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Terminy druku mogą być dowolnie

Wilno, Środa 18 Grudnia 1935 roku

 

 

P W dniu 24-go grudnia w Wigilję Bożego Narodzenia
"ukaże się numer świąteczny naszego pisma znacznie powiększony.

Zwracamy uwagę W. P. na dział ogłoszeń w „DZIENNIKU WILEŃSKIM", polecając nasz numer świąteczny jako szczególnie nadający się do reklamy.
Numer ten będzie szeroko ko/portowany i drukowany w dużej ilości egzemplarzy. Należy wykorzystać okazję zareklamowania się w numerze
świątecznym najstarszegoi bardzo poczytnego pismaw Wilnie. Ogłoszenia do numeru świątecznego przyjimuje administracja „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"

od 9—6 wiecz. BIURO OGŁOSZEŃ STEFANA GRABOWSKIEGO Garbarska 1, tel. 82, oraz inne biura ogłoszeniowe.
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ADAM PI

Członek Rady Nadzorczej Polskiego Spółdzielczgo Banku Rzemiešlniczego w
Wilnie i Członek Komisji Rewizyjnej Tow. „Kredyt Bezprocentowy”*

zasnął w Panu dn. 16 grudnia 1935 r.-

O tej bolesnej stracie zawiadamiają:

PO
RADA i ZARZĄD

RZEMIEŚLNICZEGO w Wilnie oraz Zarząd
Tow. „KREDYT BEZPROCENTOWY“

Proces Ukraińców:
WARSZAWA. (Pat).  Środowe posie-

dzenie Sądu Okręgowego w sprawie o za-

bójstwo śp. min. Pierackiego rozpoczęło
sią o godz. 10 min. 45.

Przed sądem staje świadek Henryk Jan
Suchenek-Suchecki, naczelnik wydziału

narodowościowego w Min, Spraw We-
wnętrznych. Świadek wyjaśnia jaki był
stosunek min. Pierackiego do zagadnienia
ukraińskiego i jakie były jego poglądy na

rozwiązanie tego zagadnienia w Polsce. W
bardzo obszernych wywodach świadek po-
daje m. inn., że min. Pieracki znał problem

ukraiński zanim objął urzędowanie, jako

wiceminister, czy minister. Świadek styka-

jąc się z ministrem miał sposobność sprawy
te z nim omawiać. Min. Pieracki zajmował

się zagadnieniem mniejszości nietylko w

Polsce. Niektóre pytania obrony przewod-
niczący uchyla, a sąd naskutek odwołania

się obrony utrzymuje w mocy zarządzenie
przewodniczącego, poczem prok. Żeleński

złożył oświadczenie, w którem podkreślił,
iż życzeniem Sądu i prokuratury jest, aby
sprawa niniejsza nie stała się sprawą poli-

tyczną. Dalej prokurator oświadcza, iż

obecnie stanął przed sądem świadek powo-

 

łany przez prokuraturę, który zeznaje o

min. Pierackim i działalności jego, jako

ministra.
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|Ten elegancki i praktyczny aparat jest
|jnaprawdę idealny dla tych, którzy golą
się sami Mój brat jest entuzjastą Allegro.
Już od kilku miesięcy cudownie goli się
tym samym nożykiem.

maszynki do golenia, Mo-

del standard, do wszyst-
kich typów  nożyków,
do golenia. Niklowany!
zł. 30.—. Oksydowany
zł 25— Mod. spócial
zł 16—.

\
osełka Allegro, złożona
z giętkiego kamienia i

skórki o specjalnych skła-

dnikach, nie zaokrągla

brzytwy, lecz przeciwnie.

daje jej niedościgłej ja-
kości ostrze.

W sprzedaży we wszytkich większych
perfumerjach, oraz składach nożowni-

Sit. gł. D/H Paryż—Warszawa,

 
  

LSKIEGO SPÓŁDZIELCZEGO „yesBJ

Obrońcy usiłują. zamienić kratkę,

przed którą stoi świadek na trybunę  sej-

mową. Niewątpliwie można ma to odpo-
wiedzieć pytaniem, dlaczego powołano
świadka Suchenek-Sucheckiego do Sądu.

Ale na to jest odpowiedź: przez 4 przeszło

tygodnie toczy się proces, Któremu na imię

„sprawa o zabójstwo min. Pierackiego“ i

doprawdy wcale nie było dotychczas mowy

o zabitym. у

Powód cywilny się nie zgłosił, ale zmar-

iy był ministrem Rzeczypospolitej, a przeto

powodem cywilnym jestem tutaj ja, jakopro

kurator i mam prawo domagać się, aby

wreszcie padio tu i o min, Pierackim choć-

by kilka słów.

Po przesłuchaniu tego świadka, prze-

wodniczący zarządził przerwę obiadową.

Prok. Żeleński składa Sądowi szereg

dokumentów z prośbą o załączenie ich do

spraw. я
" Ponieważ obrona wyraża życzenie za-

poznania się ze złożonemi przez prokura-

tora dokumentami, przewodniczący zarzą-

dza 15-minutową przerwę.

Po naradzie przewodniczący ogłosił po-
Stanowienie o załączeniu złożonych przez

prokuratora dokumentów w charakterze

dowodów. 8
Adw. Horbowy wnosi o dopuszczenie

dowodu z szeregu dokumentów, znajdują-

— cych się w bibljotece min. W. R. i O. Publ.,
które ilustrować mają stan szkolnictwa w

' Małopolsce Wschod.

| Obrońca wnosi również o przesłucha-
nie ministra spraw zagr. Rzeszy i min.

Reichswehry na okoliczność, iż U. W. O.

korzystała z niemieckiej pomocy finan-
sowej. inni obrońcy wnoszą 0 powołanie
/szeregu świadków, a m. in, adw. Hankie-

wicz prosi o dopuszczenie dowodu z prze-
|słuchania min. Benesza i min. sprawiedli-

|wości Czechosłowacji na okoliczność, kie-

|dy policja czeska przeprowadziła rewizję u

Senyka i co ń niego znaleziono.
Uzasadniając swe  osłatnie wnioski

obrońca Hankiewicz oświadcza, iż chodzi
mu o wyświetlenie sprawy złego obcho-
„dzenia się policji z oskarżonymi,

 

| Po dłuższej replice prokuratora Rudnie- : była się natyci
kiego, przeciwko wnioskom obrony, Sąd po
naradzie ogłosił następujące postanowienie:

| Sąd Okręgowy mając na uwadze, że
jwnioski zgłoszone przez p. obrońcę Horbo-

wego mają charakter jedynie demonstracyj-
ny, albowiem dotyczą okoliczności, które
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Pr oj e Ktustaw у Katastrofa kolejowa

Na wczorajszem posiedzeniu Sejm

ustawy o amnestji. Ref. pos. Ma-
deyski omiówił zasady projektu, po-
czemi przeszedł do analizy, poszcze-
gólnych przepisów ustawy, uwzględ-
niając przyjęte przez komisję praw-
|aięzą poprawki. i
|rełerenta zabrał głos minister spra-
wiedliwości Michałowski.,

| Po mowie ministra rozwinęła się
kilkugodzinną dyskusja, w toku któ-
rej posłowie zgłaszali poprawki do
ustawy.

| Minister sprawiedliwości Micha-
į
 

Najpopularniejszy

POLSKI LEK
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amnestycyjnej uchwalony
łowski w związku z wywodami po-

i przystąpił do debaty nadprojektem |sła Ducha po porozumieniu się z
premjerem oświadcza, że.nie obsta-
je przy poprawice, uchwalonej przez
komisję, a mianowicie zamiany kary
śmierci na dożywotnie więzienie, a
dalej jest zdaniaź że poprawka ta

Po przemówieniu |nie godzi w prawa Pana Prezydenta,
mianowicie, że przywilejem Pana
Prezydenta jest ułaskawienie.

Po dyskusji przystąpiono do gło-
sowania.

Odrzucono wszystkie poprawki
poczem projekt ustawy przyjęto w
całości, bez zmian, w myśl wnio-
sków komisji w drugiem i trzeciem
czytaniu. Rezolucja posła Szczepań-
skiego w sprawie osób, pozbawio-
nych wolności w obozie odosobnie-
nia marszałek nie poddał pod glo-
sowanie, spowodu, że jak to stwier-
dzono na komisji, temat jej nie po-
zostaje w związiku z tematem obrad
dzisiejszych.

Skolei izba przystąpiła do obrad
nad projektem ustawy w sprawie
ratyfikacji umowy & zej z
iemcami,
Projekt przyjęto w obu czyta-

niach. To

c
Na dzisiejszem posiedzeniu  sej-

mu poseł dr. Gładysz zgłosił do pp.
ministrów spraw wewnętrznych i
sprawiedliwości interpelację w spra-
wie o izbom ustawodaw-
czym projektu ustawy, zmieniającej
rozporządzenie prezydenta R. P. z
17.VI 1934 r. dotyczącego obozu
izolacyjnego w Berezie Kartuskiej.

Na wczorajszem posiedzeniu Izby|
deputowanych po mowie Lavala w,
sprawie stanowiska rządu francu |
skiego w  zatargu włosko-abisyń-
skim dep. Blum (socjalista) stawia
wniosek aby dyskusja nad interpe-
lacjami o polityce zagranicznej od-

hmiast.
Laval stawia wobec wniosku

Bluma kwestję zaufania i oświadcza:
nie chcę jechać do Genewy w wa-

 

Przewodniczący ogłosił _ zamknięcie  
Sąd usuwał z przewodu jako nie mające

żadnego związku z przedmiotem  oskarże-

przewodu sądowego i zarządził przerwę do
dn. 27 grudnia godz. 10 rano. nia postanowił pozostawić rzeczone wnio-

ski bez uwzględnienia. }

ZZ Nie daj się zasugestjonowač ni

aparaty

  Warszawa, ul. Pierackiego 18. И
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E mą! Piękny I czysty odbiór, daleki zasięg dają 3 zakresowe

„ELEKTRIT"

h imie MICHAŁ GIRDA,
WILNO, ZAMKOWA 20, TEL. 16-28

W dniu tym rozpoczną się przemówie-
nia prokuratorów.

ską ceną lub przesadną rekla
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Interpelacja w Sprawie Berezy
„Kartuskiej |

Pos. Gładysz uznaje, że musi
istnieć ustawa, umożliwiająca karce-
nie przestępców zagrażających bez
pieczeństwu, spokojowi i' porządko-
wi publicznemu w trybie doražnym,

j|jednakżęnie winno to 'na dłuższy
przeciąg czasu ódbywać się na dro-
dze administracyjnej, lecz na mocy
wyroku sądu Rzplitej.

 

Votum zaulania dla Lavala
runkach poniżających, jakie dyktuje
dep. Blum. Byłbym niegodny urzę-
du, który sprawuję, gdybym jechał
na zgromadzenie międzynarodowe
tak dostojne jak Rada Ligi, zanim
przedstawiciele kraju powiedzą, co
myślą. Premier stawia kwestję za-
ufania do sprawy daty posiedzenia
27 grudnia.

PARYŻ. (Pat). Za votum zaufa-
nia dla rządu (tj. za odrzuceniem
wniosku Bluma o wyznaczeniu dy-
skusji nad interpelacjami na 20 bm.)
oddano 304 głosy przeciw 252. Vo-
tum zaufania dla Lavala uchwalono.

KRAKÓW. (Pat).  Wiczoraj. po-
ciąg towarowy ma st. Krzeszowice
wpadł na kopiec odbojnikowy, prze-
jechał go i po wykolejeniu spadł z
nasypu do potoku, Dwa wagony na-
ładowane bydłem zostały rozbite,
arowóz i trzy wagony uszkodzone.
onduktor został zabity na miejscu,

,maszynista oraz kierownik pociągu
|towarowego, pomocnik maszynisty i
jedna osoba z obsługi wagonów cięż-

ranni,

|ii I iai
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Komunikat włoski
pola walki

RZYM. (at). Komunikat urzędo-
wy donosi: znaczne siły przeciwni-
ka, wynoszące około 3000 zbrojnych
zaatakowały włoskie posterunki
czołowe nad rzeką Takazze, Wło-
skie oddziały tubylcze erytrejskie po
zaciekłym oporze coinęły się. Jedno
cześnie inna grupa abisyńczyków
przeszła wbród rzekę Oo-Aval.

Manewr przeciwnika  doprowa-
dził do bitwy, która jeszcze trwa i w
której ze strony włoskiej biorą u-
dział lotnicy i oddziały czołgów. W.
pierwszych potyczkach padło 4 ofi-
cerów i 9 żołnierzy włoskich.

 

Rozwiązanie Zgroma-
dzenia karodowego

w Grecji

ATENY. (Pat). Dziennik rządo-
wy ogłosił dziś popołudniu dekret
królewski o rozwiązaniu Zgromadze-
nia Narodowego i rozpisaniu nowych
wyborów. Zadaniem przyszłego par-
lamentu będzie w pierwszym rzę-
dzie poddanie rewizji nieuzasadnio-
nych postanowień konstytucji z
1911 r.

 
 

WĘDLINY wiejskie, różne SERY,
tury, soki, powidła, KONSERWY z mięsa, ryb i
więdzone, kawior, OWOCE POŁUDNIOWE, pierniki,
świeże bakalje. WINA

i LIKIERY Ww
DLA ZNAWCÓW I SMAKOSZY

onowe i

MASŁO, MIÓD, grzyby, konfi-
jarzyn. Łososie

czekolada i
KONJAKI, RUMYOWOCOWE,

AJPRZEDNIEJSZYCH gatunkach.
CODZIEŃ

ŚWIEŻA I AROMATYCZNA К @ W a

ZAMKOWA 20-a, tel,

Z WŁASNEJ NOWOCZESNEJ PALARNL Polecą na święta

D,H. A. JANUSZEWICZ Ceny
8-72. niskie
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POPRAWA STANUNO

W oczekiwaniu amnestji
Jak już donosiliśmy — amnestja,

— otworzy wrota więzienia licznym
tysiącom ludzi.

Na listach osób, odbywających
kary pozbawienia wolności, którzy
podlega;ą ammnestji, znajdzie się sze-
reg bohaterów głośnych procesów
politycznych. - Zaraz po ogłoszeniu
amnestji opuszczą mury. więzienne:

adw. Rościszewski, skazany w spra-
wie o przynależność do O. N. R., jak
i 27 b. członków O. N. R., skazanych
z ant. 165 Ik. k. i w procesie o zajścia
na Powązkach na kary nieprzekra-
czające 2 lat więzienia.
W Wilnie amnestja obejmie

prawdopodobnie ks. Małynicz - Ma-
leckiego, proboszcza z Trok, które-
mu w Sądzie Apelacyjnym zmniejszo
no karę do półtora roku |

Wobec przyjęcia poprawek do
projektu ustawy amnestyjnej przez
komisję setmową i wprowadzenia
przepisu o zamianie kary śmierci na
karę dożywotniego więzienia, 4 o-
rzeczone już wyroki śmierci, które
zapadły za morderstwa o charakte-
rze rabunkowym na Kresach Wscho
dnich i w Małopolsce mie będą wy-
konane i skazańcom wymierzona
będzie kara dożywotniego więzienia.

Spośród niewykonanych jeszcze
wyroków ulegnie zmniejszeniu do

` ea wa

 
przynoszące ulgę w

|peszajębienia siesijwiarzeziębieniu stosuje się f
Sena bg mi
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"Pi al. 6ENA 2: 150

OSZCZĘJZA TEN, KTO KUPUJE
W SKŁADZIE APTECZNYM,

perfum. i kosmetycznym

Wł. NARBUTA
WILNO, Ś-TO JAŃSKA 11, tel. 4-72.
Wielki wybór artykułów świątecznych. Ceny
niskie. „Kupujący odzłotego otrzymuje bon.
 

 

Najlepszy podarek na Gwiazdkę
MSZAŁ RZYMSKI
polsko-łaciński dla wiernych

od zł. 14.80—29.50.

Msięgarnia Vt R RUM

  

 

Warszawa,
Moniuszki 8.

połowy kara, wymierzona „arcybi-

sikupawi' marjawitów,  Kowalskie-
mu, skazanemu na 3 i pół roku wię-
zienia. Bankier Kwinto, wobec od-
bycia aresztu prewencyjnego 18 mie

sięcy nie odbędzie pozostałej kary.| podpaleń, fałszerstw
Śpośród skazanych w procesach|Źwiększyły się natomiast

kryminalnych uzyskają wolność adw.
Parzyński,+,znany z procesu o.przy-
właszczenie..spadków „ amerykań-
skich, Rakowska - Kozłowska bo-
haterka procesu o „kidnaperstwo”,
Woicki, iktóry niedawno wskutek
własnej prośby rozpoczął odbywanie
kary za zabójstwo z litości, skazany
w procesie szantażowym Henryk
Hariglas, Osoby te aczkolwiek ska-
zane na kary wyżej roku więzienia,
uzyskają wolność wskutek zaliczenia
im aresztu prewencyjnego i odbycia
części kary.

“+ й “

Procės 6 uprawianie lichwy Ww Ilombardžiė
„Kresowja“

Sąd Grodzki przystąpił do roz-
poznania głośnej sprawy o uprawia-
nie lichwy w  lombardzię „Krę-
sowja“. Ławę oskarżonych zajęli
właściciele lombardu, Szloma  Gor-
don i Ajzyk Lejbowicz.

Pierwszy zeznaje św. Jan Roman
Szczęsny, delegowany przez Mini-
sterstwo  Skanbu jako Komisarz
Rządowy do zbadania spraw lom-
bardowych.

Komisarz Szczęsny zeznaje, iż

w chwili, kiedy rozpoczął urzędowa-

nie w lombardzie zastał tam bezład;

notowania procentów były tak

chaotyczne, iż w pierwszych dniach
trudno było sprawdzić nawet zgrub-

sza, jaku stan istnieje w rzeczywi-

'stości.
Zasadniczo lombard „Kresowja”

Jobierał od sum wydanych za zasta-

wy 18,5 proc. rocznie, do czego do-

STWA W WILEŃSZCZYŹNIE.

„ Według danych w ciągu  ostat-
niego kwartału w powiatach Wileń-

szczyzny znacznej poprawie uległ

stan bezpieczeństwa. Žmniejszeniu

uległy wypadki włamań i kradzieży,
i zabójstw.

|bójek, bezprawnego wycinania
|drzew w lasach prywatnych i gmin-
|nych. Według danych w  okresieł:

jsprawozdawczym zanotowano 148
|kradzieży, 36 podpaleń w celu uzy-
skania asekuracji, 78 bójek, 9 za-
bójstw w tem 2 w celach zysku, 39
fałszerstw, 11 napadów rabunko-
wych z bronią w ręku, 59 włamań,
76 kradzieży koni, 112 nielegalnej
produkcji samogonki, 7 wypadków
tałszerstw pieniędzy i około 350 wy-
padków różnych przestępstw. (h)

wypadlkij

ZIEPOGÓDA?
użglisto ż drobne-

JAKA DZIŚ BĘJ
.. Chmurno ikiej

1Lekki !

