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Wilno, Sobota 21 Grudnia 1935 roku ‚ ЕНаRok XIX

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

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

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

Atak Abisyńczyków na całym froncie
ADDIS - ABEBA. (Pat). Według dla polepszenia swojego położenia wać front włoski. Jedyne miejsce, w

tu wieści z frontu dypiomatycznego. Abisyńczycy -— którem zdołali sfowsować rzekę Ta-
północnego zacięte walki w prowin- pisze dalej gazeta — wszczęli atak kazze to Mai-Iimęhet, ale i tam tra- |
cji Soive trwają. Abisyńczycy wal- na całym froncie północnym od rze- (ili na silny opór 2 kolumn włoskich.
czą z niezwykłym uporem, Celem ak ki Setit aż do Makalle, aby przer-|
cji abisyńskiej jest najwyraźniej

pasaocha mace OCena Włoch obecnej sytuacji

 

 
  

CIESZĄCE SIĘ POWSZECHNEM UZNANIEM NATURALNE

WINA KRYMSKIE I KAUKASKIE
STOŁOWE CZERWONE; ś 36hare Nefm

WYTRAWNE: Rizling Abrau Nr. 63,

STOŁOWE BIAŁE: Sue M 64MakiaiNe.0:
POŁSŁODKIE: Czatyr. Dag Nr. 65.

  

DESEROWE SŁODKIE: Złoty Muskat Nr. 35, Muskat Lie

У nabycia w pierwszorzędnych SA6 i Roach>

DALSZE ZACIĘTE WALKI
ADDIS ABEBA. (Pat). Walki na

froncie północnym w rejonie Ta-
kazze prowadzone są dalej z wiel-
ką zaciekłością. >
Główna kwatera frontu południo-

wego przeniesiona została z Dižidži-
fa do 5.
posuwające się kilkoma kolumnami,
przebywają dziennie około 25 klm.

ADDIS ABEBA, (Pat). Rząd abi-
syńsiki zaprzecza wiadoimiościom ze
źródeł włoskich, jakoby Włosi zajęli
ponownie Gorrahai i Gherlogubi.

WALKI NA FRONCIE TIGRE.
ADDIS - ABEBA, (Pat). Brak

dotychczas tutaj szczegółowych re-
lacyj z operacyj strategicznych na
froncie Tigre. Nie ulega jednak
wąipliwości, że pozycja stron wal-
czących uległa dużej zmianie. Woj-
ska abisyńskie majwidoczniej dążą
do oskrzydlenia Włochów z obu
stron: ras. Sejum dąży do obejścia
skrzydła prawego, manewr jego wy-
wołał walki nad rzeką Takazze, któ-
re trwały przez 2 dni. Ras Kassa pró
buje obejść iewe skrzydło włoskie
na zachód od Makalle. Jak sądzą,
wobec liczebnej przewagi abisyńczy-
ków na prawem skrzydle, Włosi bę-
dą zmuszeni cofnąć się na całej dłu-
gości frontu,

ASMARA, (Pat). Gazeta włoska
wychodząca od niedawna p. t. „Nu-
ova Eritrea“ ostrzega przed dawa-
niem wiary pogłoskom krążącym w
Afryce o położeniu ma froncie.
Wprawdzie nie możemy — pisze ga-
zeta — dawać szczegółowych wy-
jaśnień, ale możemy stwierdzić, że
wszystko idzie jaknajlepiej dla Wło-
chów w Afryce i w Europie. Walki
nad rzeką Takazze wynikły stąd, iż
abisyńczycy chcą za wszelką cenę
osiągnąć jakiś sulkces strategiczny

agahbur. Wojska abisyńskie,|H

| RZYM. (Pat). Włoskie stery poli-
tyczne komentują w następującyspo
sób sytuację, wytworzoną przez dy-
misję min. Fioare'a oraz wczorajszą
debatę w angielskiej Izbie Gimin.

| Plan paryski ułożony został po-
įmiędzy premjerem Lavalem a min.į
t loare, poczem zaiwierdzily go rzą-
"dy Francji i Anglji.

