od potw, skutek po 1 użyciu

ska 2 zł, 80, kiełbasa. zwyczajna 2 zł, '

berka 1 zł. 40, nóżka 0,70 zl., kości 060 ;

 

DR. KONRADKOSIERADZKI
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzonyśw, Sakramentami, zmarł w Kielcach dn, 12 grudnia 1935 r,

Dnia 16 b. m., w poniedziałek, odbędzie się w. Warszawie o godz. 11,30 nabożeństwo żałobne w górnym

kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach i złożenie zwłok do grobu rodzinnego,

: ŻONA I SYNOWIEmiają

 

Wczoraj odbyło się walne zebranie
zrzeszenia aplikantów adwokackich
izby warszawskiej. :

Pos'edzenie otworzył dziekan rady
adwokackiej, p. Janczewski, przewod-
niczył mec. Urbanowicz.

W trakcie posiedzenia aplikant adw.
Kurcjusz obszernie omówił sytuację
materjalną aplikantów, pogarszającą
się w sposób katastrofalny, w związku
z pogłęb'eniem kryzysu, nadmiernem
powiększeniem ilości aplikantów, co-
raz surowszemi restrykcjami w zakre-
sie zajmowania posad przez aplikan-
tów, Celem zapobieżenia obniżaniu
się poziomu etycznego i zawodowego
aplikantury prawniczej, co jest wyni-
kiem zarówno pauperyzacji aplikan-
tów, jak i nadmiernego dopływu ele-
mentu obecnego, wychowanego na
kulturze i etyce niepolskiej, apl, Kur-
cjusz zgłosił szereg wniosków, doma-
gając się m. in.:  

5.1P.

przeżywszy lat 72.

1) rozszerzenia możliwości zarobko-
wania aplikantów. przez wyjednan'e
dopuszczenia aplikantów przed sądy
starościńskie i przed sądy pracy w
sprawach o sumy, nie przekraczające
300 złotych, wprowadzenia przymusu
adwokackiego w sądach kartelowych,
dążenia do zupełnej likwidacji biur, u-
dzielających porad prawnych (t. zw
biur pisania podań), złagodzenia zaka-
zów w sprawie zajmowania posad
przez aplikantów, rozpoczęcia starań
w kierunku ogran'czenia liczby apl'-
kantów drogą selekcji kandydatów już
"przy zapisach na wydziały prawa i
wreszcie podjęcia energicznych kro-
ków w kierunku wprowadzen'a nutne-
rus clausus w stosunku do Żydów.
'» Ostatni postulat wywołał burze na
sali wśród zebranych w liczbie około
200 uczestników zebrania, w dwóch
trzecich Żydów. Rozległy się okrzyki:
„Do Berlina ź nim! hańba! hitlero-
wiec!

O „numerus muliu:s"
dla aplikantów—żydów

 

  

  

  

   
  

o czem zawiada-

  

   

Burza się wzmogła, śdy na mównicę

wszedł apl'kant adwokacki Stefan

Niebudek i popierając w zasadzie po-

stulaty apl. Kurcjusza, posunął się ©

krok dalej, wskazując na konieczność

wprowadzenia przy obecnym stan'e

zażydzenia zawodów prawniczych „nu.

merus nullus* dla Żydów, oraz do-

magając się, by adwokaci - Polacy

nie przyjmowali na aplikantów Ży-

dów.

Sprawę ubezpieczeń społecznych

referował apl. Wisłocki, sprawę: u-

prawnień procesowych apl. Puciata,

sprawę uprawnień korporacyjnych apl.

Bayer, organizację kształcenia zawo-

dowego i naukowego apl. Szpakowicz,

Apl. Niebudek poza postulatami w

zakresie odżydzenia nplikantury o>*

szernie omówił ciężką sytuację apli<

kantów, odbywających praktykę na

prowincji.

 

Warszawa przed Świętami
Akcja naszych Czytelników

święta idą... zbliżają się wielkiemi kro-

kami, już tak niewiele dni dzieli nas od

uroczystej chwili łamania się opłatkiem;

wszędzie już panuje przedświąteczny

sa 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo-
wych w Warszawie podaje do wiadomo-
ści, że dla przejazdu podróżnych w o-
kresie świąt Bożego Narodzenia będą
uruchomione następujące pociągi dodat-

kowe:
1) Z Warszawy Głównej do Krakowa:

a) przez Częstochowę poc. Nr. 1 — War
szawa - Główna odj. 16 00, Kraków przyj.
0.40. Kursuje z Warszawy dnia 21, 22,

23, 31.XII i 4.1;
b) przez Radom - Tunel poc. Nr. 111B,

Warszawa - Główna odj. 0.40 Kraków
przyj. 7.58. Kursuje 21, 22, 3. 4 i
27.XII,

1) Z Warszawy Głównej do Zakopane-
go a) przez Częstochowę - Kraków poc.

