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Rok KIX

HE W dniu 24-go grudnia w Wigilję Bożego Nar

Wilno, Piątek 20 Grudnia 1935 roku

ukaże się numer świąteczny naszego pisma znacznie powiększony.
Zwracamy uwagę W. P. na dział ogłoszeń w „DZIENNIKU WILEŃSKIM", polecając nasz numer
Numer ten będzie szeroko ko'portowany i drukowany w dużej ilości egzemplarzy.

Nr. 350

odzenia
świąteczny jako szczególnie nadający się do reklamy.

Należy wykorzystać okazję zareklamowania się w numerze
świątecznym najstarszegoi bardzo poczytnego pisma w Wilnie. Ogłoszenia do numeru świątecznego przyjmuje administracja „DZIENNIKA W.LEŃSKIEGO"

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

Propozycje paryskie pogrzebane ostatecznie
Hoare przed izbą Gmin

 

jKonsystorz publiczny
ji tajny w Watykanie.

CITTA DEL VATICANO. (Pat).
| Wczoraj rano w centralnej pawie
j Bazyliki Watykańskiej odbył się kon
jsystorz publiczny. Po ceremonji
wręczenia przez Papieża mowym
kardynałom kapeluszy  kardynal-
skich. Papież odbył tajny konsy-
storz w Watykanie, gdzie wręczył

„tytuły kardynalskie oraz piersienie
| nominatom.
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Rezolucje Rady Ligi Narodów
GENEWA. (Pat). Wczorajsze po- Ponieważ nikt w sprawie rezolucyj

siedzenie Rady Ligi Nar. ograniczyło głosu mie zabrał, przewdniczący
się do przyjęcia następujących rezo- uznał je za przyjęte, poczem zam-
lucyj: ( knął sesję Rady Ligi Nar. ‚

2) Wobec przygotowawczego cha-. Posiedzenie Komitetu 18-tu ogra-
Francji i W. Brytanji za powiadomie | niczyło się do oświadczenia prze-
nie jey-o sugestjach przedstawionych | wodnicżącegop:Vasconżellosa, któ-
obu stronom w celu pojednania; ry stwierdził, że obecne położenie

) Wobec przygotowawczego cha- |jest takie same, jakie istniało w cza-
rakteru tych sugestyj, Iktóry pod-isie ostatniego posiedzenia Komitetu.
kreślony został przez oba rządy Ra- Sankcje, dotychcząs uchwalone, bę-
da Ligi nie uważa, aby należało się dą w dalszym ciągu stosowane w ca-
co do nich już obecnie wypowiadać; łej rozciągiości,

3) Rada Ligi poleca Komitetowi W Genewie sądzą, że sprawa za-
13-tu zbadanie, stosując się do du- ostrzenia sankcyj narazie nie jest
cha paktu Ligi Narodów, całokształ- aktualna.
tu położenia. i

Reforma Ligi Narodów
PARYŻ. (Pat). Projekty reformy otwartego przyznania się do niepo-

Ligi Narodów budzą dużą nieufność wodzenia Ligi Narodów. Doświad-
w niektórych kołach politycznych czenie bowiem — podkreśla . publi-
Paryża „czemu daje wyraz m. in pu- |cysta — wykazało, iż pakt ma taką
blicysta Verdier w „Le Petit Bleu", wartość, jaką chce się jemu przypi-
który twierdzi, że należy odnosić !'sać. Dlatego w obecnej tragikomedji
się z dużą nieufnością do wszelkich sam pakt nietyle odgrywa rolę, ile
manewrów, zmierzających rzekomo przedewszystkiem narody, które się
do reformy paktu Ligi Narodów, a w
rzeczywistości do zniesienia sku-|
teczności paktu, bez równoczesnego|

 

wiedzieć o każdym pakcie.

 

 

jnim posługują. To samo można po-|

LONDYN. (Pat). Podczas wczo-
rajszej debaty w lzbie Gmin sir Sa-
muel Hoare wygłosił 45 minutowe
przemówienie. Mowa Hoare stano-
wiła całkowite poparcie, zajętego
przezeń stanowiska i propozycyj pa-
ryskich. Hoare oświadczył, że w
|ciągu ostatnich kilku miesięcy jego
urzędowania miał przed sobą dwa
zadania: 1) aby uchronić Europę
przed powszechn zamętem, 2)
aby uchronić . Brytanję przed
Wojną z Włochami, zwłaszcza 'moż-
liwość takiej wojny sam na sam mię-
dzy Włochami i W. Brytanją niepo-|
,koiła Hoare'a. Przed dwoma tygod-į
|niami nastąpił w położeniu żatargu|
włosko-abisyńskiego punkt zwrotny,|
skutkiem mającego nastąpić: rozsze-
rzenia zakazu ' na.
Wiochy ozmajmiły,Że zakaźż wywozu
nafty traktować będą jako sankcje
militarne.
Odmowa.udziału w tych sank-

cjach wielkiego mocarstwa (czytaj ,
Francja) mogłaby doprowadzić do
|całkowitego załamania się Ligi,
„Odroczenie zakazu wywozu natty
"nie bylo możliwe bez równoczecne-'
$0 wykazania, że rokowania pokojo-
we istotnie się zaczęły.

Propozycje paryskie stanowiły
minimalną podstawę, na jakiej rząd |
francuski wyraził gotowość do pra-|
cy. Zdaniem Hoare pokój w drodze
rokowań da się uzyskać wyłącznie
na podstawie obecnych propozycyj i
według niego. taki właśnie: pokój
ostatecznie zostanie zawarty. Zda-
niem Hoare, obecnie rozpocznie się

‹
!

  

Niepokój w Mongolji 
Krwawa,„walka nad Takazze
ASMARA. (Pat). Specjalny ko- rzeką Takazze, jak widać 'z kkomiini-

respondent PAT. donosi: Walki, katu włoskiego zapanował spokój.
które toczyły się od 2 dni nad rzeką | Samoloty włoskie dokonywały wy-
Takazze zostały zakończone odpar- | wiadów, bombardując oddziały przė-
ciem abisyńczyków. Bitwa nadrze- |ciwnika w dolinie rzeki Takazze. :
ką Takazze byla najkrwawszą od Panuję przekonanie, że dalszy
czasu rozpoczęcia wojny. rozwój operacyj wojsk  abisyńskich
WARSZAWA (Pat). Po walkach nad |na froncie północnym jest mieunik-

) i niony.
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Kup sobien mas na dogodnych HENNEBERG
waraniach rewelacyjcy odbiornik

jibwośówy made! (0301.
o dalekim zasięgu i doskonałej

selektywności.

Philips 44. A.
„OGNIw 0”

i WILNO, Ś-to Jańska 9. Tel, 16-06

Bacia

WARSZAWA.
Do nabycia w pierwszorzędnych

magazynach.

Cukierki, pierniki, ozdoby choinkowe "
oraz Strucie z rozmaitemi masami

5.Rucd 

"bylo do Bulun Dersun

ROSJANIN -BIALOGWARDZĮSTA

MOSKWA. (Pat). Agencja Tass
donosi, że dnia 18 bm. w pobliżu
mongolskiego posterunku graniczne-
go Bulun Dersun, na południe od je-'
ziora Buir-Nor ukazał się samochód|
ciężarowy z 20 żołnierzami japoń-:
skimi. Mongolska straż graniczna|
dała im znać zapomocą sygnałów,
że znajdują się na terytorjum mon-
golskiem, poczem samochód powró-
cił do Mandżu-Kuo. Nazajutrz przy-

10 samocho-

AMNESTJA W SENACIE.
WARSZAWA. (Pat). Komisja

prawnicza Senatu odrzuciła wnio-
sek senatora Róga, dotyczący roz-
szerzenia ustawy amnestyjnej na
więźniów politycznych. Odrzucono”
również inne poprawki, poczem ko-
misja przyjęła projekt ustawy.

NOWY WOJEWODA
NOWOGRÓDZKI

Ilio asas Pad Dnia >b.'
m .Pan Prezydent ypospolitej
mianował ppłk. dypl. Adama Ludwi-
ka Sokołowskiego wojewodą mowo-
gródzkim.

lecają cukiernię

mickiego|
TROCKA i — MICKIEWICZA 1.

CENYNISKIE.

 

naftę.-

SKIEGO.

Ik

podkreślił, że tylko W. Brytanja
przedsięwzięła zarządzenia  woj-
skowe. Inni członkowie Ligi Naro-
dów zupełnie przygotowań tego ro-
dzaju nie dokonali. Bez tego czyn-
nego współdziałania niema  zbioro-
wej akcji, niema Ligi Narodów. *

Hoare podkreślił na zakończenie,!
że bynajmniej nie przemawia, |
szerzyć panikę lub aby sprawić
wrażenie, że W. Brytanja ulękła się,
Włoch, ale jego zdaniem jeśli trwać;
na obecnej drodze, to albo Liga się,
załamie, albo osiągnięty pokój bę-|
dzie nieodpowiedni.

„Gdy zdałem sobie sprawę z te-
g0, że znaczna część opinji w kraju|
jest stanowczo przeciwna drodze,
którą obrałem, to postanowiłem ш-)

stąpić”. —- оу —

1zba przyjęla spowiedź b. mini-:
stra z oznakami największej sym-
patji, urządzając sir Hoare długo-,
trwałą owację.

W. wygloszonem następnie prze-
mówieniu premjera Baldwina rewe-
lacją było oświadczenie, że o propo-
„zycjach paryskich dowiedział się do-
piero z listu, jaki otrzymał dn. 9 bm.
od Hoare'a. Przedtem propozycje te
gabinetowi brytyjskiemu nie były
znane,

Nie należy ministrów obarczać
zbyt wielką odpowiedzialnością, o-
świadczył Baldwin, zaznaczając, że
całkowicie poczuwa się do. winy.
Dziś propozycje paryskie są pogrze-
bane. Nie były one słuszne ani
sprawiedliwe.

NA CZELE ODDZIAŁU JAPOŃ-

dów z 200 żołnierzami japońskimi z
dwoma oficerami oraz 5 karabinami
maszynowemi. Wedle doniesień
agencji sowieckiej, oficerom  japoń-
skim towarzyszył  Rosjanin-biało-
gwardzista. Oddział japoński oto-
czył posterunek, otwierając ogień z
karabinów maszynowych. Ze strony
mongolskiej padło wielu zabitych,
Władze mongolskie przystąpiły do
zbadania ataku japońskiego.

UEI AISIS LO

USTĄPIENIE HERRIOTA.
PARYŻ. (Pat). W kołach przyja-

ciół politycznych Herriota są czy-
nione usiłowania skłonienia go do
zmiany decyzji w sprawie ustąpienia
ze stanowiska prezesa radykałów
socjalnych.

Według agencji Havasa Herriot
nię zamierza zmieniać swego posta-

!

| sko,

"wybory. Dzienniki

 

Odpowiedź  Abisynji
ADDIS ABEBA. (Pat). MW. ofi-

cjalnej odpowiedzi wręczonej po-
siom irancuskiemu i brytyjskiemu,
rząd abisyński stwierdza, iż projek-
ty paryskie są gorsze od mandatu.
Fropozycje te, zdaniem rządu  abi-
syūskiego, są nie do przyjęcia.

ECHA DYMISJI HOARE'A

LONDYN. (Pat). Dymisja ministra
Horae uznana jest prawie przez ca-
ią prasę angielską jako krok jedy-
nie siuszny. Jedynie „Daily Express“
i protaszystowsko usposobiona „La-
ily Mail“ zajmują odmienne eianowi-

Nietyiko „Times“ i „Morning
Post“, ale nawet tak blisko Horae'a
stojący „Daily Teiegraph'* stwier-
dza, że pozostawienie -Hoarea na
stanowisku utrudniioby rządowi na-
wrót do polityki, odpowiadającej ol-
brzymiej większości społeczeństwa,
dzięki której rząd narodowy wygrał

opozycyjne na-
zywają Hoare'a wprost „koziem o-
fiarnym' i atakują premjera Baldwi-
na jako niemniej odpowiedzialnego.

LONDYN. (Fat). Jako następców
ministra Hoare najwięcej wymienia-
ni są Austin Chamberlain, min.
Eden i Lord НаШах. Najwięcej
szans ma koncepcja powrotu do Fo-
reign Oliiice Austina Chamberlain'a.

WRAŻENIE W GENEWIE.
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa

donosi z Genewy, że ustąpienie Ho-
area wywołało w kołach dypioma-
tycznych wielkie wrażenie,

SPRAWA SANKCYJ
W. GABINECIE BRYTYJSKIM.
LONDYN. (Pat). Wobec opozycji

przeciwko projektom paryskim,
Sprawa sankcyj powraca znowu na
porządek dzienny. Jeżeli w tej spra-
wie gabinet brytyjski zajmie stano-
wisko bardziej nieugięte, zdaniem
Havasa, należy się liczyć z tem, że
rząd brytyjski będzie nalegał, by
wszelkie zarządzenia w tej dziedzi-
nie oraz ewentualna odpowiedzial-
ność za nie miały charakter zbio-
rowy.

 

CZYTAJCIE TYGODNIK
„WIELKA POLSKA"

Nr. 50.

Narodowy or$an walki
cena 10 groszy

Do nabycia w kioskach.
U WAGAI p.p. Prenumeratorów prosi-
my o zmianach adresów  powiadamiać
Sekretarjat Stronnictwa Narodowego Mo-
stowa 1, gdzie również prosimy wnosić re-
klamacje oraz zamawiać prenumeratę

„Wielkiej Polski”,  nowienia.
 WRRORNAKWĄCANZEAZZ ALL u ZA T

 

WĘDLINY wiejskie, różne SERY,
tury, soli, powidła, KONSERWY z mięsa, ryb

MASŁO, MIÓD, grzyby, konii-
i jarzyn. Łososie

wędzone, kawior, OWOCE POŁUDNIOWE, pierniki, czekolada i
świeże bakalje. WINA gronowe i owocowe. KONJAKI, RUMY

i LIKIERY W NAJPRZEDNIEJSZYCH gatunkach.
DLA ZNAWCÓW I SMAKOSZY

ŚWIEŻA I AROMATYCZNA
CODZIEŃ

Kawa
Z WŁASNEJ NOWOCZESNEJ PALARNL Polecą na święta

D,H. A. JANUSZEWICZ
ZAMKOWA 20-a, tel.

 

Ceny
8-72. niskie

   



АчФ Ка @ katolicyzm
W listopadowym numerze znako-

mitego pisma „La Vie Intellectualle"
(t. 39, zeszyt 1) ukazał się artykuł
O. Lelonga, oddający wiernie treść
rozmów autora z anglikańskim księ-
dzem na temat powrotu kościołów
angielskich do jedności z Rzymiem.

Wiądomo, że anglikanizm prze-
chodzi kryzys niebywały. Część du-
chowieństwa zarażona iz-
mem odrzuca natchnienie w' Starym
Testamencie, przesuwa dowolnie da-
ty listów apostolskich i t. p.; inni
posuwają się tak daleko, że zaprze-
czają tajemnicy Trójcy Świętej i co
za tem idzie: Wcielenia, Sakramen-
tów świętych — pozostając w łonie
kościoła anglikańskiego! Są wreszcie
i tacy duchowni, którzy nie uznają
Boga osobowego, tak iż właściwiej'

Ślenych dogmatów wiary, araczej
lekceważenie ich nawet przez bisku-
pów anglikańskich stanowi dla sub-
telniejszych dusz «ciężkie brzemię.
Wspomniany ksiądz anglikański о-
powiada, jak przed przyjęciem świę-
ceń udał się do swego biskupa z
oświadczeniem, że nie może złożyć
przysięgi ma: 39 arbykułów wiary.
Otrzymał na to taką odpowiedź:
„Mój drogi przyjacielu, to dawniej
przysięga obejjmowała wszystkie ar-
tykuły wiary szczegółowo. Obecnie
trzymamy się całości, przysięgamy
na te, które uważamy za dopuszczal
ne, a co do innych... no to nadajemy
im znaczenie możliwe do przyjęcia.
Bierz więc te 8 pierwszych artyku-
łów, przeciw którym nie masz za-
strzeżeń, g. resztę interpretuj ma

byłoby może nazwać ich ateuszami | swój sposób”...
niż chrześcijanami. Nic dziwnego, że w takich wa-

Jednocześnie jednak. budzi się w |runkach rozwija się kierunek zbliże-
świecie
żywej, głębokiej wiary,
nieprzemijającym autorytecie jedy-|glikańskiego.
nie prawdziwego Kościoła Bożego,|High
Stąd liczne nawrócenia indywidual-| Anglikaūskiego
ne często pośród majwyj
jednostek (Chesterton, prof. Whitta-
ker, Arnold Lunn, ks. Orchard, ks.
Vernon Johnson i t: d.). Brak okre-

OSZCZĘDZA,TEN, KTO KUPUJE
W SKŁADZIE APTECZNYM,

perfum. i kosmetycznym

WI. NARBUTA
WILNO, $-TO JAŃSKA 11, tel. 4-72.
Wielki wybór artykułów świątecznych. Ceny
aiskie. Kupujący odałotego otrzymuje bon.

„Nowości wydawnicze.
G. Ferrero „Wielkość 1 Rzy-

mu“ t. L. „Podbój” str. 378, t, II „Jul-
jusz Cezarstr. 398 z licznemi ilustra-
cjami, „Wydawnictwo Polskie'* R.
: Wegnera w Poznaniu.

. Znane i zasłużone „Wydawnictwo
Polskie" R. Wegnera w Poznaniu
wzbogaciło ostatnio naukę polską
cenną pozycją, drukując monumen-|
talne dzieło -Einglielmo  Ferrery
„Wielkość i upadek Rzymu”. W

 

 

anglikańskim tęsknota do |nia do Kościoła Katolickiego- wśród
opartej na |najlepszej części duchowieństwa an-

(„Wysoki Kościół —
Church''), Ten odłam Kościoła

uznaje spowiedź
bitniejszych|uszną, odprawia ofiarę mszy św., od-

mawia: różaniec, tu i ówdzie posłu-
guje się łaciną w służbie Bażej, Sze- -
reg księży, jak interlokutor O. Le-
longa, całkowicie przyjmuje rzym-
sko - katolickie wyznanie wiary,
wraz z nieomylnością Papieża, odma
wia brewjarz.. a przecież tylko jed-
nostki przechodzą do Kościoła. Dla-
czego? Oto nie chcą porzucić dusz
sobie powierzonych, pragną z niemi
razem wrócić do Owczarni Chrystu-
sowej. „Cierpią: przytem: niewysniow-
nie, tem bardziej, że. w: ich udręczo-
nych:duszach powstaje wątpliwość,
czy ćwiczenia ich-są ważne, czy Sa-
kaamenty, które sprawują: są napraw
dę Sakramentamiz mocą łaski, na-
danej Kościołowi i czy Ofiara, którą
Bogu „na ołtarzach ją jest
istotnie ustanowioną przez Chrystu-
sa Mszą św.

Jaki krzyż przechodzą ci wiernie
Bogu służący księża anglikańscy,
których sumienie zmusza do porzu-
cenia gromadki swoich parafjan,
bardzo. nieraz drogim ich sercu, aby
zrzucić ostatnie pęta, krępujące ich

grudniu r. b, wyszły dwa pierwsze
tomy: „Podbój” i „Jubjusz Cezar',w
r. 1936 mają się ukazać cztery dal-
328. ia,
-, „Praca, nagrodzona przez Akade-
uuję Francuską mie potrzebuje pole-
cenia. Miejmy nadzieję, -že „Wiel-
kość i Rzymu'- zainteresuje
nietylko polskich naukowców, ale i
szerokie masy publiczności. Zasłu-
guje na to ze względu na swe nie-
przeciętne walory.
Autor przedstawia pokrótce dzie-

je Rzymu dośmierci Sulli, następnie
w tomie I („Podbój”) omawia, wśród w i
jakich intryg i walk i pod wpływem W
jakich sił społecznych dojrzalo naj- W szeregu większych miast pol-
ważniejsze zdarzenie w historji Rzy- skich, nasze poczciwe „Wilno zaj-
mu: zdobycie Galji. Wtoma,I („Jul mieje jedno Zz czotowych - miejse co
jusz Cezar”) opowiada. Ferrero, jak do wysokich kosztów. prądu elek-
zdobyty.został kraj Cełtów przez le- trycznego dla eelów, broń Boże, nie
$gjony. Cezara, jakie O luksusowych, . lecz. dla oświetlenia,
skutki zdobycie'to wywołało w świe czyli elementarnych potrzeb użytecz
cie politycznym Rzymu i w społe- ności publicznej. W: podanym nie-
czeństwie italskiem,: jak doszło na- gdyś w dziennikach . wykazie. jakoś
stępnie do wojny . A jakie rażąco wyglądało nasze ubogie Wil-

я

zmiany losu, ok

w dążeniu do Prąwdy:
19 tempiszępięknie Y Vernon Johń- |
son w książce „One Lord, One
Faith”, która w przeciągu 6 lat ro-
zeszła się w' 28.000 egzemplarzy! |

' Zarówno książka ta,jak.i pismo
„La Vie Intellectuelie“ są dostępne
dia ikaždego bezplatniew Bibljotece
Wiedzy Religinej, ul. Zamkowa 8
(otwarta w środy i soboty od 4 do 7.
po poł.). W. 5. 

straszne ‚ егаг no na tym oświetlenieniowym od-
i świat rzymski do tragicznych ldów cinku, chociaż wskutęk kryzysu wy-
marcowych r. 44 przed. Chr. stępującego ną naszych  Kresach w

Plastycznie i barwnie, z nie- przeważającej formie w postaci ban-
zwykłą swądą i talentem przedstą- kruetw i ruiny handlu z przemysłem,
wia. Ei Ferrero zdobycie musiałoby zajmować jedno z ostat-
Gabi i następnie spełnienie przez nich miejsc w skali opłaty za ener-
Rzym, wielkiego . posłannictwa po- miast obecnie przodującego.
SPB między cywilizowanym 'rzecież koszt kilowatgodziny ener-
Wschodem а Ъ yóską Europą. gji wynosi dla samej elektrowni za-

Egake i ludzi zma świetnie, głęboko ledwie około 18 groszy, zaś biednego
ci arakteryzuje, zestawia bardzo konsumenta niewiadomo według ja-
śmiele, współcześnie. Nie cofa się kiej kalkulacji obarcza się, aż pra-
przed nazwaniem- Cezara „wielkim wie pięciokrotną kwotą '85 groszy.
agitatorem i wielkim niszczycielem” Podobnież- niezrózumiałem wprost
gdzie:indziej znów „niepórównanym jest aż dotychczas stałe pobieranie
eportunistą, Cyceronowi bez żena- niezmiennej opłaty za wynajęcie i
dy przypisuje manię wielkości, Kras- zużycie samego.. licznika,-- wówczas
susa określa jako „pierwszą ofiarę gdy. każdyz konsumentów  energji
megalomanji epoki”, lub też Kurjo- złożył w swoim czasie. w tym celu
na nazywa  „genjalnym szelmą". 8 złotową. kaucję — więc tą opłatą
Książkę czytą się jak niezwykle in- ustawiczną stwarza się: niezrozu-
teresującą powieść,. napis: o jed- miałe świadczenia na rzecz licznika
nym z najciekawszych. iabardiej w reżultacie przekraczające już sa-
Pouczających okresów historji przez mą wartość takowego.
nieporównanego. literata, ście i . Zmamiennem jest również posu-psychologa. Do: piękna. dzieła: przy- nięcie przedostatniego posiedzenia
czynia. się. artystyczny: ze jskiej, któ i
włoskiego Leopolda Stalia i bardzo i
liczne, doborowe ilustracje,
Wydanie „Wielkości i upadku

Rzymu'* Ferrery į strony wy-

EMOИЛОНАУНИИЕ

pawnictwa próbą, jakie iemia-
ła powodzenie książka tania o.pierw
szorzędnychwalorach.