šdaiowy
DYŻURY APTEK.
w mócy dyżurują iastępująse

Rostkowskiogo — Kalwaryjska 31; Wy-
seckiego — Wielka 3; Augustowskiej —
Kijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23. 2

Z MIASTA.
— Nabożeństwo za duszę śp. Ada-

ma Piłsudskiego. W dniu 17 bm. od-
prawione zostało w kościele po-Do-
minikańskim św. Ducha nabożeń-
stwo żałobne za spokój duszy śp.

Adama Piłsudskiego, wiceprezyden-
ta m. Wilna.

Na nabożeństwie byli obecni pre-
zydjum zarządu miejskiego, radni

miejscy, związek pracowiiików miej-
skich i straż ogniowa ze sztandara-
mi, dziatwa szkolna i tłumy publicz- Chaotyczny ten stan uległ z

chwilą przybycia komisarza Szcżę-
snego zmianie na lepsze, lecz wła-
ściciele lombardu ogłaszająwikrótce |

, upadłość.

| W dalszym ciągu zeznań kom.
Szczęsny oświadcza, iż lombard
Miejski uprawia podobną procedurę,
wobec czego prokurator Wolski
składa wniosek przesłania odpisu
zeznań świadkado Prokuratur
Ceneralnej, celem ewentualnego
wszczęcia dochodzenia przeciwko
Lombardowi Miejskiemu.

Następnym świadkiem badanym
przez sąd jest adw. Izrael Kapł
występujący jako obrońca interesów
lomibardu „„Kresowja“.

' Zeznania jego wypadają wsku-
tek częstych zapytywań prokurato-
ra na niekorzyść oskarżonych.

Po mim zeznaje około 10-ciu

 

chodziły jeszcze procenta manipula- świadków, wśród których znajdują
cyjne, licytacyjne itd., co stanowić się urzędnicy lomlbardu, oraz  mie-

miało razem maksimum 24 proc. w którzy poszkodowani klijenci lom-

stosunku rocznym. : bardu.
W. pralktyce sprawa przedstawia- Zeznania zwłaszcza tych ostat-

ła się nieco inaczej. | kilku wy- nich stwierdzają niezbicie, iż lichwa
padkach stwierdzonych przez świad- uprawiana przez właścicieli lombar-

"ka odsetki sięgały do 5 proc. mie- du sięgała prawie do 60 proc. w

    

sięcznie,co wynosi 60 proc. w sto-

sunku rocznym.
Г 5
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W cenie 1 zł. za egzemplarz.
W kałdyn dami 10is<iIm I nrzaścjańs<im
powinie ‹ znajd>wać się,

egze npl. udziela się
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Skończyło się życiebierne
_ wsi polskiej

(Dokończenie),

Tenże Kasprowicz na łożu śmier-
ci jeszcze mówił przecie, iż „sercu
jego najbliżsi małuczcy i przeubo-
dzy”, którym wiernym pozostał. A
cóż dopiero Orkan (nazwisko. pisa-
rzą Szimaciarz) — toć to chłop naj-
autentyczniejszy, którego cała twór-
czość (bardzo rozległa i składająca
się z powieści, dramatów i liryki), to
jeden wielki obraz nędzy chłopskiej,
a sławne Listy ze wsi (teraz świeżo
ponownie wydane przez Pigonia), to
poszukiwanie lekarstwa na tę nędzę.

„A oto jeden obrazek z jego poe-
zyj:

Chłop na łany wyszedł z kosą — istna.
śmierć

Istny szkielet, chylący się pośród. zbóż
Stanął, patrzy, kiwa głową—któż wie,

któż
Czyli z korca wysianego zbiorę ćwierć?
Nie usiecze—owies mały—liche źdźbła;

Prasnął kosą, aże dźwiękła, rzucił sierp;

Dał ci Pan Bóg marne życie—aty cierpi

Zęby zaciął, ną powieki trysła łza.

„A wreszcie któż to nam opowia-;.......Podobnię,,.
da „o długości dnia, gdy się z sier- aen
pem ma klęczkach idzie prze2 nie-

skończoną niwę; — o głodzie przed-
wieczerzą i dobrotliwych  zacho-
dach; — o smaku niewysłowionym
zimnej wody we'dzbanie; — o bar-
dzo krótkiej nocy i o świcie nieubła=
śganym; — o chłodzie rosy: porannej,
przez którą stopy brną z noclego-
wiska na. niwę; — o rozpuchniętej
nodze i o zabijającej duszę długości
nieznanej drogi;—o zimowem wzdy-
chaniu podsirzeszem; o komorni-
czem  tęsknieniu ku onej pracy
przednówkowej na znojnem  pań-
skiem polu, — i o dróżce zarośniętej
pod progiem czarnej chalupy'“...?
Któż to nam o tej chłopskiej doli
opowiada? Toć to inny, przepomnia-
ny znów przez p. Jędrychowskiego
pisarz, znów filar Młodej Polski,
prawda, że według terminologji ro-
syjskiej  „kajuszczijsia dworianin",
szlachcic pokutujący, Stełan Żerom-
ski, ależ i o nim niesposób zapom-
nieć, gdy się mówi o stosunku Mło-
dej Polski do sprawy ludowej.

eba..„unikać jędno-
3 encyjności gdy cho-

dzi o literaturę nam współczesną.

ж

 

stosunku rocznym. .
Ze wzglęc

znawaąć biegły Józef Wojciekan
niedostatecznie zapoznał się ze sta-
nem księg lombardowych, proces
przerwany zostaje do dn. 20 grudnia
roku biež: | +

Oskarżeni, których bronią adwo-
kaciPetrusewicz i Łuczywek, pomi-
mo zabiegów obrońy, nadal pozosta-
ną w więżieniu. (e)

_ . OSŁABIA SERCE
«= Serca otyłych, obłożone warstwą tłusz-
©zu, pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i
wezęśniej odmawiają posłuszeństwa. Oty-
łość spowodowana jest złą przemianą ma-
terji, albo zaburzeniem czynności grucze-
łów dokrewnych. #

© Zroła Magistra Wolskiego „DEGROSA*
zawięrają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza:

Stosuje się je przeciwko otyłości i nie wy-
magają one specjalnej djety. $

© Zioła ao znak. ochr, „Degrosa' de ia-
bycia w aptekach i drogerjach (składach

Ha, NR ikona: GR ka {
"Ё“…"Ёп. Magister E. Wołaki, War:

szawa, Złota 14 m. 1. =
av RUй M o

Эам

 
  
  

Prawda, nie można pominąć Pawich
Piór Kruczkowskiego, książki mają-
cej pewną wantošė, ale niema po-
trzeby rozwodzić się .tyle nad, Jalu |
Kurka Naprawą, tembardziej, iż to”
nie lud właściwie jest jej bohaterera,

„lecz właśnie jednostki,, wyrzucone
poza jego nawias, t. zw. „bezrobotna
inteligencja". Niepodobna natomiast

; zapominać o Dąbrowskiej n. p. i jej
prześlicznych nowelach p. t. Ludzie
stamtąd, uderzających swą głębią i
prawdą w oddaniu bytu wiejskiego,
Podobnież mie sposób pomijać po-
wieści Wiktora Wierzby nad Sek-
waną, która to książka, acz jej akcja
dzieję się przeważnie we Francji
śród polskiej tamtejszej emigracji,
jednak ma za przedmiot znów nie-
dolę polskiego chłopstwa.

Ale szczególnie nie można prze-
milczać znakomitej powieści Burka,
p. t. Droga przez wieś. Utwór ten
góruje bowiem nad całą nowszą pro-
dukcją polską, związaną z bytem,
maszej wsi, góruje nie tylko tem, że
Bureksamzniejpochodzi, że ją zna
doskonale, ale tem przedewszyst- n
kiem, że jest artystądużej miary,
wolnym od tendencji i uprzedzeń.
Burek — to uczeń Orkana i jakktoś
powiedział — wylkonawca jego te-
stamentu,

u na to, iżmający ze-

ności. W czasie Mszy świętej grała
orkiestra miejska, a chór pracowni-
ków miejskich wykonał pienia.

—Uczczenie pamięci śp. Adama
„Piłsudskiego. Zarząd*Związkku Pra-
cowników Miejskich „m. Wilna na
*posiedzeniu w dniu 17 bmi pragnąc
uczcić pamięć śp. Adama Piłsudskie-
go, Członka i Założyciela Związku,
Wiceprezydenta fniastą Wilna wf-
dał AJ Az iki m.
"wilfa odeżwę, w której składa
hołd Jego pamiębi. :
— Ferje świąteczne w sądach.

W związku:że świętami, z dniem 22
bm. w Sądach "Waleńskich "przety-
"ali ka ai Fetje *po-

ściowych. W, okresie przedświą-
teczńym nastąpiła zwyżka cen nie-

och artykutów ^ ych, a
przedewszystkiem wy, herbaty,
kakao, migdałów itp. Niektóre ga-

tunki kawy zdrożały o 30:proc. her-
bata zwyżkowała o 15*proc., mugda-.
ły o 40 proc., talkao o 20 proc. Za

przyczynę wzrostu tych cen -poda-

wane jest podrożenie fraktów mor-

skich "wskutek. wojny włosko-abisyń
skiej, oraz zmniejszenia kontygen-
tów przywozowych. -. -. е

Nam jednak się zdaje, że praw-
„dziwą przyczyną tej zwyżki, jest
(R spekulacja przedświątecz-
na.

| wę PASA
— Wymiary podatku obrotowego

dla drobnych płatników. Jak żę
POPÓWCAY,. Wa to
przychylły się do wysunięt po-
stula(ć czynników przemysłowych
w sprawie ryczałtu dla drobnych
płatników na okres 2 letni z tem, że
odwołania od tego rodzaju wymiaru
„byłyby rozpatrywane przez komisje
(odwoławcze przy lzbie skarbowej.
t. Rozporzicnedie o nowym ryczał-
„Cie będzie obowiązywało w ciągu 2
|lat1936 i 1937 i obejmować będźie
przedsiębiorstwa handlu, towarowe-

|šo saliczo0e40 do II, III, IV kai. han-'
ilowej oraz zakłady VI, VII, VIII
kai. przemyslowej, które były ry-

Kronikawileńska
daenie i Nowy Rok Оа mie
pfiektóczą terminu 10 dm, (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSŻEN.
— йе związka Pań Domu. Zgod-

nię z hakizem chwili, wymagającej

dalszej redukcji budżetów  domo-

wych, Wil Oddz. Z. P. D. postano-
ił obok systematycznych kilkolek-
<jówych kursów, organizować poka-
zy przyrządzenia sezonowych tanich

potraw. :
I-szy pokaz odbędzie się dn. 11

grudnia we środę o g. 17-ej w lokalu
Szkoły Pracy Domowej, zaułek Fran
ciszkański Nr. 7 i obejmie przyrzą-

dzanie pierników i bakalij świątecz-
nych. Zwrot kosztów pokazu wy:
niesie dla członkiń 40 gr. i dla nie-

członkiń 70 gr. Pokaz połączony z

kosztowaniem wyrobów powinien
zainteresować szerokie koła gospo-
dyń wileńskich.

Zarząd Związku jednocześnie za-

wiadamia, że najbliższe zebranie
miesięczne odczytowe odbędzie się
w piątek dn. 20 bm. o godz, 17 w lo-
kalu przy ul. Zamkowej 8-—1.
— Wi. Tow. Ginekoloficzne.

Dnia 19 bm. o godz. 20 w lokalu
Państw. Szkoły Położn. (Szpital
Św. Jalkóba) odbędzie się posiedze-
mię naukowe Wil. T-wa Ginekolo-
gicżnego z następującym porządkiem
dziennym:

I. Akademja żałobna ku czci śp.
Dr. AL Kernickiego (Przemówienie
Dr. Wasžkiewicza). Il. Pokazy, III.
Referaty: Dr. Dobrzańskiego — Do-
niesienie tymczasowe. w spr. łecze-
mia biologicznego lactobiolem; Dr.
Murawskiej — Praca Stacji Opieki
nad Matką w cyfrach.

| SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Państwowa Komisja Egzami-

nacylny przy, Wydziale Sztuk Pięk-
nych U, 5. B. dlą egzaminów z ry-
sunku;jako 'przedmiotu nauczania
wszikołachśrednich  ogólnokształ-
cących podaje niniejszem do wiado-
mości kandydatów, życzących przy-
stąpić do egzaminu w terminie zimo-

|wym, że podanie wraz z załączni-
kami należy składać na imię Prze-
wodniczącego Komisji w Dziekana-
[cie Wydziału Sztuk Pięknych U.S.B.
(ul. Uniwersytecka 3) do dnia 8
stycznia 1936 r. włącznie w godzi-
nch od 14-ej do 16-2j.- k.k

*—- Nowi docenci na U. S. B.
Ostatnio mianowani zostali docenta*
mi. na U. S. B. dr. Koźmiński i A.
Marynowska. Dr. Koźmiński obej-
muje docenturę biologii na Wydzia-
le Matematyczno Przyrodniczym,
żaś dr. Marynowska docenturę  pe-
djatrji na Wydziale Lekarskim. (b)

m ODCZYTY.
— W. Ośrodku Zdrowia, We

czwartek, dnia 19-go grudnią rb. 0
godz. 6-ej wieczorem w lokalu
Ośrodka Zdrowia ul. Wielka 46, odr
będzie się odczyt Dr. St. Brokow- skiego pt. „Walka z gruźlicą, jako

| chorobą społeczną'. Wstęp bez-
płatny.

RÓŻNE.
— Zarząd Koła Pań przy Komi-

tecie Ratowania Bazyliki wileńskiej

х -prosi'uprzejmie Panie posiadające
organizm do spalania nadmiernego. tłuszczu, czałtowane w 1935 r., lub też nowe

z obrotemzafenże rok do 50 tys. zł.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Urlopy świąteczne.  Wiładze

wóżskowe w ieżącym okresie
świątecznym będą udzielały urlopy
dla szeregowych i podoficerów w
dwóch turnusach tj. na Boże Naro-

ko rolę —ale w tem ukochaniu jest

łówitarjusze Koła o przybycie celem
dokonania rozrachunków do miesz-
kania p. Bociarskiej ul. Królewska 7
m. 3, w dniu 20 b. m. (piątek) w
godz. 5—7 ppoł. Osoby pragnące
złożyć na ręce Zarządu ofiary w go-
tówce lub przedmiotach zechcą ła-
skawie zgłosić się tamże.

UE NEMO A AT D E ÓWCER

wsi. Ohtop Burka kocha nadewszyst- | Ten ostatni w szeregu udatnych
wierszy, ogłoszonych w jesiennym

tyleż realistą, co i idealistą, Cechuje; zeszycie Marchołta tak n. p. mówi o

dziej każdy dzień upływający
ką kawią, potem i łzami.
„Burka, podobnież jak Kruczkowskie
go Pawie pióra, też jest wyraźnym
protestem przeciwko riędzy i krzyw-
dzie, które dziś się srożą ma polskiej
wsi; i tu też widzimy antagonizm
klasowy, będący: osią powieści

nasią*

Kruczkowskiego, — ale lud Burka|
„jest kością z kości całego narodu i,
takim czuje się wyraźnie, nieskoń-|
czenie teżjest daleki od przyjęcia
doktryny marksizmu, czego propa-.
śatorem jest Kruczkowski. Strzeże
$0 ой tego zdrowy konserwatyzm,
bardzo wyraźny antysemityzm, ptze
dewszystkiem zaś potężna siła ka-
tolicyzmiu, będącego protektoratem
indywidualizmu wogóle, w szczegól-
ności zaś indywidualnego władania:
ziemią. ы

_ Ale fiietylko o Burku nie wolno
nam zapominać. Należy też wspo-
imnieć ©'paru innych,. tak dziś już”
licznych: pisarzach, wywodzących się
bi rednio z ludn, n.p. o Wojcie-
joe Skuie, s Augustynie

zawartego wListach ze|i ejw.

gogorący. optymizm, skierowany: ku| kryzysie polskim, szczególnie ną wsi
przyszłości, tem  gorętszy, im bar-lsię srażącym. Wiersz nosi tytuł God

(=Gad). Chłopi radzą, jak“ tego
Książka | „gada” zgładzić:

A-oni radzom...
Radzi hraść, -

radzom gozdowie hrubi:

Jakby tu, kany, kie i cem

gada werede zahubić? —
1 urodzieli:

— nima co!
trza gada kormić chłopy,
jaze sie oje telo, co

w swoim się sadle utopi.

Nie sprzeczajmy się z autorem ©
skuteczność tej recepiy, * (podanej
zresztą nie beż ironji), ale przyklaś-
nijmy pięknu wiersza i języka poety,
wywodzącego się z tych samych о-
kolic, co Jalu Kurek," mianowicie z
Szaślar.na Podhalu.

Tak oto rózlegle i-różnostronnie
przedstawia się polska twórczość
literacka, związana z życiem wsi
*(umyślnie='nie-sięgaliśmy tu do po-
zytywiźmu) i*ćmieszne i arcyszkodli-
we zarażemваpróby zamykania jej
w. ramach ciasnych marksistowskich
tendencyj.

StanisławCywiński. |

 



 

NOWA TEORJA
KONSTYTUCYJNA

"Chociaż od kwietnia obowiązuje w

Polsce nowa konstytucja, to nawet i w
obozie rządowym nieustannie w książ-

kach i przemówieniach krytykują

jej poszczegó'ne przepisy j rozmaicie
ją 1rterpretują,

Nie w tem dziwnego. Zarówno bo-
wiem idee przewodnie ustawy konsty.

tucyjnej, jak į historja jej powstania
oraz stosunek do niej społeczeństwa,

wyrażony w dniu wyborów do sejmu,

składają się na to, że jej rola w życiu

państwowem nie jest podobna do tej,
jaką odgrywają konstytucje w pań-

stwach zachodnich. Pomimo, iż twór-

cy nowej konstytucji wielokrotnie

twierdzili, że jest ona dopasowana do
warunków Polski, że organicznie wy-
rasta z jej potrzeb, zbyt często widzi-
my poważne rozbieżności pomiędzy
prawem pisanem, a praktyką dnia co-

dziennego i coraz częściej spotykamy

się z najdziwaczniejszem i najdowol-

miejszem jej tłumaczeniem.