Nr. 47 Warszawa-Główna odj. 11.36, Za-
kopane przyj. 6 38 i 7.25. Kursuje z War-
szawy 20, 21, 22, 23, 31.XII i 4.1 poc.
Nr. 11B. Warszawa Gł. odj, 22.26, Zako-.
pane przyj. 935 i 949. Kursuje z War-
sząwy 21, 22, 23.XII i 4.1;

b) przez Radom - Kraków poc. Nr, 119
Warszawa - Główna odj. 18,45 Zakopa-
ne przyj. 4,54 i 5,14. Kursuje z Warsza-
wy 20, 21, 22, 23, 31.XII i 4.1.

aj Z Warszawy do Krynicy ji Zakopa-
nego przez Częstochowę - Kraków poc.
Nr. 1 Warszawa - Główna odj. 7,41,
Krynica przyj. 18,06, Zakopane 17,11,
Kursuje dnia 21, 22, 23 į 24.XII,

4) Z Warszawy do Katowic poc. Nr.
213B Warszawa Główna odj. 0,05, Kato-
wice przyj. 6 12. Kursuje 22, 23 i 24.XII.

5) Z Warszawy Wileńskiej do Wilna

poc. Nr, 7713 Warszawa Wil. odj. 22,00

 

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk Związku Zaw Chrz Służby Domowej
Wydaje dobre. zdrowe, na świeżem maśle —

mięsne i jarskie,

OBIADY GOSPODARSKIE

od godz 1-ej do 5-ej
z 2 dań — zł, 1,25

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

(w ab>namencie 10 obiadów zł. 14).
L Kredytowa Nr. 14, tel 663-28.
IL AL Jerozolimskie Nr. 30. tel. 589-88

TIL. Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.
(Plac Teatralny dom PP, SE

Całą noc |
bgdą otwarte bramy

Z powodu świąt Bożego Narodzenia
wydane będzie zarządzenie o . otwarciu
bram w Wigilję święta w dniu 24 grudnia

przez całą noc z 24 na 25 grudnia. (i)

Wilno przyj, 6.15. Kursuje z Warszawy
21, 22, 23i 26.XI1.

6) Z Warszawy Gdańskiej do Lublina
poc. Nr. 9925 Warszawa Gd. odj, 850,
Lublin przyj, 12,36, Kursuje 22, 23, 24,
21, 28,XII. й

8) Z Warszawy Glėwnej do Lwowa: a)
Lublin Rozwadów poc. Nr. 9915 Warsza-
wa Gł. odj. 14,00, Lwów przyj. 23,50.
Kursuje 21 i 23.XII;

b) przez Lublin - Rejowiec poc. Nr.
911B Warszawa Gł. odj. 19,33, Lwów
przyj. 8,07. Kursuje z Warszawy 20, 21 i

28.XII;
c) przez Radom - Rozwadów poc. Nr.

101B Warszawa Gł. odj, 2320 Lwów
przyj. 838. Kursuje z Warszawy 23.X11.

8) Z Warszawy Głównej do Worochty
przez Lublin, Rozwadów - Lwów poc.
Nr. 9911 Warszawa Gł. odj. 21,00,” Wo-
rochta przyj. 12,10. Kursuje z Warszawy
21, 22, 23.XI1.

9) Z Warszawy Gł. do Kielc przez Ra-
dóm poc, Nr. 117A Warszawa Gł. odj.
14,15, Kielce przyj. 18,22. Kursuje 21,
24, 28XII.

10) Z Warszawy Głównej do Łodzi Fa-
brycznej, poc. Nr. 3319 Warszawa GŁ
odj. 13,05, Łódź Fabr. przyj. 15,35, Kur-

suje dnia 23 i 24.XII.
11) Z Warszawy Głównej do Byd-

goszczy poc. Nr. 415B Warszawa Gł. odj.
1.00. Bydgoszcz przyj. 7,37 Kursuje 21,
22, 23, 24, 21, 28, 29 i 30.XII.