Bolesław  Chwašciūski
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GŁOSY CZYTELNIKÓW

A jednak Wilno ma dobry teatr
Mecz teatralny Pohulanka contra Teatr Letni w Warszawie

Od dawien dawna przyzwyczai-
ltśmy się uważać, że na wszelkiego
rodzaju sztukę posiada monopol sto-
lica. Że najlepszych pisarzy, mala-
rzy, grafików, poetów, aktorów, a
przedewszystkiem najlepszy teatr
ma Warszawa. Czy tak jest napraw-
dę? Otóż naprawdę tak nie jest —
chociaż być powinno. Narazie ogra-
niczyimy się do teatru.

ena warszawska zażywa chwa-
ły oddawna. Jest to słuszne, ponie-
waż dawna, przedwojenna  Warsza-
wa kochała teatr i ceniła jego po-
ziom. Powojenna zaś ściągnęła
wszystkie najlepsze siły, czem znacz
nie osłabiła niektóre sceny prowin-
cjonalne, jak np. krakowską i lwow-
ską. Pozatem, mimo wielkich trud-
ności teatry stołeczne zawsze trzy-
mały i trzymają poziom.

Stolicę stąć na to, by miała dobry
teatr i dobrych aktorów — słusznie
—ale czy to jest powód, by na:sce-
ny „prowincjonalne' patrzeć z wy-
sokości Syreniego Grodu, jak na u-
bogie krewne?

Czydla tego — żejak na „pro-
wincji' wypłynie jakiś „talent', to
go Warszawa zaraz porwie — nale-
japo teatry-pozastołecz-
ne

To wielki błąd. Teatr nie opiera
się na jednostce, ale na zespole, nie
na wyjąłkach, ale na:całości. A prze
dewszystkiem na poziomie kultura|-
nym, umiłowaniu pracy, wspólnym
wysiłku: i rzetelnym stosunku do
sztuki To stwarza atmosterę dobre-
g0 teatru, 3 :
«Ostatnio mieliśmy. przykład: jed-

na i ta sama sziuka. osiągnęła sukces
w Wilnie, a w Warszawie „położyła
się na łopatki”, I to nie na jakiejś
drugorzędnej scenie, ale w Teatrze
Letnim, dochodowej scenie Towa-
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Sprawa. obniżenia opłat za energję
elektryczną została miłościwie od:
roczoną „ad calendas

kj

do 1 kwielnia 1936 r. I naturalnie
ten znany sławetny figlarz prima-|
aprilisowy zechce przesuwać termi-
ny až „do. nieskończoności wediug
swego kłamliwego narowu. Chyba w
chwili rozbudowy miasta, upiększa-
nia go trawnikami i skwerami, ure-

gulowania chodników, brzegów Wi-
ki irynków miejskich nie chciałby
£arząd miejski cotnąć mieszkańców
wielkiego miasta. Wilna do archaicz-
nego oświetlania ich mieszkań za-
czynającod sławetnej „łuczywy” a
kończąc na świecy lub wilczymoku
nałtowym. Najwyższy już czas zre-

rzystwa Krzewienia Kultury Teatral
nej w* Polsce. 3

Dłaczego? Dlatego, że wilefiski“
zespół potrafił stworzyć tę atmosfe-
rę, której brak w teatrach warszaw-
skich (poza Jaraczem). Nie jest to
żadna wina Т. K. KT. bo tak było
zawsze — ale to się mści.
Sowiecka sztuka „Cudowny Stop”

—ją bierzemy, jako ten przykład —
nie jest arcydziełem, imimo pierwszej
nagrody, jaką otrzymał autor. Jest.
naiwna, tendencyjna: i trudno na-
zwać ją „sztuką”, niemniej jednak
posiada wielkie walory, „bo tchnie
świeżością, optymizmem i entuzjaz-
mem mł i.

Widziałem „Cudowny Stop“ w
Letnim i na Pohulance. Nieprzesadzę
jeśli powiem, że były: to dwie różne
sztuki. Dzień i noe. Oczom własnym
nie cheiało się wierzyć, żeby mogła
być taka różnica w wykonaniu jed-
nego utworui to pomimo, że teatr
warszawski dał piękną oprawę, de-
koracyjną i specjalną. wstawkę mu-
zyczną, zresztą b. ładną.

Sekret dysproporcji polega na
tem, że „Cudowny Stop”jest utwo-
rem specjalnym, do wykonania: któ-
rego nie*wystarczyła. rutyna: aktor-
ska i reżyserska. „Stop', to typowa
sztuka: zespołowa,. wymagająca bry-
gady artystów „udarników.

Reżyser Czengery znalazł: wła-
"ściwe podejście i właściwy chwyt —
niemniej jednak tnzy czwarte zasłu-
gi należy się całemu zespołowi, któ- '
ry z entuzjazmem i zapałem (godnym
lepszego utworu). odegrał -„Cudowny
Stop*. Ale: dla prawdziwego: akto-
ra - artysty ważne-jest'nie to; co się
gra, ale to, jak się gra. `

Widząc „Stop'' na. Pohulance by-
iem. ocz „—;po” zobaczeniu
tej sztuki w Warszawie — nabrałem
szacunku dia' jej wileńskich wyłko-
nawiców. Przedewszystkiem dia tych
którzy tu zachwycali, a których role

tam prawie znikły z. bladości.-
A więc w pierwszym rzędzie

Mrożewski. Cały komizm 'indywi-
dualny i sytuacyjny Dwak: prysł w
teatrze Letnim, jak bańka mydlana.
Dejunawicz okazał. się nie dozastą-
pienia. Urocza Irina ślicznej Lili Zie-
lińskiej, wyszła tam zimno, nieprzy-
jemnie i trochę... pornograficznie
(golizna w drugim akcie).

Scena, w której nieśmiałego che-
mika uwodzi koleżanka, a on stara-
jąc się mówić o gwiazdach, wpada
na pomysł rozwiązania zagadnienia
stopu — najlepsza scena w sztuce—
nie wyszła, bo to „uwodzenie* było
zbyt erotyczne i wnosiło zgrzyt.
Wieczorkowska była stanowczo i
potężniejsza i subtelniejsza.

Reasumując: :' spektakl: wileński
był pełen wdzięku, - młodości, entu-
zjazmu i subtelności. . (mimo niewy-
brednych kawałów ze spodniami), a
w teatrze warszawskim było nudno
i smutno. Omawiam to szczegółowo,
choć. sama: sprawa tej, czy innej sztu
kinie -znaczy nie. Chodzi 0 zasadę:
więcej uwagi i szacunku dla teatrów
pozawarszawskich.

Sądze, že nie byłoby źle, gdyby
beatr wileński zawitał z „Cudownym
Stopem' do, stolicy i zagościł, na-
przykład u Jaracza. Zobaczonoby że
rogatki warszawskie nie są granica-
mi świata, i kto wie, czy toby nie
-oczyściło « cuchnącej atmostery. sto-
łecznego.świata aktorskiego. „ T. Ch.
WORCESTERBRL 6 STZE

-Pódarki gwiazdkowe, gdy są wykonane
„własnoręcznie, tem większy posiadają. urok.
Można to powiędzieć również : o. . ciastach
wypiekanych w domu, gdyż dobrze udane i
smagzne mogą się. przyczynić ^40 ' podnie-

„sienia. nastroju.świątęcznego. .Doświadczo-
ne panie domu używają w tym celu Dr.
"Qetkera proszku do. pieczenia* „Backin'”,
gdyż mają wtedy: pewność, że: wszystko się
uda i wiedzą, że ciastka i ciasteczka pie-
azone według recepty Oetkera niedrogo
kosztują, 'a 'świętnie smakują 'i dobrze słu-

żą;zdrowiu.
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" wstrzymuje się akcja egzekucyjna w

|

dukować ceny prądu do mniej wię-
cej zbliżonych cen samej wytwór-
czości, Niech masze szare Wilno tak
wybitnie nie razi swą niepomierną
drożyzną prądu elektrycznego w: ze-
stawieniu z innemi miastami Rze-
czypospolitej, i to mając na uwadze,
iż dotychczasowy stan rzeczy w tej
dziedzinie jest w rażącej sprzeczno-
ści z dekretem Rady Ministrów
zmierzającym do odprężenia: miażr
dżącego tłoku: kryzysówego. Niech-
że.choć to skromne ustępstwo bę-
dzie pierwszym krokiem na drodze
ułżenia: świątu pracy. wskutek ob-
niżki uposażeń. obywateli, ale nie-
zwłocznie, mie czekając 1 kwietnia.

Właściciel domu i emeryt Wilen-
skiej Okręgowej Izby: Kontroli Pań-
stwowiej, Artur Kojałłowicz.
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- 90 Superheterodyny

M
U
M
U
M
A
K
N
M

- JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
_..Pochmurno i mglisto zdrobnemi opa-

dami. ” T :
© Temperatura w pobliżu zera. :

Słabe wiatry południowo-wschodnie.
o. DYZURY APTEK, |

"Def w mocy dysurują następujące
apie! .. I EYE '

„Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; Wy-
sockiego — Wielka 3; Augustowskiej —
Kijowska 2; Frumkina— Niemiecka 23. 2

ZMIASTA.
— Wstrzymanie egzekucji naj.

święta. Dyrektor Wilenskiej Izby
skarbowej wydał wszystkim. urzę-'
dom skarbówym zarządzeńie na mo-
cy którego na okres świąteczny

Wilnie i na terenie całego okręgu

Izby skarbowej. ---- PA.
ymanie. egzekucji nastąpi

od dnia 24 do dnia 27:bm. (h):
| — Urzędowanie wurzędach, ka-

Na mocy zarządzeniaw. dniu 24 bm.

jako w dzień Wigilii: urzędy -pań-

stwowe, samorządowe, baniki, kasy|
skarboweitp. czynne będą do' g0-
dziny 12 w południe. Urzędy poczto-
we i agencje na terenie Wilna i рго-
wincji czynne będą do godz. 17, zaś,
dnia 25 bm. tj. w pierwszy. dzień
świąt Bożego Narodzenia będą wo-
góle nieczynne. '

Dnia 26 bm. poczta będzie czyn-
na do południa. (h)

handel: : Najwięcej: sklepów

`° «Kabel napowietrzny, biorąc po-
ozążek. u zbiegu ulic Kałwaryjskiej i
Chełmiskiej. prowadzi: :przeż-przed-
„mieścię. Jerozolimkę, skąd -przepro-
wądzony. przez. rzekę Wilję, „przeci-
na Wołokumpję, zdążając do Ko-
lonji Magistrackiej. Jak wiadomo
kable o wysokim napięciu przepro-
wadzały się - dotychczas pod zie-

mią, (e)
HANDEL I PRZEMYSŁ.

" — Słaby ruch przedświąteczny
w handiau;. Ze sier kupieckich dono-
szą nam, iż tegoroczny sezon przed-
świąteczny jest jednym z. najsłab-
szychsezonów za ostatnie 5 lat. .

_ W. sklepach galanteryjnych per-
fumeryjnych, kolonjalnych .są_.po-
prostu pustki, W sklepach spożyw-
-czyeh również kontynuuje się słaby

odwie-
dzają.żebracy, którychilość znacz-
nie wzrosła, mimo stosowanych- re-
presji przez władze administracyj-
ne. (h) ; В

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
 — Roraty Chrześc. Związku Zaw.
Dozorców Domowych w Wilnie.
W. niedzielę, dnia 22 grudnia rb. o
godz. 7-ej rano w. kościele św. Jana
odbędą się roraty dozorców  domo-
wych m. Wilna, oraz 23 grudnia tam-
że o godz. 7 min. 30 zostanie odpra-
wiona żałobna msza św. oraz egze- Wzrost dorożek konnych.

Wydział Przemysłowy Zarządu mia-
sta zarejestowałw bm. 32 nowe po-
jazdy, w tem 6 wozów ciężarowych.
Ilość dorożek samochodowych w
Wilnie ulega stopniowemu zmmiej-
szeniu się, wzrasta natomiast : ilość
dorożek konnych. (h) | "AŻ
'—Poznajcię Wilno. Kolejna wy-

cieczka pod hasłem „Wilnianie, po-
zmajcie Wilno“ uda się wnajbliższą
niedzielę, 22 bm., do schroniska nar-
ciarskiego na Antokolu (w rowach
Sapieżyńskich). Zbiórka — jak zwy-
kle — o godz. 11.45 w ogrodzie
przed Katedrą. Opłata za udział w
wycieczce wynosi gr. 20.

» SPRAWY MIEJSKIE.
— Imspekcja gospodarki zarządu

miasta. Z dniem wczorajszym rozpo-
częła się lustracja gospodarki zarzą-
du m, Wilna przez: jalną komisję
przybyłą z Warszawy. Lustracja
potrwadodn. 23 bm., przyczem zlii-
strowane zostaną wszystkie wydzia-
łyoraz przedsiębiorstwa "miejskie. -
so "linja *W

wysokiego napięcia. - ctrownia
Miejska uruchamia * w tych dniach
pierwszą w Wilnie linję napowietrz-
ną o napięciu 6.000 volt.

kwje za zmarłych dozorców.
: : : "* RÓŻNE.
— Ze zjednoczenia Kolejowców

Polskich. Uchwałą Zarządu Okręgo-
wego Z.K.P. w Wilnie z dnia 17.XIL.
r. b. na mocy $ 10 Statutu zostali
wykluczeńi z organizacjiza szikodli-
wą działainość dla: Związku: st. kan-
celista-stacji Wilno Leon Boguckii
asęsor  miagązypu zasobów. Ignacy
Herbaczewski. S oi

„— . Podziękowanie. Konferencja
KXXIV-ta Pań Miłosierdzia Św. Win-
centego 4 Paulo składa majserdecz-
niejsze Bóg zapłać p. Aleksandrowi-
czowej (ciotka Albinowa), towarzy-
stwu śpiewaczemu choru „Echo“ na
czele z p. Prezesem i p. prof. Kali-
nowskim, oraz orkiestrze sytmłonicz-
nej zw: Pracowników Miejskich za
bezinteresowne wzięcie udziału w
koncercie „w sali Śniadeckich na
rzecz najbiedniejszych parafji Ostro-
bramiskiej. | - 3 '

i —-Zaczadzenie i-nagly zgon: W -miesz-
kaniu wlasnem przy ul. Wielkiej 25 silnie
zacządział Kacelenbogen, którego wezwane
pogotowie ratunkowe odwiozło do szpitala
žydowskiego: | п)
W dniu wczorajszym zmarła nagle w

zagadkowych okolicznościach H. Orłowska
(Ostrobramska 3) z zawodu służąca. (h)



CHARAKTERYSTYCZNE
OBAWY

Rządowy projekt ustawy o amnestji
nie spotkał -się na terenie sejmu z
większemi trudnościami,.,

Kilka głosów wypowiadających się
za rozszerzeniem amnestji na emigran-
tów politycznych i za zniesieniem о-
bozu izolacyjnego w Berezie, nie prze-
konało olbrzymiej większości posłów
sanacyjnych, którzy przed podobnemi
zmianami żywią wyraźną obawę. Ar-
gumentacja . min. .Michałowskiego
zwyciężyła i ustawie amnestyjnej nie
madano tego charakteru, jakiego się

po niej spodziewa wiele kół naszego
społeczeństwa.

O ile w sejmie projekt ustawy spo-
tkał się z przychylnem przyjęciem, to
na terenie senatu, mianowicie na po-
siedzeniu jego komisji prawniczej,
sprawa przybrała zupełnie inny obrót,
Tu nastąpiło ostre starcie pomiędzy o-
brońcami projektu rządowego, a zwo-
lennikami zmian, zmierzających do
amnestjowania emigrantów. politycz-
nych i zniesienia Berezy,

Referent i gorliwy obrońca projek-
tu rządowego, prof. Makowski, podo-
bnie jak i wezwany mu do pomocy
min. Michałowski napróżno przedkła-
dali senatorom, że rząd jaknajkatego-
ryczńiej sprzeciwia się wszelkim
zmianom w jego brzmieniu. Więk-
szość komisji, wraz z przewodniczą-
cym prof. Wróblewskim, wyraźnie
przychyliła się na rzecz jego rozsze-
rzenia, Do głosowania wprawdzie nie
doszło, gdyż przeciwnicy poprawki w
sprawie b. więźniów brzeskich, wi-
dząc, iż są wmniejszości, opuścili sa-
lę i zdekompletowali posiedzenie, po-
mimo to jednak, projekt rządowy .do-
znał wyraźnej porażki,

Rzecz prosta, że sprawy: -tej'_nie
można uważać za załatwioną, Są prze.
eież w zanądrzu jeszcze różne argu-
menty dla opornych, którym w ku-
luarach można wiele „wyjaśnić”, Nie-
mniej jednak stanowisko większości
senatorów -na posiedzeniu kom/sji
prawniczej wykażało, że nie obce jest
im zrozumienie konieczności zmian w
państwie, wywołanych. jego trudnem
položeniem į mowem ustosunkowa-
niem się:sił politycznych w kraju.-

„ Dyskusja. nad'rządowym projektem
o amnestji jest dla chwili obecnej bar-
dzo« charakterystyczna. Niechęć do
rozciągnięcia jej na b. więżniów brze-
skich przebywających obecnie zagra-
nicą „oraz do równoczesnego załatwie-
nia sprawy Berezy nadaje całemu
przedsięwzięciu bardzo znamienne
piętno. Argumenty, jakich się używa
w walce ze zwolennikami rozszerze-
niia projektu rządowego, w świetle do-
tychczasowej. praktyki amnestyjnej
szeregu. państw, nie wytrzymują kry-
tyki. . Jasnem jest dla każdego, że
nie momenty zasadnicze, ale przede-
wszystkiem względy polityczne, od-
grywają tu rolę decydującą, Część pra-
sysanacyjnej zresztą zdradziła już
tę, tajemnicę,

Czy ta obawa przed:„politycznemi
mastępstwami rozszerzenia. zasięguu-

stawy. amnestyjnej odpowiada swojem
masileniem i swojemi rozmiarami rze.
czywistemu niebezpieczeństwu,. pozo-
stawiamy do oceny tych, którzy ją ży-

wią. Dlanas jest to sprawa drugorzęd-
nego znaczenia, wierzymy.bowiem, że

takie, czy inne zarządzenia mechanicz-
me: natury, nie zmienią kierunku j nie
powstrzymają biegu żywych, moc-
nych prądów politycznych,które już w
Polsce zaczęły ryć głębokie koryta.