Nowym przykładem takiej wykładni
jest przemówienie wiceministra Lech-

nickiego, wygłoszone w niedzielę, na

zjeździe byłych peowiakėw.

P. Lechnicki, powołując się na ostat.
mią książkę gen. Sławoj + Składkow-
skiego, tak rozwiązał jedno z najważ-

* niejszych i najtrudniejszych zagadnień

konstytucyjnych, Jego zdaniem, „Źró-
dłem władzy i źródłem odpowiedzial-
ności za Polskę, jest Pan Prezydent, a

wraz z nim generalny inspektor. sił

zbrojnych i prezes rady ministrów. Oni
są czynnikami decyzji politycznej w
kraju, oni ponoszą odpowiedzialność

za rządy krajem. A więc w Polsce,

zgodnie z nową konstytucją, istnieje

wyraźna hierarchja odpowiedzialności

za rządy krajem i ta odpowiedzialność

i władza z nikim dzielona być nie mo.
że. | to jest pierwsza prawda o hie-
rarchji władzy w Polsce".

Wprawdzie p. Lechnicki ani drugiej,

ani trzeciej „prawdy o hierarchii
władzy w Polsce" nie wygłosił, ale i
ta jedna wskazuje na to, że wicemini-

ster nie zna obowiązującej konstytucji.

M konstytucji tej powiedziano bowiem
wyraźnie, że „jednolita i niepodzielna
władza państwa" skupia się w osobie

Prezydenta". Skoro zaś tak, on jeden
jest żródłem władzy, zaś generalny in-
spektor i prezes rady ministrów, są

tylko odpowiedzialnymi przed nim

wykonawcami.

Wprowadzanie triumwiratu, jako
źródła władzy w Polsce, sprzeczne jest

z duchem į brzmieniem konstytucji
kwietniowej j dlatego nie powinno
być głoszone przez osobę urzędową.
Pogłąd p. Lechnickiego może odpo-

wiadać panującym dziś w Polsce sto-
sunkom politycznym, niemniej jednak

byłoby znacznie stosowniej, gdyby g!o-

sił go niezależny publicysta, albo par-
lamentarzysta, a nie urzędujący wi-
ceminister,

Dla nas, którzyśmy swój pogląd na
wartość konstytucji kwietniowej daw-

no już wypowiedzieli, to nowe tłuma-

czenie najistotniejszych jej postano-

wień ma znaczenie wyłącznie przykła-
dowe. Dowodziono raz jeszcze, jak się
maginają do potrzeb chwili bieżącej

poglądy ustrojowe naszych „pań-
stwowców” i jak się oni ustosunkowu-
ja do zasadniczych norm ustawy kar-
dynalnej,
W. naszem przekonaniu, bez wzćlę-

du na taką czy inną definicję źródła
władzy, znajduje się ono faktycznie w

narodzie. Jest to cecha zasadnicza
współczesnego państwa, dlatego też i

odpowiedzialność za losy państwa spo.
czywa na barkach narodu. Naród musi

o:tem pamiętać i tak kierować swoją

polityką, aby odpowiedzialnošci tej

sprostać.

Tylko narody niedojrzałe i narody
upadające, przesłaniają sobie rzeczy-

wistość wygodnym poglądem, że ktoś

inny jest za nie odpowiedzialny. W

Polsce pozostawmy tę fikcję ludziom,

żyjącym „legendą”, sami zaś zabierz-
my się do szukania najpewniejszych

dróg dla przyszłości naszego państwa.
Drogitedziśjużjasnoznacząsięprzed  

Zjazd włościański 17 grudnia 1905 r.
Przed laty trzydziestu 17 grudnia

1905 r. odbył się w Warszawie wiel-
ki zjazd włościański, przy udziale o-
koło 1.500 włościan z całego dawnego
Królestwa Polskiego. Jest to data
pamiętna w dziejach ruchu narodowe-
$o w dawnym zaborze rosyjskim,
warto przeto ją tutaj przypomnieć.

Rewolucja rosyjska osłabiła rząd.
W całej Rosji, a także i na ziemiach
polskich, należących do Rosji, rozpo-
czął się ruch „wolnościowy”. Pierw-
szym przejawom tego ae nadali
piętno socjaliści, W Warszawie w
ciągu listopada
licznych manifestacyj o charakterze
międzynarodowym. Pomimo w'elkiego
pochodu narodowego z dn. 5 listopa-
da, opinja była pod wrażeniem haseł
i działań różnych partyj socjalistycz-
nych. Wówczas to kierownicy stron-
nictwa demokratyczno - narodowe-
$0 zwołali do Warszawy przedstawi-
cieli włościan, biorących udział od
szeregu lat w pracy i akcji narodo-
wej. Zjechali oni w liczbie około
1.500. i przez swe przer..ówienia,
głosowanie i zachowanie się, dali wy-
raz dążeniom j nastrojom wsi pol-
skiej w duchu głęboko i zdecydowa-
nie narodowym,

Zrobiło to potężne wrażenie na ca-
łą opinię polską, ujawniło wobec niej
wyniki pracy demokracji - narodo-
wej, prowadzonej w ciszy, pod ziemią
w ciągu lat kilkunastu. '

Prasa codzienna zamiecila wów-
czas obszerne sprawozdania z tego
zebrania. Zbyt dużo zaj łyby one
miejsca, poprzestajemy więc 1a przy
toczeniu treściwej wzmianki, która
się ukazała w „Przeglądzie W/szech-
p" (r. 1905, str. 939), Brzmi ona
tak:
„Zorganizowany przez stronn! *wo

demokratyczno - narodowe zjazd
przedstawicieli włościan "ról.-*wa
Pols':iego, stał się bezwątpienia naj-
wybitniejszym wypadkiem |. *a*nich
miesięcy i za taki uznany został zgo-
dnie przez wszystkie  siery na-
szego społeczeństwa, z wyjątkiem
naturalnie socjalistów. Był to w ź6-
le pierwszy w dziejach Polski zjazd
przedstawicieli włościan. W zabagnio-
nej i rozwydrzonej przez agitację anty-

 

byliśmy świadkami|

 

 

narodową Warszawie rozległo się moc-
ne, lecz uczciwe i poważne słowo ludu
polskiego, Dzień 17 grudnia 1905 ro-
ku będzie miał osobną kartę w na-
szych dziejach.

„Zjazd otwarto w niedzielę 17 gru-
dnia o godz. 11 przed południem, wo-
bec szczelnie wypełnionej sali Filhar-
monji. Krzesła zajęli uczestnicy zja-
zdu w liczbie blisko półtora tysiąca.
Balkon i galerje oddane zóstały do
rozporządzenia publiczności, która
przez całe 7 godzin z najwyższą uwa-
śą przysłuchiwała się obradom. Zagań,
zjazd włościanin, Mateusz b.1nterys z

| pod Miechowa, który na przewodni-
czą .go zaprosił Romana Dmowskie-
go.
„Do prezydjum Dmowski powołał:

d-ra Troczewskiego z Kutna, Kazimie-
rza Łazarowicza, ks. Jana Gralew-
skiego, d-ra Malewskiego z Nałęczo-
wa, Jana Bielawskiego z Miechow-
skiego, Stanisława Kamińskiego z Ka-
liskiego, Kazimierza Gładysza z Lu-
belskiego, Józefa Ostrowskiego z O-
poczyńskiego, Stanisława Sendę z Su-
walskiego, Zenobiusza Borkowskiego
z Bialskiego, Matusiaka 'z Kulnow-
sk'ego. Olkowskiego z Płockiego, Dłu-
goborskiego z Łomżyńskiego, Nocznic-
kiego z Gróieckiego. Obowiązki se.
kretarzy przypadły w udziale Stani-
sławowi Kozickiemu i Stanisiawowi
Moskalewskiemu,

„Zjazd, jak już zaznaczyłem, obra-

Co to jest

K. K. O.
"sto.WARSZAWY

wyjaśnia szczegółowo
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Powrót Niemiec do Genewy
Angielski plan reformy Ligi Narodów

-PARYŻ, 16.12:(PAT). Korespon-
dent londyński , „Echo de Paris" po-
twierdza pogłoskę o tem, że premier
Baldwin wystąpić ma w najbliższym
czasie z szczegółowym projektem re-

formy Ligi Narodów. Nie należy przy-

puszczać, iż reforma ta nasunęła się

rządowi brytyjskiemu nagle, jako wy-
nik pewnego rozczarowania ze wzślę-

du na niewystarczające rezultaty poli-

tyki sankcyj. Już przed ostatniemi wy-
borami w Londynie obiegały poglo-
ski, którym zresztą zaprzeczono, że

rząd brytyjski zamierza zapropono.

wać pewne zmiany w tekście paktu

Ligi Narodów. Zmiany te zmierzałyby
przedewszystkiem do oddzielenia in-
stytucji Ligi Narodów od traktatu

wersalskiego, a przedewszystkiem do
znacznego zredukowania systemu san.
kcyj przewidzianych przez pakt. Mia.

łoby to na celu 'wprowadzenie Nie-

miec do Genewy, jak również dopro.
wadzenie następnie do zawarcia z nimi
porozumienia, do którego również zo-,
stałaby dopuszczona i Francja. Tak się
przedstawiają zasadnicze koncepcje
polityki brytyjskiej, konkluduje kores-
pondent, mimo oporu niektórychmini.
strów, gorących zwolenników sankcyj.

Pokój,sprawiedliwość, prawda, miłosierdzie
Mowa Ojca Św. na tajnym konsystorzu

CITTA DEL VATICANO, 16.12
(PAT). Dziś na tajnym konsystorzu

Papieżwygłosił przemówienie, w któ-

rem na początku uczcił pamięć zma-

tłych kardynałów Piotra Gasparri,
Franciszka Ehrle i Michała Lega.

„Nie zamierzamy zabierać wam zbyt

wiele czasu — mówił Papież — jak-

kolwiek nie brak nam powodów za-
równo do radości, jak i smutku, Wy-

starczy podkreślić, że do radości upo»
ważniają nas triumfalne demonstra-

cje wiary, które = w Lour-

des, Buenos Aires, Cleveland, Teramo,

Pradze, Lublanie i Lima, gdzie za

przykładem pasterzy władz cywil-

nych i dostojników, zebrały sięniezli-

czone tłumy ludu. Nie brakowałoby
nam również powodów do smutku,

wystarczających do wypełn'enia b6-

lem naszego serca ojcowskiego. Są to

np. wypadki, jakie miały m'ejsce w

Rosji, Meksyku i częściowo w Niem-

czech. Nie chcemy jednak przedłużać

wyliczania faktów smutnych, a zwła-

szcza nie chcemy wspominać tych kon-

tliktów, które niepokoją nietylko Eu-

nami, potrzebatylko wspólnego, zor-

ganizowanego wysiłku, aby wejść na
nieinie dać sięz nichzepchnąć.  

ropę i Afrykę, ale rzec można, świat
cały, albowiem w takiej niepewności
wydarzeń i ludzi tkwi niebezpieczeń-
stwo, że nasze słowa, jakiekolwiekby
one były, nie będą dobrze zrozumiane,
albo zostaną jawnie przeinaczone. Zre-
sztą to, czego można było słusznie o-
czekiwać od nas na rzecz prawdy,
sprawiedliwości i miłosierdzia, wielo-
krotnie już ujawniliśmy i wiemy, że
słowa przez nas wygłaszane były przy
rozmaitych okazjach tak szeroko roz-
powszechniane przez prasę, że sta-
nowczo nie mogły nie dojść do wiado-
mości tych, którzy nietylko pragną
prawdy, ale jej od nas żądają, ożywie-
ni szczerem zainteresowaniem. Winno
to być przestrogą zwłaszcza dla tych.
którzy wciąż jeszcze zdają się dziw'ć
lub gorszyć spowodu tego, że my nie
spełniliśmy jakoby naszej bosk'ej m'sii
nauczyciela wiernych. Lecz tak samo,
jak n'e zaniedbywalśmy w:przeszłości
inie będziemy zaniedbywać w przy*
szłości, tak samo i dziś uroczyście
przypominamy wszystkim ludziom do-
brej woli, bez względu na ziemię, do
której należą, że gorąco pragniemy,
usiłujemy osiągnąć i modlimy się żar-
liwie do Boga o pokój połączony ze

iedliwością, prawdą i miłosier-

Na zakończenie oświadczył Papież,
że wprowadzi do kolegium kardynal-
skiego nowych kardynałów.

 

dował w sali Filharmonji przez siedem
godzin. Nie sposób streszczać tu
wszystkich mów, lub choćby wyliczać
mówców... Zaznaczę tylko, że wyróż-
niły się szczególnie mowy włościan:
Mateusza Manterysa z Miechowskie-
go, Łazarczyka z Zamoyskiego i Nako-
niecznego z Lubelskiego. Porządek
przez cały czas panował wzorowy, a
nastrój był poważny i uroczysty”.

U chwalono szereg rezolucyj, w któ-
rych między innemi była następująca:
„Lud polski przez usta swych przed-

stawicieli na zjeździe włościan Króle-
stwa Polskiego stwierdza swoje przy-
wiązanie do wiary św. katolickiej, do
swej Ojczyzny polskiej i chce budować
przyszłość kraju na zasadach narodo-
wych i religijnych, przekazanych nam
przez ojców naszych”,
W tych słowach strzeszczony został

cały program ówczesnego obozu na*
rodowego wśród ludu, a jednocześnie
głębokie dążenia samego ludu. Pro-
śram ten, wypowiedziany głośno w
Warszawie r. 1905, odbił się szero-
kiem echem w opinii puslicznej, za-
skoczonej wybuchem tendencyj anty-
religijnych i antynarodowych pewnych
ster ludności miejskiej...
Wielu z uczestników owego ziazdu

i działaczy ówczesnych na wsi polskiej
umarło. Pozostawili oni jednak wy-
chowanych przez siebie towarzyszy i
następców, przez których przėchowa-
na została tradycja ruchu narodowego
na wsi, Dzisiejszy ogromny rozrost te-
$o ruchu, ogarnięcie przezeń znakomi-
tej większości ludności wiejskiej, za-
wdzięczać należy w pierwszym rzę-
dzie tym Bielawsk'm, Nakoniecznym,
Ostrowskim, Długoborskim i tylu in-
nym (nie wymieniamy żyjących), któ-
rzy wśród mroku ucisku rosyjskiego
budowali nową Polską w duszach
swych braci włościan, przy pomocy
grupy inteligencji polskiej, która w'el-
kie znaczenie tej pracy rozumiała, bę-
dąc wychowana na pismach inicja-
torów polskiego ruchu narodowego—
J. L. Popławskiego, Zygmunta Balic.
kiego i Romana Dmowskiego, na „Gło-
sie', „Przeglądzie Wszechpolskim”* i
szeregu książek i wydawnictw.

VIATOR

 

 

Japoński atache gen. Jamawahi, ustępu-
jący z tego stanowiska, otrzymał order

Polonia Restituta 2 kl.

 

Zmiany w poselstwie
Jugosłowiańskiem

W najbliższych dniach opuszcza War-
szawę redaktor Vlastimir Maresz ostat-
nio attache prasowy poselstwa jugoslo-
wiańskiego i korespondent jugosłowiań-
skie' agencji „Avala”. P. Maresz przy.
był do Warszawy w 1922 r. w charak-
terze korespondenta pism zagrzebskich i
białogrodzkich. Następnie ob'ął kores-
pondencę agenci Avala, a w 1930 r.
stanowisko attache pras wego. Przez ca-
ły czas swojego pobytu redaktor Maresz
brał żywy i czynny udział w działalno-
ści porozumienia prasowego polsko-ju-
gosłowiańskiego, zna,dował się w bli-
skim kontakcie z całą prasą polską zy-
skując sobie powszechne uznanie ; ży-
człiwość w szerokich kołach dziennikar-
stwa polskiego. Obecnie obe muje stano-
wisko attache prasowego w Pradze Cze-
skiej, zaś tamtejszy attache prasowy
Svetozar Živkovicz przybywa do War-
szawy na stanowisko attache prasowego
przy poselstwie jugosłowi i  

NA ŚWIĘTA
zaopatrzyłem swoje składy w wielkie ilości

artykułów świątecznych jak:

MIGDAŁY, RODZYNKI, ORZE-
CHY (wyjątkowo dobre),

PIERNIKI, BAKALJE o::
wszystkie SMAKOŁYKI świąteczne

Polecam również KAWĘ z własnej palarni

i HERBATĘ własnego importu Ceny niskie

TEOFIL MARZEC "iiiszowiecia:,.i Mazowiecka 5.
1207

PRZEGLĄD PPASY
AMNESTJA — NIEROZSZERZONA.

Prasa sanacyjna nie poświęca ue
chwałom komisji prawniczej Sejmu w
sprawie amnestji ani słowa. Trzeba
więc przyjąć, że je pochwala. Jedynie

 

| „Słowo' wileńskie „przyłącza się cał-
howicie do tych, którzy żądają znie+
sienia obozu odosobnienia w Berezie
Kartuskiej”. Sprawa tego obozu n.e
może być objęta ustawą amnestyjną,
gdyż wysyłka do obozu nie jest karą z
mocy wyroku sądowego. Mogła je
dnak komisja sejmowa w osobnej rezo-
lucj: zająć wotec Berezy stanowisko.
Tego nie zrobiła. P. Mackiewicz w
„Słowie” oświadcza się za zniesie.
niem obozu dla Ukraińców i komuni.
stów, nie dziwnego więc, że nie może
go żądać dla młodzieży polskiej,

P. OLSZEWSKI ZA BEREZĄ

Omawiając amnestję, „Nowe W'a«
domošci" w artykule wstępnym pisz »
racji oświadczenia p. Podoskiego, iż
„nie można stwarzać nawet pozorów,
że Sejm chce amnestją likwidować e*
pokę pomaiową".
„P. Podoski nie był jedynym mówcą

przeciw rozszerzeniu amnestji, Poparli$o
pp. Olszewski, Madeyski i Hoppe. P. Ole
szewski, a at z Ciechanowa, poszedł
w swej gorliwości tak daleko, że wys'ą*
pił w obronie obozu jzolacyjneśo w Be-
rezie, choć wysyłanie do Berezy nie jest
karą sądową i nie może być ob'ęte am-
nestią. Ale p. Olszewski obawiał sie, że
mogła pows!ać obecnie jakaś wątpliwość
co do potrzeby i użyteczności Barzzy, i
pośpieszył wątpliwości te  usunać,
„Twierdzę — oświadczył — że powody
powstania obozu konqentracy'nego nie
przestały istnieć”, Trzeba sobie te słowa
zapamiętać,

z ście —nie dramatyzujemy sprae
wy. Z czy bez czy walka o "ae
rodowąPolskę trwa j trwać będzie Wal-
ka każda wymaga ofiar. Kwestja Berezy
ma raczej znaczenie dla cbozu rządowe*
go. Podnosiły się już i tam głosy, że re+
presje administracyjne wzmocniły jedye
nie napór, dynamikę i aktywność Obozu
Narodowego. Podnoszono tam także, ża
bez amnestji dla „emiórantów'* porczue
mienie z lewicą, o którem marzą niektóe
rzy sanatorzy , ie niemożliwe. W Szje
mie jednak zwycięża kierunek p. Sławka:
„Trzymać się mocno”.