12) Z Krakowa do Warszawy Głównej
a) przez Częstochowę poc. Nr. 20 Kra-
ków odj. 16.20, Warszawa Gł. przyj. 0.20.
Kursuje z Krakowa 26, 29.XII, 1 i 6.1;

b) przez Radom Tunel poc. Nr, 112A
Kraków odj. 22,17, Warszawa Gł. przyj.
5,10. Kursuje z Krakowa 21, 23, 26.XII,

1141.
13) Z Zakopanego do Warszawy Głó-

wnej a) przez Częstochowę Kraków poc.
Nr. 12B Zakopane odj. 21,35 i 22,05,
Warszawa Gł. przyj. 9,10. Kursuje z Za-
kopanego 26, 27, 29XII, 1, 6, 7 i 81.
Poc. Nr. 46 Zakopane odj, 22,57 i 2330.
Warszawa- Gł. przyj. 11,12. Kursuje z
Zakopanego %, 27XII, 1 i 6.1;
b),przez Tunel - Radom poc. Nr. 120

Od kilku dniZAener"
giczne przygotowania do wprowadze
mia w.życie amnestji, której uchwale-
nie przez ciała ustawodawcze — w
takiem, lub innem brzmieniu, — iest
już uważane za przesądzone,  

Zakopane odj. 22,19 i 22,46, Warszawa
Gł przyj. 8,45, Kursuje z Zakopanego
26, 27, 29XII, 2, 6, 7 i 8.1.

14) Z Krynicy i Zakopanego do War-
szawy Gł. poc. Nr. 4 Krynica odj.2225,
Zakopane odj. 2340, Warszawa Gł.
przyj. 1230. Kursuje z Krynicy i Zako-
panego 21, 22, 23 i 25.XII. A

15) Z Katowic do Warszawy Głównej
poc. 214A Katowice odj. 23,22, Warsza-
wa Gł. Przyj, 5,00. Kursuje z Katowic 21,
22, 23 i 25 XII.

16) Z Wilna do Warszawy Wil. poc.
Nr. 7714 Wilno odj. 21,35, Warszawa

Wil. przyjazd 5,45. Kursuje z Wilna 21,
22, 23 i 26.XII.

17) Z Lublina do Warszawy Gdańskiej
poc. Nr. 9924 Lublin odj. 15,55. War-
szawa Gd. przyj. 20,07. Kursuje 21, 22,
23, 26 i 27XII. 1

18) Ze Lwowa do Warszawy Glėwne
przez Rejowiec, Lublin poc. Nr. 912B
Lwów odj. 22,08, Warszawa Gł, przyj.
1046, Kursuje ze Lwowa 21. 26 i29XII.

19) Z Worochty do Warszawy Gł.
przez Lwów Rozwadów poc. Nr. 9372
Worochta odj. 17,02, Warszawa GŁ.
przyj. 6,13. Kursuje z Worochty 22, 23
i 29XII.

20) Z Kielc do Warszawy Gł. poc. Nr.
1168 Kielce odj. 14,15, Warszawa Gł.
przyj. 18 27. Kursuje dnia 22, 26 i 29 XII.

21) Z Łodzi Fabrycznej do Warszawy
Gtównej poc. Nr. 312A Łódź F. odj. 7,05,
Warszawa Gł. przyj. 10,00. Kursuje 24
i 27 XIL A

22) Z Poznania do Warszawy Głównej

poc. Nr. 1314/416A Poznań odj. 22,50,
Warszawa Gł. przyj. 4,50. Kursuje z Po-
znania 19, 23, 26 i 28XII.

23) Z Łodzi Fabr. do Zakopanego i
Zwadronia przez Katowice - Bielsko poc.
Nr. 3324/241 Łódź Fabr. odj. 21,55,
Zwardon przyj. 6,18, Zakopane przyj.
905. Kursuje z Łodzi 21, 23.XII ji 4.1.

24) Z Zakopanego i Zwardonia do Ło-
dzi Fabrycznej przez Bielsko, Katowice
poc. Nr. 242/3323 „Zakopane odj. 20 15,
Zwardoń odj. 2150. Łódź Fabr. przyj.
6,31 Kursuje z Zakopanego i Zwardo-
nia 26, 29 XII i 6.L
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Przygotowania do amnestii

"40.000 skazanych
Według obliczeń, posiadanych przez

sądy, amnestja obeimie około 40.000
osób Cyfra ta nie obeimuje osób, ska*
zanych w trybie administracyjnym,
których liczba ogólna nie została jesz
cze podsumowana.

`

nastrój I pośpieszne przygotowania. od-

świętnie przystrojone wystawy sklepów
płoną różnobarwnemi światłami cho.nek,
ciągnąc oczy zapatrzonej w cacka i ła-
kocie dzieciarni, na placach j zaułkach
poczynają już wyrastać zielone lasy
świerków i jodeł, jak zawsze, jak co

roku, uświęconym zwyczajem... stolica

stroi się i przygotowuje do uroczysteżo

święta radości... dzieci roją i marzą o
kolorowej choince i niespodziaakach,
starsi o wytchnieniu i o chwilowej choć-

by beztrosce przy wigilijnym stole, kie-
dy to w kręgu rodziqąnym przy świętym

opłatku zapomina się bodaj na godz.nę
o kłopotach i ciężkiej smutnej rzeczywi-
stości... Tak się już bowiem utarło od
wieków, że w dniu Bożego Narodzenia,
w ową noc świętą gdy Słowo staje się
Ciałem, każdy chce mieć jaśniejszą chwi-

lę w życiu i zapomnieć o tem co $o już
gnębi i boli,zapewnić sobie i najbl:ż-
szym trochę radości i uśmiechu; stąd ty-
Je starań i zabiegów, tyle nieraz wysił-

ków, trudu i poświęcenia, by to święto
uczynić jaknajradośniejszem, jak najuro-
czystszem, jak każe wiekowy staropolski
obyczaj...