Dlatego Obóz: Narodowy, chociaż
spora liczba „przestępców  politycz-
nych” należy do jegoszeregów i cho-

ciaż: ze: względów: natury moralnej

sprzyja myśli szerokiej amnestji, dość

biernie zachowywał «ię wobec toczą-

cej się walki. Rozumieliśmy bowiem,

że z amnestją czy bez amnestji, wa'ka
o Polskę narodowątrwaćmusi nadal i

że trzeba nadał ponosić. ofiary na
rzecz jej zwycięstwa, ©"
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DR. BENESZ
Nazwisko nowego. Prezydenta Cze- .

chosłowacji jest ściśle związane z.
dziejami odbudowania państwa. Byt
najbliższym współpracownikiem prof.
Masaryka, który opuścił swój kraj, by
na terenie państw koalicji antynie-
mieckiej pracować na rzecz odbudo-
wania państwa czeskiego. Piszący te
słowa miał możność obserwowania
działalności d-ra Benesza w Anglji i
we Francji. Był wówczas nieznanym
szerszemu ogółowi młodym człowie.
kiem; w zetknięciu się z nim wszakże
widziało się odrazu, że jest to czło-
wiek o zdolnościach i talentach nieco-
dziennych,

Na szerszej widowni ukazał się w
ostatnich miesiącach wojny i podczas
konferencji pokojowej. -W listopadzie
roku 1918 przejeżdżałem przez Gene-
wę, w hotelu Beau Rivage, jeśli sie nie
mylę, spotkałem delegatów z Pragi
(wśród nich d-ra Kramarza) i przed-
stawicieli organizacji czeskiej z Pary-
ża (wśród nich d-ra Benesza), Było to
prawdopodobnie pierwsze takie spot-
kanie. Obdarzony mandatem i zaufa-
niem organizacyj i instytucyj krajo- :
wych, zjawił się dr. Benesz jako sz:f
delegacji czeskiej na konferencji poko-
jowej.

Przedstawiciele tworzących sią
państw Europy środkowo - wschodniej
mieli wiele interesów wspólnych, By-
ły jednak zagadnienia, które ich dzie”
liły, Między delegacją polską j czeską
wyłoniła się, niestety, sprawa Śląska
Cieszyńskiego. Historja kiedyś zajmie
się temi rzeczami; wypada jednak
stwierdzić, że dr. Benesz, broniąc cze-
skiego punktu widzenia w stosunku do
Śląska, miał zawsze na uwadze ko-
nieczność wytworzenia dobrych są-
siedzkich stosunków między przyszłe.
mi państwami — polskiem i czecho-
słowackiem,

Po konferencji stanął dr. Benesz na
czele polityki zewnętrznej Czechosło-

 

 

 

wacji, jako jej minister spraw zagra-
nicznych i wytrwał na tem stanow.sku
p lat piętnaście, aż do dnią wy-
oru na prezydenta Rzeczypospolitej.

Już sam fakt tak długiego piastowa-
nia tego urzędu dał mu możność roz-
winięcia bardzo energicznej i skutecz-
nej działalności. Nikt nie może zaprze-
czyć temu, że krajowi swemu potrafił
wywalczyć pozycję międzynarodową
bardzo dobrą, Prowadził politykę bar-
dzo konsekwentną, opierając się na
trwałych i dobrze przemyślanych pod-
stawach. Fundamentem jego polityki
była ścisła współpraca z Ligą Naro-
dów. Nie jesteśmy wielbicielami tej
instytucji, nie uważamy, by polityka
polska miała mieć do niej zbytnie za-
ufanie; musimy jednak stwierdzić, że
położenie Czechosłowacji jest inne i że
bodaj trudno było wytknąć sobie inną
linję postępowania. A zresztą lin'a ta
była zgodna ze. sposobem myślenia
d-ra Benesza. Wyrobił on sobie, jako
teoretyk, mocne podstawy ideologicz-
ne, jest przedstawicielem bardzo okre-
ślonego kierunku, lecz jest jednocze-
śnie bacznym obserwatorem życia spo-
łecznego i politycznego i w polityce
realistą, liczącym się z warunkami ma-
terjalnemi i moralnemi, w. których
działa.
.Z każdej z nim rozmowy wynosi się

wrażenie, że jest jednym z najlepszych
znawców stosunków międzynarodo-
wych, zwłaszcza europejskich. Na te-
renie Europy środkowo . wschodn'ej
jest inicjatorem Małej Ententy,
na zachodzie — w Genewie, w Pary-
żu, w Londynie — liczą się z jego zda-
niem i cenią jego doświadczenie ży-
ciowe i polityczne. Nie ulega też naj-
mniejszej wątpliwości, że wybór dr.
B nesza na prezydenta będzie przyję-
ty z zadowoleniem we wszystkich pań-
stwach Europy zachodniej,
Wybór ten pozbawia Czechosłowa-

cję doskonałego ministra spraw za-
granicznych, nie zamyka jednak dzia-

 

 

łalności d-ra Benesza w polityce euro-
pejskiej, Istnieje już w Czechosłowa-
cji wyrobiona w ciągu lat piętnastu
tradycja wpływu prezydenta na poli-
tykę zewnętrzną, Trudno też przypu-
ścić „ażeby nowy prezydent, będący w
sile wieku j odznaczający się żywo”
ścią myśli i wielką energją, zamknął
się w kręgu funkcyj reprezentacyj-
nych. Będzie on z pewnością nadal
brał nieustanny i czynny udział w
życiu politycznem swego kraju, bę-
dzie nadal inspiratorem w dziedzinie
polityki zewnętrznej, niezależnie od
tego, kto po nim obejmie spuściznę w
ministerstwie spraw zagranicznych,

Można się różnie zapatrywać na u-
kład stosunków wewnętrznych w Cze-
chosłowacj. To wszakże należy
stwierdzić, że naród czeski posiada
wielkie zalety polityczne, potrafi za”
wsze wykazać, że rozumie koniecz-
ność postawienia jnteresu państwa po-
nad interesami indywidualnemi czy
partyjnemi, Stalošė i ciągłość polityki
zewnętrznej Czechosłowacji, jej żywy
i nieustanny związek z opinją narodo-
wą, a wskutek tego mocne o tę opinię
oparcie, dają polityce tej wielką siłę
i pewność siebie,

Dzięki temu istnieje i jstnieć będzie
ciągłość polityki zewnętrznej Czecho-
słowacji, Zmiana na stanowisku Pre-
zydenta ciągłość tę utrwala i zabez-
piecza państwo przed wstrząsami i
wahaniami. To też mimo parlamenta-
ryzmu i „demokracji” istnieją w Cze-
chosłowacji te wszystkie czynniki sta-
łości, jakie w krajach innych w obec-
nym, przejściowym okresie, dawała
dopiero dyktatura, Przez lat piętna-
ście było nazwisko d-ra Benesza
związane śc'śle z życiem odrodzonego
państwa. Wszystko przemawia za
tem, że długie jeszcze lata będzie no-
wy prezydent wśród sterników nawy
państwowej swego narodu.

S. K.

 

Aparat bez—woli
Dekret rządowy.z 3 grudnia 1935 r.

o zmianach w finansach komunalnych
dowodzi „iż mimo zmiany osób na na-
czelnych stanowiskach w rządzie, nic

| się nie zmieniło na odcinku samorzą-
dowym. Dekretostatni krępuje jesz-
cz : więcej, niż to było dotąd, swobodę
ruchuw samorządzie, Ponadto dekret
wnosjw finanse samorządowe wielką
niepewność, a działalność gospodar-
czą i finansową samorządu uzależnia
w jaskrawy sposób od władz nadzor-
czych i ich przyjaznego lub nieprzy-
jaznego nastawienia.. Coraz. częściej
nawęt o wewnętrznej gospodarce sa-
morządu decyduje „swobodne uznanie
władz nadzorczych".
Na początku jedno zastrzeżenie.

Nie uważamy za złe zniesienia dekre-
tem opłat mostowych, , kopytkowyciu,
rogatkowych i postojowych, P:zyjmu-
jemy przepis dekretu, który w zasa-
dzie ogranicza do połowy dotychcza-
sowe granice ustawowe wymiaru do-
datków komunalnych do podatl
gruntowego, Każdy z nas rozumie, iż
samorząd nie może mieć nieograniczo-
ne; swobody w nakładaniu ciężarów
podatkowych na swoich m'---kań-
ców. Konstytucje przewidują rozgra-
niczenie między państwem a samorzą-
dem. źródeł podatkowych. Atakujemy
natomiast: wszystkie inne, zdaniem
naszem, szkodliweprzepisydekretu,

„Minister skarbu w porozumieniu z
ministrem spraw wewnętrznych, u-
prawniony jest do obniżania w drodze
rozporządzeń do. połowy dodatków
komunalnych do podatku gruntowego
ido zmiany podziału tych
dodatków pomiędzy poszczególne ro-
dzaje związków samorządowych na
obszarze wszystkich lub nie-
których województw (art. 3,
ust, 2)". :

„Minister skarbu uprawniony jest
do podwyższenia udziału związków
samorządowych w państwowym po-
datku dochodowym" (art. 4).
35 proc. wpływu z dodatku komu-

nalnego do scalonego podatku prze-
mysłowego przypaść ma „komunalne-
mu funduszowi požyczkowo - zapomo.
gowemu'. Pieniądze te, „fundusz”
(rząd) rozdzieli  przedewszystkiem
„między miasta, które poniosą u-
szczerbek w swoich dochodach” (art.
8, ust, 3).
„Z wpływów z dodatków do pań-

stwowych podatkówod spożycia, zu-
życia względnie produkcji, przekaza-
nych na rzecz komunalnego funduszu
pożyczkowo - zapomogowego,cztery
siódmych przeznacza się na pożyczki,
trzy siódme na zapomogi dla związków
samorządowych (art. 10, ust. 4).
wWładza nadzorcza może jednak  

żądać w każdym czasie zmian lub
zniesienia uchwał, dotyczących opłat
(za używanie urządzeń i zakładów ko-
munalnych), gdyby się okazało, że o-
płaty te są niewspółmierne w stosunku
do kosztów utrzymania urządzeń i za-
kladėw“ (art. 27, ust, 3). ,
„Władza nadzorcza może jednak za.

żądać w każdym czasie zmiany opłat
(cen) — w przedsiębiorstwach komu-
malnych”, (Art. 28, ust, 3), -

„Z kwot tych (procent dla samorzą-
dów ze specjalnego podatku od upo--
sażeń samorządowych), przekazanych
kom. funduszowi pożyczkowo - zapo-
mogowemu, będą udzielane zapomogi
tym związkom samorządowym, ktė-
re nie będą mogły utrzymać równo-
wagi budżetowej'(art, 8 dekretu),
Co najmniej złoty wawrzyn „PAL-u”

za spryt powinien dostać ten samo-
rząd lokalny, który po ogłoszeniu de-
kretu z 3 grudnia 1935 r. potrafi uło-
żyć realny preliminarz budżetu na rok
1936-37. A przecież grudzień, to o-
statni miesiąc, przeznaczony przez
władze nadzorcze zarządom gmin i po-
wiatów na ułożenie budżetu, Niektóre
opłaty są zniesione — to jasne, wyraź-
ne i dobre, Ale podział dodatków ko-
munalnych do podatków państwowych
i sama wysokość tych dodatków, za-
wisły.w powietrzu. Nie wiadomo, na
co liczyć mogą poszczególne grupy sa.
morządu, Niewiadomo, jakie metody į
kiedy zastosują władze nadzorcze przy
ustalaniu wysokości opłat i cen w za-
kładach i w przedsiębiorstwach samo-
rządowych, Nie wiadomo, czy, dla ko-
śo i w jakich wysokościach i w jakich
terminach napęczniały „komunalny
fundusz pożyczkowo - zapomogowy”
przyzna pożyczkę lub zapomogę.
Kiedy i jak te wszystkie niepewno-

ści będą wyjaśnione? A co mają robić
śminy i powiaty do tego czasu? ,

Środki oraz inwestycje czerpały
śminy miejskie i powiaty w.ciągu 3-ch
lat ostatnich głównie z Funduszu Pra-
cy. Na to źródło liczy samorząd i w
r. 1936-37. Wydziały wojewódzkie
przyjęły i zatwierdziły już wnioski
niższych jednostek eamorządowych na
r. 1936. Np. województwo lwowski>
liczy na 12 mil. zł. krakowskie na 7.
miasto Łódź na 7 mili. zt. i t d
A tymczasem Fundusz Pracy ma dy-
sponować w całym 1936-37 r. sumą 35
milj, zł, z czego 5 milj, zł. iść ma na
T-wo osiedli robotniczych i 10 milj. zł.
na „zatrudnienie młodzieży”. Na do-
tacje z tego Funduszu liczy rząd (dro-
gi, rzeki, budowle, koleje), liczą samo-
rządy, liczą nawet przedsiębiorcy
prywatni. Kto naprawdę na dota-
cjach Funduszu Pracy opierać może
swoje prace inwestycyjne?  

Samorząd dostał się w ciasny zau-
łek, z którego nie ma wyjścia. Trzeba
pozwolić mu żyć samodzielnie i spełnić
swoje obowiąźki.Albo w tym ciasnym
zaułku — poszczuć psami i zagryźć.
Trzeba się zdecydować. czy samorząd
znieść i zamienić na urzędy, czy go u-
trzymać, W obecnych warunkach
samorząd sam nie wie, czem jest.

—1

Polityka rządu polskiego?
' Opinja polska żywo się interesuje
wojną afrykańską, zatargiem wlosko-
angielskim, zachowaniem się państw
europejskich i t, d. Op'nia ta wie do-
kładnie, czego chcą Włochy, jakie
stanowisko ża;muje Negus, jakąpoli-
tykę prowadzą Anglja i Francja. Nic
tu w Warszawie niewiadomo, jakie
stanowisko wobec tego wszystkiego
za'mije Polska,

Przez Paryż dowiedzieliśmy się nie-
dawno, że w stosunkach między Pol-
ską a Francją odbywa się jakaś
„szczęśliwa ewolucja”, obecnie znów
z Paryża nadsyła P.A.T. taką depe-
szę:
„Warszawski korespondent „Petit Pa-

risien" w depeszy na temat obecnych na-
strojów polskich kół rządowych pisze,
że rząd polski odnosi się niewątpliwie
wrogo do wszelkich mocarstw,
zmierzających do zastąpienia zbiorowej
akcjiLig, arodów przez akcję indywi-
aaa ozatem jednak 1
sympatje dła Włoch są dobrze znane,

EWTAEzi ałegoi zadowalającego u-
5 Alowzojąkonfliktu ч

Konia z rzędem temu,kto depeszę tę
zrozumie, Zupełnie jak wyrocznia del-
ficka — „odnosi się wrogo”, a jedno-
cześnie „pragnie”.., :
Nie o wiele jaśniejsze jest to, co

przynosi „Frankfurter Zeitung”, Uka-
zał się tam artykuł, o którym kores-
pondent „Kurjera Warszawskiego" do-
nosi co następuje:
„Korespondent „Frankfurter Ztg.” z
arszawy „omawiając stanowisko Polski

w konflikcie abisyńskim twierdzi, że Pol-
ska jest obecnym rozwojem sytuacji w
konflikcie zaniepokojcna. Polska czuje
się jednocześnie dotkniętą i rozczarowa-
ną postępowaniem Anglji i Francji. Pol-
ska spostrzegła, pisze wspomniany autor,
że mocarstwa użyły tu znowu jnstytucji
genewskiej jako kulis poza któremi pro-
wadzą rokowania miedzy ь
Wyjazd ministra Becka do Genewy da-

je korespondentowi do przypusz-
czenia, że min. Beck bedzie zapewne czy-
nił próby włączenia Polski do dalszych
rokowań, a tem samem ie nakłaniał
politykę angielsko - francuską do zmiany
jeśli nie wjej treści, to przynajmniej w
jej metodach". К у
Pisma niemieckie mają zazwyczaj

najlepsze wiadomości o polityce rządu
polskiego. "Z tego, co się dowiaduje-

Polska, której į
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PRZEGLĄD PPASY
ODEB£ANIE SAMORZĄDU

WARSZAWIE?

Wedłuż informacyj „Czasu”, przy«
gotowuje się projekt ustroju samorząe
da m.asta Warszawy, Zasady tego pro»
jektu można streścić w trzech punke
tach:
„u1) Warszawa ma być połączona admi

nistracyjnie z rejonem podstołecznym; |
2) Na czele zarządu miasta, który obej»

mować zie zarówno administracę
spraw samorządowych, jak i agendy ad
ministracji państwowej, siać będzie pree
zydent miasta, mianowany przez Prezy»
denta Rzeczypospolitej.

3) Czynnik spoieczny reprezentowany
zie w szeregu reg,onalnych samorzą*

dów podporządkowanych prezydentowi
miasta, a które będą miały zadania do-
radcze“,
Niewiadomo dlaczego mówi się w

projekcie tym o „samorządzie“, bo
przecież zrealizowanie go równałoby
się odebraniu Warszawie na stałe sa-
morządu, który teoretycznie dzisiaj
istnieje, a tylko na określony termin
został zawieszony. Trudno wprost u-
wierzyć, by Warszawa posiadała doe
radcze „bajraty“, gdy każda gmina
wiejska ma prawdziwy, choć ciasny
samorząd. Dlaczego stolica państwa
ma być jedyną śminą w Polsce pozba«
wioną jstotnego samorządu?
Nie bierzemy zbyt poważnie tej wiaa

domości, świadczy ona jednak, że biu»
rokracja zdolna jest jeszcze dzisiaj do
wysmażania projektów, które przed
pół wiekiem  uchodziłyby już za
wsteczne,

ŻYDZI CHWALĄ P.P.S.

Żargonowy „Hajnt” przyjmuje z za»
dowoleniem wąlkę socjalizmu z pos us
latami młodzieży narodowej, Wypomie
na przytem PPŚ., że zaniedbała walkę
z antysemityzmem,
+Co uczynił — pyta „Hajnt“ — doe,

tychczas socjalizm polski przeciwko tefi
plądze? Tyle, co nic. Całe stanowisko
socjalistów polskich wobec antysemityz=
mu i ca:a metoda ich reagowania na nie-
które a= żydożercze — nawet
wtedy, gdy reagowali — były tego rodza»
ju, że odnosiło się wrażenie, iż uważaq'
antysemityzm tylko za walkę kapitalw
nieżydowskiego z żydowskim... ecnie
słyszymy już całkieminne słowa. Mówż
się już o zabraniu się samym do te;

Obsonie, gdy epidemia już się rozsrożyła,
śdy leży już nóż na gardle, widocznie
spstrzeżono, jak błednie dotychczas poe
stąpiono. Trudno, lepiej późno, niż nie
gdy. Ale czy obecnie to spóźnienie się nis
zemści? Czy robotnik socjalistyczny b?-
dzie mógł teraz się przejąć sprawą, gdy
wci. iesiątków łat wychowywano go
w całkowitej jętności wobec niej

ie rzeczą ciekawą to zobaczy!

Możemy zapewnić żargonowców, że
robotnik polski nie przejmie się obroną
żydowskiego stanu posiadania. Łódź i
Częstochowa pokazały już, że robot
nik polski rozumie interesy narodu i
uważa je za swoje. PPS, zlikwiduje s'ę
do reszty w ośrodkach polskich, sta”
jąc do walki w obronie Żydów.

APEL ŻYDÓW

Pisma żydowskie drukują avel „5.
kombatantów Żydów** do społeczeń.
stwa polskiego. Czytamy w nim:
„Antysemityzm wojujący wewsz:lkich

jego orzejawach, jako ruch powodujący
zamęt i roprzężenie wewnętrznej spoi-
stości państwa,pažkopajasį podsiawy
konstytucji, mus: byč traktowany ana'os
gicznie i z taką samą energją, jak inne
ruchy antyspoleczne“,

Bez komentarzy.

niej? Bęe
Ё

 

Najpoczytniejszy tygodnik, poświęco-
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my z korespondencji we „Frankfurter
Zeitung“ wyn.kałoby, że kierownikom
polityki polskiej nie tyle chodzi o dal-
szy bieg wydarzeń na terenie europej-
skim i międzynarodowym, ile o to,
jak wielkie mocarstwa traktują przy
tej okazji Polskę.

Jest to niewątpliwie rzecz ważna i
poważna, by Polska zdobyła stanowi-
sko wielkiego mocarstwa, tylko — jak
nam się wydaje — do tego dojść mo-
żna raczej przez zachowan.e się j:k
przystało na wielkie mocarstwo, a nie
przez nieustanne prawowanie się
6 to.
Trzeba być silnym i prowadzić po-

litykę przynajmniej w Fiskwię jeśli już
nie wielkim stylu, a „wielkomocar=
stwowość” sama przyjdzie,

       



Jeatry stołeczne

„Cien" — Niccodemiego
w Teatrze Malickiej

Dario Niocodemi -— to jeden z naj-
tnakomitszych przedstawicieli maj-
sterstwa pisarskiego w literaturze dra-
matycznej ostatnich dziesięcioleci.
Właśnie: majsterstwa, Wyżej ponad
Mie, ta szczebel poezji potrafił wznieść
się bodaj w jednym tylko utworze, w
sztuce „Świt, dzień i noc”, która w
tłumaczeniu na język polski zdobyła
sobie nieprawdopodobne, rekordowe
powodzenie.

Przykładem tego mistrzowstws w
tworzeniu dla sceny jest również
„Cień', wystawiony je w Teatrze
Malickiej. Niewątpliwie, odczuwa się
tutaj pewien chłód, brak uczuciowego
raangażowania się autora wę własnem
dziele, ale jak niezawodnie wprawną
ręką potrafi Niccodemi zawiązywać
konflikty dramatyczne, wyznaczać każ
dej postaci poszczególnej właściwe
jej, z całości sztuki wynikające zada-
nie, jak, równolegle z rozwojem akcji,
stwarza i stopniuje nastrój, doprowa-
dzając go w momentach kulminacyj-
nych do — istotnie — wysokiego bar*
dzo napięcia! Jak umiejętnie też, bez
chwili przerwy, utrzymuje zaintereso-
wanie słuchacza, jak każde zdanie,
każde słowo niemal jest w konstrukcji
utworu czemś przemyślanem, logicz-
nie umotywowanem, niezbędnem!