Dalszy ciąg artykułu uległ konfiska-
cie.. „Nowe Wiadomości” ukazały się
z czterema białemi plamami.

P. SCHAETZEL O „DOROBKU“

Na zebraniu warszawskich peowia
ków mówił p. poseł Schaetzel o „do*
robku Polski w dziedzinie zagadnień
międzynarodowych”, uzyskanym za
rządów majowych.

„Dorobek ten wyraża się w mocarstwo=
wem stanowisku Polski, niezależnej polie
tyce zagranicznej i odporności obywa eli
NestYpównej na zakusy obcych agene

Być może, że peowiacy uwierzą p.
Schaetzlowi. Polska jednak wie dos
brze, że ani o niezależną politykę za«
graniczną, ani o odporność wobec a-
$entur obcych nie potrzebowała wale
czyć, gdyż i przed majem r. 1926 pro*
wadziła politykę zagraniczną niezależe
ną, godną mocarstwa, jakiem była, O-
czywiście, każdy rok tworzenia Polski
zaznacza się dalszem utrwalaniem i
wimacnianiem jej mocarstwowego
stanowiska, równoległem z rosnącą jej -
siłą ludnościową, gospodarczą i woje
skową, *

Gdyby się chciało robić bilans ubiee
głego dziesięciolecia, to wypadłby on
zupełnie inaczej, niž „dorobek“, sta.
wiony przez p. Schaetzla,

CZEGO CHCE ANGLJA?
Cofnięcie się Anglji z drogi sankcyj

antywłoskich, jest przedmiotem— па]-
sprzeczniejszych komentarzy. Jakie
powody skłoniły rząd Baldwina do tej
zmiany stanowiska?  Korespoudent
iondyński „Kur. Warsz." podzje takie
wyjaśnienie:

„Anślja ustępu'ąc prd rresją Francji,
przy zbyt małej wierze w szczerość in“
nych mocarstw ligowych w uczciwem sto
sowaniu sankcyj, liczy, że Abisyn 2 wy*
kazała dostateczną siłę oporu w 10-tio*
tygodniowej wojnie j że bez wątpliwej
pomocy RAJ ligowych, potrafi się bro>
nić przez najbliższe trzy miesiące przed
nastaniem pory deszczowej, która umieru-
chomi włoskie próby ofensywy”.

Znaczyloby to, że Anślja nie tyle
życzy sobie końca wojny afrykańskiej,
il. wycofania się z całej tej historji ge-
newsko - włoska - afrykańskiej,

 



Wystawa demograficzna
Z działalności Tow. im. Szewczenki

Dnia 1 grudnia otwarto w lokalu
muzeum szewczenkowskiego przy ul.
Czarnieckiego we Lwowie wystawę
р. & „Ukraińskyj narod, joho żyttia i
pracia”. Zasługuje ona z różnych przy-
czyn na omówienie,

Na wstępie już trzeba podkreślić o-
gromną pracowitość autorów. Zgro-
madzone na wystawie mapy i diagra-
my wykonane są z podziwu godną pra*
cowitością. Również układ ich przej-
rzysty, nie wymaga jakichś specjal-
nych studjów przygotowawczych do
zrozumienia, Natomiast — nie wiem,
czy to wina komitetu czy zwiedzającej
publiczności — wygląd zewnętrzny
znacznej części map i wykresów po”
zostawia wiele do życzenia. Ekspona*
ty często poplamione, pozapisywane
jakiemiś uwaśami, co do których nie
wie się, w jakiej części pochodzą od
komitetu, a w jakiej od zwiedzających.

Sporo eksponatów  ponaddziera-
=vch, zapewne dlatego, że przed u-
Eniesžczeniem ich na tej wystawie mu-
siai, być już długo poprzednio w u-
Ł,ciu — co jednak nie przydaje im
wdzieku. Wystawa robi wrażenie
czegoś, co uznano za konieczne dla
fakichś powodów już zaraz idla-
tego śpieszono się śwałtownie 2 jej u”
rządzeniem, używając do niej nie o
sobnych, dla wystawy specjalnie opra-
cowanych, eksponatów lecz vozbie-
ranych z różnych źródeł i okoliczności
ud hoc opracowań gotowych. A poś-
piech był tak wielki, że nawet nie o*
czyszczono eksponatów przed wysta-
wieniem.
Wystawa mieści się w trzech ubi-

kacjach muzeum szewczenkowskiego,
przyczem najbliżej wejścia. w pierw-
szej ubikacji, umieszczono materjał,
feśli tak można powiedzieć, najbar"
dziej propagandowy. Takie też wła”
śnie wrażenie sprawia i cała wysta-
wa: jakgdyby szło raczej o cele pro-
pasandowe i może jeszcze inne, zwią”
zane z aktualnością, a mniej o naukę.

Eksponaty podzielili organizatoro-

wie na dziesięć działów, które podaję

w kolejności przewodnika drukowa-
nego: I przyroda — II ludność w ogó-
łe — III stosunki narodowościowe —
HV ruch ludności — V gospodarstwo
wiejskie — VI górnictwo, przemysł—
VII zatrudnienie i praca — VIII komu-
nikacje — IX obrót towarów, gospo”
darka narodowa — X piśmienność,
druki, prasa. Podział, jak widać, nor*
malny, nie odbiegający od normalnie
na podobnych wystawach stosowane"
go. Ale rzeczywistość o tyle nie odno-
wiada przewodnikowi, że na wystawie
w ogólności niema działu VIII (komu*
nikacja), a z działu X (piśmienność,
druki, prasa) są tylko eksponaty, ilu"
„strujące stan analfabetyzmu. Podob-
no eksponaty te mają nadejść po prze”
dłużeniu wystawy.

Lwią część eksponatów opracował
IW, Kubiiowycz, docent U. J. w Kra-
kowie. Pozatem dużo jest opracowań

 

Kułyckiego i St. Rudnickiego, a mapa,
opracowana przez niego, użyta została
do innych opracowań niemal wyłącz-
nie. Pozatem spotykamy nazwiska: J.
Polański, M. Melnyk, B. Iwanyckyj. S.
Pasternak, W. Iwanys, W. Sadow-
skyj, W. Doroszenko i Ł. Łukasewycz.

Cel wystawy określili organizatoro*
wie w przedmowie do przewodnika w
ostatniem zdaniu: „Niechże ta wysta:
wa będzie zachętą do dokładnego po-
znania żvcia własnego (ridnoho) na-
rodu!* Zatem właściwie propaganda.
a mniej ścisłość naukowa. Może dla*
tedo też dowiadujemy się na wysta"
wie, iż „ukraińska etnośraficzna tery"
torja” w Polsce, Rosji, Rumunii i Cze-
chosłowacii obe'muie ni mniej, ni wie-
cei tylko 940.000 kw. km. z 54.000 000
ludności. Nie wymieniają jednak żad-
ne opracowania, jaki w tem jest proc.
ludności „obcej”, ani nie wymieniają
liczb w tym wzólędzie, mimo, iż w
diaśramach podają dane porównaw*
cze co do wielkości różnych państw. w
czem oczywiście osobno  „ukraiósl.a
etnograficzna terytorja', do 'lości i
gęstości ich zaludnienia i t. p. Wpraw-
dzie są mapy, na których barwami o-
znaczono np. owo terytorium etno-
graficzne, które wygląda, jak jedno
wielkie morze ludności „ukra'ńskiej''
z malutkiemi wysepkami „obcemi'.
albo np. w kółeczkach, oznaczai1 ych
każ 'e 10.000 ludności oznaczono ja-  ki-hś  „obcych”, którzy zupełnie
nikną w powodzi „ukraińskiej; odra-
zu tu jednak rozumiemy ów cel wy

=

we Lwowie
stawy: propagandę i rozumiemy, dla-
czego a takich właśnie mapach
brak objaśnień cyfrowych.
Z map tych wynika, że organizato-

rowie uważają za „etnograficzne te-
rytorjum ukraińskie" ziemie od mo-
rza Kaspijskiego i Czarnego (z A-
SNS ARÓW Kilją į Izma-
item“), Besarabję i Bukowinę, cal
Ruś podkarpacką i dużą część Šio.
waczyzny po Kezmark i  Bardyjėw,
całe województwa: stanislawowskie,
tarnopolskie i wołyńskie, z wojewódz-
twa poleskiego ziemie no Prvveć. > н>
belsk. od Narwi w kierunku mniej
więcej południowym przez Drohiczyn,
Hrubieszów, Biłgoraj, z woj. lwow-
skiego niemal po Jarosław, a dalej
znaczne południowe części powiatów
nadgranicznych po nowosądecki, Z
diagramów wynika, że to „etnogra-
ficzne terytorjum ukraińskie" znajdu-
je się w jakichś ośmdziesięciukilku od-
setkach w granicach ZSRR. Odnosi
się wrażenie, że organizatorowie po-
łożyli wogóle nacisk na tę okolicz-
ność, *
Ciekawe są dane, odnoszące się do

przyrody Ukrainy i ziem eąsiednich,
jak wogóle wszystkie dane, tych ziem
tyczące się. Dane te niełatwo jest
uzyskać i organizatorowie podnoszą
to w przedmowie, Zwłaszcza intere-
sująco przedstawia się proces urbani-
zacji, dokonywający się szybko w na-
stępstwie  uprzemysławiania tych
ziem przez bolszewików. |

A. S-ki.  

в ееошЕ

Kim jest p. Jadwiga Gorzycka nie

wiem, — ale, że nic nie miała wspó.nego

z ruchem niepodległościowym na terenie

Lwowa, tego jestem pewny, choć napi-

sała na ten temat powieść”). „Krysia i

karabin” to taka papierowa historja,

bardzo naiwniutka i bardzo nieprawdzi-

wa. Gromadka studentów - emigrantów

z Królestwa zakłada we Lwowie „ko-

munę” niepodległościową z Ziukiem na

czele, wciągaąc częściowo w swe kregi

i młodzież gimnazjalną. Naturalnie w

tej gromadce muszą być i zdrajcy, z któ-

rymi kończy się w wiadomy sposėb, mu-

si też przychodzić i belfer, zatabaczony

Austrjak i t. p. akcesorja, przedstawione

na sposób kinowy. Wszystko to jes/cze-

by uszło 'ako naiwna legenda, gdyby

autorka nie przedstawiła fałszywie śro-

dowiska, nastrojów i psychiki młodzieży

iwowskiej, Według autorki, myśl niepod-

ległościowa kiełkowała tylko wśród wy-

znawców socalizmu, Marks, Kautsky,

przedstawieni są jako ci, co urabialį u-

mysłowość 4 serca tej młodzieży, a

 

„Czerwony sztandar“ jako piešė briowa

niepodległościowców. Tymczasem bvio

całkiem inacze. W latach bezn %red-

nich przed wojną, młodzież prawie cała,

była pod wpływem ruchu narodowego,

lub t. zw. niepodległościowego (zarze-

wiackiego), który, choć był frondą obo-

zu narodowego, jednak od socjaliznu od-

żegnywał się wyraźnie. Sfałszowanie w

powieści tego stanu rzeczy, to już nie

naiwność, lecz nieznajomość lub zła wo-

la. Uważamy, że raczej to pierwsze ale

w takim razie, niech p Gorzycka nie pi-

cze o tem, czego nie zna.

Dziwimy się tak poważnej firm e, jak

„Książnica-Atlas", iż powieść tęwydała,

tembardziej, że i pod względem literac-

kim nie wykracza książka poza poziom

bardzo eszcze słabej konstrukcyjnie {

psychologicznie „próby INerackiej '.

Ks. Fr. Błotnicki,

*) Jadwiga Gorzycka: Krysią i kara-
bin. Ks'ażnica-Atlas. Lwów — Waisza-
wa, 1935.

Polska Akademja Nauk Technicznych
Walne zebranie Akademji Nauk Tech-

nicznych odbyło się w Warszawie, 14 b.

m. w lokalu Akademji w pałacu Staszi-

ca. Przewodniczył prezes Akademii prof.

dr. A. Wasiutyński, referował  działal-

ność Akademji w ciągu ub, roku, sekre-

tarz generalny prof. dr. W. Broniewski.

Wśród licznie zgromadzonych członków

Akademji wzięli udział w walnem zebra-

niu wicepremjer Kwiatkowski oraz mi-
mister oświaty prof. Świętosławski.

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

Jakiego Reymonta znamy? — P -1 ta-
kim tytułem czytamy w „Prosto z Mostu"
(Nr. 51) artykuł Wiktora Dody, znanego
z kilku ciekawych prac o autentyczności
tekstów współczesnych wielkich pisarzy
polskich. Z okazji 10 rocznicy zgonu Rey-

monta, poświęca autor sporo interes '4-

cych uwag sprawie poprawności wydań
powieści twórcy „Chłopów”. Z porówna-
nia pierwodruków i wydań następnych
wydobył p. Doda ogromną ilość skreśleń
i przeróbek autorskich, skreśleń cenzu-
ralnych, a w końcu błędów druku. Zdo-
byty materjał, o którym tylko pobieżnie
informuje na łamach „Prosto z Mostu”,

Kapeluszepłóriowa

Pi. Es :

Wpływy kulturalne
w krajach bałtyckich

Urzędowy organ litewski, wychodzący

w Kłajpedzie w języku niemieckim „Me-

meler Beobachter" w dłuższym artykule,

omawiającym wpływy gospodarcze i kul-

turalne Niemiec na wschodzie Europy,

stwierdza coraz większy od czasu dojścia

do władzy narodowych socjalistów zanik

wpływów tych, zarówno w Rosji sowiec-

kiej, jak i na Litwie. w Estonji i Łotwie,

natomiast wzrost w tych kra,ach wpły-

wów angielskich j francuskich,

Coraz mniejszą slaje się liczba tych,

Którzy czytają książki i pisma niemiec-

kie. Jeszcze przed niewielu laty miały

pisma niemieckie na Litwie największy

"nakład wśród czytanych tam pism zagra-

nicznych. Obecnie należy to do prze-

azłości. Natomiast wzrasta liczba angiel-

skich i francuskich książek ji pism, sprze-

dawanych na Litwie.
Litewscy uczeni i członkowie innych

zawodów zwracają się do źródeł nauko-

wych innych krajów, niż Niemcy. We

wszystkich dziedzinach stwierdzono

wzrost kulturalnych wpływów s»wiec-

kich. Dalekoidąca współpraca istnieje

pomiędzy przedstawicielami medycyny

litewskiej i sowieckiej. Litewscy dzienni-

karze, pisarze, prołesorowie i inżyniero-

wie coraz częściej w ostatnim czasie od-

wiedzają Sowiety, aby studjować uzy-

skane tam rezultaty i doświadczenia.

Sowiecko-litewski współpraca intelektu-

alna staje się coraz bardziej ożywiona

również na terenie Kowna. W naj.

bliższym czasie odbędzie się w

Kownie wystawa książek sowieckich.

która ma służyć dalszemu rozszerzeniu

wzajemnych stosunków kulturalnych.

Qżywioną propagandę kulturalną roz-

wijają w ostatnim czasie na Litwie An-

 

glicy i Francuzi. Istniejące w Londynie
Towarzystwo Zbliżenia z Zagranicą olia-
rowało bibljotece Uniwersytetu Kowień-
skiego liczne cenne dzieła. Stale wzra-
sta liczba litewskich studentów j uczniów,
którzy uczą się po angielsku, Mówi się
o możliwości utworzenia w Kownie li-
ceum angielskiego.

Intensywna jest również współpraca £
Francją, W Kownie czynione są przygo
towania do założenia gimnazjum fran-

cuskiego. Ponieważ na Litwie "ema
mniejszości francuskie”, gimnazjum to
tworzone jest wyłącznie dla Litwinów.
Natomiast niemieckie gimnaz'um w Kow
nie stało się teraz wyłącznie szkołą niej
szości niemieckiej. Dzięki staraniom no-
wego posła francuskiego zostanie rozsze-
rzona również działalność Towarzystwa
francusko - litewskiego. Organizowane
są wykłady znanych Francuzów oraz
Francuski Tydzień Muzyczny przy adzia-
le litewskiego Teatru Państwowege.
Liczba filmów niemieckich jest corar

mniejsza. Język niemiecki wypierany jest
przez angielski i [rancuski niety ko w
dziedzinie nauki, literatury i sztuk: ale
i również w obrocie handlowym. Kores -
pondencję handlową prowadzi się obec-
nie przeważnie po angielsku. Rówu eż i
w stosunkach z innymi państwami baftyc-
kiemi obecnie używa się francuskiego i
angielskiego, często jeszcze rosyjsk ego.
ale już nie niemieckiego. Niedawno kon-
ferenc'a państw bałtyckich w sprawie
współpracy intelektualnej zadecydowała
posługiwać się we wza'emnych stosun-
kach językiem angielskim lub francuskim
i propagować rozpowszechnianie tych je-  zyków.

powinien autor wyzyskać w obszernej
rozprawie naukowej.

KRONIKA KULTURALNA

Wręczenie nagród Nobla. — W Sztok-
holmie odbyła się dn. 10 b. m. uroczy-
stość wręczenia nagród Nobla, wraz z dy

plomami. Wręczenia dokonał osobiście
król. Obecni byli wszyscy tegoroczn: lau*
reaci, a mianowicie: prot. Joliot i p. Ire-

na Joliot laureaci nagród w dziale

chemji, prof, niemiecki Spemann (nagro-

da w dziale medycyny) profesor ang'el -

ski Chadwich (nagroda w dziale fizyki).

Prezes Komitetu nagrody Nobla w dzia-

le chemji prof. Palmaerskładaąc gratu-

lacje państwu Joliot przypomniał że

przed 24 laty, matka obecnej laureatki p.

Marja Curie-Sklodowska otrzymaia na-

grodę w dziale chemji, zaś w roku 1903 p.