Nie wszystkim jednak dane jest w dniu
wigilji zapomnieć o troskach ibólu, nie

wszyscy możą się uśmiechnąć i wierzyć,
że będzie lepiej. W naszej wielkiej na-
rodowej rodzinie w stolicy nie wszyscy
będą mogli z lekkiem sercem łamać się
opiatkiem;w niejednej izbie, gdzie głód
i chłód stałym są gościem, a rozpacz i
nędza zaglądają w oczy tym, którym dro.

ga do Wielkiej Polski nie ściele się po
różach, zbliżające się święta są jednym

więcej powodem do gorzkich myśli i
trosk. Znikąd pracy, znikąd grosza ła-
godna dotąd zima zaczyna coraz bar-

dziej doskwierać, dzieci głodne i obdar-
te, szkół niema za co płacić, śdzie tu
myśleć o radosaych świętach, o uśmie-
chu i zapomnieniu,gdy niejeden już nie
ma odwagi spojrzeć w najbliższą przy-
szłość, pomyśleć o tem co będzie jutro...
Wigilja bezrobotnych narodowców nie
zapowiada się wesoło...

W tych warunkach nasze codzienne
„memento“ na łamach pisma „Pamiętaj
e bezrobotnych narodowcach”, tas do-

brze znane Czytelnikom „„Warsz. Dzien.
Narod.“, nabiera specjalnej wymowy i
wyrazu. Nie można przecież pozwolić,
aby ci najbiedniejsi nie zaznali w dniu
wigilijnym  jaśniejszej chwili, aby wśród
nędzy i troski w to uroczyste święto:
braterstwa i pokoju w serca ich wkra-
dło się zwątpienie i gorycz, aby poczuli
się opuszczeni i zapomniani.

, Dorocznaakcjapomocy ubogimi bez-

robotnym  narodowcom, prowadzona
przeznaszych Czytelników za pośred-
nictwem wydziału ofiar „Warsz. Dzien.
nika Narodowego* w związku ze świę-
tami Bożego Narodzenia, dała już dotąd
znaczne wyniki, Otrzym 'liśmy już wiele

darówwgotówce i w naturze,za które
w imieniu naszych bezrobotnych ser- decznie na tem miejscu dziękujemy.

 

Ale to wszystko mało, nieskończenie

mało... rzesze biedaków są tak liczne, a

kryzys i smutna „rzeczywista rzeczywi-

stość wyrzuca codzień na bruk nowe
zastępy bezrobotnych, bezdomnych |

głodnych, nędza rośnie z dniem każdym.

A czasu już niewiele, coraz mniej, już

kilka dni zaledwie zostało. Ale wierzy-

my, że kto jeszcze nie pomyślał oprzyj-

|šciu z pomocą najbiedniejszym, pośpie-

szy z najskromniejszym choćby dątkiem

na święta dla narodowców.

Wierzymy, że pomimo ciężkich cza-

sów i kiopotów materjałnych, nikomu z

tych co garną się tak ufnie pod sztanda-

ry narodowe nie zabraknie w dniu wi-

gilijnym chleba i wiary w lepszą, jaśniej.

szą — przyszłość...

{{

G'ówne wygrane
Loterji Państwowej

(Tabela nieurzędowa).

TRZECI DZIEŃ — CIĄGNIENIE |I-sze

ZŁ 100.000 nan-ry: 29622 74130 97656,
ZŁ 50.000 na nr.: 42930. i
ZŁ 10.000 na n-ry: 15155 64116 182394
Zł. 5.000 na n-ry: 24280 36252 1516

156232.