W tej znajomości techniki teatral-
nej, w upodobaniu do silnych, sta-
rannie opracowanych efektów, można
dopatrzeć się pewnego rewiefi-
etwa autora „Cienia“ i z Robertem
Bracco, i z dAnnunziem, į z Pirandel-
lem. Z tym ostatnim zbliża sztukę
Niccodemiego į niezwyczajnošė te-
matu (nagłe poznanie rzeczywistości
przez osobę,która w przeciągu Sze-
ściu lat, naskutek choroby, ustawicz-
nie przebywała w świecie złudzeń) —
i, przedewszystkiem, tak pasjonujący
twórcę „Henryka IV", a w „Cieniu”
również główne zagadnienie etano-
wiący, w nader ciekawy sposób
przędstawiony: problemat kła m-
stwa, Oto, mianowicie, pomysł
dzieła: Joanna, żona wielkim rozgło-  

 

  

sem cieszącego się malarza, kochają-
ca męża swojego całem żercem, uwż-
żająca go za ideał artysty i człowieka,
w kilka miesięcy po ślubie unierucho-
miona zostaje wskutek paraliżu i wy*
nikającej stąd utraty władzy w obu
rękach i nogach. W ciągu lat sześciu
wszelkie wysiłki lekarzy okazują się
najzupełniej bezowocne. Mąż otacza
biedaczkę największą  troskliwością,
lecz równocześnie, w pracowni na
drugim krańcu miasta, zakłada sobie
jakgdyby drugi dom, w którym żyje Ł
przyjaciółką z lat młodych Joanny,
Heleną, Mają dziecko, Nagle, 2 dnia
na dzień, (w wypadkach porażenia na
tle histerycznem u rodzaju z'awi-
ska są możliwe) Joanna odzyskuje
zdrowie i udaje się do pracowni swo-
jego męża, ażeby mu sprawić niespo-
dziankę..,
W „Cieniu'* Niceodemiego fest na-

dewszystko jedną wielka rola: Jean-
ny. W sposób mistrzowski odtwarza
ją p. Marja Malicka, Świetna artys'ka
budzi tu zachwyt nietylko nie.
zwykłym urokiem, lecz bardziej je-
szcze siłą dramatycznego wyrazu, wy-
studjowaniem — jakże znakomitemi-—
każdego dźwięku słów, każdego, naj-
drobniejszego nawet gestu... Obok niej |
wyróżnia się p, Zbyszko Sawan, w.
drugoplanowej, ale niełatwej roli przy»
jaciela Michała. Przedstawienie wyre-
żyserowane bardzo starannie, najle-
piej świadczy o poważnych ambicjach
artystycznych oraz sumiennem trak-
towaniu podjętych prac, zarówno
przez kierownictwo teatru, jak i ze”
spół aktorów. !

JAN REMBIELIŃSKI.

Nowe książki
Jėzei Kalmer i Ludwik hr. Huyn —

Abisynja ognisko niepokoju. Z 40 ilustrą-
cjami i 6 mapami. Nakładem Trzaski, E-
versta i Michalskiego, Warszawa 193%,

 

"str. 270 i mapa. Ta niezmiernie aktualna
książka ukazała się 'uż w kilku 'ęzykach:
niemieckim, norweskim, czeskim i wło-
skim, obecnie zaś w doskonałym tuma-
czeniu polskiem. Książkę tę, zdobną w
kilkadziesiąt pięknych ilustracyj i mapę,
omówimy niebawem obszernie. ы
Feliks Mlynarski, — Człowiek w dzie-

jach. Jednostka. Państwo, naród, War»
szawa 1936, str. 199. Nakładem Trzaski,
Eyerta i Michalskiego. Poważną xs'ążkę
Feliksa Młynarskiego  zrecengujemy
wkrótce. *

BUNTY CHŁOPSKIE
przeciw Niemcom

Po zajęciu Śląska przez Prusaków oko- |
ło połowy XVIII wieku, zaczęła się co-
raz gorzej powodzić chłopu śląskiemu. Z

uwagi na ciągły wzrost cen zboża, wła- |
ściciele dworów zaczęli odbierać gwałtem |
ziemię, zwłaszcza będącą w posiadaniu
t. zw. siedlaków i włączać ją do obsza-

rów dworskich.
W ten sposób zwiększała się nietylko

powierzchnia uprawnych gruntów  fol-
warcznych i dochody z niej płynące, a-
le także ilość pracy na im dworze.
Ponieważ pozbawianie chłopów gruntów, |

„ użytkowanych przez nich od wieków, sta- |
ło się wkrótce zjawiskiem powszechnem, |

władze pruskie wydały w czasie od 1749

do 1754 roku szereg zarządzeń, zabrania-
jących właścicielom dworów tych nadu-
żyć. Jednak te zakazy nie odnosiły
skutku, gdyż landraci przeważnie trzye

mali ze szlachtą i wszelkie tego rodzaju

wybryki tuszowali, posługując się przy

tem nawet kłamstwem. Panowie pruscy

w,dąlszym ciągu zabierali ziemię chło-
góm. Wielkie zadłużenie, w jakie popa-
dli włościanie z powodu wyzysku re
strony dworów, miało być do tego pre-
tekstem. Aby wreszcie to bezprawie
szlachty usankcjonować, król pruski wy-
dał w 1754 roku zarządžėnie, že wlašci-
cielę dóbr rycerskich mogą zajmować za-

dłużone gospodarstwa chłopskie pod tym

warunkiem, że przejmą zaległe podatki,

ciążące na zajmowanym gruncie i w miej-  
scę każdego likwidowanego gospodarstwa
wiedlaczego osadzą 2 — 3 zagrodników, |
każdego na kilku morgach. Ponieważ

aiedlacy mieli wówczas w posiadaniu nie-

raz do 400 i więcej morgów ziemi, był

to dla szlachty złoty interes. To też na
Górpwm Śląsku zaczęła się powolna li-
Kkwidacja gospodarstw siedlaczych.
W ciągu XVIII wieku i z początkiem

XIX w. zlikwidowali w ten sposób wła-
ściciele majątków np. w powiecie lubli-
uiegkim prawie połowę gospodarstw
siedlaczych, których tam było w 1767 ro-
ku 885, zaś w 1817 roku — 461.

W majątku Molna, który należał do
hr. Reichenbacha, w ciągu 38 lat ogólna
liczba siedlaków i zagrodników wpraw»
dzie wzrosła z 278 do 374, lecz zato iłość
samych siedlaków zmalała o połowę, Wie

| dzimy więc, że hrabia skrzętnie wykorzy*
stał rozkaz królewski,

Przed podobnem uciemiężeniem rato-
wała się ucieczką do Polski znaczna
ozęść poddanych hrabiego. Kiedy po
siedmioletniej wojnie ogłosił rząd prue
skj amnestję dla tego rodzaju zbiegów,
trzech zbiegłych parobków wróciło z Pol-
ski do Molnej.
bach kazał przykuć ich do taczek i ska-
zał ich na najcięższe roboty, Oczywiście
zbiegi oni ponownie za gran'cę. p-1:ką.
Wreszcie jeden z poddanych hrąbiego
wykształcił się na muzykanta i pros'ł w
myśl obowiązujących przępisów  pra-
wnych o zwolnienie go z poddaństwa ra
zapłatą przepisanej sumy pieniężnej.
Hrabia prośbę jego odrzucił i odesłał
grajka do pracy u wołów, Rzecz jasna,
że młody artysta wiejski również znikł j

Widzimy |za pobliską granicą polską.
więc, że przed rozbiorami była Polska
krajem zbawienia dla uciskanych przez
Prusaków chłopów śląskich,

PIERWSZE ROZRUCHY
Podobne stosunki panowały na cetytt

Górnym Śląsku. To też w 1766 roku wy*
buchły rozruchy wśród doprowadzonego
do rozpaczy ludu na tererńie powistów
raciborskiego, pezczyńskiego, bytom

skiego i tosko-gliwickiego. Początek za-

burzeń dał powiat rybnicki, W samym
tylko powięcie toska - gliwickim zabu-
rzenia objęły 40 wsi. Lud wszędzie do
magał się ukrócenia samowoli szlachty,

| sprawiedliwego określenia robocizny i

świadczeń na rzecz dworów i przestrze.

gania ordynacji Ferdynanda | z 1562

roku, która pozostawała w mocy. Roze

ruchy zostały jednakże stłumione. Wte-

dy pruski gniew zaczął szaleć nad ucie-
i miężonym ludem polskim. Właściciele

Wówczas hr. Reichen- |

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKALITERACKĄ,
W 70-tą rocznicę urodzin Miereżkow.

skiego. — W związku z obchodęm w Pa-
ryżu 70-ej rocznicy urodzin Dymitra Mie
reżkowskiego, „Miecż" tygodnik tosyj
ski wychodzący w Warczawić — ta-
mieszcza list akademika proł. Struwego
w «t*rym wita Miereżkowskiego 'ako «+
dnego z najbardzie! zasłużonych przed.
atawicieli literatury rosyjskie! na emigtę
cji. W tymże numerze redakcja „M'tcza”

ogłasza tekst listu, wystosowanego przez

grupę redakcyjną do Miereżkówsk ego
Autorzy listu, mówiąc o wielkich zasłu-
gach Miereżkowskiego, podkreślają, iż

swoją twórczą prącą złączył on Rosię z
problematem kultury europeiskiej. List

tes jęst podpiesny przez D. Filosofowa i

Inaych.

„Chtopi“ po chorwačku, — W Zafrze-
bu ukazał się w orzekładzie chorwackim

prof. Benesida IV tom „Chlopėw“ Rey+

, mońta (.Lato'). Po chorwachn książka
| 'est zktytutowana: „Sel'aci“,

KRONIKA KULTURALNA

Ka czci Paderewskieżo. — W środę

odbyła się w wielkiei sali Rady Mieiskiei

uroczystość ku czci Paderewskiego, oby*

watela honorowego m. st. Warszawy, £
powodu przypadniącej 75-ei rocżni+ je-
go urodzin. Wieczór zotgan'zówało Tów

Literatów i Dziennikarzy Polskich oraz

Liga Morska i Kolon'alna, Przemawiali:
wiceorez. Pohożki, dyr. Jóżeł Kożuchow-

sti, Ignacy Baliński, F, A. Ossendows«'.

Następnie odbyła się część koncettowa

z udziałem: A. Szlemińskiej (ś5iew) W

Łaszczyńskiego (recytac'ė), prof. Zolji

Osseniowskiej (skiżypce).

MUZYKA
Konkurs chórów polskich w Czechosło.

wacji. — Z udziałem okóło 1000 osór od.
był się w Czeskim Cieszynie konkurs

chórów polskich w Czechosłowacji, w

którym wzięło udział 15 chórów. P erwe

sze miejsce wśród chórów męskich zajął

chór Zwiazku Nauczvcjeli Szkół Pole
skich pod batutą proł. Bergera, drugie

chór „Echo” z Karwiny psd batutą p.

Wojnara, a trzetie chór akademicki
„wdedność” pod batutą p. Dziadury, W

chórach mieszanych pierwsze miejsce za-

iął chór Macierzy Szkolnej w Cieszynie.
Przewodniczącym jary był p. Steiński,

| dyrektor koneerwatorjum muzycziego w

 
Į Katowicach.

majątków móclij się na chłopach w ©*
krutńy sposób.

WPŁYWY KONSTYTUCJI 3 MAJA

Pizy tego rodzają Stosunkach nie mo-

gło być mowy 6 porozumięniu między

chłopem, a właścicielem dworu, To też
w następnych latach rozruchy chłopskie
na nowo się rozpoczęły. Przyczyniły się
do tego niewątpliwie wiadomości o re-
wolucji francuskiej, oraż o ogloszenu
konetytuoji 3 Maja 1791 roku. Wie»
domości te rozchodziły cię po całym
Śląska lotem błyskawicy, podawane s
ust do usb

Lmdność dląska licrnie odwiedza'a
miejsce pielgrzymek religijnych, pobl:-
ską Częstochowę, Jeżdżąc po rudę że-
lazną do Polski, również chłopi z nad

| Małejpanwi I z Bytomskiego mieli moż*
mość obserwować tamtejsze stosunki
włościańskie, które w porównaniu z tem,
co się działo na Śląsku, musiąły wyda-
wać się rajem na ziemi. Ponięważ z re-
ligijnych pielgrzymek do Polski chłopi
górnośląscy nieraz już do domu nie wra+

| cali, nie chcąc się narażać na dalszy u-
cisk 1 okrucieństwa niemięckich panów,
stlachta górnośląska wyrsogłe w dru-
Giej połowie XVIII wieku na władzach

! EM wydanie zskazu odbywan'a
š m religijnych ue Śląska do

ols!

To jednak wzburzeńia wśród ludności
wiejskiej nie złagodziło. Chłopi, powo-
łująć się na stoeinki, panujące w Pol-
sė, oraz na zdobycze wolnościowe lydu
franouskiego,  oskarżnii urzędników
dworskich o złe traktowanie, o oiągie
zamykanie ludności do ciemnie, wyko*
rzystywanie przez panów ich stanowi*
ska względem włościan, wymaganie nad-
miernej robocizny, złe żywienie i małe

ace za wykonywanie odpłatnych prac.
oniewaž żądania chłopów nie odnosiły

skutku, a właściciele dworów znęcali
się naadl nad owymi podwładnymi za-
częły się odbywać masowe zebrania
chłopów sajczęściej w lasach, na któ+
rych mówcy objaśniali lud o położeniu
chłopów w Polsce i 6 przebiegu rewe-
lucji francuskiej, nawołując do samo-
obrony £ walki z właścicielami dworów.  

Z sali koncertowej
Wieczór ku czel Romana Statkowskiego

Niedawno minęła dziesiątą roczni-

ca śmierci jednego 3 naj iajszych
kompozytorów polskich dóby pormo-
niusžkowskiej, Romėna Statkowskie-

jo, twórcy ( „Marją”,
* ŻycieR.Giatkówskiego, a zwłasz

cza ostatnie jego latź, cą jasktawym
dowodem tego, jak čiežki jest 168p
zyka = nawet wybiinego — w Pole
sce.

Lna sėsasich į muzyčznyc yc! e
dróżach podbejSatkowski osiadł
slęgugdzie24JE objąłpoka:

ly historji muzyki w Konserwatorium
Warszawskiem. stolicy przybył

w:bootsgg х ta мkompozytor z pewną at .

jaa za sadzi sisą nagrodę na międzynar y
YO w Londynie.

Drugi konkure ‚ warszaw

ski, przyniósł Nm zrwy-

cięstwo ża operę, liu
poematu Malczewskiego „Marię”.
owa kuch apow żywije
lyby w eczeństwię i pó”
ads sławę. Utrwaliłyby jego
zycję tocjalną, dały możność spo-

jnej twórczej pracy, 3
U nas stało się inaczej, Społeczeń-

stwó nie reagowało dość żywo na
eukcesy kompozytorskie  Statków-
skiego. Wystawiono wdzie prem-
jowaną w Land ie „Filenis“, dawa-

no „Marję“ —a wd!kolą nie in“

teresowały się muzyką ŚStatkowskie-
go na tyle, by dzieła te mogły na
trwałe wejsć do repertuaru opery
polskiej, „Marję” wznawiano wpraw*

dzie parokrotnie, ale dytekcje nasze
nigdy nie miały dość energji, by zmu-
sić publiczność do uczęszczania na to,
bezsprzecznie wartościowa dzieło.

W spuściźnie po Statkowskim po-
zostały liczne utwory, z których
znaczna część nię była wykonana ze
jego życia... Wśród tych utworówha

plan pierwszy wysuwają się kwartet
smyczkową. te dzieła 6 waloraci
bardzo wysokich, istotnie oktasa na-
szej literatury kamera ej. Bezpė-

średnie miejsce po kwartetach przy-
znąć trzeba utworom skrzypcowyr;
oe"ezśw 3pakilii к
m nie mniejszem, niź mazurki i 0

bertasy ieniavaniogo ju Zarzyce
kiego. Dalej — drobiazgi fortepiano-
we ipieśni, Dopiero dziś, po śmierci

asiora zaczynają one wyglądać na
świa!

Ostatnie dniżycia Statkowskiego
były niezwykle smutne. Złożony se

ZEMSTA PRUSKA
Zaburzenia chłopskie obigły powiaty:

kluczborski, oleśnięki i pezazyński, Na
całym tym obszerze chłopi napadali 4
dwory znienawidzonych panów. Wła:
dze przeciwdziałały rozruchem przy
pomocy wójska. Złapanych chłopów
skazywano na tak zw. „bieź Gliczny”, to
znaczy puszczano jch między dwa sżere*
di żołnierzy, zaopatrzonych w kije, któ+
remi wymierzano chłopom  sprawiedli*
wošė, Jedna nawet io nie uspokoiło
zrozpączonych umysłów chłopskich.
Roeruchy chłopskie trwały na Śląska

właściwie sż do połowy XIX wicku. Je-
żeli o niektórych granicznych powiatąch
За mówi się mało w historji tego
najelemniąjszego okres rządów pre”
skich na Ślącku, to tylko dlątego, й@
bardziej niezadowolony element wiejski
tych powiatów uchodził masowo do Pol-
ski. Stąd rozrychy na terenach nad.
granieznych mię przybierały tak ostrych
form, fak gdzieindziej.

Ambitna ludność górnośiąska nię mo-
$gła poprostu żyć epokojnie na semę
myśl, że gdzieindziej lud jest wolny, a
$ląsk jest cłemiężony przez pęnów. To
też od czasu do czazu rozpacz, podsyęe*
pa coraz to mówemi krzywdami, tek ze
strony panów, jak ze strony władz pań:
stwowych, wybuchała jak płamięń:
W dniu 9 października 1807 róku zo-

stał wydany edykł „o ułatwionem posia
daniu 1 wolnem  Gžywatia własności
šiemi, jako też odnoszący rię da osohi*
stych stosunków ludności wiejskiej".
Zniósł os poddaństwo w całych Fiu-
siech z wyjątkiem poż $lącka. Pol-
skiemu chłopa pódano ao wisdomoścći.
ża ma nadal pełnić swe pówinnoóści wzglę
dem dwóru, „dopóki się panowie 2 ch
pami nie porozumieją w sprawie Wżś-
jemnych stosunków ta oktešlojeti 6d-
szkodowanień w pieniądzi, sbožu lub
ziemi”. Należy uznać, że s uwagi na na-
pięte stosunki między wolą | dworem,
takie załatwienie RE było właściwie
kpinami władz prytkich s chłópi pol-
skiego na Śląsku, który w tea sposób
miał па ėzas aleokrešiony być w dal-
szym ciągu uciskanym £ wyzyskiwanym
przez właścicieli dworów-Niemców.

 

 

mocą, mimo, iż przez 20 lat wykładał
м konserwatorjum (po śmierci Noe
skowskiego prowadził kontrapunkt i

kompozycję), POCO šrod-
ków utrzymania, Ministęrstwo, opie-
rając się na jakiejć ustąwie, za -
stało wypłacać mu pensję, poniėw
Statkowski był chory dłużej,niż trzy
miesiące... A wtedy — chociaż istnige

ły urzędy, opiekujące się sztuką, sta“
 

Żądajcie wózączia
WYBOROWYCH WÓDEK
GATUNKOWYCH

SUCHOWOLA
° 102%
 

nowiska profesorów Konserwatorium
mię były należycie uregulowane,
Śmierć kompozytora przecięła ów
tmutny dla niego i dla poczucia $pra+
wiedliwości społecznej stan rzeczy.
Pragnąc uczcić pamięć i zasługi R.

Statkowskiego dla sztuki polskiej,
chcąc przypomnieć społeczeństwu na-
zwisko artysty, który nic od niego dla
siębie nie żądał (nigdy nie gonił za
gubwencjami etę.), a dał mu wszystko,
co posiadał i do czego bri zdolny —
Tow. Wydawn. Muz, Polskiej zorga-
fizowało we wtorek wieczór muzycz-
ay. „Atmosfera tego wieczoru była U-
roczyšta, pełna powagi. Przybyli, w
liczbie niestety niędość licznej (brako-
wało wielu muzyków!) w skupieniu
wysłuchali programu, złożonzgo ®
dzieł Statkowskiego. Czwarty kwar-
tet, wykonany przez pp. Dubiską, O-
chlewskiego, Szaleskiego į Adamšką,
zrobił szczególnie silne wrażenie, jóst
to bowiem dzieło naprawdę mistrzow.
kie, Świetny sukces miała Irena
biska po odegraniu kilku utworów

skrzypcowych. Nie mniej gorąco po-
witano grę p. L. Robowskiej; artyst-
ka, znana propagatorka muzyki pol-
skiej -— zwłaszcza ukrytejw rękopie
sach — z serdecznem przejęciem 19°
terpretowała drobiażgi fortepianowe,
wśród nich kilka z interesującego cy-
kle „Nięśmiertelniki". | <
Wstęp na koncert był wolny, a. pre

bliczności za mało. Czyżby szła
p s. rację bytu w Polsce

egłej ?! a
W. SZELIGA.