Curie- Skłodowska i proł. Curie odzna-

ezeni zostali wraz z Beequerlem nagrodą

w dziale fizyki. Na uroczystości obecni

byli prócz króla i członkowie rodziny któ

lewskiej, dawniejsi laureaci nagród No-

bla, członkowie rządu i korpusu dyplo-

matycznego

KONKURSY

Ogólnopolski konkurs na Instrumenty

smyczkowe. — Z inicjatywy Instytutu

Muzycznego w Krakowie urżądza spe-

cjalnie w tym celu wyłoniony Komitet w

dniach od 8 — 12 lutego 1936 r. w sa-

lach Muzeum Przemysłowego w Krako-

wie ogólnopolski konkurs na najlepsze

instrumenty smyczkowe wyprodukowane

w Polsce, połączony z koncertami elimi-

nacyjnemi, wystawą instrumentów i

przetargiem. Dotychczas žnaczną ilość

instrumentów sprowadzamy z zagranicy,

m. in. z Czechosłowacji, osłabiając nasz

bilans handlowy i wytrącając pracę £

rąk naszych rzemieślników oraz amato-

rów - konstruktorów. Inicjatywa podję-

ta przez Instytut Muzyczny jest pierwszą

tego rodzaju imprezą w Polsce. Mamy

nadzieję, iż konkurs ten stanie się sku-

tecznym bodźcem w dziedzinie produk-

cji lutniczej, a dając przegląd naszej wy-

twórczości, ułatwi również nawiązanie

kontaktów handlowych między lutnika-

mi | nabywcami, Informacyj udziela In-  

etytut Muzyczny w Krakowie, ul. św.
Anny 2, gdzie mieści się sekretarjat Ko-
mitetu urządzającego konkurs.

CZASOPISMA

„Plastyka”, — Blok Zawodowych Ar-

tystów Plastyków wydaje od kilku mie-

sięcy własny organ p. t. „Plastyka”, Jest

to obecnie bodaj jedyne w Polsce czaso-

pismo, poświęcone zagadnieniom sztuk

piastycznych. Ostatni zeszyt (5-4) za-

wiera wiele niezmiernie cennego mateęr-

jału: M. Schulz pisze o problemie malar-

stwa żywicznego, Czesław Knothe o mię-

dzynarodowym zjeździe artystów w Bruk

зей. J. Arden o Chrostowskim. Pismo re.
dagowane przez Stanisława Woźnickie -

go. dr"kowane "est na doskonałym sre -

dowym papierze i zdobne wieloma do-

bremi ilustracjami. Redakcja: Warszawa,

Krakowskie Przedmieście 13, „Lad“.  

Działalność wydawnicza A. N. T. kon

centrowała się głównie na wydan'u ob-

szernego 2-go tomu „Annales de ! Аса-

dėmie des Sciences Technigues“ га 1935

r. zawierającego liczne prace naukowo-

techniczne, redagowane po francusku,

niemiecku i po angielsku, Wydawnictwo

to służy, jako objekt wymiany za wyda”

wnictwa zagranicznych organizacyj nau-

kowych, które zapoznają się w ten spo-

sób z pracami badawczemi uczonych

polskich.
Z zapomogi A. N. T. wydano w 1935

roku 5 prac doktorskich i habilitacyj-

nych z dziedziny nauk technicznych.

Prace A, N. T, nad słownictwem zna”

lazły swój wyraz w wydaniu obszęrne-

go tomu, poświęconego słownictwu ma-

tematycznemu w pięciu językach, które-

go druk jest na ukończeniu.

Duży złoty medal. Kopernika 1935 ro-

ku przyznany został za prace naukowe

prezydentowi Mościckiemu, który był

jednym z członków-założycieli A. N. T.

w 1920 roku.
Wybrano nowych członków A. N. T.

Na członka honorowego wybrano inż.

Stefana Drzewieckiego z Paryża, jedne-

go z najstarszych badaczy w dziedzinie

lotnictwa i łodzi podwodnych, na człon-

ków czynnych profesorów Stefana Bryłę,

K. Pomianowskiego, W. Bratkowskiego i

M. Górskiego, na członków  korespon-

dentów krajowych — E. Bratro, A Ku-

ryłło, R. Trechcińskiego i J. Zawadzkie-

go. Pozatem wybrano kilkunastu czton-

ków korespondentów zagranicznych,

wśród których dają się zauważyć takie

nazwiska, jak Prandtl, Blondel, Branly;

Claude Benedicks i L. Lumiere.

 

Popis szkoły muzycznej
im. W. Chrapowickiego

W niedzielę odbył się w sali Kon-
serwatorjum popis uczniów szkoły
muzycznej im. W. Chrapowickiego.

Zmarły przedwcześnie przed kilko-
ma laty prof. Wiktor Chrapowicki, już

w wieku młodzieńczym budził nietyl-
ko piękne, ale wielkie, na miarę
europejską zakrojone, nadzieje, jako

pianista o bujnym talencie i kompo-

zytor, obdarzony inwencją bogatą.

Los zrządził, iż Chrapowicki za wcże-

śniewycofał się z życia artystyczne-
go, wszystkie swe siły poświęcając

pracy pedagogicznej. Na polu tem o-
siągnął rezultaty wybitnie duże, Wy-
kształcił cały szereg młodych pedago-
gów, patrzących poważnie na zawód
nauczycielski widzących w nim coś
więcej, niż tylko środek do zdobywa-
nia pieniędzy. Ci jego uczniowie,
wdzięczni swemu profesorowi, zało-

żyli przed kilkomą laty szkołę mu-
zyczną, nazwaną imieniem  Chrapo-

wickiego. Kształcą tam wyłącznie

niemal dzieci, a ią to z zapałem i,

co ważne, z umiejętnością.

IESKOTATSIA V O ZE.

Nagroda za najlepszy przekład
Po raz drugi w bieżącym roku t.

zw. polski Penclub obdarza nagrodą

za najlepszy przekład Żyda. W stycz-
niu otrzymał nagrodę J. Wittlin za
tłumaczenie „Odysei”, o którego la-
talnejee wiele pisano (a
prof. W. Doroszewski nawet całą roz.
po Obecnie zaś przyznano ta-
ą nagrodę J. Tuwimowi za przekła-

dy ze szczególnem uwzględnieniem kład „Vita nuova“

tłumaczenia „Jeźdźca miedzianego którego bledną wszelkie
| statnich lat.Puszkina. Czytamy w komunikacie

że „uchwałę poprzedziła dyskusja, w

|
Karskiego, Stanisławy Kuszelewskiej

i Wacława Rogowicza. Nagroda wy-
nosi 1.000 zł.”,
Trudno nie wyrazić zdziwienia, że

sąd konkursowy nie wziął pod uwagę
najgodniejszego nazwiska — Edwarda
Porębowicza. Czyżby tam nie we-
dziano, że w grudniu 1934 roku wy-
dał Porębowicz nowy zupełnie prze-

Dantego, wobec
przekłady o-

Czyżby p. Parandow-
ski, prezes Penclubu. nic nie słyszał

czasie której rozważano kandydatury o innych kongenjalnychEm

Edwarda Boyego. Marji Godlewskiej | Porębowicza? Dopra y przykra

Kazimiery Iiłakowiczówny, Gabrjela | kompromitacja,
 

Pokazem ich pracy owocnej był po-

pis niedzielny. Przez estradę prze-
sunął się dość długi szereg uczniów
i uczennic pp. Bonieckiej. Zielińskiej-

Poklewskiej, Raube, Aronszajnówny i

Taubego (fortepian), oraz Krotkiew=
skiego (skrzypce), wykazując bardzo
solidne podstawy techniczne oraz wy-
soce muzykalne traktowanie frazy.
Czynna była też klasa zespołowa

prowadzona przez p. Danyszową (po-
kazy rytmiki i solfeżu).
Młodocianych wykonawców witała

liczna publiczność z sympatją i okla-
skami, chcąc zapewne w ten sposób
zachęcić ich do pracy dalszej.

ZEWSZĄD
PRACA KINOOPERATORÓW

NA FRONCIE
W walkach, które toczyły się około A-

dui brał udział również, jako widz ope-
rator kinowy Francuz, Hervy  Misser,
który po dłuższym pobycie na froqcie
powrócił do kwatery z 800 metram: fil-
mu. Opowiada on  korespondentowi
„Daily Express“, že tak byl zajęty swą
pracą zawodową, iż nawet nie słyszał
świszczących kul.
KALENDARZ ABISYNSKI JEST

NAJSTARSZY
Wedle ery chrześcijańskiej mamy "bec-

nia 1935 rok, Japończycy liczą 2495 E-
gipt 50000 lat, Zydzi 5696 rok. Abusyńe
czycy natomiast 7428 rok.

OSTATNIE TRANSPORTY DU
I Z ABISYNJI

Wedle informacyj z Port Said w okres

ме о4 12 do 22 listopada kanałem sue

skim przewieźli Włosi do Afryki 7702

żołnierzy, 6085 ton materiału wo'etnego,

pasz 2047 ton. zboża 4276 ton mułów
452, wielbłądów 770 W tym samym cza»
sie wróciło do Włoch 3124 robotnnów $
507 żołnierzy.  
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MIASTO NIEZMIERNIE ZAŻYDZONE
Będzin pamięta jeszcze pierwsze Pia-

stowskie czasy, kiedy powstał tu gról.

Czas i wo'ny zniszczyły zamek. Dzisiej-
szy Będzin to miasto handlowe i prze-
mysłowe. Liczy 51 tysięcy mieszkań-
ców, w czem Żydzi stanowią aż 45 pr «.
To też polskie placówki handlowe n.e
są w nim liczne. Byłyby liczniejsze,
gdyby były więcej popierane przez
chrześcijan. Niestety w sobotę ruch przy
straganach jest minimalny.
Pracować więc należy w Będzinie w

dwu kierunkach: budzenia uświa lomie-
nia narodowego i zakładania sklepów
polskich, żeby chociaż dorównały ilości
żydowskich. Np.: my mamy tylko 15
sklepów kolonjalnych, oni t. j. Izraelici
— 25. My 5 piekarni, oni — 16, my za-
ledwie 'edną cukiernię, oni — 5, my
jedną owocarnię — oni 15. Za bardzo
szczęśliwy fakt poczytać należy istnienie
w Będzinie dwu polskich jatek z mię-
sem wołowem, ale z drugiej strony spy-
tać musimy: czemu jest ich tylko dwie,

kiedy żydowskich — 25.
Dziesięć restauraci i jeden młyn

stanowią w Będzinie naszą własność.
Jeden hotel my posiadamy, oni — dwa.

Ubożej od spożywczego przedstawia
się dział odzieżowy. Na 15 żydowskich
sklepów bławatnych przypada 'eden, je-
dyny polski. Na siedem żydowskich z

obuwiem — pięć naszych. Oni posiada-
ją dziesięć sklepów z kapeluszami, my a-
ni jednego. Oni siedem z gotowem ubra-
niem męskiem i damskiem — my żadne-
go. Pięciu jest czapników i sześciu ku-
śnierzy w Będzinie. Są to sami Żydzi.
Krawców Żydów jest dziesięciu, chrze-
ścijan — czterech. Galanterą handluje
20 Żydów, a Polaków trzech. Wśród fry-
zjerów znaczna przewaga jest po stronie
semickiej, gdyż jest sześciu, Żydów dwu-
nastu. Pralnia chemiczna chrześci'ańska
jest jedna, a żydowskie są cztery. Nasz
skromny stan posiadania pomnażaą je-
szcze dwa sklepy z bielizną oraz jedna

pracownia kapeluszy.
Więcej zamiłowania okazujemy do

handlu książkami. Dorównywamy tu
Żydom, gdyż mamy tak jak oni dwie
księgarnie. Dwie wypożyczalnie książek
stanowią też naszą własność. Materjały
piśmienne sprzedajemy w trzech skle-
pach, óni-w czterech. Zabawki dla na-
szych dzieci musimy kupować u Semi-
tów, bo my nie sprzedajemy ich wcale,
oni zaś w czterech sklepach.

Fotografowaniem za'muje się trzech
Żydów i jeden Polak. Zegarmistrzów
jest sześciu Izrze'itów i jeden chrześci-
janin. Przewaga zatem po ich stronie
znaczna ale z naszej strony krok du-
ży naprzód, bo- dotąd zaniedbywaliśmy
ten zawód zupełnie.

Przedmioty, potrzebne w gospodar-

stwie, jak naczynia kuchenne, wyroby
żelazne,, szkło j porcelanę dostaniemy
w trzech polskich sklepach i 28 izrae-
lickich. Nawet kwiatami handlują tylko
Żydzi, bow Będzinie 'est jedna kwiaciar.
mia i należy do nich.
Drzewo sprzedaje pięciu Żydów i je-

den Polak, Jedyny tartak znajduje się
też w polskiem ręku. Sklepów z przy-
rządami do elektryczności jest trzy: 2
żydowskie i 1 polski. Za to bilety lote-
ry'ne dostaniemy w jedne*  izraelickiej
kolekturze i dwu chrześci'ańskich. To
również duży postęp gdyż sprzedaż bile-
tów zmonopolizowali prawie zupełnie
Żydzi.
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Apteki mamy dwie, ale i Semici ma-
ją tyleż. Jeden skład apteczny należy
do nas, do Żydów — sześć.
Stan rzemieślniczy jest o wiele wię-

cej polski niż stan kupiecki. Liczy on
wśród swoich członków nawet szklarza
i kamasznika — Polaka Zatem i do tych
dwu zawodów, opanowanych dotąd cał-
kowicie przez niearyjczyków, zaczyna-
my się garnąć. Brak eszcze w Będzinie
cieśli i introligatorów-chrześcijan. Wśród
malarzy przeważają Izrzaelici, jest ich
12, podczas gdy naszych tylko sześciu.

Doktorzy są licznie reprezentowan: w
Będzinie, gdyż jest ich 22, w tem poło-

wę stanowią Żydzi. Dentystykę zosta-
wiliśmy tam Żydom, siedmiu ich trudni
się nią. Polak żaden. Felczerów jest sze
ściu, w tem trzech Semitów, akuszerek
jest 10, cztery z nich to przedstawiciel-
ki nie nasze' rasy.

Takie panują stosunki w mieście, w
którem zamieszkuie 55-proc. chrześcijan

Miejmy nadzieję, że akcja odżydzenia
życia gospodarczego, jaka coraz žywie'
zaznacza się w Zagłębiu Dąbrowskiem
ina Śląsku — przyspieszy proces pol-
szczenia wysoce zażydzonego Będzina.

LF.

 

„Nakrecanie“ konjunkiury w Stanach Ziedn.
Dlaczego bezrobocie zmniejszyło się nie dość silnie

Według statystyki National Industrial
Conference Board, liczba bezrobotnych w.

Stanach Zjednoczonych wynosiła w końcu

października b. r. 9,19 milj. osób wobec 10,05

milj. w tym samym czasie r. ub. i 13,3 milj.

w końcu marca 1933 r., t.j. stanu maksy-

malnego. W porównaniu z okresem najwyż-

szego napięcia na rynku pracy, liczba bez-
robotnych w Stanach Zjednoczonych zmniej-

szyła się zatem o około 30 proc.

Pomimo poważnego polepszenia na rynku
pracy w Stanach Zjednoczonych, twier-

dzą, że poprawa ta nie pozostaje w do-

statecznej proporcji do wzrostu produkcji w

Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w prze-

myśle ciężkim. Wskazują przytem na to, że

produkcja surówki w Stanach Zjednoczo-

nych wzrosła w ciągu 11 miesięcy r. b. do

189 mili. ton wobec 10.8 mili. ton w r: ub..
zaś stali surowej do 30.3 mili. ton wobec

17,8 milj. ton. Jest również godne uwagi, że

przemysł automobilowy wykazuje poważne
ożywienie wytwórczości, W ciągu 11 mie-  

sięcy r. b. wyprodukowano: 3,6 milj. wozów
wobec1,3 milj, wozów w. r. 1932. Przyjmu-

jąc za podstawę przeciętną lat 1923 — 1925

za 100, ogólny wskaźnik produkcji przemy-

słowej w Stanach Zjednoczonych wyniósł 94.

Pomimo to, bezrobocie utrzymuje się w sto-
' sunkowo dużych rozmiarach (przeszło 9 mili.

osób), gdy tymczasem w r. 1930 przy wskaź
niku 96 zanotowano tylko 4 miljony osób

bezrobotnych.
"Ze statystyki tej wynika, że dotychczaso-

wa polityka nakręcania konjunktury w Sta-
nach Zjednoczonych, jakkolwiek doprowa-

dziła do poważnego wzrostu produkcji, jed-

nakże nie wpłynęła decydująco na poważ-

ne odprężenie w dziedz'nie bezrobocia. Ja-

ko powód tego stanu rzeczy, wskazują na

poważny postęp techniczny i racjonalizację

metod produkcji w przemyśle Stanów Zjed-

noczonych. Nie bez znaczenia wydaje się

być również przyrost ludnościowy i po'awie-

nie się na rynku „młodych rąk roboczych”,

poszukujących pracy.

Hande! zagraniczny

Wzrost obrotów W.Brytanii—Spadek handlu Francji
Z Londynu donoszą:

Handel zagraniczny W. Brytanii w listopa-

dzie r. b. przedstawiał się następująco (w

milj. funtów — w nawiasie różnica w po-

równaniu z listopadem r. ub.): import 71,5

(wzrost o 6,8). eksport 39,4 (wzrost o 3,3),
reeksport 46 (wzrost o 0,6).

Zaznaczyć należy, że wzrost obrotów w
handlu zagranicznym W. Brytanji następuje

już od dłuższego czasu. W chwili obecnej
jest on jednym z nielicznych krajów, notu-

jących wzrost obrotów.

Z Paryża podają:

Ogłoszone zostały liczby handlu zagra-

Na rynkach
Według danych Związku Spółdzielni Mle-

czarskich w Poznaniu — ostatnie transporty
masła polskiego nadeszły do Londynu z po-
czątkiem grudnia i zostały zrealizowane

po cenie 88 — 90 szyl. za 1 cwt. landed
London.
Po blisko rocznej przerwie, podjęty zo-

stał w ciągu okresu sprawozdawczego wy*

wóz masła do Niemiec. Całkowity kontyn-

gent na masło polskie do końca b. r. prze-

widziany w wysokości 8,000 beczek, został

już wykorzystany, Niebawem zostaną pod-

jęte rokowania co do dalszych wysyłek to-

waru w ciągu przyszłego roku, Warto pod-

—To,
grzbietach stu mułów.