Zi. 2000 na n-ry: 5453 45666 58318 61282
116163 124781

ZŁ 1.000 na n-ry* 8561 13089 33942 51344
91132 107016 123732 182937

Zi. 500 na n-ry: 12634 43461 53134 57873
59253 135585 148537 168395 179905 183959
194246

Zł 400 na n-ry: 19580 19914 39022 59544
100139 121949 130059 140093 143332 153076
155048 162463

ZŁ 300 na n-ry: 25137 39524 57873 59480
61053 67391 69096 76975 79211 87831 110589
111120 127376 130104 142432 148414 150923
169659 172154 173138 176225 178336 193414

Zi. 250 na n-ry: 4083 11463 12976 20177
22063 23780 23842 29354 29738 32395 40489
44447 49752 57881 64366 64402 68859 70206
12257 74607 79688 87817 88740 88909 89434
89365 91635 91325 93422 94093 94298 96678
101371 108 287 110874 113069 113974114911
116881 127085 127969 130821 35361 140285
146866 152107 155666 156156 158959 175118

Z warszawskiego 200

W warszawskim ogrodzie zoologicze
nym z czwartku na piątek w nocy przy
szła na świat małpa abisyńska z gatunku
pawjanów - płaszczowych, Maleństwo ma
kolor nieowłosionych części krwisto-czer-
wony, oraz czarne futro. Przyjście na
świat małego pawjana jest tem ciekaw-
sze. iż ojciec jego został pozyskany do
cgrodu zoologicznego po pozbawieniu go
części gruczołów rozrodczych dla opera-*
cji odmładzającej. która odbyła się w
Warszawie Małpkę, którą troskliwie 0-
piekuje się matka, może już oglądać pu-

bliczność V 2 33

"Małpa lu iest pierwszą z;tego- gatunku
urodzoną w Warszawie, a dziesiątą skolei
która przybyla na świat w Zoo,    



Kronika
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno, z  drobnemii

opadami śnieżnemi. Rano miejscami mgły. |

Nocą lekki mróz, dniem odwilż.

wschodu. 1

Z MIASTA.
— 5400 bezrobotnych w Wilnie.

Według danych Wilno liczy 5400
bezrobotnych. Za ostatni tydzień
bezrobocie zwiększyło się o 100
osób. W. zarejestrowanej liczbie bez-
robotnych znajduje się 1986 kobiet i
1327 pracowników umysłowych.  (h)
— Choroby zakaźne w ub. ty-

godniu. Od dnia 8 do dnia 14 gru-
dnia r. b. na terenie m, Wilna miały
miejsce następujące wypadki chorób
zakaźnych: ospa wietrzna — 4; dur
brzuszny — 1 (śmiertelny); płoni-
ca — 10; błonica — 6; róża — 4;
grypa — 1; gruźlica — 10 (w tem
7 śmiertelnych); jaglica — 5; świn-
ka — 1. Ogółem w ciągu tygodnia
zachorowań zakaźnych było 41, w
tem 8 śmiertelnych. (e)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Ochrona lasów podmiejskich.

Wobec tego, że rok rocznie noto-|
wane są wypadki bezprawnegowy-|
cinania drzewek w lasach podmiej-|
skich, zarząd miasta Wilna wydał
zarządzenie ochrony lasów podmiej-
skich, przyczem w okresie przed-
świątecznym został zwiększony per-
sonel ochrony lasów. (h)

 
 

 

 

wileńska |
SPRAWY KOLEJOWE.

-- Nowy zimowy rozkład jazdy
pociągów. Z dniem wczorajszym
|w Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej czoną księgowość, powinne dokonać

Słabe wiatry ze wschodu i południo- |wszedł w życie nowy zimowyroz- poświadczenia tych ksiąg do dn. 31
kład jazdy pociągów. (h) |

SPRAWY WOJSKOWE.,
— Spisy poborowych rocznika|

1915. Wydział wojskowy zarządu m.
Wilna w dniach od 2—15'stycznia
1936 r. wyłoży do sprawdzenia spisy |nicze. (e )
poborowych rocznika: 1915.

Wszyscy więc poborowi. tego
jrocznika we własnym zakresie win-
ni w dniach od 2—15. I. sprawdzić
spisy, czy ewentualnie ich nazwiska
nie zostały opuszczone i wnieść od-
powiednie reklamacje. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
— Ferje szkolne, Kuratorjium O-

kręgu Szkolnego Wileńskiego wy-
dało rozporządzenie do wszystkich
szkół powszechnych i średnich oraz
zawodowych w sprawie feryj świą*
tecznych. Ferje szkolne świąteczne
rozpoczynają się we wszystkich
szkołach w dniu 22 bm. i trwać będą
do dnia 8 stycznia 1936 r. wł. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Uproszczone księgi handlowe

na rok 1936, W myśi postanowień
p. 2 $ 64 rozporządzenia Min. Sikar-
bu z dnia 19 września 1934 r. o wy-
konaniu ordynacji podatkowej (Dz.

|skarbowe I, lub II instancji (urzędy|

 
U.R.P. Nr. 91, poz. 821 z r. 1934) po-

JEDYNYM CZŁOWIEKIEM, KTÓRYGOZDRADZIŁ,
BYŁA KOBIETA, KTÓRĄ KOCHAŁ!

Szkarłatny Kwiat
Arcydzieło genjalnego A. KORDY.