Spowodowals to w 1811 raku nowe
gwałtowne powstąnie na Górnym Śląsku.
Wysłaaemu s Brzega komisarzowi wyże
szego kra'owego sądu oświadczyli chio”
p., że wolą się raczej dać pósiekać na kae
wałki, niż pogodzić się z dworem, Dzie”
więtnaśce wsi powiatu rybniokieg . zł:

9 układ na piśmie, zredagowany
języku polskim, ktory podpwali sałtysi
pod pieczęciami gniinnemi. Na mocy tego
wkładu zobowiązały się dromady do
wspólnego działania. Do *ego porozumiee
nią przystąpiło wkrótce 81 ww śląsnich.
Chłępi napadali na dwory, sa ich „rrędo
snów, właścicieli ł nawet ва probsšte
etėw, rnieważali śch, miszezyli mieszka»
nia i zabieraj , co się dało. Przytem rzecz
charaktetystyczna, żądali wszędzie wy:
danię królewskiego edyktu wolnodciowa-
go który miał być napisany na pargami-
nie złotemi terami i opieczętowany trze
me pieczęciami: czerwoną, żółtą i eząte

ną. Chodziły bowiem wśród ludu słuchy.
że król wydał edykt wolnościowy dia ea”

| łego Śląska, a tylko właściciele dworów
skryli dokument i dlatego zarządzenie, w
him zawarte, nię zostało wykonane Nie-
atety, było to tylko póbożne życzewe do-
brodusznej ludności śląskiej. Powstanie
to również żostało stłumione przy pomo»

cy wojska, przyczem w powiecie rybie"
kim wojęko użyło bróni i polała się chłop
ska krew. : 3
Pomimo to zacięta walka ludu śląskie-

go o wolność musiałą wywrzeć mócie
wrażenie na opinii publicziej, gdyż rząd
proslei w dniu f4 września 1811'r. pocztł
się zmusrony wydać sdykt „6 regu'owa.
miu dworskich i chłopskich stosunków".
Jędnek 1 tym razem szlachta Glą-

fk rtobiła woje. Rózporządzenie
zostało wydźnę, ale  rredagowepu
jewtem sposób, že mie możne było
zastosować je przepisów dostosun=
ków górnośląskich. Jeszcze na czterdzie-
ści lat pozostawiono ludność polską w
niewoli właścicieli dworów, podczas gdy
gdzielndziej w Prusiech chłop cieszył
się fuż pełną wolnością. Rząd pruski
przypuszczał,że chłop górnośląski w zr
leż.ości od dwórów ulegnie wpływów
germanizacji, Przyptszczegia te jednak
zawiodły.

Dr. LUDWIK KORUTEK.
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świąteczne

uskuteczniajcie

w niżej

wymienionych firmach chrześcijańskich:
 

APTECZNE 1 PERF. + KOSM..
 

W.CHARYTONOWICZ '
; И.сшенюц1

 

o

E. KUDREWICZ AE
3 ьмоъгсЬежи 26, tel 710.

3 omny w nowości !
m" Ceny akis

 

„LUDWIK“
: „  Zamkowa 12,
Ceny konkurencyjne ,

——
aa

 

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

a

 

MARJA WOSKOWICZ * *
W. Pohulanka 19, tel. 1915,
A ikosmetyk,

„M. KOSINOWA

i WŁADYSŁAW. JACEWICZ

 

SPÓŁDZIELNIA
ZJEDNOCZENI STOLARZE

w WILNIE
„|. s Trocka 6.

Wine warżtktj, duży „wybór..
‚ Ceny zniżone. KA

"Uai ai

х MINERALNE WODY.

OSMOŁOWSKI
zauł. Kożajęzowki 9.

Mickiewicza .29.

 

—

J. KŁODECKI
4!

Zamkowa17, tel, 928.

  

  E PAWŁOWICZOWNA .
Ś-to Jańska 8.

Galanterjeigorsety,

 

 

 

E.TROMSZCZYNSKI

  

„Kalwaryjska 11. Fabryka:Piwna 1.
+ - " Magazyn: Wielka 50.

DŁO RSE Mec”
> | Wileńska 29. MLECZARNIE

 

„wł MenBiT. Fekdmanówny.
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW

` NABIAŁU | :
Spółdzielnia z odpow. wialsdajni.

ul. apkieść 13, tel. 22-22.JKAPELUSZE
 

„= TRUBIŁŁO 57
Ludwisarska 12.

A

WEZ ZABAWKI: to AS+ ю а 3 :

B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow.
: Mickiewicza 18,

:

W. BORKOWSKI
AL Mickiewicza 5.

Ozdoby choinkowe,

OCZ IEA COZORY ROLETY EBOR

ELEKTROTECHNICZNE
1 RADJOWE ARTYKUŁY.

 

Šato Jańska 9,tel. 1606.

JAN SALASINSKI
Maileńska 25, tel. 1901.

—-———————————

M ŻEJMO | :
Mickiewicza 24, tel. 161,

FUTRA.

: ШЩ‚ЧЪОВШ!ШШ :
Wielka 7, a,"a,

*Bezpošredai import. |

  

"EET iG L iAKA ETO

„L GALANTERJĄ |
| ZZA

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
' Mickiewicza 18,

A—— mmmsm—————r—— S

Pol. Skt. Galant,
FRANCISZEK FRLICZKA

w „Zamkowa 9, tel. 646.

JANFRLICZKA
„„JANUSZEK".

: „Wielka: 11 — Ś-to Jańska 6.
‹Вщу wybór; == Ceny nisikie,.

   

>

 

Ž0FJA JANKOWSKA |
„ŹRÓDŁO NOWOŚCI"

„|na. Gwiazdkę w firm. М. CHAMUŁA

 BGA.JABŁKOWSCY Dom Tow. =
Mickiewicza 18. "MATERJAŁYPIŚMIENNE

1 Z

|wŁ. BORKOWSKI e
“a Miekienicža 55.

 

E. MIESZKOWSKI | я :
Mickiewicza 1. !

Specjalność. —  Miielki wybór. | с

M. RODZIEWICZ. |
„ Mielka 9.

Ozdoby choinkowe. Kalendarze.

   

 

„KILTMY.

 

 

KILIMY oraz wyrobySztuki Ludowej
 

 

ul Wileńska 25. A

Oее Ś-t6' Jańska'1
438% KOLEKTURY* Н, STU

" LOTERII PAŃSTWOWEJ, LS nokii są as
NACZYNIA GOSPODARCZE.

s.GORZUCHOWSKA

ELEONORA ||

  

   

6 „ Žamkowa 9.|B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow.|—
a i ZE iewicza 18.

A. WOLAŃSKA | у : ER
' Wielka 6.|S, H. KULESZA

Zamkowa 3, tel. 1406.SASUSKDS INS i
> : Lyžwy i galanterja stalowa.KSIĘGARNIE

 

 

ODYNIEC, wł. MALICKA ‹

 

GEBETHNER WOLFF 1S-ka
Mickiewicza 7, tel 624.

„Książki dla dzieci od 15 groszy.

 

 

MASZYNY DO PISANIA.
  KAZIMIERZ RUTSKI

Wileńska 38.
Książki na Gwiazdkę, Kalendarze.|BLOCK BRUN S-ka Akc,

Mickiewicza 31, tei. 375.

 

M.ŻEJMO ||
 “= Z z

: Dominikańska 4, tel, 845,

  

ul.Zamkowa22, tel. 606, OBUWIE
  

 

 

 

ы Książki na podarki,

B-CIA JABŁKOWSCY.Dom. Tow.

5. STANKIEWICZ — Książki na Mickiewicza 18.
gwiazdkę. Ostrobramska 2

CZAPLINSKTWE ©,
MEBLE Domiinikańska 8 — „Wielka 43.

B. ŁOKUCJEWSKI ||| LIPINSKI J. i
| Wileńska 23, W/dleńskca 36.

Rai «na —Bata —  
/, , JUŻ CZAS POMYŚLEĆ. |

altd świątecznych |
Giede „dziennika. Wileńskiego -
iktanych pism przyjmuje na bardie

: * dogodnych warunkach “|

„BIURO _ OGŁOSZEŃ.

„w Wilnie, ul. Garbarska '1, |
telefon 82.

iРОЗща

39

amo"| е

Podažki Gwiazdkowe, m zniżone,

, "DRUKARNIA
(AL. „ZWIERZYNSKIEGO

. WILNO, UL. MOSTOWA 4.

przyjmuje wszęlkie || roboty w zakresdrukarstwa
' wchodzące. : ' : -Ceny bardze dostępne.:

    

    
        

 

| ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.о—

. BŁAWAT POLSKI

1 :

„„KAROL JANKOWSKI i SYN

: | : Dužy wybór. Ceny zniżone.

WAEGZEOEZEOTOEOCYSI TVDNETTS KINAS
!

Mickiewicza 24.'

OPTYCZNY
> IWASZKIEWICZ !

Wileńska 25.

 

JULJA GNIADKOWSKA
& Ś-to Jańska 11.

| Micki=Śpeciakiość.stykały wide =

>

"OCABNIA „KONKURENCJA”
Mickiewicza 11

 

otwarta do godz. 9 wiecz.!
į

SBE._SUKNA I MATERJAŁY,

 

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
: Mickiewicza 18.

  

Wielka 28, tel 1592.
Jedwabie, Wełny, Sukna.

„ Ceny zniżone, |

  

2)PIKIELWŁODZIMIERZ
Wielka 7, tel. 1155.

  

|DUBICKA i S-ka
Wileńska 33.

Oddział sprzedaży tabr.

Mickiewicza 21, — Niemiecka 22.

(MAĆKOWIAK I ROMAŃCZUK
Wielka 47.

Wybór duży.Ceny zmižone.

RUCINSKI ROMAN
Wielka 30, tel. 253.

  

 

 

WINNO - KOLONJALNE.

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

 

ST. BIELIŃSKI
Mickiewicza 26, tel. 1898.

Duży wybór towarów świątecznych.

GOŁĘBIOWSKI ;
Trocka 3.

  

+ WIR
mL —K. RYMKIEWICZ |

Mickiewicza 9.
Znane miody od najtańszych cen.

  

D/H. K. WĘCEWICZ
Sklep win, wódek,
i kolonjalnych.

towarów spoż.
Mickiewicza 7.

 

FELIKS ŻEBROWSKI
War. S-ka Mlecz.

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

  

A JEDNAK SZYNKI MARKI
„PO LO”

SĄ NAJLEPSZE,
Żądać w solidniejszych

handlach spożywczych.

EW OPTY EDR 10264,PALI.KWKEAREOWETAOÓDOACLEAR РНЫЙ

WYROBY MASARSKIE.

L. KNAPIK к
Wileńska 27, tel 1527.

Wybór duży. Ceny zniżone.
 

 

E. KNAPIK
Mickiewicza 30, tel. 1949.

Wybór duży. — Ceny zniżone. :

 

M. ŻYTKIEWICZ
Mickiewicza 22, tel. 1514.

(RETURNTOKI A
WINA OWOCOWE.
   

| UBRANIA DZIECINNE.

 

 

,B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow..
Mickiewicza 18. |

 

—

|„BOBO*
Mickiewicza 29. :

' Ostatnie nowości, Ceny przystępne.

  

Wielka 19 — Mickiewicza 6. manzszamamznzzwznwwwwwy W: OSMOŁOWSKI:
,Żądać w sklepach winno-spożywcz.

ZAKŁADY KRAWIECZIE
 

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

Poleca stroje balowe i wizytowe.
  

 

  

 

 

   ^

 

  

M id aaa еае TEWOEZEWROROOCWAACOCAMICHALPIECH ii SYN
; į UBRANIA GOTOWE. Zamkowa 10, tel. 10-04.

PCE as

"B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow. ZEGARMISTRZE.
Mickiewicza 18,

WACŁAW ANDRUKOWICZ
E. DUTKIEWICZ | Zamkowa 10.

Mickiewicza 1. istnieje od 1840 r.

w. E. SZUMANSCY ! O. MATKIEWICZ
Mickiewicza 1. daw. Gorzuchowski

Zamkowa 9
WĘGIEL Wielkiwybórzegarkówod 5zł.

CENTROOPAŁ Sp. z o. o. SPORT.

suka@ TA |ady i bocznica owa tel. |
ŁYŻWY, NARTY, SANKI

: ЗТШЭУКАТ ROLNICZY KOSTJUMY SPORTOWE
Zawalna 9, tel. 323.

Э° BUTY

REKLAMA W „DZIENNIKU | śś wlino, Wietka 24
WILEŃSKIM" JEST ŹRÓDŁEM „LECH Teleton 400

POWODZENIA. Bik KKS" SPP RĘCE  



 

 

Wysiłek kupiectwa polskiego
przyniósł doskonałe rezultaty

> Kościan donosi „Kurj, Poznań-
ski“;

„Z uwagi na coraz większe kurcze”
nie się dochodów kupiectwa polskiego,
jakirównież opanowania rynku zby-
tu przez żydostwo ze szkodą robotni-

ka, rzemieślnika i kupca chrześcijań-
skiego, Towarzystwo Kupców w. Ko-
ścianie postanowiło na ostatniem ze-
braniu z okazji zbliżającego się przed-
świazdkowego jarmarku kramnego
wykupić w dozwolonych publicznych
miejscach sprzedaży, wszystkie miej-
sca stoiskowe. Należycie zorganizo-
wana akcja spowodowała, że miejsco-

wi kupcy i rzemieślnicy wykupili
wszystkie miejsca stoiskowe i tem-
samem wystawili. podczas jarmarku,
który odbył się w dniu 12 b. m., swe
eksponaty na rynek, co dotychczas nie
miało miejsca. Dotychczas miejsca sto-
iskowe na jarmarku zajmowali prze-
wzżnie handlarze rasowo nie polscy—

Ł i. Żydzi, Legalna metoda walki, jaką
sie kupcy kościańscy na ostatnim
jarmarku przez publiczne wystawienie
swych straganów na miejscach sprze-
daży, dała wynik nadspodziewany. Ze-
wnętrzny wyśląd jarmarku różnił się

znacznie formą odpoprzednich jjarmar-
ków, które przyczyniały się do zaży-
dzenia polskiego dotychczas oblicza
naszych miastimiasteczek wielkopol-
skich. Należycie uporządkowane stra-
śany przedstawiały wzorowe zbioro-
wisko, w. którem panował ład i porzą-
dek bez głośnego zachwalania towa-
rów i wykrzykiwania, jak to zwykle
"b wało podczas innych jarmarków.
Zydzi wskutek tej akcji nie znaleźli już
dla siebie miejsca. Podczas każdego
jarmarku żydowscy handlarze z Łodzi
i Kalisza zabierali każdorazowo bez-
powrotnie do 50.000 zł. gotówki. O-
becnie kwota tapozostała u miejsco-
wych rzemieślników i kupców, przez
co powstała możność uporządkowa-
nia swych wegetujących warsztatówi
zatrudnienia robotnika polskiego, któ-
ry nie ze swej winy jest bez pracy,
cierpiąc głódi nędzę.

Przypuszczać należy, że wysiłek tu-
Sejszego kupiectwa zbliżenia się do
konsumenta wsi oraz odsunięcie nie-
polskich elementów pozamiejscowych
znajdzie w społeczeństwie, a szcze-
gólnie w środowiskurobotniczem na-
leżyte zrozumienie”,

Miasto bezrobocia
Dotychczas za miasto:wyjątkowego

bezrobocia i wyjąkowej: biedy ucho-
dziło kwitnące niegdyś i żywo pulsu-
jące Zawiercie.
Obecnie — w tymsamym rzędzie

staje Lublin.
Jednoz pism prowincjonalnych po*

daje:
„Życie $ arcze miasta«Lublina,

<iebko doświadczone przez zamknięcie
i ogłoszenie upadłości tabryki samolotów
Pei sienų spotyka znów dotkli-
wycios, boofodrugienajwiększezakła-

Dalsza zniżka
WARSZAWA, 18.12. Na dzisiejszych

giełdach walutowychujawniła się dalsza

poważna zniżka funta i dolara, przyczem

obie te waluty osiąśnęły poziom, oddaw-

na już nie notowany,

Zgodnie z wyrażonemi fuż opinjami,

za jeden z głównych powodów osłabie-

mia funta podawane jest wstrzymanie

przez Stany Zjednoczone zakupów sre-

bra na rynku londyńskim, co w wyniku

pociągnęło za sobą spadek popytu na

walutę brytyjską ze strony amerykań-

skiej. W tym samym kierunku działają

jednak i inne czynniki m. in. chwilowe

uspokojenie na rynkach krajów owalu-

cie złotej, które również p? za

u don
AisAa raaktachskóżewydi! а-

mianowicie na giełdach w. Liverpolu,
Chicago i Winnnipegu zaznaczyła się w

dniu 13 b. m. silna zwyżka cen pszenicy.
Zwyžka ta fana zostala wiadomo-
= iż rząd argentyński zdecydował

odWyŻNIYĆ cenę podstawową,
T SASA płacić za pszenicę, pocho-

"powiedziały pracę wszystkim zatru
nym pracownikom w liczbie 200. osób.

Zamknięcie fabryki spowódowane zo-
stało zakończeniempłetw i brakiem
dalszych zapotrzebowań ze strony han-
diu narzędziami rolniczemi. Handel ten

cen pewnych surowców i dałszej tenden-
cji redukowania kosztów produkcji
we sięz dokonywaniem zamó- Marazie uruchomienia w łości
fabryki Wolski WE: zawodnie
'redukcja pracowników. Šai

funta i dem
sobą spadek popytu na funta. .

Osłabienie dolara w stosunku do walut
„złotych* należy przypisać zarówno

zmniejszeniu popytu ze stronyFrancji,
jak pewnej solidarności między dolarem

i funtem, jak wreszcie, być może, skie--

rowaniu zakupów srebra na tory, umo-

skiego w stosunku do dolara.
Z pozostałych dewiz frank szwajcarski

lir na giełdzie paryskiej i londyńskiej
słabnie w dalszym ciądu. W Paryżu no-'

przyzamknięciu 121.65, dzisiaj przy 0:
_twarciu Ti, ! 
dzącą ze zbiorów: WAW* 575
"pesėw bat
rowych za

przez bardzo niskie zbiory pszenicy. któ-
re spadły do poziomu,eo. w

Aaa iais a atocySoradictypazenicy ‘итору ośraniczy
się do bardzo niewielkich rozmiarów.

4 1 Akc. M.Wolskiwy» |dyprzemysłoweSp. Akc. wy.

bowiem, wobec. przeprowadzonej zniżki

żliwiające wzmocnienie franka francu-.

| wykazał pewne wzmocnienie, natomiast.

towano dewizę. na Medjolan wczoraj.

do 10.pesów Dapie-

Pożnowiesie to wywołane | zostało-  

- Zatarg górniczy w angliiWciąż PRM
Żydowski „Nasz Przegląd" z dn. 18

grudnia b. r. donosi:
„Wczoraj na posiedzeniu rady naczelnej

drobnych kupców m. Łodzi przybył špec-

jalny delegat żydowskich domokrążców —
drobnych handlarzy z poznańskiego i' o-
świadczył, że mimo interwencji czynników

miarodajnych — w ubiegłym tygodniu w

miasteczku  Kasztawy (w Poznańskiem)

miały miejsce ekscesy antyżydowskie, ktė-

rych ofiarami padli drobni kupcy żydowscy.

Prezydjum rady postanowiło ponownie

interwenjować u władz bezpieczeństwa”.

Wytwórnia mięsna
w Baranowiczach |

W związku z dążeniam do uszlachetnie-

nia eksportu zwierzęcego w kierunku wy-

syłania: ostatecznych fabrykatów. (konser-

wy, szmalecj, oraz rozpoczęciem tranzakcji :

z Niemcami, powstała możliwość tereno-

wego rozszerzenia akcji wywozowej i ob,ę-

cia nią również województw wschodnich.

Obok uruchomienia w r. b. wielkiej mięsnej

przetwórni w Dubnie, przystąpiono do zor*
ganizowania jeszcze jednej placówki tego |

typu w Baranowiczach, która rozpocznie

prace.w początkach stycznia 1936 r.

Po uruchomieniunowej przetwórni mięs-

nej w Baranowiczach, będą czynne 4 prze”

twórnie eksportowe na terenie województw

wschodnich (dotychczas istniały: W Białym-

stoku, Wołkowysku i Dubnie), Pod uwagę

brana jest również możliwość wybudowania |

na tym terenie jednej centralnej MY
szmalcu,

Ustawodawstwo
gospodarcze

Ukazał się Nr. 92 „Dziennika Ustaw R.

P.“ z dnia 18 b. m. w którym opublikowane,
zostały m. in. następujące rozporządzenia. o

chorakterze gospodarczym: i

Rozp. ministra Skarbu z dnia 6trudniar.
b.'a zmianie taryfy na wyrobytytoniowe.
(poz. 586); й
rozp. ministra Skarbu z dnia 16 grudnia

r. b, wydane w porózumieniu z ministrami
Roinctwa R. R. oraz Przem. Handlu, o re-|
jonach produkcji oraz o wyznaczeniu i po-

dziale wewnętrznego kontyngentu cukru na

okres Kamapanijny ASA.(poz. 587),

STO

Nadchodzą Święta:z:
Pamiętajcie obezrobotnych

narodowcach ©

"Z Londynuśuloiaają; Iš likowa-
ny został komunikat, tawiający
wyniki ostatnio odbytej oałózench mi
dzy przedstawicielami ikicicėli opalń
węgla oraz g.
“munikatu, hszedatawicięlewł cicieli ko-
palńLai'stronie eciwnćj wy-
siiki-w kierunku obia i skr.
dzając Sodo wysiłków w kie-

adzie r. b. przedstawiał się następują-
© (w milj. RM. — pierwsza|rata w
zee godane . za paździerik

r..ub.);

 

(54,5—101).