— Nie jestem kieszonkowym złodziejem.
o czem mówią trzeba. wywieźć na

Mały wyprostował się. Przerzucił nogę przez

nicznego Francji za 11 miesięcy r. b. Wy-

glądają one następująco ( w mili. fr. — w na.

wiasie różnica w porównaniu z analogicz-
nym okresem r. ub). import 19011 (spadek
o 2.227), eksport 14,188 (spadek o 2,060).

Jak widać z powyższych liczb, zarówno eks-

port, jak i import, wykazują w porównaniu

z r. ub, wyraźny spadek. który w liczbach

bezwzględnych jest większy po stronie im-

portu, natomiast w liczbach względnych

dał się więcej odczuć w eksporcie.

W listonadzie r. b. imnort wyniósł 1,736

milj. fr., eksport zaś 1,421 milj, tr.

zbytu masła
kreślić, że import masła do Rzeszy w b. r.
wykazuje znaczny wzrost. W okresie od sty-

cznia do października 1935 r. przywiezio-
no do Niemiec 1,148 tys. beczek wobec 866,2

tys. beczek w tym samym czasie r. ub.

Konenhaskie notowania masła wykazują

zwyżkę z 220 do 226 koron za 100 kg. wobec

222 koron w dniu 13 grudnia ub, r.

Rynek krajowy nie wykazywał w ciągu o-

kresu sprawozdawczego żadnej aktywności.

Ceny utrzymały się na dotychczasowym

poziomie dzieki możności ulokowania wszel-

kich nadwyżek zagranicą.  

Sytuacja walutowa
Na dzisiejszych głełdach walutowych nie

zanotowano poważniejszych zmian kurso-

wych.Dewizy na Londyn i Nowy Jork utrzy-
mały się mniej więcej na poziomie z ostat-

nich paru dni.
Dewiza na Zurych miała tendencję nie-

jednolitą ze słabszym odcieniem. Notowano
ją: w Warszawie 171,90 wobec 171,85 w so-

botę, w Paryżu przy otwarciu 490,65 ( a więc

blisko dolnego punktu złota) wobec 490,87
w sobotę. Jednocześnie w Zurychu dewiza

na Paryż stoi od dwóch dni na górnym pun-

  

Z Gdańska do Polski
Naskutek uchwały gdańskich związków

aprowizacyjnych, bekoniarnie gdańskie prze-
niosły większą część swych przedsiębiorsstw

do Polski, W związku z tem Gdańskie Za-
kłady Przemysłowe, będące największym

producentem wyrobów blaszanych w Wol-

nem Mieście, postanowiły:przenieść się do

Bydgoszczy. W Gdańsku pozostaną jedyrie
warsztaty, które produkować będą wyroby
blaszane dla potrzeb wolnego Miasta.

Sprawy podatkowe
Przegląd skarbowy

Ukazał się zeszyt I-szy czasopisma Žas
wy Podatkowe, Przegląd Skarbowy“ zawie-

rające między innemi: Zmiany w ustawie o

podatku dochodowym ' (zarys i skala) Dr.
Achilles Rozenkrantz; Specjalny podatek od
wynagrodzeń wypłacanych z funduszów pu-

b'icznych; Komentarz do dekretu Prez. R. P.

Dr. Rudolf Langrod; Spór o doliczenie. da
zysków sp. z ogr. odp. wynagrodzenia za-

rządu z tytułu odrębnej pracy (R. L.); Za-

graniczne Spółki Akcyjne w Judykaturze

N. T. A.; Ordynacja Podatkowa (kwcstje z

praktyki) (R..L.); Odroczenie i umorzenie
zaległości z ubezpieczeń społecznych. Adw.
Mieczysław Baumgart; Okólniki Minister-

stwa Skarbu — Orzecznictwo w sprawach

skarbowych: Podatek przemysłowy, Pod.

dochodowy; Zmiana ustawy o ochronie lo-

katorów a lokale przemysłowe i handlowe
(b); Odpowiedzi i wyjaśnienia kwestyj pra-
wnych.

Prywatne teanzakcje
„ kompensacyjne we Włoszech

Z Rzymu informują:

Ostre. ograniczenia handlu zagranicznego

we Włoszech zezwalają na zawieranie pry-

watnych tranzakcyj kompensacyjnych zagra-

nicą nawet z temi krajami, które stosują

sankcje. Zawarcie tych tranzakcyj jest u-

zależnione w każdym wypadku od zezwole-

nia Instytutu dla Wymiany z Zagranicą, O-

statnio Instytut ten wydał okólnik, że każ-
da tranzakcja winna być rozwikłana w cią-

gu 3-ch miesięcy oraz powinna być prze-

prowadzona przy współudziale banku, któ-
ry jest obowiązany do pewnej kontroli.
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— Co pan powiedział?
— Pracuję dla zarobienia pięćdziesięciu ty-

sięcy — a nie podziennie,
zacznie gadać.

Niechże pan wreszcie

 
Droga do San Triste

Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Rozgrzane powietrze falowało.
— Niech mi pan powie, dlaczego pan uważa,

że żaden z trzech mężczyzn, których pan widział
niedawno, nie nadaje się do rozmowy? — pytał Si-
mon.
— Nie mam pieniędzy — odpowiedział bez

wahania Mały. — Czegóż więc mogliby ode mnie
chcieć? ;

Prostota tej odpowiedzi wywolala ušmiech na
ustach Simona,
— Jesteśmy wszyscy w ręku Boga — westchnął

— i On nami kieruje. No dobrze. Jeżeli nie może
być inaczej, to będziemy rozmawiali tu, choć to
ohydne słońce przepala mi mózg. Mialem nadzieję,
że będę mógł pana lepiej poznać, zanim zacznę
swoje zwierzenia, ale skoro to jest niemożliwe po-
wiem panu zaraz wszystko. W starym Meksyku,
sześćdziesiąt mil od brzegu morza, znajduje się coś,
co należy do mnie i ma wielką wartość. Chcę tę
rzecz stamtąd wydostać,
— To czemu pan po nią nie pojedzie?
— Bo jeżeli ja tam pojadę, dziesięć tysięcy lu-

dzi rzuci się za mną w pogoń; ani jednego dnia
nie mogę mieszkać poniżej Rio Grande.
— ze chce żebym ja to zrobił za pana?  

siodło, usiadł bokiem, skręcił papierosa i słuchał
niezmiernie zaciekawiony tych niezwykłych zwie-
rzeń.
— Sto mułów obładowanych ciężarami należy

poprowadzić sześćdziesiąt mil, aż do brzegu morza.
Czy o to chodzi? BG :
— Tak. :
— Na to pan potrzebuje armii, a nie jednego

człowieka.
— Pan się myli. Armja tu nie nie wskóra. Do-

pomóc mi może jeden jedyny człowiek na świecie,
| Pan.

— Może być — odparł lekceważącym tonem
Mały. — A jak ja mam to zrobić?
— Zanim zacznę pana wtajemniczać w szcze-

góły, muszę wiedzieć czy pan się na to decyduje.
— A co mnie może do teśo zachęcić?
— P'ęćdziesiąt tysięcy dolarów gotówką. z

chwilą śdy to, co do mnie należy. zostanie mi do-
starczore,

— P'ęćdziesiąt tysięcy dla mnie, a milion dla
pana, co?

— Naturalnie — z zadziwiającą szczerością
odparł Simon, — I wiele więcej niż miljon. Czyż
mósłbym w przeciwnym razie, nająć do tej roboty
aż czterech ludzi? Chcę by pan miał ochotę być
ze mną uczciwym. Jeżeli i za to muszę odpowie"
dnio zapłacić będziemy uważali za pewnik,że pan
całem sercem będzie służył mojej sprawie — to na-
wet wówczas będzie istn'ała tylko jedna szansa
na dziesięć, wyśrania. W międzyczasie ja płacę
wzystkie koszta, które p4m będzie ponosił i prócz
tego... coby pan chciał zarabiać miesięcznie lub
tygodniowo? | »
— Ja?... nic.

 

— To cała historja. Po wysłuchaniu jej albo
pan będzie moim człowiekiem, albo, o ile pan od-
mówi, przysięśnie pan nigdy nikomu jej nie po”
wtórzyć. Da mi pan słowo?

Mały po chwili namysłu zamiast odpowiedzi
podał mu rękę, Simon uścisnął ją w nabożnem sku”
pieniu, wytarł pot z czoła i ciężko westchnął.
— Pierwszy krok, to już połowa drogi odby*

ta — szepnął raczej do siebie niż do towarzysza.
Konie, podczas całej tej rozmowy szły wolne-

go stępa, dojechali właśnie do szczytu pagórka, na
którym sterczały skały. Simon zaproponował,
że usiądą w ich cieniu dla obmyślenia planów,

—Bo jakże można mvśleć. siedząc na koniu?
„Mały, słysząc to roześmiał się, Zeskoczyli z

koni, usiedli w cieniu, zdjęli kapelusze i wiatr pu-
styni ochłodził im czoła. Mały skręcił papierosa,
Simon wvial ze złotej papierośn'cy długie. czarne
cyśaro. Pal'ł jak Chińczyk siedząc z skrzyžowane-
mi nocami i trzymaąc cyśaro w jakiś dziwaczny
snosób miedzy wskazuiącym palcem i kciukiem.
Przymknał oczy i woln'utko zaciacał się, rozko*
szuiąc s'ę świetnem hawańskiem cysarem. Nawet
niezwykłość zdarzeń, o których miał opowiadać.
nie mośła śo oderwać od tych epikurejskich roz-
koszy. Mały oparł słowę na łokciu, wyciąśnął się
jak dłuói i zdawał się raczej przypatrywać pusty-
ni niż towarzyszowi. Czasem odrywał wzrok od
ziemi, podnosił głowę i wpatrywał się uważnie w
błękit nieba, na tle którego sokół zataczał niezmor-
dowanie kręgi. у

(C: d. n.).  

kcle złota. Decyduje to o odpływie złota 3
Szwajcarji do Francji.

Dewiza na Amsterdam jest również noto=

wana na nieco niższym poziomie, niż przede

tem. Dewiza na Medjolan została zanoto-

wana na kilku giełdach, przyczem w Pary
żu osiągnęła niski kurs 121,80 (parytet

34,34).
p

Ceny szprotów

Z Helu donoszą:

Spółdzielnia rybacka, pośrednicząca -po*
między rybakami z mierzei helskiej a wę*

dzarnikami, skupuje całkowite połowy i

sprzedaje je następnie wędzarnikom po u-

stalonych przeż siebie cenach. W razie nade

miernych połowów, spółdzielnia, dążąc do

utrzymania cen, zarządza wstrzymanie "0-

łowów. Spółdzielnia stara się utrzymać e"

ńę szprotów na poziomie zł. 9 za 50 kg. £ 'y
w tym samym czasie r. ub. płaciło się od 3

do 4 zł.

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 16-go grudnia,

DEWIZY : :
Belgia 89.30 (sprzedaż 89 48, kupno. 89.1211

Hoclandja 358.75 (sprzedaż 35947, kupno
353 03); Londyn 26.10 (sprzedaż 26.17, kupno
26.03); Nowy Jork (Kabel) 5.29 i siedem -6s+
mych (sprzedaż 5.31 i jedna ósma, kupno
528 i pięć ósmych); Oslo 131.14 (sprzedaż
13147. kunno 13081); Paryż 3500i pół
(sprzedaż 35.07 i pół, kupno 34.93 i pėll; Pra-
&а 21.96 (sprzedaż 22.00, kupno 21.92);
Szwajcaria 171.90 (sprzedaż 172.24, kuvno
171.56); Sztokholm 13465 (sprzedaż 1349,
kupno 134.32); Berlin 213.45 (sprzedaż 213.98,
kupno 212.92).

„ Obroty dewizami małe, tendencja dla de-
wiz niejednolita. Banknoty dolarowe w o*
obrotach prywatnych 5.30 i jedna czwarta;
rubel złoty 4.76 i pół; dolar złoty 899 i: rół
—8.99 i jedna czwarta; rubel srebrny "1 734
100 koniejek w bilonie rosyjskim 0.78; gram
czystego złota 5.9244.

PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. poż. stab'lizacyjna 63.50 — 63.75 —

63.63 (odcinki po 500 dol.) 64.13; 4 proc.
państw. poż. premiowa dolarowa 53.10; 5
piėc. konwersyjna 6400 — 63.50; 3 proc. p0-
życz. kolej. konwersyjna; 57.25—58.00; 8 proc.
L. Z. Banku gosp. kraj. 94.00; S ob'ig.
Benku gosp. kcaj. 94.00; 7 proc. L. Z. Banku
gosp. kraj. 8325; 7 proc, oblig. Banku dosn.
kraj. 83.25; 8 proc.L. Z. Banku rolnego 94.00;
7 proc. L. Z. Banku rolnego 8325; 4 1 pół
proc. L. Z. ziemskie 46 25 — 46.00; 5 proc. L,

„| Z. Warszawy (1933 r.) 53,00— 5400 — 53.75;
5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 49.00; 5 proc. m,
Piotrkowa (1933 r.) 45.75; 6 proc. obiig, m.
"Warszawy 6 em. 60.75.

AKCTE i
B. Polski 96.00 — 96.25; Elektr. dąbrow.

1500; Warsz tow. fabr. cukru 33.00; Lilpop
1.75 — 1.60; Ostrowiec 19 00.
W obrotach prywatnych marki niem. (ban=

knoty) 132.00 — 13300; w obrotach prywate
nych funty ang. (banknoty] 26.10. |
Dla pożyczek państwowych tendencja nie-

jednolita, dla listów zastawnych i dla akcyj
przeważnie słabsza. Pożyczki dol. w obro-
tach prywatnych: 8 proc. poż. z r. 1925 (Dil-
lonowska) 93.25 — 93.50 (w proc.); 7 proc.
poż. Śląska 72.00 (w proc.).

*
W dniu 12 b m, na giełdzie warszawskiej

Listy zastawne Towarzystwa kredytowego
m, Kalisza z konwersji 1933 r. podług ceduły
giełdy z teśoż dnia, notowane były po kursie
41.75 zł. za 100 zł.
W dniu 13 b. m kurs ten omyłkowo wy*

kazany został 31.75 zł.

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 16-go grudnia

' Pszenica czerw. jara szk. 7/5 gl. — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl 16,25
— 1;).755; Pszenica zbierana 742 gl 1875
— 19.25,
Żyto I standart 700 gl. 12.50 — 12.75;

Żyto II standart 687 gl. 12.25 — 12.50;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 g |. 14 25—
14.75, Owies A I st, (lekko zadesz.) 516
gl. 14.75 — 15.00; Owies II stan. 460 g-1
— 13.75 — 14,25; Jęczmień browar=
niany 16,25 — 17,00, Jęczmień 6/4 —
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13:75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 12 50—
13.75; Groch polny 20.00 — 22.00; Groch
Victoria 31,00 — 34.00; Wyka 20.00 —
21.00; Peluszka 22.00 — 23.00; Seradela
odwójnie czyszczona 20,00 — 21.00;
ubin niebieski 8.25 — 8.50; Lui

bin żółty 9,75 — 10,25: Rzepak zneowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 Su —
42,50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
ak letni 41.50 — 42.50; Śwmię
iane  bassis 90 procentowe 32.
— 33.50; Koniczyna czerw. sur. b22 gr.
kanianki 90.00 — 100,00; Koniczyna
czerw bez. kan. 9 czyst 97 pro: 12(.00—
130.00; Koniczyna biala surowa 60.00 —
70.00: Koniczyna biała bez kan' o czvst,
97 proc 80.00 — %.00: .Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. ad. — — —; Mąka
pszenna gat | — A 0 — 20 proc 3: v0—
33.00; Mąka pszenna gat. | — B —
45 proc. 2900 — 3100; I-C 0 — 55 proc,
2700 — 2900; I — D 0 — 60 wroc.
2500—2700: I-E 0 — $5 proc 244, —
2500; II.B 20 — 65 proc 23.00 — 2500;
-0 45 — 65 proc 22.00 — 2300, -Ё
55—65 oroc 2200 — 23u0. II G60 5
proc. 21 00—22.00. Mąka żytnia wyca-
owa” 0-30 20.00—2100; Mąka z:tna
śat. 1-45 2000 — 21 00; Mąka żyt + at.

0-55 proc. 19.00 — 2000; I gat 0 65 voc.
20.50 — 2150 :II gat 1500 — 1604“ ra»
zowa 1500 — 1600; ooślednia — — —
— — —: Otrębv nszenne grube przem.
stand 1050 — 1100. otrębv pszenne
średnie przem stand 950 — 104 О.
trebv pszenne miałkie 950 — 1000 O»
tręby żytnie 8.25 — 875; Kuchv mae
ne 1550 — 1600; Kuchy: rzepakowe
13.50 — 1400; dachy słoneczn zwa
— — — — —; Šruta sojowa 45 proc.2250 — 2300. 2
Ogólny obrót 2953 ton w tem żyta

368 ton. Usposobienie spokojne,
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Konkurencja pomiędzy fabryką prywatną i państwową
przedmiotem procesu w Sądzie Najwyższym

W Sądzie Najwyższym niebawęm znaj-
dzie się sprawa na tle walki konkuren-
cyjnej pomiędzy państwową fabryką
dykt w Dojlidach, znajdującą się pod za-
rządem naczelnej dyrekcji lasów pań-
stwowych a fabryką dykt Braci Kono-
packich w Mostach. *

Na skutek aktu oskarżenia, do odpo-
wiedzialności karne: pociągnięto Alek-
sandra Granatowicza kierownika pań-
stwowe fabryki dykt w Do/lidach, Win-
centego Szawelło, zastępcy kierownika
fabryki dykt w Dojlidach, oraz Gierasi-
ma Niemca, ma'stra fabryki dykt b-ci
Konopackich w Mostach,
Granatowicz i Szawełło byli oskarże-

mi o namawianie Niemca do wyjawienia
tajemnicy klejenia dykty lotniczej przez
firmę Braci Konopackich. Niemiec był o-
skarżony o działanie wspólnie z Grana-
towiczem į Szawello i o kradzież kleju
będącego własnością fabryki B-ci Kono-
packich.

Granatowicz w swe* obronie wyjaśnił,
że Szawełło prosił go o przyjęcie do
państwowej fabryki Niemca i on zgodził
się aby Niemiec przyjechał dokonać prób
kle'enia dykty lotniczej, Próba wypadła
pomyślnie i Niemiec został przyjęty. Do
przywiezienia kleju z fabryki B-ci Ko-
nopackich wcale nie namawiał.
Oskarżony Niemiec oświadczył, że na

skutek listu otrzymanego od Szawełły
*wziął dwa arkusze kleu z fabryki B-ci
Konopackich w celu udania się do Doj-
lid, lecz na stacji w Mostach został za-
trzymany przez policję, przyczem ode-
brano mu klej i list od Szawełły.