Już jutro w kinie „HELIOS”.
 

PAN| AN „Nasze $łoneczko”

 

świadczenia uproszczonych ksiąg
handlowych powinne być dolkkony-
wane w roku poprzedzającym okres|
rachunkowy (rok gospodarczy), na!
który mają być złożone.

Wobec tego firmy, które mają
zamiar prowadzić w r. 1936 uprosz-

grudnia r. b. Księgi powyższe mogą
być zaświadczone albo przez władze

i izby skarbowe), albo przez izby
przemysłowo-handlowe i rzemieśl-

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
‚ — Związek Polskiej Inteligencji!
Katolickiej. Zebranie ogólne Z.P.LK.
odbędzie się dziś. dn. 16 grudnia r.b.,
punktualnie o godz. 7 wieczorem: w
lokalu własnym (Zamkowa8, I p.).
Dr. Konstancja Kulejewska osi
referat dyskusyjny p. t.: „Eugenika
w świetle etyki katolickiej”.

ODCZYTY.!
— Powszechne wykłady uniwer-|

syteckie. Dziś, w poniedziałek, dnia!
16 grudnia r. b. odbędzie się w)
gmachu głównym uniwersytetu (ul.

 
S-to Jańska), w sali Śniadeckich о4-|Wilnie 1126 protokułów za różnego
czyt mjra dypl,Z. Żórawskiego p. t.: rodzaju wykroczenia administracyj-
„Wojna włosko-abisyńska* (O wa-'
runikach militarnych wojny kolonjal-
nej) z cyklu „Abisynja i współczesne
zagadnienia kolojnalne". Początek o.
godz. 19. Wstęp 20 gr. Młodzież
płaci 10 gr. Szatnia nie obowiązuje.

. RÓŻNE.
. — Dźwiękowe kino „Światowid*,
Mickiewicza 9. Z powodu gruntowe-

+

 

w najweselszym
filmie

|dowodu osobistego i pieniędzy afe-

"dziele i święta. (h)

 

CASINO | Rewelacyjny podwójny program! Potężny film i

BURZA niMimiu ==,
orz FRANCISZKA.GAALGs:(c

WYPADKI
i Jan Pas-

a ка t | kudski, 1. 42, zam. przy ul. Sołtanis-
| — „Bal Morski*w dniu 5 stycz-|kiej 22, pozostał na noc w urządza-

nia 1936 r. odbędzie się tradycyjnym nym przez siebie lokalu restauracyj-

$0 remontu i instalacji nowej apa-j
ratury dźwiękowej, kino nieczynne — Uległ adzeniu.
do dnia 21-go grudnia r. b, L

zwyczajem w salonach Oficerskiego
Kasyna Garnizonowego.

KRONIKA POLICYJNA.
— Aiera nieznanych oszustów.

Przed paru dniami zgłosiło się do
mieszkania Emilji Dowiatówny (zauł.
gęstybyś dwuch nieznanych

osobników, którzy, podając się zajsg kroku, W. mieszkaniu swojem
agentów „jednej = wileńskich kolek- ih Belmont 25 usiłował pozba-
tur doterji państwowej, oświadczyli wić się życia, wypijając większą ilość
jej, iż na los zakupiony przez nią pa”| esencji octowej, niejaki Stanisław
dła wygrana w kwocie 12.000 zło-| Sjępyjewicz. Desperat zostawił list,
tych. W celu rzekomego „podjęcia tej| w którym wyjaśnia, iż targnął się na
WODNYwłaścicielki losu, życie zpowodu swego ojca, który,
osobnicy ci zażądali od E. Dowia- wypędzając go Ciągle z domu, zmu-
tówny dowodu osobistego, oraz 100| zał do kradzieży. (e)

PA COĄ POI ARE Rae Połknęła szpilkę.  Trzynasto-
sak Vela agi letnia Helena Sidorowiczówna, ucze-

nica szkoły powszechnej, zam. przy
ul. Hrybiszki 22, jedząc czekoladkę,
nabytą od ulicznego sprzedawcy,
połknęła szpilkę, która ugrzęzła jej
w gardle. Poszkkodowaną skierował
lekarz pogotowia ratunkowego, w
celu przeprowadzenia operacji do
szpitala św. Jakóba. (e)

|  — Zamach samobójczy. Ciężko
izatruł się esencją octową niejaki

— Oszustwo. Niejaki Bołędź Ma- Stefan Stankiewicz, l. 30, krawiec,
mert, zam, przy ul. Pożarowej 16,za- bez stałego miejsca zamieszkania,
meldował policji, iż został oszukany którego karetką pogotowia ratunko-
przez mieszkańca Trok Marjana Bal- wego przewieziono do szpitala Św.
sewicza, który w sposób podstępny Jakóba. Przyczyna — ciężki stan
wyłudził od niego 50 złotych. (e) materjalny. (e) ›

nym przy ul. Ludwisarskiej 5, gdzie
wskutek przedwiczesnego zamknię-
cia pieca, uległ zaczadzeniu. W sta-
nie bardzo ciężkim odwiozło go
przybyłe pogotowie ratunkowe do
szpitala żydowskiego. (e)