Е 1щропапшшвсп1івщп&іог b.

r. b. wyražny wzrost. Zaznaczyč naležy,
, пчciągu ostatnich dwóch miesięcy za

kp bee Ra do Neues Przywóz
istopadow kszy rzywozu w

„każdym zPOR Kan,6Sie y, ustę-
18rod jednak przywozowi w pierwszych

ziesięcznej I ub. (370,9 mili. RM).
W każdym fazie Ba wa po-

; ważnym spadku w lecie r.
czyna znów rosnąć; -

Ek: sto jadzie +. b. był naj-
eń duaI t

noczešnie zitacznie wyžszy O

Zazn „naležy, žė — z przerwąw

szęiek wykazuje stałą: tendencjęz Niemiec а1а enc
zwyżkową poczynającod rekordowoni-
skiego poziomu, osią
„r. k, (299,5, mili.

„„Dodainie saldo,Habazdloweto
ec je 0 zjaw: s

'poczymaj Edsea r. b. ciądu Dalai:
„mich. 4-ch miesięcy łórpieś "li opad)
AEkoto „poważnej kwoty 50 icz

now

 

   

eksport 3. 1; "dodatnie saldo 77,2 Na-
leżyprzypuszczać że — w: przeciwień-

    

  

  

  
 

 

Ceny zbożaw kraju Lzascon cą
Przeciętne tygodniowe ceny“ czterech:

głównych zbóż w okresie ód 9:g0 do'
* 15-go grudnia 1935 r, w/g obliczenia biu-:

| ra Giełdy Zbożowo- Towarowej w Ware || Į
szawie. Ceny rozumieją się za 100 kg. ||

Światowa zwyżka cen pszenicy |"wzłotych.GIEŁDY KRAJOWE

Warszawa 19.25 12.75. 16.624 14.56
Gdańsk 18.00 13.65 1625 16.124
„Poznań 16:42 11874 14:79 — 14.23
Bydgoszcz 16624 -12.17- 15.00 + 14.60
"Łódź 18.75 1325 -15.00 15.03 .
Wilno 18.51 13.16 — 1325 ||
Katowice 18.75 1413  — 15.59:

Pszen. Żyto Jęczm.Owies

 

  
  

 

0. 13.35 + 1262 |
„AST, 10:62 |

 

   

  

3581 RA:“2803 2574

1008 14.38: 1134.
„Buenos Aitės

tego ko. |

й ie3 (390;„AC dodatnie saldo 51,1

wykazał w porównaniu z październikiem

ję znów WYRA "tendencja do

et tę 1 oraz przeciętnej|

PORE

: ostat-
a R OE „miesięcy.aon „af

ci
„| nej cznej 1. ub. (347,2.mili: RA).i.

jecień—czerwiec— eksport

*Handel zaśramić „Niemiecw okrėė *
sie 41 kai r.'b. przedstawiał się
następująco (w.mikj.. RM): import 3.774,9,

R6JAKC2AIA. 30.124. 25.374.|

13)

G.0. BAXTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

— Tak.
— To pan ich wcale nie zna. Nie można mieć

«pojęcia o wilku jeśli się go nie widzi w klatce, o nie”
dźwiedziu za kratami zoologicznego ogrodu, ani o
psie, o ile się go widuje w pokoju, Amerykanie za-
chowują się jak błazny w Paryżu a jak osły w Lon--
-dynie, Wogóle ludzie na obczyźnie są jak ryby bez
"wody. A cóż dopiero Meksykanie?! Wogóle nie po-
winni mówić na angielsku, Potrzebują językapłyn-
nego jak woda. Muszą znajdować się w otoczeniu
ludzi, których nadmierna gestykulacja nie śmieszy.
Zresztą większość. Meksykanów w Stanach to
plebs, Nie reprezentują oni Meksyku, tak jak nór*

; mandzki chłop nie może dać swem zachowaniem
pojęcia o rafinowanej kulturze ' Paryżan*na. Pan

' musi wiedzieć, że choć Rio Grande jest tylko błot-
nistąrzeczułką, jednak stanowi jedną z najznako-
mitszych granic świata. Ważność tej granicy nie
można mierzyć jej rozmiarami. El. Paso. leżące na
północ od niej jest równie „moderne' jak każde in-
ne amerykańskie miasto, położone po drugiej stro”
nie wody. Inarez śpi w atmosferze głębokiego śred*
niowiecza, Pan może mi na to odpowiedzieć, że na-
sza epoka nie nadaje się specialnie do drzemki, ale..
Meksyk ma swój specyficznywdzięk. Wielu ludzi
nie poznaje sie na nim, Ale pan się pozna, Pan ma.
dosyć rozumu, by zrozumieć szereś rzeczy,.których.
głuncy nie są w stanie doirzeć, Jednem. słowem..
mie tu miejsce na odczyt o geografiii„obyczajach.| «

(meksykańskich. ale to wszystko co dótąd powie-
działem, doprowadza nas pomału do celu. Panczy»  

tał trochę historycznych książek? — spytał nagle
prėpatrująs się Małemu z ukosa,

rochę czytałem — odpowiedział Mały,
obotętnić beż cienia zainteresowania czy. zarozu”
miałości,

+ — Jak pan sobie wyobraža miasto w šrednich
wiekachiš

— Zamek na górze i ledo się u jego stóp
osada.
— O to, to właśnie.. A propos, pod jakiem

'nazwiskiem mam sie do pana zwracać?
Mały zastanowił się chwilę, jak gdyby to zwy-

kłe pytanie miało wielką wagę.
— Może mnie pan nazywać Janem Jones'em

— о‹ір&г? wreszcie,
— Pan należy do licznejii SE: rodziny.

Oczy: Sima- błysnęłyironicznie. |
Mały, a raczej Jan JonesWztuszył ramionami

1 nie raczył nawet spojrzeć. na towarzysza.

—„Powróćmy więc panie Jones do.naszej hi-
storyjki —ciąśnął dalej Simon. Pańskiepojęcie .o
średniowiecznych. miastach zgadza się z mojem.
Niech pan sobie teraz wyobrazi miasto San Triste,
w Meksyku. Liczy dziesięć do dwunastu tysięcy
mieszakńców. W porównaniu z innemi meksykań*
skiemi miastami, nawet biedota w San Triste nie
jest prawdziwie biedna, a ludzie bogaci, mają na-
prawdę pieniądze. Dużo tam starych rodów, w któ-
tych płynie hiszpańska krew, a wszyscyoni i boga-
ciibiedniiidrobni mieszczanie, wszyscy, całe San
Triste,jeszcze dwanaście lat temu skupili się po-
kornie kolo jednego nazwiska: Vereal,

Jan Jones spojrzał badawczo na mówiącego i-
spotkał również badawcze spojrzenie utkwione w
sobie. Milczeli przez chwilę.
— Co za dziwne zjawisko—' odezwał się wre-

szcie Jones, ziewając.
—Bardzo dziwne. Toniezmierniestara rodzi:

na. Jakich.odlecłych „czasów sięśają ich „rodowody
p.Hiszpanii,tego nie wiem, wkażdym rązie, w еро-

krycia Ameryki, byli tam już znani, Jakiś Ve-
zal:"przyjechałz Cortey'em. Wyróżnił się bohater-
skiemi czynami,‘а przedewszystkiemwybitnym 'u". S

stałojednak 

działem w bitwieo miastoMeksyk, Podczas ostat-
niego, długiego oblężenia, w-którem to zdobywano. | —
miasto, ulica po ulicyi wyspa po wyspie, a „Indjan,
wybijano dziesiątkamiTysieey,iiczyj“mecz nie po--| ©
krył się obficie :.parptrą krwi; niżmiecz Vereala!

Oczywiście;:tak: jakf'innikonkwistadorzyzo-.|:
stał on odpowiednio wyraśrodzony. Ale różniłsię.:
od nich jednym: podczaś gdy:oni wydawali: rozrzut”
nie to co zarobili, Vćrćal umiał.ciągnąć zyski z te*|
go co dostał, Parobsi się dużego:majątku, Po skoń*.
czonym podboju Meksyku przeniósł.swoje dobra
w.okolicę San Triste... A

Od tego czasu "Vėrčalowie.. pozostali tam.
Wznosili kościoły, w.czasje głodu, dzięki swej hoj-
ności i naśromadzonymw spichrzach. zapasach ra"
towali niejednokrotnie, ludność. *pokryii „wzgórza

  

-| stadami koni i bydła, budowali wsie, które: Pozo”:

    

stawały ich własnością, słówe:
cie średniowiecznymibaronam

Umilkł, zaciąśnął się ostr .
у{ав!ёет суватет.' -Ро chwli*'powróci do „a por
wiešci :     

okresach rewolucy'nych. bron:li/starego porządku.
Kiedy Meksvk chciał się: wyzwolić, walczyli za Hi-
sznanie i oczywiście afrac'li ra. tem-hard>n wiele. |
Tak było zawsze: "Mężczyźni'w rodzie. Vórćalów
Byli bardzo n-awi i bardzos* '%chetni, ałe:* bardzo
nierozsadni. Trwonili i trw - li' swój wielki ma'ą*
tek —westc"nał smrtno. — Czeóo mósł dokonać
w tych, warunkach człowiek or'entujący się w inte-
resach. nawet. o ileby. ną.skażdą. śenerację znalazł
s'e tylko jeden taki — tego nie możemy:wiedzieć.
Ale w przeciąśu czterystulatnie zrobili nic, by
podtrzymaćiodhudowaćto,co.otrzymali od przod-|
ka. Wydawali tylko,.„Pań się pewnie Ra žewo*'2 7
gėle cos jesz:

 

| anianki 90.00 —
„| czerw bez. kan. 9czyst 97 pros 120(0—

— Któż jednak trzyniałię na.szczycie powo”.
dzenia przez trzydzieści czy czterdzieści -dziešiat-|
kėw lat? Nawet Vėrčalowie: tego nie potrafili, W.

  

 

m$—ża00* 

runku osiągnięciatartyg cen węśla,
zaproponowali podwyżkę dniem t
stycznia płac w każdym Sea z 0s0b-
na. Ponieważ stanowisko to wywołuje
niezadowolenie robotników, mają oni za-
miar zasięgnąć jeszcze opinji swoich mo-

: wców. Wobec teśo przewidywane
jest odbycie jeszcze jednego zebrania.

 Dodatnie saldo

- handlu zagranicznego Niemiec
Handel zagraniczny Niemiec w listo- stwie do roku 1934 — handel zaśranicz-

ny Niemiec za cały rok 1935 wykaże
nadwyżkę eksportu nad importem.

— 

Giełdy pieniężne
„ Notowania z dnia 18-go grudnia .

DEWIZY
Belgja 89:25 (sprzedaż 89.43, kvpno

89.07);. Holanda 358.85 PE 359:57,
kupno 358.13); Londyn 26.07 (sprzedaż
26.14, RSE 25.00); Nowy SSE 5.29
tujyi aż 5.30-i 'edna czwarta, pas

J i uzy czwartej; Nowy. Jork. (kabel)
5.29i jedna ósma (sprzedaż 5.30:ii trzy Ós-
me, kypno 5.27 i-siedem ósmych); ik
35.01Is;E 35.08, kupno- 34 94;;Pra-

a 2197 (sprzedaż 22.01. kupno 21.93-;
zwa,cara 171.98 (sprzedaż 172.32 kup-

no 171.64); Stokholm 134.40 (sprzedaż
134.73, kupno 134.07); Berlin 213.45

| (sprzedaż 213.98, kupno 212.92); Madryt
"12.60 (sprzedaż 12.75, kupno: 7245) |

aty dewizami nieco większe niż
średnie, tendencjadla dewiz nie,ednolita.
Bansnoty dolarowe w obrotach pr;wat-
nych 5.30: rubel złoty 4.76i jedna. czwar-
ta: — 4,76i pół; dolar złoty 8.99i pół —
8.99i iedna czwarta; gram czysteśu zio-
ta 5.0244, W obrotach prywatnych marki
niemieckie (banknoty) 13100 — 136.50.

* W obrotach. prywatnych funty ang elskie
(banknoty) 26.07.

PAPIERY PROCENTOWE -
3 proc. pożyczka budowlana 4025 —

40,30; 7 proc. pożyczka stabiAEna
64.38 — 64.63 (odcinki po 500 dol | 65,00
(w proc.); 4 proc. państwowa pożyczka
prem,owa dolarowa 53,15 — 53 10; 5
„proc. pożyczka dolarowa 79.75 (wproc.);
-8 proc. L. Z. Banku gospodarstwa kiajo-
wego 94.00 (w proc.); 8 proc. obiigacje
Banku fosėodarų)ra kraowego 94.00 (w

roc.); 7 proc.L Bankugospodarstwa
kiowego83.25; 7 proc. obu.gac e banku
"84 Lakis kraowego 83,25; 8 p oc. L.

anku rolkaż z„00; 7. proc. z
Banku o
8 proc Tow."kred przemysłu pol.

funt."000 (w SS 4 1 pół proc. L Z.
"žiemskie 46,25-— 46,00; 5 proc. L.
Warszawy 58,75; 5 proc. L. Z. Warsza»
Wy:(1933 r.) 54,00 — 54,38).

v "AKCJE
Bank Polski — 96.00-— 96,25; Warsz.

„Tow. fabr. cukru— 33,25; Lilpop— 7,50.
Dlapożyczek stwowych tendenc'a

„| przeważnie mocniejsza, dla listów zastaw
„mych przeważnie utrzymana, dla akcyj
stabsza przy obrotach łacaalnych Po-
życzki.dolarowe w obrotach Br postoych:
8 proc. pożyczka z r. 1925 (Dil nowskaj
93 i siedem ósmych— 94.00(w proc.
7 proc, pożyczka m. „Warszawy Magi

- strat) 70,75 (wM

kodzie mę10świętami od-
dzie się w sobotę a pierwsze

po-świętach. — w piątek dn. 27 b. m.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 18-go grudnia

Pszenica czerw. jara szk.. 7/5 śl. — —
; Pszenica jednolita 753 gl 1%,25

w?925: Pszenica zbierana 742 gl 18 75

Wto” I standart 700 gl. 12.50 — 12.75;
Żyto II standart 687 gl. 12.25 — 12.50;
wies 1 st. PO o. śl. 14 25—

14:75, Owies A I st, (lekko zadesz.)_516
„śl.14,75 — 15.00; Owies Il.stan. 460 $-1
— 13.75 — 14,25; Jęczmień browar-
miany 16,25. — 17,00; Jęczmień 674 —
'613 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
-13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 12 50—
13.75; Groch polny 220.00 — 22.00; Groch
Victoria 31.00 — 34.00; Wyka20.00 —
21.00; Peluszka 22.00 — 23.00; Seradela

podwójnie Rn: 20,00 — 21.00;
ubin -niebieski 8.25 — 850; Lut

bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak Ziwowy
42.50 — 43.50;Rzepik = 4150 —
z Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
1 letni 4150 — 42.50; Ais
niane  bassis 90 procentowe
— 33.50; Koniczyna czerw. sur. bżz gr.

100,00; Koniczyna

130.00; Koniczyna biała surowa60.00 —
70.00; "Koniczyna biała bez kan o czvst,
97 proc 80.00 — 9u.00: Mak nieb'eski
67.00-—69.00; Ziem. 'ad. — — —; Mąka
pszenna śat I — A 0 — 20 proc 3100—
33.00, Mąka pszenna gat. | — В © —
45. =-29 0.— 3100; I-C 0 — 55proc.
2700 —2900: 1 — D 0 —60 proc.
:2500 Z2700: I-E 0 — 55proc 24uL —
25.00; II-B 20 — 65 proc 23.00 —2500;
ЛЕр45— 65 proc 22.00 — 2300, M-E |
*55—%5 proc 22.00 — 23.00. II G 60= 65
proc. „21 00—22.00: Maka żvtnra wvcą*
owa“ 0-30 20.00—2100; Mąka atnia
gat. 1-45 20.00 — 21 00; Mąka żyt sA

0-55 proc. 19.00 — 2000; | sat 0 65 woc.
20.50—-2150 :Н gat 1500 — 160V ra-
zowa 1500 — 1600. ooślednia — + —
= — —, Otrębv pszenne grube przem.
stand 1050.— 11 00. otrębv pszeune
średnie orzem stand 950. — 104. (0).
trębv. pszenne. miałkie 950 — 1000. O+
tręby żytnie a — 875;. Kuchv /nia»
ne 1550.— 1600; Kuchy Trzepakowe
13.50-—- 14.00: Kuchy -stonecznkewa

Śrutasojowa 45 „proc.

KODEM„obrót1738 ton, w. -t a
ton. Usposobienie nina 02 a  



 

 

walne Zebranie

Narodowego Zrzeszenia Adwokatów
w Sprawie zajść w Izbie krakowskiej

W dniu wczorajszym, o godz. 9-ej
" wieczorem, w lokalu Rady Adwokac-
skiej w Warszawie, odbyło się walne
zebranie Narodowego: Zrzeszenia Ad-
wokatów,

Żebranie zagaił prezes Zrzeszenia,
mec. Jan Nowodworski, witając przed-
stawicieli adwokatów kieleckich, mec,

- Przemówienie adw.
Szanowni Koledzy!
Jeden z podstawowych paragrafów sta-

tutu naszej organizacji głosi, że „Narodo-
we Zrzeszenie Adwokatów" grupuje ad-
wokatów Polaków chrześcijan w służbie
dla potęgi narodu polskiego”.
Ze specjalną myślą zaczynam swoje

przemówienie od powołania się na nasze
zasadnicze wskazania organizacyjnę, bo
mam mówić o faktach, które zaszły na
terenie adwokatury Rzeczypospolitej, u-
rągających naszej godności narodowej.

ŹLE SIĘ DZIEJE

*, Oddawna zdawaliśmy sobie sprawę,
„Že na terenie adwokatury źle: się dzieje,
że adwokatura, ten ustawowo uznany

„współczynnik wymiaru. sprawiedliwości,
„staje się coraz mniej polską, a coraz bar-
dziej żydowską, że z każdym:rokiem sy-
tuacja się pogarsza i nabiera charakteru
AWAWAŁA, 3 ik

zisiejszym stanie rzeczy tylko na
terenie Apelacji Poznańskiej Polacy są
elementem dominującym i odśr ją ta-
ką rolę, jaka im się należy. - We wszyst-

„kich pozostałych Izbach Adwokacxich
„Żydzi posiadają bezwzględną większość,
która na terenach Apelacji Krakowskiej i
wowskiej przekraczą 90 proc., sprowa-

-dzając Polaków do roli znikomej mniej-
szości, mniejszości polskiej w: państwie
polskiem, które posiada dwie” trzecie
mieszkańcówo pochodzeniu rdzennie: pol-

„ skiem. > ;
Położenie tej mniejszości znalazło w

faktach, które się rozegrały w dniu 23 li-
stopada w Izbie Krabwakiej — tak ja-
-skrawe oświetlenie, . że zarząd: Nerodo“
iwego Zrzeszenia Adwokatów uznal“ za

: вт{›} narodowy i obywatelski obowiązek
szwołać dla: dokładnego omówienia zajść
; krakowskich specialne posi
starać się o to, aby nasz głos wstrzasnął
nie tylko ogolem adwckatów - Polaków,
"uświadamiając im konieczność skoordy-
nowanego działania, lecz by również do-
szedł do ogółu społeczeństwa polskiego,
„które winno bez żadnych osłonek dowie-
„dzieć się o tem, co stało się w Krako-

W DNIU 23 LISTOPADA
Stan faktyczny podany w sposób naj-

lets. jt następujący:
„W dniu 23 listopada,

"Tzby Adwokackiej
skiej, adw. Cybulski wystąpił z wnio+
skiem, aby Rada Adwokacka w przy

osz sprawozdaniach uzupełniła dane
, dotyczące ilości adwokatów i aplikantów
„adwokackich dokładną informacją, jaki
„jest skłąd adwckatury pod lada na.
rodowościowym į wyznaniowym, Wnio-
«ek ten natury czysto statystycznej, tru-
dno zaprzeczyć, że bardzo ciekawy i s'u-
szny, wywołał ze strony adwokatów - Ży-
ów burzę protestów, Pod adresen wnio-

skodawcy posypały się obelżywe wyrazy.

ZA CO?
+. A teraz postawmy sobie krótkie pyta-
nie: za co kolega ski zosta! zniewa-
żony prez Żydów?

Tyl
chcieć odstonić wobce społeczeństwa pol-
skiego stosunki, panujące w adwokatu-
rze, za to, że chciał, żeby do tego społe-

na posiedzeniu

czeństwa przemówiły liczby, których wy- |-
mowy nic nie jest w stanie zagiuszyć —
nawet najdziksze.wkzaełi žydas V in-

„teresie žydowskim bylo i jest, Art O
; społeczeństwa polskiego możliwie najdłu-
"-żej nie zdawał sobie: sprawy ztejabsur-
= dalności: stosunków, które zapanowały w
3gronie. noszącem dumne miano „Palestry|.

aństwa Polskiego”, ale które co do swe-
* ka składu personalnegoodpowiada raczej |

alestynie, niż Polsce. A
Za-to, że kolega Cybulski wystąpił z

- wnioskiem, który nie znajdował się na li-
nii interesów Żydów, ci Obaypal goes:
zwiskami w rodzaju „warchoł”, „chuli-
gano a.nastepny mówca. Żyd, adwokat

dler nazwał wniosek adwokata Cybui-
skiego prowokacją.