Podczas rozprawy w sądzie grodzkim
w Skidlu jeden z pracowników fabryki
B-ci Konopackich, a mianowicie je” kie-
rownik Giertner zeznał, że już od dłuż-
szego czasu zachowanie Niemca wydało
mu się podejrzane i wobec tego począł
go obserwować. Obserwacje te wykaza-
ły, że Niemiec jeździ do państwowej
fabr. w Doilidach i tam czyni próby z
kle'emzabieranym z fabryki B-ci Kono-
packich.

Z listu Szawełły znadującego się w
aktach wynika, że zaprasza on Niemca
do fabryki w Dojlidach, proponując jed-
nocześnie przywiezienia arkusza kleju.
Sąd Grodzki wszystkich oskarżonych

'ednak poszkodowana fabry-
ka B-ci Konopackich założyła co do
wszystkich oskarżonych skargę apela-

„ cyjną.
W sądzie okręgowym w Grodnie w

 

Związki oficerów w st. sp. utworzyły niedzielę
przedstawia zebranie plenarne w kasynie garnizonowem.

 

Zatrucia w fabrykach
kafli

Inspekcje pracy otrzymały zalecenie
ścisłego skontrolowania warunków zdro-
wotnych w fabrykach kafli. Ostatnio zda-
rzały się liczne wypadki zatrucia robot-
ników pracujących przy piecach do wy*
robu kafli, z powodu ulatniania się gazów
ołowianych, wchodzących w skład gla-
zury kaflowej. Przy piecach do wyrobu
kafli urządzone mają być odpowiednie
instalacje wentylacyjne. (i)

Napad rabunkowy

Bronisław Olszewski (Karczew), po-
wracając z boiska sportowego w Otwoc-
ku, został napadnięty w drodze przez
2-ch nieznanych osobników, którzy go о-
bezwładnili, powalili i zrabowawszy 57
zł. — zbiegli Poszkodowany zameldował
o napadzie — na posterunku policji w
Karczewie. (k)

„był inspirowany przez ks. Wróbla, od- 
"w łem zrozumieniu na wielu odcinkach

rolę odegraćby musiała w przyszłej wój-
mie kobieta rózpoczęła prace organiza-

 

wydziale odwoławczym badany był w
charakterze 'świadka dyrektor technicz-
ny fabryki w Mostach Wacław Kono-
packi, który zeznał, że kierowana prze-
zeń fabryka używa kleju bakielitowego,
sprowadzanego z Essen w Niemczech i
na używanie tego kleju posiada prawo
wyłączności, a sposób klejenia dykt lot-
niczych stanowi ta'emnicę fabryki i o
przestrzeganiu tej tajemnicy pracownicy
byli uprzedzeni.

Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu

grodzkiego w stosunku do Gierasima
Niemca i skazał go na trzy  miesią-
ce aresztu za usiłowanie wyjawienia,
wbrew swemu obowiązkowi, tajemnicy
sposobu kle'enia dykty lotniczej konku-
rencyjnej państwowej fabryce.dykt w
Dolidach.

Adw. Andrzej Grajnert imieniem po-
szkodowanej fabryki B-ci Konopackich
zapowiedział wniesienie w stosunku do
wszystkich trzech oskarżonych: skargi
kasacyjnej.

 

na rzecz uniwersytetu w Warszawie
Zmarły niedawno ziemianin St. Olędz-

ki, właściciel majątku ziemskiego Brzo-
zów.w woj. warszawskiem, pozostawił te-
stament, ustanawiający fundację na rzecz
studentów słuchaczów prawa uniwersyte-
tu J. Piłsudskiego. Testamentem tym,
złożonym u rejenta Bylińskiego, zapisał
zmarły na rzecz fundacji, majątek war-
tośc' około 300.000 zł.

Ustanowienie fundacji napotkało je-
dnakże na nieprzewidziane przeszkody,
Do sądu okręgowego w Warszawie wpły-
nął pozew pełnomocnika wdowy po fun-
datorze, w którym domaga się on obale-
nia testamentu. Ciekawy spór o testament
znajdzie się na wokandzie sądowej w
styczniu 1936 r. (i)

A. Jamiūski, oszczerca ks.Wróbla
skazany powtórnie na miesiąc aresztu

Przed sądem apelacyjnym znalazła się .
głośna swego czasu sprawa Anatoljusza !
Jamińskiego, nauczyciela z Seroczyna
(pow. siedlecki), odpowiadające za o-
szczerstwo w druku — z oskarżenia ks.
dr. Karola Wróbla, prefekta szkoły po- |
wszechnej w Seroczynie, '

16 stycznia b. r. w „Wieczorze War-
szawskim' ukazał się artykuł pod tytu-
łem „Niebywały wandalizm nauczyciela
Jamińskiego z Seroczyna. Zniszczył on
mogiłę księdza - powstańca”. Pismo to,
opierając się na komunikacie Katolickiej
Ag Pras., donosilo o rozkopaniu przez
Jamińskiego kopca, usypanego przez
miejscową ludność dla uczczenia pamięci
ś. p. ks. Lewandowskiego, rozstrzelanego.
przez Moskaliw czasie powstania stycz-
niowego, °

Jamiński, przypuszczając, że artykuł

powiedział napastiwym į znięsłowiają”
cym ks. Wróbla artykułem, zamieszczo-  

jedną organizację. Zdjęcie

106 kė! kobiecych L.O.P.P.
Szeroki ogół mało interesuje się praca-

mi, w nawale tresk codziennych, jakie w
życiu społeczeństw odgrywają dużą ro-
lę, Wiemy, czem byłaby przyszła woj-
na. Wszyscy do niej się przygotowują,
nie może więc . nas brakować, I dlatego

bez hałasu i rekiamy prowadzi się zmu-
dna. lecz jak wielce pożyteczna praca.

" LOPP., zdając sobie sprawę, jak dużą

cyjne wśród kobiet. Powstały specjalre
koła kobiece L.O P.P. Cyfry, które przy-
toczymy. wyraźnie ilustrują nam, jak
wiele jest do zrobienia Na czele kroczy
więc Poznańskie z 36 kołami, następnie
W;leńskie 38, dalej kieleckie, śląskie, tar-
nopolskie po 5, Warszawa - miasto — 6,
warszawskie, lubelskie po 2, po 1: biało-
stockie. krakowskie, lwowskie, łódzkie.
pomorskie. stanisławowskie, wołyńskie,
Jest to bardzo mało.  

nym w „Życiu Podlaskiem”. Oto wyjątek
z elaboratu p. Jamińskiego:

„Ks. Wróbel jest wrogiem oświaty, a
nie mogąc rozbić pracy oświatowej, pro-
wadzonej przez nauczycieli, postanowił
użyć środka takiego jak oszczerstwo”.
Dalej jeszcze ks. Wróbel nazwany jest
kilkakrotnie oszczercą, człowiekiem nie-
siokojnym, nie mogącym usiedzieć bez
skandalu, „zbłąkanym duszpasterzem ',

„rozkosznym wróbelkiem, którego ćwier-
kania”... i t£. d.

Przed sądem okręgowym w Siedlcach,
do którego ks. Wróbel wniósł skar$z o
zniesiawienie,  Jamiński zapowiedział
przeprowaizenie dowodu prawdy, Oka-
zało się jednak, że fakty, przytaczane
przez oskarżonego, nieusprawiedliwiaty
w najmniejszej mierze jego wystąpienia,
wobec czego Jamiński skazany, został na
1 miesiąc aresztu i 50 zł. grzywny.
Na rozprawie w sądzieapelacyjnym

adu Zb, Stypułkowski, jako pełnomocnik
oskaržyc: ela prywatnego, poddał raz

« jeszcze krytyce poszczególne punktywy-
wodów Jamińskiego,
Okazuje się np., że ks. Wróbel nazwa-

ny zosiał „wrogiem oświaty” dlatego, że
był przeciwny założeniu oddziału związ-
ku sirzeleckiego w Seroczynie, stojąc na

| stanowisku, że najlepsza część m!odzie-
žy jest już zorganizowana w Stow. mło-

dzieży katolickiej. Stawiano też ks.
Wróblowi zarzut, że sprzeciwiał się on

kontrolowaniu lekcyj religji przez kie-
rtwrika szkoły, do czego miał,jako pre-
fekt zupełne prawo. Tak samo rzecz się
miała z protestem, zgłoszonym przez ks.
Wróbla w sprawie pomiarów dzieci, któ-
re wbrew przepisom, mierzono w stroju
nieodpowiednim. Podobnie uzasadnione
względami moralności były zastrzeżenia
ks. W., dotyczace snortowychkostjumów
dziewczyn, Najważniejszy zarzut, miano-

wicie ten, że ks. W. był insp.ratorem ko-
munikatu K.A.P.,okazał się zupełnie bez-
podstawny, co stwierdził kategorycznie
ks. prałat Z. Kaczyński, dyrektor” K.A.P.
Sprawa rozkopania mogiły ks. Lewan-

dowskiego była przedmiotem dochodze-
nia ze strony kurji biskupiej, do której
zwrócili się ze skargą oburzeniparafja-
nie z Seroczyna, Dochodzenie to zresztą
potwierdziło fakt zniszczenia kopca.
Stąd też pochodziły informacje K.A.P.

Mimo, że osk. Jamiński usiłowałpod-
trzymywać swoje zarzuty przeciw ks.
-Wróblow:, sąd apelacyjny skargę odrzu-
cił, Atrzydując w mocy wyrok skazujący
sądu okręgowego. у
—-

Kradziež w willl
We wsi Zamglądziu gm. Wiązowna,

niewykryci włamywacze dostali się do
niezamieszkałej willi, należącej do Sta-
misława Pilarskiego. Złodzieje splondro-
w_li mieszkanie właściciela, zabierając
dywan, kilim łowicki i różną garderobę,
ogólnej wartości 700 zł. ; zbiegli, nie za-
uważeni przez sąsiadów. (k)  
 

Z uroczystości wręczania dyplomów doktorskich absolwentom Akademji Stos ‚
matologicznej w Warszawie.

 

Prawa i godność stanu lekarskiego
naruszają wytyczne umów w ubezpieczalniach społecznych

Odbyło się posiedzenie zarządu głów= :
nego Związku lekarzy R. P., poprzedzo- i
ne posiedzeniem komitetu głównego lexa-
rzy Ubezpieczalni Społecznych,
Między in. przyjęto rezolucję, stwier-

dzającą, że wytyczne do umów  zbioro-
wych z lekarzami zatrudnionymi w Ubez-
pieczalniach Społecznych, przedłożone
źwiązkowi lekarzy R.P. nie mogą być
przyjęte z powodu naruszenia przez nie
praw i godności stanu lekarskiego oraz ze
względu na ich niezgodność z obecnie
istniejącemi ustawami.
Związek lekarzy R. P. prosi Naczelną

Izbę Lekarską, aby obecnie parafowanych
wytycznych nie podpisała. ,
Związek lekarzy R. P. obowiązuje się

najpóźniej w ciągu miesiąca przedstawić
własny projekt wytycznych oraz projekt

umowy ramowej „oparty na tych wytycz-

nych.

Związek lekarzy R. P. stoi na stanowi-
sku, że sprawa wytycznych nie powinna
być oddana pod arbitraż, lecz "ma byč
bezpośrednio zalatwiona między Związ-
kiem lekarzy R. P. i Zakładem ubezpi2-
czeń społecznych ‘ро myśli memoriału
Naczelnej Izby Lekarskiej, złożonego o-
statnio p. ministrówi opieki społecznej.
"Pozatem stwierdzono: konieczność u-

tworzenia komisyj porozumiewawczych
dla utrzymywania stałego kontaktu mię-

iiiiiii

Rolnictwo przeciw ubojowi
rytualnemu

Na odbywającym się w dniu 15 b m.
"zjeździe delegatów centralnego towa-
rzystwa organizacyj i kółek rolniczych
szereg mówców wystąpiło z żądaniem,
aby zarząd towarzystwa rozpoczął ener-
giczne starana! u władz, mające na
celu zniesienie uboju rytualnego.
Mówcy w ostrych słowach protesto-
stowali przeciwko utrzymywaniu gm'n
żydowskich, kosztem calej ludności
chrześcijańskiej. Wywody przemawia'ą-
cych były żywo oklaskiwane, Trzeba
podkreślić, że były poparte one rzeczo-
wymi materjałami,

Pieczywo tańsze lecz gorsze
W związku z obniżeniem ceny pieczy-

wa, wiele gospodyń domowych uskarża
się na znaczne pogorszenie gatunku
sprzedawanych bułek. Wpławdzie buł-
ki nie są mniejsze niż dawniej, jednak w
gatunku są o wiele gorsze,przypuszezal-
nie z tego powodu iż używa się gorszego
gatunku mąki, Dodać należy, iż pieczywo
sprzedawane w północnej dzielnicy mia-
sta po cenie niższej od ustalonego ostat-
nio cennika, jest lepszejsmaczniejsze od

| pieczywa sprzedawanego przez reklamu-
„jących się „mistrzów” piekarskich, zwal-
czających 'chętnie konkurentów, a nabija-
IBAkieszenie kosztem konsumentów.

(Om)

Lód na rzekach grubieje
Centralne biuro hydrograliczne dyrek-

cji dróg wodnych notuje wzrost powłoki
lodowej na rzekach kresowych. Na Pry-
peci i dopływach lód osiągnął grubość 20

bryg. Kowalewski, cm., 18 — 20 cm. lód pokrywa również w
wielu miejscach Niemen. (i)

dzy okręgowemi izbami lekarskiemi t
Związkiem Lekarzy R. P. Pozalem oma-
wiano sprawę pewnego zreorganizowanią

Związku w celu nadania jego akcji Miele
szej sprężystości i sprawności. (b)

Zjazd księży
rekolekcjonistów

Ogólnopolski zjazd księży rekolekcjo=
nistów, pierwotnie projektowany na 3,
4i 5 stycznia 1936 r., został przesunięty
na 2, 3 i 4 stycznia. Zacznie się 2 stycznią
о &. 4 1 pół po południu nabożeństwem w
kościele św. Krzyża, poczem o g. 5 na-
stąpi posiedzenie inauguracyjne na sali

 

"wykładowej Theologicum (ul. Traugute
ta 1). Zamknięcie zjazdu dn, 4 stycznia w
południe,

Kupony do pociągów
świątecznych

Mzoren lat ubiegłych warszawska dye
tekcja kolei państwowych wprowadza
„przy wyjazdach z Warszawy na święta
kupony kolejowe, uprawniające do wej=
ścią do wagonu do obranego przez po
dróżnego pociągu. Kupony będą wyda-
wane przez kasy biletowe bezpłatnie
przy nabyciu biletu, Przedsprzedaż bile-
tów rozpocznie się już 18 b. m. Pociągi z
kuponami bedą kursowały już od 21 b.m,
Kupony będą stosowane w pociągach do
24 b. m. włącznie. W pociągach pod-
miejskich kupony nie będą wprowadzo+
ne, (b) _

66.318 aparatów
telefonicznych

W listopadzie założono w Warszawie
aparaty 418 nowym abonentom  telefo-
nicznym, dzięki czemu na 1 gradnia
Warszawa liczyła ogółem 54 857 abonen-
tówę dysponujących 66,318 aparatami,

Skiepy otwarte do godz. 21
Poczynając od środy, 18 b. m., w ciągu

6 dni poprzedzających wiśilję Bożego
Narodzenia, sklepy będą mogły być o-
twarte w dni powszednie o dwie godzi-
ny dłużej, t. j. do 21 g. W niedzielę, 22
b. m. wykonywanie handlu dozwolone
jest od g. 13 do 18, a w wigilję, 24 b.m.,
wszystkie sklepy mogą być czynne naje
wyżej do godz, 18. (b)

Władze Zwieztu ofkerów
w st. sp.

Władze Związku oficerów W. P. w
stanie spoczynku ukonstytuowały się na-
stępująco: zarząd główny; prezes gen.
dyw. Skierski Leonard, wiceprezes gen.

członkowie: gen.
Dzierżanowski, gen. Jung, pik: Przybyl-
ski, ppłk. Belina- Prażmowski, płk. Kur-
cjusz, płk. Moszkiewicz, płk. Jodko, płk.
Serafinowicz, pik. Jachimowicz, por.
Krasnodębski; zastępcy: gen. Poniatow-
ski, płk. Lubodziecki, płk. Kierski, płk.
Tomaszewicz, płk. Dzierożyński, mjr,
Więckiewicz.
Komisja rewizyjna: gen. Kątkowski,

gen. Ziemkiewicz, kmr. por. Rartelmus,
mjr. Zabłocki; zastępcy: mjr. Kass, kpt.

„ Darowski,
a

Niech żyje front narodowy
chłopa, robotnika i akademika?!

Akadermiiku—wstępuj mw szeregi StronnictwaNarodowego!
Sekretarjat czynny codziennie w godzinach od 13 do 13, Aleje Jerozolimskie 17 ma. 5.



     

 

 

wjowy p. L. „Płomienny ptak”,
| przedstawien o godz. 6.30 i 9-ej.

Z za kotar studjo.

z Początek,

Teatr i muzyka. |
-— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8-ej wiecz. komedja w 3-chaktach | z A
„Grube ryby' M. Bałuckiego. ! O samoksztalceniu przez radjo.

Uwaga! Przedstawienie dzisiejsze prze-' * lstnieje pozorny antagonizm pomiędzy
znaczone jest specjalnie dla szkół — bile- wychowaniem, a samokształceniem. Istn'e-
tów niema. E je on naprawdę tylko tam, gdzie albo wy-

— Sztuka M. Trigera „Szczęśliwe mał- chowanie, albo samoksziałcenie odbywa

żeństwo”. W sobotę Teatr Miejski odegra się w sposób wadliwy. W warunkach nor-|

giczną M. Trigera p. t. „Szczęśliwe mał- |dać własny teren. Pod pewnemi względa-|

żeństwo”. Akcja utworu odsłania fragment|mi samokształcenie posiada niewątpliwie|

życia rodzinnego w Sowietach. Na tem tle | wyższość nad kształceniem przez drugich.|

rysuje się wyraziście konflikt między męż-iDzisiejszy system wychowania szkolnego|

| tem

O hodowli roślin pokojowych w dom»
przez radjo.

nowią estetyczne

temat1-szy interesuj tuk holo- jch j każ ich wi ia- podaporaz 1-szy interesującą sztukę psycholo- malnych jednak, każde z nich winno posia i8.XII o godz. 12.15 p. Wanda Dobrzańskast lewą

w pogadance radjowej.