— Djciec przyczyną rozpaczliwe-

rzyści opuścili mieszkanie naiwnej
oliary, więcej do niego nie powra-
cając. (e)

—- Protokuły karne. W ciągu ub.
miesiąca organa P.P. sporządziły м  ne, przyczem 76 protokułów sporzą-
dzono za uprawianie handlu w nie-

 

AJENT-La 2
sprzedawca poszukuje

PRACA. JE sprzeda-
|ży jakiegobądź arty-

 

gy życia. Pomoc w na-| pu ‘

Wi arada“" аат Ratdžėnojė do wynajęcia, można

” img |Adres:  Zyśmuntow-|z utrzymaniem. Zam-
: TTT“ Iska 20 m. 12, |kowa 14—1L 52

Sala dobrze ogrzana. k A10—12. 29
 rw. SCHIRLEY TEMPLE

Cudowny nadprogram: %ż KOMEDJA, groteska rysunkowa i „PAT.
Sala dobrze o grzana.
 

HELIOS | Potężne Eróyósiaji egzotyczne ||

NAPAD NA KONGO
Ва- „BOSAMBO“ |
wig głośnej powieści mistrza”sensacjj EDGARA WALLACEA. W roli tytuł. znakomity
śpiewak PA UL ROBES ON. Reżyser Aleksander Korda. Ńad program: Atrakcje

[JAN FRLICZKAJ
WIELKA 11 — WILNO — $-TO JAŃSKA6 („JANUSZEK")

poleca:

 

 

‘ 66 cych prosi uprzejmie |4 pokoje, kuchnia, ła-„Pilomienny Ptak“ 5 sr
Rewjaw 2 cz. i 15 obr. z udziałem nowozaangażowanych: wodewilistki Lili Rostań-

Zbigniewa zzoraz dotychczasow. ulubieńców: Zaendy,
l s > Relskiej, Ostrowskiego i in. Codzienie 2 se-

anse: 6.30 i 9415. W miedzielę i święta 3 seanse: o 4.15, 6.45 i 9.15.

skiej, art. rewjow:
Żejmówny, Jankowsi Janowskiego,

Balkon 25 gr. Program Nr. 52 p. t.:

RP alio akis 54 . и
MLODY TECHNIK

w bardzo ciężkich
warunkach  materjai-

Jest zdrów i może ne, ciepłe bardzo od
pracować fizycznie. Z|zaraz do w.
wdzięcznością _ przyj-| (Zwierzyniec)
mie każde dorywcze| dowa 5.
zajęcie. Łaskawe ©-
terty do administracji

Witol-

 

Tetr-Rewji „WE SOŁY MURZYN" Ludwisarska 4|pod J. w.
Kupno

 

 PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA
Wykwintną bieliznę damską i męską Trykotaże. Bluzki. Swetry. Pulowery. Naj-
nowsze krawaty, Torebki damskie, Pończochy. Skarpetki. Parasolki, Fartusrki

szkolne i gospodarcze. PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH.

wPORANEKОННЕ ЫЬЕ

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM. CENY
na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjałów!

Wykonanie pierwszorzędnelil

Zakład Krawiecki

| St. Krauze"'Vieńskasz.litu |

2
OKRES PRZEDŚWIĄTECZNY =

wafiszachi

inż.arch.B:$wseczmsktego
porady urządzenia wystaw i wnętrz,reklam wwietl
ych,przebudowy,remontówzolacyj od wilgoci i zimna
doraźne sprawdzanie rachunkówmam Žž |

Dziś ostatni dzień. Inauguracyjny progr. otwarcia. Pierwsza wielka przebojowa rewja p.t.