OBELGI
Ale to nie wyczerpuje obrazu stosun-

ków, do jakich doszliśmy w adwokaturze.
* Gdy przedstawiciel adwokatów - Pola-
"ków z Kielc chciał odczytać odezwę, e 3
noszącą, że samorząd adwokacki w

żew adwokaturze jakw całej Polsce po-
winni rządzić Polacy, że zasadę tę wi-

"nien uznać każdy członek adwokatury,.
7niezależnie cd wyznania i narodowości i.
"Aigiąč się przed nią, jako koniecznością,—
>włowa mówców utonęły.we wrzawie ad-
*wokatów + ST: wtym momencie sta-

tóra winna poruszyć nietyl--
— ko wszystkich adwokatów - Polaków, ale"
—За się rzecz,

< która musi wywołać rumieniec wstydu i
* poniżenia na twarzach tych wszystkich
7 maszych rodaków, którzy czują się dumni
„ t przynależności do narodu polskiego.

to pod adresem naszych kolegów z |
* Izby Krakowskiej — Polaków, padły ze
- strony Żydów słowa: „Chuligani, „Szu-
: brawcy”, „Policzcie jlu was jest”, „Wy-

noście się”, „Precz stąd”,
łowa te padły pod adresem ich — ja-.

* ko Polaków.
—  W-tym stanie rzeczy grono. adwoka-
< tów - Polaków opuściło zebranie, -we-
< zwane do tego przez kolege Pozowskie-

go. który uprzednio w sposób
' gkwalifikował zachowanie się Żydów.

PUNKT SZCZYTOWY.

+ To, eo powiedziałem 6 zajściach:kra-
zckowskich "wskazuje na- jedno: doszliśmy
do punktu szczytowego,znajdujemy: się

s

iei po- |-

Apelacji Krakow i

o i jedynie za to, że ośmielił się |-

spokojny.

Jerzego Cybulskiego i mec. Stan. Jan-
kowskiego. |Na. przewodniczącego o-
brad powołano mec, Stanisława Zie-
lińskiego, b. posła,

Przewodniczący udzielił głosumec,
Januszowi Rabskiemu, którego prze-
mówienie podajemy w całości,

Janusza Rabskiego
w chwili dla nas, jako dla adwokatów-
olaków brzemiennej w skutki. Ta chwila

obowiązuje. Muszą paść słowa o odpowie-
dniej wadze gatunkowej. Jeszcze w je-
„dnem zdaniu przypomnijmy sobie to, co
ma szczególną wymowę, a co musi poru-
szyć każdego. Pod adresem Polaków, ja-
ko takich, padły w Krakowie słowa: „po-
"liczcie się*, „wynoście się”, „precz stąd”.
Musimy odpowiedzieć Żydom, że się za-
stosujemy do pierwszej ich rady. Czasa-
mi dobrze posłuchać się czyjejś rady i
czasami może osiągnąć skutek taki,
który potrafi wprowadzić w osłupienie
radzącego. ъ
„A atura polska musi zewrzeć się w
jeden front; bo tam gdzie chodzi o god-
-ność narodową, nie możę być wyłamują-
cych się. ‚ :

estyj mię-;, ków, różniąc się w szeregu kw:
dzy doba. muszą zrózumieć konieczność
so

wszystkich dziedzinach życia rządzić
musi naród polski. Wtedy pod adresem

obelgi obcych w aju tych, jakie pa-

nie. choć wstyd Śryzacymnieprzenika.
" Czy to, co się stało w Krakowie, mo-

"že pozostać obojętnem dla polskiego mi-
nistra sprawiedliwości > ° 8
Czyž nie ma nic do zrobienia, abyšmy

my — adwokaci - Solaspole į sie mo-
ralnie .rozprostowani 3 yśmy żyjąc w
Polsce, wiedzieli, że iesteśmy usiebie?
R teraz jeszcze.kilka słów natury o-ei szcže. Kika 8: :

Musimy sobie uświadomić, że Izba Ad-
wokacka Krakowska i Lwowska —-to w
tej chwili olbrzymie rezerwoary adwoka-
tów- Żydów,
„sposobności może
Żydów całej „adwokatury. polskiej.

ROK TEMU WE LWOWIE

We Lwowie w roku ubiegłym, 24 li-
stopada, na walnem zebraniu Izby Adwo-
echpeaPY - Po-
aków złożył deklarację, żądającą przy-
znania Polakom we władzach adwokac-
kich odpowiedniej ilości miejsc z tem, że

| jeśli żądanie to nie będzie uwzględn'one,
, to adwokaci narodowości polskiej nie we
| zmą udziału w głosowaniu, zdając sobie
| sprawę z tego, że wynik wybor
zgóry przesądzony. х
Ponieważ żądanie to nie zostało u-

względnione, wszyscy adwokaci - Pola-
„cy, bez wzgled
e „opuścili salę obrad
3 bieżącym* w. lzbie Lwowskiej :
sadwokaci - Polacy w ogromnej większo- .
„ści powstrzymali się. od głosowania, gdyż
"uznali, że na rezultat głosowania nie mo-
śą wywrzeć należytego wpływu i nie
chcieli stwarzać pozoru, że w wyborach

Poza dB ze względów utylitarnych.
Tak się przedstawia etan rzeczy w

Izbach Małopolskich.

JAK JEST W WARSZAWIE?
Teraz uwaga co do Warszawy. .
„Byłobyszkodliwem, gdyby ostatnie wy-

niki wyborówwlzbie Warszawskiej mia-
ły osłabić naszą opa Żydzi od sze-
z lat stosują, w Warszawie. odrębną

taktykę, dyktowanąim przez rozsądek
„polityczny. ęcie większości nao-
statniem walnem zebraniu przez kandy-

"W data 23 Tstopada r. b. na Zgroma .
dzeniu Izby Adwokackiej w Krakowie
zaszły wypadki, które nie mogą pozostać
„bez echa ze strony adwokatury polskiej.

' Gdy przedstawiciel Adwokatów—Po-
laków z Kielc przystąpił w sposób rze-
czowy i spokojny do uzasadnienia wnio-
sku, by Rada Adwokacka w spisie ad-
wokatów — wprowadziła rubrykę, do-
tyczącą jch wyznania i narodowości,
wywołało to burzę protestów ze strony
adwokatów — Żydów. Pod adresem mó-

wcy padły obelżywe wyrazy, a w prze-
:„kowie został całkowicie opanowany przez . mówienin jednego z Adwokatów — Ży-
"Żydów i wzywającą do uznania zasady, | dów wyżej wymieniony wniosek został

nazwany prowokacją. || | |
„.. Slowa następnego mėwcy, ktėry chciał
odczytač oderwę Adwokatėw.-— Pola-
ków z Kielc, podnoszącą, że samorząd

cięopanowany przez Żydówiwzywającą
douznania zasady, że w Polsce w adwo:
katurze powinni rządzić Polacy, Żydzi
zaśłuszyli krzykiem i hałasem. Pod а-
"dresem Polaków padłyzestrony żydów.
okrzyki: ,.Chuligani*, Policzcie ilu was

pa MNA się', „Precz stąd",

| W tym stanie rzeczy grono Adwoka-
tów—Polaków uznało za konieczne opu-
ścić zebranie, wezwane do tego przez
jednego z kolegów Polaków.

'W obliczu powyższych faktów, będą-
cych jaskrawą ilustracją anormalnych

"| stosunków w adwokaturze. w której i-.
"| lość Żydów nietyko wielokrotnie prze-

kraczaodsetek ludności żydowskiej w.
Państwie, -lecz, jak w lzbach Krakow- 

Adwokaci - Polacy, jak ogół Pola- |-

arnego, narodowegodziałania, dla ‚
zrealizowania zasady, że w Polsce we |

jeśoczłenków nie bedą padały bezkarnie | 5 etach — ke
! koniecznošė -przedsięwziec'a 'natychmia-

dły w Krakowie. Powiedz'ałem bezkar- ; stowych radykalnych šrodkėw, zm'erza--

z których przy najbliższej |
nastąpić zalew przez |“

jest|

lu na przynależność związ- ,

„adwokacki w Krakowie został całkowi.|

* datury polskie nie zmienia faktu, źe kan-
! dytatury te przeszły dzięki taktyce Ży-
dów, uznających, że są względy, naka-
zujące w stolicy nie pchać się na cz”,o,
bo stolica jest na oczach całej Polski

| ówię o tem jedynie dlatego, żeby wy-
nik wyborów warszawskich nie zac'e-
mniał nam istotnego stanu rzeczy: fak-
tu vosiadania przez Żydów  bezwzólęd-
nei większości w adwokaturze stolecz-
nej. i

Musimy tu niemniej stwierdzić. że o-
statni wynik wyborów do władz korpo-
racyjnych w Warszawie na listopadowem
zcbraniu Izby — jest zadawalający, czy-
ni zadość naszemu postulatowi że tak jak
w calei Polsce, tak i w adwokaturze pol-
sk.ei muszą rzadzić Połacy i jeżeli cho-
dzi v reprezentację adwokatury, iaskra-
wo cdbieda od karykaturalnych stosun-
ków w Izbach Małopolskich.

BĘDZIE CORAZ GORZEJ
W Warszawie, jeśli chodzi:o skład o-

sohowy adwokatury, sytuacia stawać sie
będzie coraz gorsza. Już należa do pa-
lestry i tylko czekają na defin***wne
wejście do adwokaturv fałanći apl'kan-
tów adwokackich Żydów.. O tem. jakie
stosunki tu panuja, może dać wyobraże-

‚ nie ndbyte w ubiesła sobotę walne zebra-
nie Zrzeszenia Aolikantów Adwokackich

16 mandatów „w tem 12 zdobyli Żydzi. a
+ 4 Polacy. Tylko 1 Polak przeszedłzlistv
| czysto - polskiej, a 3 zostali wybrani z

t. zw. listy „żydowsko - demokratyczne*”.
Podnbnv wynik wyborów w Zrzeszeniu
Aplikantów, iak również olhrzymia ilość
Żydów wśród młodeśo pokolen'a prawni-
cze6o na uniwersvtetach — wskaruią na 
jacych -do tego, aby- wraz z biegiem
czasu stale wzmacniał się wydatnie ele- *;

"ment rdzenie polski w adwokaturze
'państwa polskiego; — odwrotnie: by ilość
Żydów się «zmniejszała. aż:

katura iest.: współczynnikiem, wymiaru
sprawiedliwości. Uważamy, że. w. pań-

„tych, którzy.w. głębi dusz- swoich. 'mają
ideal państwowy polski, - 111› A

JAKIŻ IDEAŁ? ' 2

1 Jaki idei niosą w Boć:Mod
anśi mło: w, powiększajacych z
doi:dadzień diczbę urłoaków: Šai ty?

tanie, trzeba sięśnąć do tego, co Żydzi
mówią między sobą.W sierpniu r
żącego obradował 'w

prezydent wszechświatowej. egzekutywy

że „dorosło w Polsce pokolenie, dla któ-
rego Palestyna jest jedynym celem'. ,

gólne zrozumienie dla uczuć narodowych

jący: się do.swej. narodowości i.wyżhają-
cy jej ideały, jest dla nas s atyczny.
"Musimy tu jednak konsekwen

| dzić, że dalszy dostęp do adwokatary,ja-
ko czynnika wymiaru. sprawiedliwości,
powinien być dla ludzi, mających w.ser-
cach jako cel Palestynę, — zamkniety,
To nakazuje idea państwowa polska.
Wszelkie inne jej
jej karykaturą i czyniłoby
miałą dla Polaków.

Po ożywionej dyskusji, w której
między innemi zabrał głos przedstawi-

ją niezrozu-

|kowskiej, zebrani jednomyślnie po-
wzięli następującą uchwałę: 

A skiej i Lwowskiej, sprawia, że.Polacy.. ;
| znajdują się w znikomej mniejszości. |.
wskutek czego skład władzsam rządu
adwokackiego zależy całkowicie -od wo-
li Adwokatów—Żżydów.

Walne Zgromadzenie Naródowego
Zrzeszenia Adwokatów, solidaryzując
się z wystąpieniem Adwokatów—Pola-
ków z Kielc w obronie polskości samo-
rządu adwokackiego, w myśl zasady,

że gospodarzami w Polsce muszą być
Połacy, i wyrażając uznanie Kolegom z
Kielc oraz wszystkim adwokatom—Po-
lakom członkom Izby krakowskiej któ
rzy pozarli ich inicjatywę, stwierdza:

' 1) że zapewnienie Polakom, decydują.

pospolitej Polskiej jest koniecznością
państwową; у З

2) że w imię tej konieczności nastąpić
powinno skoordynowanie i _ zespolenie

| działalności wszystkich Adwokatów
Polaków; ; TERE,

3) że akcja tawymaga poparcia przez
całe społeczeństwo polskie;

4) że usiłowania powyższe dać mogą
zamierzony wynik jedynie przy jedno-
czesnej zdecydowanej akcji ze strony
Państwa;
› 5) że nastąpić powinno: natychmia-
stowe zatamowanie dalszego: . dopływu
żydów do adwokatury, tudzież ograni-
czenie dostępu na wydziały prawne u-
"niwersytetów polskich.. :

Narodowe  Zrzeszenie - Adwokatėw 
"kiepolskiedo poparciazajętegoprżezeń

| głanowiaka a

#^

Izby Warszawskiej. Bvło do obsadzenia |

Ciąśle mówi sie i podkreśla,-że adwo-

stwie polskiem ten współczynnikpowinien *
sie znajdować w rekach Polaków, jako |

Aby odpowiedzieć miarodajnie natopy- '|-

sjonistycznej, miedzy innemi powiedział,

My, adwokaci,* narodowcy polscy, tu,
których ideał narodowy i państwowy or--
ganicznie się z ana wiążą, mamy szcze-

żydowskich ; każdy Żyd, głośno przyzna-

ė stwier-

"ciel adwokaturykieleckiej mec Cy-'
bulski obszernie charakteryzując sto-.
suńki panujące.na terenie izby kra-.|

cego stanowiska w adwokaturze Rzeczy-

wzywawszystkie ugrupowania adwokac |

l te,

 
I
a
a
Ni

dai

oku bie- |.
Lucernie konśres |-

żydowski, na którym Nachum Sokołów, '!

pojmowanie byłoby |.

  

 

 
„Dni przeciwgruźliczne" w Warszawie

Setki tysięcy ludzi, rzuconych p» róż-
nych sanator,ach i domach zdrowia, ule-
gło strasznemu losowi, Odseperowani od
rodzin, trawieni od miesięcy gorączką,
spalającą ich ciała, borykają się z jed-
nym z największych wrogów. ludzkości
— gruźlicą. ; >
Wzdryśnąć się musi każdy, gły po-

myśli, že co 6 obywatel umiera na gru-
žlicę, a ogółem rocznie ginie trzykrotnie
więcej ludzi aniżeli wskutek innych cho-
rób. 800-tysięcy osób w Polsce dotknię-
tych jest tą chorobą, z tego zaś 200-ty-
sięcy zagraża swemu otoczeniu i jest
rozsadnikiem zarazków. A dzieje się to
w tym ckresie, gdy gruźlica jesc ule-
czalńa, przy wczesnem rozpoznaniu cho-
roby i regularńem leczeniu.

Ciężki. trud walki z gruźlicą i.uświa.
damiania społeczeństwa. o groźnych 'ej
skutkąch,'przyęło na siebie między in-
memi, warszawskie Towarzystwo prze-

( ciwgruźlicze. -W. ciągu swej zgórą 25-

KTOKORZYSTA z usług firn.y

| mRERZUMOPTYCZNY |
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TEN ZADOWOLONY prawdzi"fe

 

letniej pracy Towarzystwo samarytańską
pracą przyczyniło się do zmniejszenia
nasilenia choroby na terenie stolicy W
poradniach Towarzystwa dziesiątki ty-
sięcy ludzi korzysta z pomócy lexa"skiej,
w sanatorjach zaś wiele jednostek wyr=
wano z objęć śmierci. Wysiłki Towa-
rzystwa muszą znaleźć poparcie całego

społeczeństwa,
Dorocznym zwyczajem w okresie od

1 grudnia do 10 stycznia organizowane
są w stolicy t. zw. „Dni Przeciwgruźli-
cze”. Stołeczny komitet przy wspomn'a-
nem Towarzystwie rozwinął ożywioną
propagandę. Umieszczono w tramwa'ach
dla pasażerów tysiąc egzemplarzy spe*
cjalnie bogato ilustrowanego zeszytu
propagandowego „W Służbie Zdrowia”,
rozdano tysiące ulotek propagandowych,
umieszczono na słupach miejskich pro-
pagandowe plakaty. Jednocześnie wyda-
ne zostały 10, 20, 50-groszowe znaczki
przeciwgruźlicze.

Akcja. stołecznego: komitetu „Dni
przeciwśruźliczych” niewątpliwie  znaj-
dzie żywy oddźw'ęk w społeczeństwie.
Ludność stolicy, któranieednokrotnie
dawała dowody swe' ofiarności, żywo

zareaguje na apel. Niech w szeregach 0-

fiarodawców nie zabraknie nikogo. Każ-
dy grosz złożony na walkę z gruźlicą
przyczyni się do wyrwania z obięć tej

| choroby nowego obywatela. Wspaniałym
zbiorowym wysiłkiem, składając grosz do nowych sanatorjów i licznych poradni

| przeciwgruźliczych.

Nielegalny handel bronią
Qdkrycie policji na placu Kazimierza Wielkiego
L W. zwiążku zkradzieżą rewolweru jed-.

-nemu z: policjantów: na: pl. -Kazimierza.

- Wielkiego, :policja: zarządziła.obserwa-

cę i wywiady w różnych podejrzanych

miejscach. Wkrótce policja VI-go komis,

ustaliła, iż w składzie węgla i drzewa,

przy ul..Ceglanej 11, odbywa'ą się tran-

zakcę bronią palną.

skład, zatrzymując na miejscu:Ale+san-

dra Raszplewicza (Łucka 20), Władysła-

wa Lipę (Ceglana 10) i Jana Sobańskie-

go (Górczewska 43). Raszplewicz był

trzy razy notowany za paserstwo i kup-

| Przy ul. Wolskie: 86-a, w lokalu Oby-

watelskiego. Komitetu Pomocy Społecz-

nej,.wczoraj w. nocy kasiarze, po uprzed-

nim włamaniu, rozpruli bok kasy o$gnio-

trwałej, z. której zrabowali 3.000 zł go-

tówką Kasa ubezpieczona była od kra-

dzieży. Patrolu'ący okolicę policjant za-

trzymał na ul. Wolskiej Czesława Brze-

zińskiego (Sieradzka 1), którego odpro-

wadził do 22-go komisar'atu. Podczas re-

PRO RAOPOEETREJT PTOP TIZYCHEWRCEREAOWEZEE

Inż. Sudra
'wpadł pod tramwaj |

Na rogu Al. Jerozol'mskich i Nowego

Światu, w czasie wskakiwaniado tram-

waiu linji „2“; dostał siępod koła 60-

ietni Jan Sudra, inż. (Marszałkowsk: 35).
| Uległ on. zmiażdżeniu prawe* stopy O- |-

fiarę wypadku przewiozło Pogotowie do

szpitala św. Rocha. >

Doprowadzonydorozpaczy
Wczoraj w południe, w mies-kaniu

Władysława Martalerza (Towarowa 8),

w drzwiach kuchenki, powiesił się na

sznurze 49-letni Feliks Tomczach kra-

kiec (Nowy Świat 41), kiedy wypadek

zauważono już nie żył. Denat pozostawił.

żonę i troe dzieci. Przed dwoma mie*

siącami Tomczak został eksmitowany,

poczem wyprowadził się na Prage Po-

wód samobójstwa— niesnaski ro lziine

i brak pracy. Przy. denacie znaleziono

"list do policji Vl:go komis. oraz 2 zło-

Policja osuczyła

no broni palnej, Lipa — dwa razy za

kradzież i uderzenie nożem, Sobański —

7 razy notowany i raz karany. Podczas

osobistej rewizji znaleziono przy Lipie

2 rewolwery, na które nie posiadał po-

zwolenia. Wczoraj wszyscy wymierieni

stanęli przed sądem starościńsk'm Po-
łudniowo- Warszawskim. Sąd skazał: Li-

pę i Raszplewicza na 3 miesiące bez-

względnego aresztu, Sobańskiego zaś —
na 4 miesiące bezwzględnego aresztu.
Znalezioną broń skonfiskowano.

Rozprucie kasyKomitetu Obywatelskiego
077"3000 zł. — łupem kasiarzy

wizji znaleziono przy Brzezińskim- 1.300
zł gotówką. Dochodzenie ustaliłó, iż
Brzeziński był jednym .ze sprawców roz
bicia kasy. Policja zaięła się odszuka-
niem dwóch pozostałych kasiarzy.

й

 

Wakacie
Bożego Narodzenia
w szkolnictwie

Tegoroczne ferje świąteczne w szko-
łach powszechncyh i średnich rozpoczną
się 21 bm. i trwać będą do 9 stycznia
1936:r. włącznie Dnia 21 bm. nastąpi
też zakończenie pierwszego półrocza i
rozdanie świadectw. szkolnych. :. (pr)

Urlopy świąteczne
urzędników

Wydane zostało zarządzenie .Pana
Premjera w sprawie odpoczynku fun-

kcjonarjuszy państwowych w kresie
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Ro
ku. Dla umożliwienia szerszego wyko-
rzystania odpoczynku  świąteczcego,
przewidzianem 'est udzielanie u: opów
w dwóch grupach, pierwszej w dniach
od 23 do 27.grudnia r. b., w drugiej od
29 grudnia do 2 stycznia 1936 roku Ur-
lopy świąteczne udzielane będą nawet
w policji w miarę możności. (i)

LIGAI OAS 10 Da S g

PAMIĘTAJ ь
|" © BEZROBOTNYCH NARODOWCACH

grosza, przyczynimy się do powstawanie .