Polskia Radijo Wilno
Środa, dnia 18 grudnia.

mi latem nie sprawia
Zimą jednakże trzeba już zwracać па
ważniejszą uwagę zajmując się pielęgnacją
roślin pokojowych odświeżających wygląd |wocarni Charmacow

upiększenie

wielkiego

to|wszczął awanturę.
W czasie awantury

й stłukł lustro, oraz

naszych domów. Wiele cennych uwag na |częściowo zdemolował wnętrze . sklepu,
radjosłuchaczom — dnia rozsypując ustawione w pakach owoce i

poczem, uprzedzając nadejście

policji zbiegł, (e)

czyzną a kobietą, związanych miłością,|docenia wartość elementów” samokształce-|

lecz rywalizujących ze sobą w pracy zawo- |niowych, stara się też stworzyć szersze ra"; 6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka po-|wacz z Warszawy,
do Wilna ma występy

dowej. py dla samodzielnej pracy. Na ten temat |ranna. Dziennik poranny, Płyty. Giełda rol-|

1— Jėzei Schmidt w. Teatrze na Pohu- a
lance. Dnia 23 grudnia (poniedziałek) od- | fan Baley wygłosi odczyt pt.

będzie się w Teatrze na Pohulance jedyny| kształceniu”. Odczyt ten umieszczony jest|

 

koncert światowej sławy śpiewaka — te-|w cyklu radjowym — „Dyskutujemy“.

nora Józefa Schmidta. Poezje Konstantego Mikiewicza j domowi

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś przez radjo. —15.15

„Rose Marie”, amerykańska operetka. Zniż Konstanty Mikiewicz, młodziutki, a do-

kiwa skonale zapowiadający się poeta zginął

śmiercią tragiczną przed paru miesiącami.

Twórczości jego poświęcony będzie dnia

18 grudnia o godz. 21.35 radjowy „Kwa-

drans poetycki'.
Recital radjowy  Walerji

Interesująco przedstawia się
program recitalu  Walerji

— Rewja Syłwestrowa w „Lutni”*, Re-
żyser Wyrwicz - Wichrowski, przystąpił do
prób w Rewji Sylwestrowej, która ma być
w Łym sezonie specjalnie wesołą, osnuta
bowiem będzie na miejscowych stosunkach.

— „Mały gazeciarz*. Pod powyższym
tytułem w drugie Święto odbędzie się
przedstawienie dla dzieci pióra Wandy Sta
nisławskiej.

— Teatr „Rewja”. Dziś program re-!pozytorów włoskich.

 

| NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ.

z„Nasze Słoneczko”

W mi gł. SCHIRLEY TEMPLĖ
Cudowny nadprogram: KOMEDJA, groteska rysunkowa i „PAT“.

HELIOS |
NAJWESELSZY FILM genjalnego režysera Aleksandra KORDY

Szkartainy KWiai
W roli gł Piękność o nie- Marle Oberon orez znakomity Leslie HOWARD.

pokojącej urodzie Tys qczne tłumy stetystów. Miljo

nowa wystawa. Nedprograms Atr.kcje. Seanse o 4, 6. 8 | 10.20.

[JAN FRLICZKAĘR
WIELKA 11 — WILNO — $-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK“)

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

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

szkolne i gospodarcze, PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH.

Motto: Jedynym człowiekiem, który go zdradził

Była kobieta, którą kochetl .
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Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM „CENY

na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjałów!

Wykonanie pierwszorzędne!!!

Zakład Krawiecki

| St. Krauze "ver"

 

 

DH. „T.Odyniec"wł.l.Malicka
ul. WIELKA 19. Tel. 4-24—WILK0-—MICKIEWICZA 6.

POLECA PO NAJNIŻSZYCH CENACH ||| Y

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

domowego. Wypożyczalnianaczyń w każdej ilości.

 

 

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,

Jędrzejewskiej. reklamowy.

Recital ten dnia 18 grudnia o godz. 16.20 |19.50 Reportaż aktualny.

|składa się z utworów współczesnych kom- „lekka. 20,45 Dziennik wieczorny. 20.55 Ob-

razki z Polski współczesnej. 21.00 Koncert

CASINO|

 

Zarzecze Nr. 19,

 

w dniu 18 grudnia o godz. 17.00 prof. Ste- |nicza. Audycja dla szkół, 11.57 Czas i Hej-
„O samo- nai. 1203 Dziennik południowy. 12.15 Ho-

dowla roślin pokojowych w zimie, :
12.30 Koncert. 13.25. Chwilka gospodarstwa:

o. 13,30 Muzyka popularna. 14.30
rzerwa 15.15 Codz. odc. pow. 15.25

Życie kulturalne miasta i prowincji.
Płyty. 16.00 Wędrówki dookoła globu, poś.
16.20 Recital śpiewaczy Walerji Jędrzejew-
skiej. 16.45 Rozmowa muzyka ze słucha-

czem Radja. 17.00 Dyskutujemy. 17.20 Pły-
ty. 17.50 Świat się śmieje.

|bet: Trio b-dur op. 99. 18,40 Płyty.
Jędrzejewskiej.|) kompostach, odczyt. 19.10 Skrzynka ogól = ы

radjowy |na. 19.20 Chwilka społeczna. 19.25 Koncert
19,35 Wiadomości

pog. dolarów.

włamywacza,

15.30 regu włamań na terenie

kach. (e)

konkurencji powstała

18.00 Fr. Schu-
19.00 ka 14, a

 

Chopinowski.
sportowe.

20.00 Muzyka

 

PREMJERA. Dziš rewelacyjny po

— Ujęcie fabrykanta dolarów:
policję wileńską wyśledzony został i ujęty
na ul. Piłsudskiego niebzpieczny włamy-

Motel Orman, przybyły

| Orman parokrotnie karany był przez sądy
|warszawskie za fabrykowanie

Ostatnio obrał on sobie fach złodzieja-

kresie czasu Orman zdążył dokonać

— Bójka na tle konkurencji. Na

 

KRONIKAPOLICYJNA.|
ы й й Aka — Napad awanturnika. Do sklepu owo-

Rośliny świeżością swą i zielenią sta-|cowego Maksa Bimuńskiego przy ul. Mic-

* upięk: , każdego |kiewicza 11 wtargnął wczoraj niejaki Char-
mieszkania. Przybranie mieszkania kwiata- |macow, zam. przy ul. Kalwaryjskiej 11, S к

wysitku. "kt6rzy 2 przyczyn' narazie niewyjaśnionych letni Stanisław Chudko, mieszkaniec

WÓZ Z TRUPEM NA POLU.
Na polu niedaleko wsi Mirowce

śm. porzeckiej znaleziono wóz bez
;konia. W wozie leżał mieżywy 70

zaścianka Puszkarnia.
Trupa Chudki zabezpieczono doz właścicielem  0-

Przez

gościnne. Motel

fałszywych

Warszawy i Wilna.
Osadzono go w więzieniu na Łukisz-

wczoraj
Lipów- |

Konstantego

dwójny programł

1) Potężny, żywy fllm, pzłen dynamiki I emocji

DOKTO
>|

tx, „Gwiat się śmieje”
R - Bfesł kowicie, mówiony I śpiewany w języku rosyjskim. Przebojowe piosenki.

  

 OREEEEE)--TODZESZE NIN KDOS TRAIN IO EZ COOKA |GRADE SER

R) SÓŁZIELNIA PRODUCENTÓW RYR w WALNE
z odpi wiedzielnością udziałami

ul. Kalwaryjska 11-3. Tel. 1-47.

Zrzesza gaspodarstwa jeziorowe i stawowe

Wileńszczyzny i Nowogródczyzny.

Sprzedaż Ryb żywych 1 śniętych wszelkich gatnaków.»
HURT: Rynek Sief.rs. LETAL w sklepach: 1) Rynek

Drzewny obok wagi

obok wagi maegistrackiej,
n ngistrackiej,

3) Rynek na Zarzeczu —

 

 

iż WINA wytwórni ©

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

W SKLEPACH WINNO-SPOŻYWCZYCH. |

|

W. JUREWICZ|
mistrz fir. P. BURE

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby
ze złota i srebra w dowolnej ilości i styln.

Obsługa fachowa we własnych warsztatach.
CENY  «ONKURENCYJNE.

WILNO, UL. MICKIEWICZA 4.

 

 

bawki.

Now
Tapczany automatycznie podnoszone oraz

inne meble wyściełane poleca

Wacław Mołodecki:
WILNO, UL JAGIELLOŃSKA 8.

 

 

Upominki | |
Gwiazdkowe

WIECZNE PIÓRA: „Waterman's”, „Ka-
wuska”, „Matador” i inne. WSPANIAŁY
WYBÓR KOMPLETÓW BIURKOWYCH:
marmurowe, alabastrowe i kryształowe,
Albumy, teki, papier ozdobny. Lalki, za-

dziecinne i tow.
OZDOBY CHOINKOWE. BILETY
TOWE. KALENDARZE — poleca

władysław Borkowski
WILNO, Mickiewicza 5, tel 372.

 

ość.

Wizy:

mna
i

BIAŁY DOM)
RA MORGANA

(Wiesiołyje
Riebiata)
Sała dobrze ogrzana

IŁNO;S..FILIPATEA
godzi

 

 

poradnia budowlana" eee
snż.arch. K:Swseczmsiiiego

porady urządzenia wystaw vwnętrz,reklam уилей!

nych,przebudowy,remontów„zolacyj od wilgoc: i zimna

ny od 3ej doSej
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|godami, nadające się

mie. Ul. Mickiewicza
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PGŁASZAJCIĘ SIĘ

Ww „DZIENNIKU
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2) Rynek Łukiski  
Chcesz kupić

lub sprzedać
NIERUCHOMOŚĆ
miejską, podmiejską

zwróć się „P R A c U M”
“o

* Wilno, ul. Jagiellońska 6—23, tel. 22-24
 

Cukiernia Leonarda
uL MICKIEWICZA 27, róg Dąbrowskiego
poleca Szan. Klijenteli na nadchodzące
Święta doskonałe własne wyroby cukier-
nicze 1 piekarniane: strucle, pierniki,

„karmelki, ozdoby choinkowe.
Ceny niskie — szkół rabat,

Tel. Nr. 19-36 — uwagal

 

 

 

m +... esės E Ceny konkurencyjne

Prywatne Gimnazjum  Koedukacyjne KASR

im. Ks. Piotra Skargi Uwa
WILNO, LUDWISARSKA 4, TEL. 23-08 w g a
Przyjmuje wpisy uczniów na II półrocze, HANDLOWCY,  PRZEMYSŁOWCY i

do kl. I, II nowego typu |
w wieku szkolnym. | (dla dorosłych)

Nauka przed południem i| Nauka od g. 16.30—21 g.
Dzieci urzędników państw. i samorząd. otrzymują zniżki 209/2
Podania przyjmuje kancelarja codziennie do 28 grudnia b. r.|

do kl. VI, VII od lat 18
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„Blydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

Aaaaa riaiiol ini chce-
je być słusznie opoda! ani — zapro

wadźcie księgi buchalteryjne. Płacić na-
razie niepotrzebujecie, dopiero po uzna-
niu ksiąg przez Urząd
Szkaplerna 4, tel. 19-11. Kondratowicz.

Skarbowy. Wilno,

Zaprawydozaopatrywaniaokienidrzwi
mazimędostać można wwyborowymga-

tunkuwskładzie farb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.   ||

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

Powołującym się mz ogłoszenie rabat.   

na biuro lub mieszka- Okręgowego.

4, wiadomość u do- ja

Piękny plac
do sprzedania przy

ne,ze wszelkiemi wy-|Górze _ Bouiiałowej
Nr. 21 koło Sądu

Inior-
macje: Kanoniczna

523

WĘGIEL OPALOWY
GÓRNOŚLĄSKI

dostarcza
WILEŃSKI SPÓŁ-
DZIELCZY  SYNDY-
KAT ROLNICZY,

ul.Zawalna 9, tel323,
po cenach znižonych,
ustalonych przez Sta-
rostwo: kostka I i Ni
po zł. 40— za tonnę,
gruby po zł. 38.50 za
tonnę — ze zwiezie-
niem do piwnicy. Wo-
zy zaplombowane, wa-
fa gwarantowana.

Okazyjna
sprzedaż bardzo do-
brego futra Źrebaki,
duży rozmiar. Objaz-
dowa 6—7, od 11-ej
do 1-ej. —2

ei DLA

į PRACA. k
MAT ENT

Szkoły Rolniczej i
Ogrodniczej przyjmie
posadę ekonoma, 0-
grodnika lub pomoc-
mika gospodarczego.
Miody, żonaty, bez
nałogów, praktyczny,
b. pracowity; chlubne
reierencje. Łask. ©-
terty: ul.Ponarska 16,
mieszk. p. Wolkowi-
cza, Bronislawa

Erdmanna. 48—2

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁA

przybycia komisji śledczo-lekarskiej.
/6 pierwiastkowego dochodze-

nia zdołano ustalić, iż Chudko wra-
cał z miasteczka,
chorą żonę. Możliwem jest, iż Chud-
ko zmarł wskutek ataku serca.

dokąd odwoził

Jednak obecnie zachodzi pytanie,
co się stało z Ikoniem,
wyprzężony i skradziony przez nie-
znanych sprawców. (h)

który: został

NIN NN NO NS ITT ON RIO RAIN 1 ›

podczas której ostatni został dotkliwie po-
W krótkiem stosunkowoo-jbity. Pierwszej pomocy udzieliło mu po-

sze-|gotowie ratunkowe. Sporządzono protokuł.

WYPADKL
— Podrzatek w kościele. W kościele

św. Michała znaleziono podrzutka płci żeń-

Podrzutka ulokowan

ejscu.

jest zdrowe.

 

 

do wynajęcia, moża macje: Św. Jacka 9|wiolonczeła, ałtówka
z utrzymaniem, Zam- m. 1, tel, 13-11, 497|talerze mosiężne dla

orkiestry Państwo-
wej Szkoły Technicz-
nej. Zgłoszenia w go-
dzinach urzędowych.
Holendernia 12.
 

Wychowawczyni.
inteligentna, uczci-
wa, przyjmie miejsce
od zaraz na skrom-
nych warunkach do
dzieci od 3-go roku
życia. Pomoc w na-
ukach. Referencje,
Adres:  Zygmuntow-
ska 20 m. 12, godz.
10—12. 529

AJENT-
sprzedawca poszukuje
domokrężnej sprzeda-
ży jakiegobądź arty-
kułu. UL Jerozolim-
ska 34—1, Bożyczko.
 

Pomožmy
ł bliźnim |
DISKAS

BIEDNA WDOWA
Stankiewiczowa — z
trojgiem małych dzie-
ci, mieszkająca przy
ul, Popowskiej 3 m. 2,
jako jedyne źródło u-
trzymania posiada
magie, lecz te tygo-

śr. dochodn, więc for-
malnie cierpi glód.
Świadek prawdziwej
nędzy  Stankiewiczo-  dniowo dają tylko 30 „D

| te| skiej w wieku 4-ch tygodni pozostawionego
pomiędzy|tu przez nieznaną matkę.

Izaakiem Zorychem, zam. przy ul. Li
Joselem Abramowiczem bójka, nie:
iT"

21.35 Poezje
Mikiewicza. 21.50 Okno, które sprzedaje,
po. dla kupców. 22.00 Retransm. ze stacyj
zagranicznych. 23.00 Kom. met. 23.05—23.30

Retransm. ze stacyj zagranicznych. mi

o w przytułku dla
mowiąt im. Dzieciątka Jezus. (e)
— Upadek po pijanemu. 16 bm., około

godz. 21-ej woźny gimnazjum hebrajskiego,
47-letni Iwan Worobjow (Szopena 6), po-
wracając pijany do domu, spadł z
schodowej Iil-go piętra i poniósł śmierć na

klatki
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śmiejesz sach wzmac-
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doraźne sprawdzanie rachunków RRENENEMESNZZA na pobiega_krzTwiiąę
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WILNO, ZAKKOMAĆJA. Z” zem ej SjKOWSKIEGO
poleca wdużym wyborze ZEGARY I ZEGARKIod S_ziB ananasas || ZAMIAST TRANU „
wżwyż oraz wykonywa wszelkie reperacje w zakres zegar- Kupno

wchodzące. Ceny dostępne. i -

ы ВЬ a d I sprzedaż į RODZINA J. F.
KEMERKZEESERGKAGEE| wiolonczela, altówkai EO = 6 £

ER sób bez 14

PRALNIA KRYZYSOWA Panarap iCe МОНа Rol |życia blaga o pomos
przyjmuje do prania bieliznę wszelkiego ro- 4 pokoje, m.oe ini eri = też

dzaju, firanki suszy się na ramkach. Pranie bud I głosz: + Biuro owaniu szyny

odbywa się bez chlorku. Zniszczone Ко!- RIAA ów aecioszes Grabowskie- |do szycia. Najstarsza

Kia Lite kia SusT pozy koje TTu ооа e ееа. о9
’ is A vis zty.

З wz P> Dwa po oje do sprzedania. Inior- POTRZEBNE lat 14 opuszcza szko-
ię z braku  palta.
T-wo Ś-go Wincen-
tego 4 Paulo prosi
bardzo społeczeństwo

o przyjście z pomocą
tej rodzinie. Adres w
Admin. „Dz. WiL“,

CHOREJ
dziewczynce lat 5,
ojciec bezrobotny nie
ma środków na lekar-
stwa i odżywianie, —
pomóżmy _— składaj
choćby  najdrobni
szą ofiarę w adm.
„Dz. WiL“ lub bez-
pośrednio: ul Śniego-
wa 3 m. 2.

MIŁOSIERDZIU
czytelników  poleca-
my wdowę  obarczo-
ną pięciorgiem  nie-
letnich dzieci, znajdu-
jącą się w b. trud-
nych warunkach ma-
terjalnych, gdyż sama
jest chora i nie ma
pracy, dzieci są bez
ubrania i obuwia.
Sprawdzone przez
T-wo Św. Wincente-
go a Paulo. Łask. o-
tiary Ponarska 49 m.
2 lub w Adm. „Dz.
WiL*,
BIEDNA WDOWA.

bez żadnych środków
do życia, ma dwoje
chorych dzieci, prosi
o wsparcie. Wszelkie
ofiary przyjmuje Ad.

skiego Mostowa 1,

ЗИНННИНОЛЫНЫННИНННИЙ wej prosi o laskawą CZYTAJCIE
terjalnų,| sena л.

Phociażby w postaci| RÓZPOWSZECH-
ajej ma-| NIAJCIE”PRASĘ
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