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.
2 przedstawienia: o g. 630 i 9-ej wiecz., w niedzielę i święta 3 przedst.: o g. 4-ej,
6.30 i 9-ej wiecz. Ceny miejsc kryzysowe: Balkon 25 gr. parter 54 gr. Szczegóły

programach. Kasaczynnaodgodz.11rano bezprzerwy.

s H a R 4h WILNO:S--FILIPA1poradma budowianaueeosru

d I sprzedaž
PсоладааиаатАйABSOLWENT

Szkoiy Rolniczej 1 Prawdziwy małopolski
Ogrodniczej przyjmie

Miód
po 2 zł. 20gr. kg.

posadę ekonoma, 0-
| grodnika lub pomoc-,
nika gospodarczego.
Miody, żonaty, bez „CRZEŚCIJAŃSKA
nałogów, praktyczny,  OWOCARNIA”, |
b. pracowity, chlubne vy_ka Pukulsaka 24,
referencje, Łask, 0-|

terty: ul. Ponarska 16,|sija

RÓŻNE i
mieszk. p. Wołkowi-
cza, dla Bronisiawa
Erdmanna, 2

BN dai Mia ių
PRZYBŁĄKAŁ SIĘ

pies (wilk). Koszyko-
|wa 66 m 6. Po trzech

Codziennie

 

godzińy od 3ej do5e)

OGŁASZAJCIĘ SIĘ |

W „DZIENNIKU 
  

 

 

| DH„TOdyniec"wł.I.Malicka '
ul. WIELKA 19. Tel. 4-24—WILN0—HICKIEWICZA 6.

POLECA PO NAJNIŻSZYCH CENACH

Prezenty Gwiazdkowe
porcelanę, szkło, kryształy, platery, artykuły gospodarstwa

domowego. Wypożyczalnia naczyń w każdej ilości.

“ dniach żWILEŃSKIM", «i aca „wokas RA
zaa:

1 W i górnośląski romożmy
| egle „Skarboterme“ biižnim

oraz DRZEWO OPALOWE S
najlepiej kupisz w firmie CHOREJ

dziewczynce lat 5,
jojciec bezrobotny nie
„ma środków na lekar-
stwa i odżywianie, —
|pomóżmy — składając

PRALNIA KRYZYSOWA choćby najdrobniej-

przyjmuje do prania bieliznę wszelkiego ro- 828 Ofiarę w adm.
dzaju, firanki suszy się na ramkach, Pranie »Dz. Wil” lub bez-
odbywa się bez chlorku. Zniszczone koł- Pośrednio: ul. Śniego-

° „Ргасит“
U, ul. JAGIELLOŃSKA Nr. 6m.23.

Tel. 22-24, godz, 8—15 i 17—19.

  

—to zwiększenie obrotu w skiepach

przy umiejętnem I intensywnem wykorzystaniu
wszelkich sposobów reklamy.

NAJSKUTECZNIEJSZĄ REKLAMĄ
jest umieszczenie ogłoszenia w najstarszem piśmie

chrześcijańskiem w Wilnie

ЭЛЕНО МЕМ"
"ADMINISTRACJA czynna od 9 r. do 8 wieczór

Mostowa 1 — te!. 12-44,

il frr=
Cuklernia Leonarda

ul. MICKIEWICZA 27, róg Dąbrowskiego
poleca Szan. Klijenteli na nadchodzące tunku w składzie
Święta doskonałe własne wyroby cukier- | 2 nis
nicze i piekarniane: strucle, pierniki, |

karmelki, ozdoby choinkowe, | F. Rymaszewskiego
Ceny niskie — dla szkół rabat. Ч WILNO, MICKIEWICZA 35.

. Tel. Nr. 19-36 — uwagal į Powołującym się ma ogłoszenie rabat.

(
J
M

M

 

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

 

 
 

 

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ, +;
iż WINA. wytwórni

W. Osmołowski Wilno
SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ
WINO „MIESZANKA JAGODOWA",

W SKLEPACH WINNO-SPOŻYWCZYCH.

z odpt wiedzlalnością udziałami

obok wagi mag!strackiej,
Zarzecze Nr. 19.

 

— DO NABYCIA.

 

CYÓŁDZIELNIA PRODYENTÓW RYB. w WILNIE
ul. Kalwaryjska 11-3. Tel. 1-47.

Zrzesza gaspodarstwa jeziorowe i stawowe
Wileńszczyzny i Nowogródczyzny.

Sprzedaż Ryb żywych 1 Śniętych wszelkich gatnnków.
HURT: Rynek Siefeński. DETAL w sklepach: 1) Rynek
Drzewny obok wagi magistrackiej, 2) RynekŁukiski

3) Rynek na Zarzeęczu —

 

nierzyki reperujemy. Ceny konkurencyjne. Wa 3 m. 2.
Wilno, Literacki zaułek 5, vis vis poczty.|

W.JUREWICZ|
mistrz fir. P. BURE

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby
ze złota i srebra w dowolnej ilości i styl.
Obsługa fachowa we własnych warsztatach.

CENY SONKURENCYJNE.

WILNO, UL. MICKIEWICZA 4.

 

 

 

Specjalny RABAT Gwiazdkowy |
každy otrzyma

w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM

zofja Jankowska
WILNO, WIELKA 15,

Na podarki gwiazdkowe:. wykwintna bielizna, najmodniejsze
krawaty, bluzki, swetry, pończochy i t. p. 
 "Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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