 



Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance: Dziś,

o godz. 8-ej wiecz. Scheriffa „Kres wę-
drowki“.

— Sztuka M. Trigera „Szczęśliwe
małżeństwo". Jutro, o godz. 8-ej wiecz.
odegrana zostanie współczesna sztuka ro-
syjska M. Trigera w przekładzie H. Pili-
chowskiej pt. „Szczęśliwe małżeństwo”.

—. Koncert Józefa Schmidta. Dnia 23

grudnia (poniedziałek) o godz. 9-ej wiecz.
w Teatrze na Pohulance odbędzie się je-
dyny występ światowej sławy śpiewaka
tenora Józefa Schmidta. Ceny specjalne.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś ope-
retka „Rose Marie”. Zniżki ważne.

Rewja sylwestrowa w  „Lutni”.
Tradycyjnym zwyczajem zespół teatru mu-
zycznego „Lutnia” wystąpi w Noc Sylwe-
strową ze specjalnym widowiskiem składa-
jącem się z piosenek, skeczów, pieśni insce-
nizowanych, satyrycznych monologów, oraz

„ barwnych produkcji baletowych, Udział
bierze cały zespół pod kierownictwem re-
žyserskiem K. Wyrwicz-Wichrowskiego.

— „Mały gazeciarz w „Lutni*, W dru-
gie święto Bożego Narodzenia o godz. 12
w poł. odbędzie się widowisko dla dzieci

Wandy Stanisławskiej pt. „Mały gazeciarz”.
— Teatr „Rewja”. Dziś program rewjo-

wy pt. „Płomienny ptak”, Początek przed-
stawień o godz. 6.30 i 9-ej.

ы

Poznania koncert znakomitego skrzypka KRONIKA POLICYJNA.,
poznańskiego, Zdzisława Jahnkego oraz' — Skąd mają 8 męskich zegarków?
wybitnej śpiewaczki, Tamary Prawdzic. Starszy posterunkowy Cybowicz doprowa-
Koncert ten wzbudził zainteresowanie dził do komisarjatu Wastę  Dziewieńczy-

wśród miłośników muzyki poważnej.

programie Paganini, Wieniawski,
Korsakow, Ernst, Korngol i inni.

Edward Steuermann solistą radjowego kon-

1e W kównę, oraz Helenę Glebowiczównę, które |
Rimskij-| zątrzymał, podczas gdy usiłowały sprzedać|

osiem męskich zegarków rozmaitych firm. |
5 Obie zatrzymane tłumaczyły, iż zakwe-

у | ceriu symionicznego. | Įstjonowane zegarki otrzymaly na przecho-
Polskie Radjo zaprosito jako“ solistę|wanie od nieznanego im osobnika. Zacho-

koncertu symfonicznego md dzień 20.XIL |dzi podejrzenie, iż zegarki pochodzą z kra-
godz. 20.10 sławnego pianistę wiedeńskiego,| dzieży. (e)

Edwarda Steuermanna. Świetny ten zda) — Kradzież w piwiarni. Piotr Boro-

odegra z towarzyszeniem orkiestry koncert| dzicz, zam. ul. i j 6, -

fortepianowy Brahmsa B-Dur, który stano- 22AsiaŠUT CZRe

wi jeden z ważniejszych filarów muzyki 3 я A,

fortepianowej. Rozmiary zewnętrzne i we- łęk weed mym: a. Rsamrgė

wnętrzny ciężar gatunkowy tego dzieła, M ai kka. 13.25 Chorilka sód й

sprawiają, że utwór ten-zbliża się raczej kd a 10 37 wilka ass

do potężnej symfonii, niż do popisoweśo,|, L15 B rynku.15:13) God do.

solowego koncertu fortepianowego. W. czę-j w 15.25 Życi ais Žau odc.

ści symfonicznej audycji piątkowej wykona ań 1530 AAB lodijez) filów.dźwiąkoć

orkiestra pod dyrekcją Grzegorza Fitelber- ы с]: “1600 P. Na an "l M akyto Np

ga IX Symionję Schuberta, E-Dur, dopiero Kau 16B ląd i © _зю „ 161

A|оо Ча еч da foi
Symfonji tej Schubert nie wykończył, a u- A + ю
czynił to dopiero. oraz zainatrumentował | gorskie w Gdyni, reportaż. 17.15 Minuta

wiedeński kapelmistrz i kompozytor,Fe- | poezji. 17.20 Koncert solistów. 17.50Porad-

liks Weingartner. Pozatem programkoncer- | nik CY ao? Koncert. 18,40 Pieśni

tu przewiduje interesujące „Madrigale“ | ach W WYS St. Korwin-Szymanow-

starowloskiego = kompozytora, Montever- |*: isZe SAW litewskich. 19.10 Co

diego, w opracowaniu Malipiera oraz utwór | 192 Kon w Wilnie, prof. M.Limanowski.
K. Atterberga — „Varmlandrapeodie". 19.25 Koncert reklamowy. 19.35 Wiad. spor

 

wał policji, iż nieznany mu osobnik, z któ-
rym pił wódkę w piwiarni przy ul. 3-go
Maja 15 skradł mu z kieszeni 70 złotych,

Poszkodowany spostrzegł krdzież  do-
piero po czułym pożegnaniu się ze złodzie-

jem. (e)
Zostawiła klucz dla  złodziejów.

Wąsowicz Benigda, zam. przy ul. Konduk-
torskiej 1, wychodząc z mieszkania zostawi-

ła klucz od drzwi wejściowych około do-

mu, chowając go za zewnętrzną okiennicę.

Schowek ten wypatrzył nieznany zło-
dziej, który, korzystając z jej nieobecności,
otworzył kluczem mieszkanie, skąd skradł
rozmaitą gardetobę ogólnej wartości 550

złotych. W sprawie kradzieży wszczęte

zostało dochodzenie. (e)

— Wyszukawe sposoby usuwania loka-
torów. Anna Tomkiewicz, zam. przy ul.
Horodelskiej 16, doniosła policji, iż właści-
ciel zamieszkałego przez nią domu zatknął

pakułami przewody kominowe z jej miesz- |
kania w celu zmuszenia do opuszczenia|
zajmowanego przez nią lokalu. Sprawą sa-|

mowolnego usiłowania eksmisji zajęła kia!

policja. (e) j

— Koniiskata przemycanego pieprzu.
Na ul. Niemieckiej zatrzymany został przez
policję wóz, na którem podczas rewizji u-

jawniono worek pieprzu około 50 kg. po-,

chodzącego z przemytu litewskiego, a na-|

leżącego do niejakiego Nosy Tojszera, zam. | towe. 19.50 Biuro: Studjów rozmawia ze
| słuchaczami P. R. 20.00 Zakupy świąteczne, przy ul. Piłsudskiego 38. Przemyt zakwe-

  

   
korzenną

Polskie Radjo Wiino
Piątek, dnia 20 grudnia.

Z za kotar studjo.
Zdzisław Jahnke i Tamara Prawdzic

przez Radjo. 6.30 Pieśń, Gimnastyka.

W piątek dnia 20 grudnia, o godz. 17.20 ranna. Dziennik poranny.

rozgłośnie Polskiego Radja transmitują z nicza. Audycja dla szkół, 8.10—11.57 Przer

 

ZBLIŻA SIĘ PRZEBÓJ: FILM POLSKI

KOCHAJ
TYLKO MNIE

świąteczny program kina „P a m“,

HELIOS |
NAJWESELSZY FILM genjalnego reżysera Aleksandra KORDY

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

pokojącej urodzie Tys ąqczne tłumy statystów. Miljo

nowa wystawa. Nad>rogram: Atrekcje. Seanse o 4, 6. 8 I 10.20.

Motto: Jedynym człowiekiem, który go zdradził

Była kobieta, którą kochał!...

 

©а 21 b.m. po dokonaniu remonta kina i Instalacji nowo.

czesnej aparatury dżw'ękowej ukaże się na naszym

ekranie poraz pierwszy w Wilnie największy obraz

obecnego sezonu

DŹWIĘKOWE KINO

ŚWIATOWI
Miekiewicza 9

a m a; '

„Ksiežniczka
według populeii:j opereiki Eme yka Kzlmanr. Upejejąca cygeńska muzyka. Trys:ejąca

humorem ateja! Przekomie?ne sytuscje! Dźwięki walca i czardasza.: . \ го!. glowrych

nelstyaeiejsža, „wiażda HANIA EOGERNN моаczar — НАН— УОЕНИКЕЙ.

| JAN FRLICZKA E
WIELKA 11 — WILNO — $-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK')

poleca:

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

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

szkolne i gospodarcze. PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH.

|monolog. 20.10 Koncert
0 |przerwie

zyka po- Polski współczesnej. 22.30 Koncert życzeń.
Płyty. Giełda rol- 23,00 Kom. met. 23.05 — 23.30 Muzyka ta-

 

Czardasza”

stjonowano, właściciela zaś pociągnięto do

odpowiedzialności karno-skarbowej. (e)

Dzięki energicz-

symfoniczny. W
Dziennik wieczorny. Obrazki z

— Ujęcie nożownika.
nie przeprowadzonemu dochodzeniu

neczna.

 

Ei.aii РОЛЧВОСОСОАЛОВ

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjałów!

Wykonanie pierwszorzędne!!!

Zakład Krawiecki

St. Krauze ul. Wileńska32 | piętro
tel. 15-51

 

poradnia budowlanaeos
inż. arch. :5ервести5й ое(ро godziny od Żej doBej

porady urządzenia wystaw i wnętrz,reklam wiekl

nych,przebudowy,remontów„zolacyj od wilgoc! ! zimna

doraźne sprawdzanie rachunkówa 7025

 

 

 

Pieczywogwiazdkowe

tm

z

baja Oetkera
a ackin'om"
i raw

do erai.

„REPREZENTANT“,WILNO,WIELKA 30.

 

zet Cepalik (ul. Ponarska 25), który, jak

już donosiliśmy, zranił niebezpiecznie no-
żem w plecy przejeżdżającego ulicą Ponar-

ską woźnicę Mieczysława Aponela, znajdu-

jącego się obecnie w szpitalu żydowskim. e

— Kradzież. W dniu 18 bm. o godz. 18

z dorożki Franciszka Sokołowskiego (zauł.

Kijowski 6) skradziono Abramowi Bergru-

nowi z Kosowa „stanislawowskiego czasowo

przebywającego w Wilnie, w hotelu „Gdy-

| nia”, walizkę
dwie kapy ręcznej roboty, wartości zł. 500.

ujęty Kradzieży dokonano na podwórzu posesji

został przez organa policyjne nożownik Jó-przy ul. Orzeszkowej 11.

WEZ

zawierającą 8 par firanek |

OBWIESZCZENIE.
Zarząd Konkursowy Masy Upadłościo-

wej Wileńskiego Banku Rolniczo-Przemy-

siowego podaje do wiadomości, że dnia 20

stycznia 1936 r. o godz. 17-ej w lokalu Za-

rządu przy z-ku Montwiłłowskim Nr. 15 od-

będzie się sprzedaż z licytacji publicznej

nieruchomości, należącej do Masy Upadł.

Wileńskiego Banku Rolniczo-Przemysiowe-

go. położonej w Wilnie przy ul. Zawalnej

Nr. 12 róg Poznańskiej, składającej się z

placu niezabudowanego o obszarze 3480,23

metr. kw., oszacowanej na zł. 30.000.

Nieruchomość powyższa posiada uregu-

lowaną księgę hipoteczną Nr. 4115 w hipo-

tece przy Sądzie Okręgowym w Wilnie i

jest obciążona czynszem wieczystym na

rzecz miasta Wilna w wysokości 3 rb. rocz-

+ mie.

| Licytacja rozpocznie się od ceny wy-

wołania zł. 30.000. Wadjum  licytacyjne w

wysokości zł. 1500 winno być wpiacone

przed rozpoczęciem licytacji bezpośrednio

prowadzącemu licytację Członkowi Zarzą-

du Konkursowego, lub na konto czekowe

Zarządu Konkursowego w Banku Gospodar-

> | e stwaKrajowego Oddział w Wilnie.

А Kursy języków ob cych E B Cena nabycia winna być uiszczona w

RÓŻNE į całości w terminie3 miesięcy, w przeciw-

<w lokalm lusiyiuiu ank Handlowo - Gospodarczych, nym wypadku wadjum, złożone przez „na-

< gs WAR kaze, w godz. popoł. TAKOLAk RI ЕО ig ma rzecz Zarządu Kon-

SKL МЕР Ё]\а ::‘::.{:ьpoziomach: aina 4= ZPW ok A iaa ROC
+ 14 išdzi > |.| żają wy! ‚

zątlcżjących,; Esdai Šaka ja p.) У REA ŻA КОМЕ — kg. 1.20,| wane mogą zasięgnąć bliższych inform.acyj

aji MióD LECZNICY| w biurze Zarządu Konkursowego Wilno
Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za-

łatwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia
prospektów, dzieł naukowych i t. d.

Informacje i zgłoszenia od godz. 8—13oraz od 17—20 w Se-

kretarjacie Instytutu Nauk H-G. Żądajcie prospektów. |

100%/e-wy — kg. 2.40,
grzyby od 2.50 (w du-
żym wyborze), wędli-
ny wiejskie, oraz inne
artyk. przedświąt. naj-
taniej nabędzie Pani 

 

  
 

 : - e
DH„T.Odyniecwł.I.Malicka ||pzemper

ul, WIELKA 19.5=Tel. 4-24—WILN0-—HICKIEWICZA 6.
POLECA PO NAJNIŻSZYCH CENACH

ро!еса

Džemperki,
z czystej wełny

Ww. NOWICK

 

 

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

domowego. Wypożyczalnia naczyń w każdej ilości.

 

zaułek Montwiłłowski 15 w poniedziałki i

czwartki w godzinach 17—19. Nierucho-

mość może być oglądana codziennie bez

ograniczeń.
Zarząd Konkursowy:

W. Abramowicz, adwokat.

 

  

  
 

W. JUREWICZ|

Tapczany automatycznie podnoszone oraz

Wacław Mołodecki
WILNO, UL JAGIELLOŃSKA 8.

inne meble wyściełane poleca

 

 
wa, przyjmie miejsce
od zaraz na skrom-  BIEDNA WDOWA 

AC
jedynie w S. Bagiński, adwokat,

pzy| Cuklernia Leonarda| | mamami
W „DZIENNIKU ||. MICKIEWICZA 27, róg Dąbrowskiego RA —
WILEŃSKIM", poleca Szan. Klijenteli na nadchodzące Wł. LierwinskiegO | MIŁOSIERDZIU

Święta doskonałe własne wyroby cukier- | Wileńska 42, vis 4 vis |ezytelnikėw  poleca-

sianookna aaa = ||" Orzeekowej| PORIOZNIY |" a sie.
Pulowerki, Ceny niskie —dla szkół rabat. DQ ODSTĄPIENIA bliźnim i letnich dzieci, znajdu-

Tel. Nr. 19-36 — uwaga! sklep galanieryjny w jącą się w b. trud-

Kamizelki —
centrum пмаз!а. А4-| — — mych warunkach ma-

s o 5. w admin A CHOREJ aleksgdyż sama

WE STP Wi KOIKRC ERO “ jest chorai nie ma

\ 2 on aĮdsiewosyndiė ias 6 "

D. H. W i górnośląski ! ojciec bezrobotny nie S e

e, 30 „Skarboterme“ aiiка środków na lekar- Sprawdzone wę

WIA oraz DRZEWO OPAŁOWE PRACA. ||s"s,i odżywianie, — T.vo_$w. Wiacente-
najlepiej kupisz w firmie s [|pomóżmy składając goa Paulo, Łask. o-

flepiej kupi 3

ość GG ||-GNEEEKEBB, |boćby najdrobniej liary Ponarska 49 m
: Pracum ы Ваоее м,мага Ad „DL

WILNO, ul. JAGIELLOŃSKA Nr. 6 m.23. Wychowawczyni pośrednio: ul. Śniego-| |" Ža

Tel. 22-24, godz. 8—15 i 17—19. inteligentna,  uczci-|wa 3m.% ____ | BIEDNA WDOWA.
bez żadnych środków
do życia, ma dwoje

  

 

 

  

 

  

WOW | ——__ т
Ceny konkurencyjne. RE 8 Kupno ё z sętoał w. =Šianilasrienosta.pa z| chorych rz a

T i , |swoj o tytułu wy-|dzieci o „go rokutrojgiem małyc. je-|o wsparcie. sz: ©

mistrz fir. P. BURE U wa a į I sprzedaž į konawczego 9.200 zł.|życia. Pomoc ca ri p 'przy ofiary przyjmuje Ad.

ю z OO) |sprzedam bardzo ta-|ukach, Reierencje.ul,Popowskiej 3 m. 2,| „Dziennika Wileń-

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby HANDLOWCY, PRZEMYSŁOWCY i я nio. Licytacja iolwar-|Adres: Zygmuntow- jako jedyne žrėdio u-| skiego Mostowa 1,

ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu. AE.O: chce- ы e o” się dnia |ska 20 m. 12, godz.trzymania . ' posiada — —

Obsługa iachowa we własnych warsztatach. PEAR? й AT udaja SASZ | a, 529 |magle, „lecz, te. вО I il Il l
3 wadźcie księgi buchalteryjne. Płacić na- m, Wilno, ul, Kalwa- а — |dniowo dają tylko 30 Il I III UNII

CENY xONKURENCYJNE, | razie niepotrzebujecie, dopiero po uzna- indenis = powóle ryjska Nr. 12, m. 2. AJENT- |gr. dochodu, więc for-| CZYTAJCIE

WILNO, UL. MICKIEWICZA 4. miu ksiąg przez Urząd Skarbowy. Wilno, wylizdu, к ааа — —.„„— — Įpprredavosposzukuje malnie cierpi glód| ROZPOWSZECH-

| Szkaplerna 4, tel 19-11, Kondratowicz. sim Mostów.PRZ owicz, |domokrężnej sprzeda- Świadek prawdziwej

e, m ——— 8 —— PNA 556—2 i Mieszkania| |:y, jakiegobadė Ar“ aedey Siaakievioso: NIAJCIE PRASĘ
Ju, erozolim- wej o łaskawą

Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi _! pokoje hi 34—1, Bożyczko. pomoc _ materjalną,| NARODOWĄ
`

SĄ STARE,
WINO „MIESZANKA JAGODOWA”.

W SKLEPACH WINNO-SPOŻYWCZYCH.
 

 

 

wzwyż oraz wykonywa wszelkie reperacj

mistrzostwa wchodzące, ' Ceny

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,
iż WINĄ wytworni

W. Osmołowski Wilno
LEŻAŁE, MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ

я 0. Matkiewicz
dawn. J. K. GORZUCHOWSKI
WILNO, ZAMKOWA 3.

poleca w dużym wyborze ZEGARY I ZEGARKI

 

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

na zimę dostač možna w wyborowym ga- !

tunku wskładzie iarb 7

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35,

Powołującym się na ogłoszenie rabat.

R) SPÓŁDZIELNIA PROGOCEKTÓW RYB w WILNIE
z odpt wied:ielnoś''ą udzietėm

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

Zrzesza gaspodarstwa jeziorowe i stawowe

 

   
DO NABYCIA

Wileńszczyzny i Nowogródczyzny.

Sprzedaż Ryb żywych 1 świętych wszelkich gatnnków.
HURT: Rynek Siefeński, DĘTAL w sklepach: 1) Rynek

Drzewny obok wagi maglstrackiej, 2) Rynek Łukiski

obok wagi maglstrackiej, 3) Rynek na Zarzeczu —
od 5 zł

je w zakres zegar-  
 

Dwa pokoje
do wynajęcia, można
z utrzymaniem. Zam-

A
kSEk
d NAUKA. E

ESSAS.

KWALIFIKOWANA
pianistka udziela lek-
cji gry fortepianowej
najnowszą metodą.
Przyjmie akompanja-
ment. Warunki do-
stępne, ewentualnie
za obiady. Postępy
zapewnione. UL Do- Zarzecze Nr. 19.dostępne.

 

chociażby w postaci

|ABSOLWENT korzystania z jej ma-

Szkoły Rolniczej i gl, przy ul. Popow-

Ogrodniczej przyjmie skiej Nr. 3, m. 2.

posadę ekonoma, ©-
grodnika lub pomoc-
mika gospodarczego.
Młody, żonaty, bez
naiogów, praktyczny,
b. pracowity, chlubne
referencje. Łask. 0-
ferty: ul.Ponarska 16,

RODZINA J. F.
składająca się z 6 о-
sób bez środków do
życia błaga o pomoc
w kupieniu czy też
darowaniu maszyny

mieszk. |do szycia. Najstarsza

cza, goi córka OZ 3е
danus: biač' na eb, Syn

— ы ы Н lat 14 opuszcza szko- |

ZAMIESZKANIE łę z braku  palta.
T-wo  $-go Wincen-
tego & Paulo prosi
bardzo społeczeństwo
© przyjście z pomocą
tej rodzinie. Adres w
Admin. „Dz. Wil.”

poszukuję pracy do-

zorcy lub jakiej innej.
Znam się na stolar-

stwie i šlusarstwie.
Śniegowa 3, m. 2.

56-—1

 

 bra12—2 53—2  
  

КОЛЕНЕН
DRUKI
LV]

=== PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZENIA

| BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIĄ

1. ZWIEKZYŃSKIEGO
Mostowa ullca Nr, 1

Telefon 12-44

1660666

  
Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW  JAKITOWICZ,  