Skołei ambasadorowie tych
państw zakomunikowali oddzielnie
plan ten szeiowi rządu włoskiego z
'prośbą o przestudjowanie go. Musso-

jlini zastrzegł sobie możność zbada-'munikat, w którym zostanie wyło-|
inia propozycyj francusko - angiel-|
Iskich. Podczas badań zaszły zagra-
jnicą ważne wypadki. Gdyby w kon-
įsekwencji tych wypadków rządy
jfrancuski i angielski zwróciły się do
| Włoch urzędowo z prośbą o zanie-
chanie badań nad propozycjami, ba-
dania zostałyby przerwane. Jednak-

 
в

že žadna nota tego rodzaju do Rzy- .
mu nie nadeszła. Mimo to jednak,
byłoby rzeczą zrozumiałą i słuszną,i uchwalona
gdyby rząd włoski uznał, iż «w chwili
„obecnej udzielenie odpowiedzi ną
plan paryski przestało ibyć właści-; chwalonem przez
'wie aktualne.
iН i

Ё WARSZAWA. (Pat). Senat przy- łych więźniów brzeskich wypowie-
„jął projekt amnestji w brzmieniu u- dzieli się również senatorowie Hor-

a Sejm, odrzucając baczewski, Schorr, Fudakowski i
wszystkie poprawki. |Radziwiłł, Przeciwko zaś wypowie-

j  $en Róg podtrzymywał swąpo- dzieli się stanowczo sen. sen.: Mar-
| WIELKA RADA FASZYSTOWSKA|prawkę, zmierzającą do rozciągnię- | jan Malinowski, Wacław Sieroszew-RZYM. (Pat). Wielka Rada Fa-
|jszystowska zebrała się w piątek o
|godz. 22-ej. Spodziewają się tu, że
| po posiedzeniu ogłoszony będzie ko-

żony włoski punkt widzenia na pro- |
pozycje francusko - brytyjskie. Nie“
chodzi tu o odpowiedź we
wem tego słowa znaczeniu, lecz —
jak sądzą — o zajęcie stanowiska
wobec propozycyj, na które w przy-
szłości możnaby się ewentualnie po-
wołać.

właści-|
, WARSZAWA. (Pat). Na wczoraj- odesiała Izba do komisji prawniczej

Środki ostrożności przy rozszerzeniu sankcyj

cia amnestji na b. więźniów brze- ski, Bisping, Gołuchowski oraz w
skich oraz na zniesławienia popeł- końcowych wywodach referent pro-
nione drukiem. 'jektu ustawy wicemarszałek Ma

Ża rozszerzeniem amnestji na by- kowski :

Posiedzenie Sejmu
szem posiedzeniu Sejmu uchwalono|projekt ustawy w sprawie zmiany
projekt ustawy o kontroli parlamen-|dekretu Prezydenta R. P. o obniże-
tarnej nad długami państwa. Dotych- |niu komornego orąz kwesji i zmian
„czasowa ustawa z 1922 r. przewidy- |ustawy o ochronie lokatorów w kie-
wała „powoływanie parlamentarnej runku przyznania ochrony lokato-
komisji dla kontroli nad długami|rów lokalom przeznaczonym na wy-
państwa. obecna ustawa przewidu- konanie wolnych zawodów, przemy-

PARYŻ. (Pat). Korespondent Ha-
vasa w Londynie donosi, iż rząd W.
Brytanii wystąpił do mocarstw śród-
lziemnomorskich z zapytaniem,. czy
'przedsięwzięły środki ostrożności
na lądzie i na morzu w przewidywa-
niu trudności, mogących się wyłonić

 

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Nr. 50.

Narodowy organ walki

cena 10 groszy

Do nabycia w kioskach.
UW AGAI p.p. Prenumeratorów prosi-
my Oo zmianach adresów  powiadamisć
Sekretarjat Stronnictwa Narodowego Mo-
stowa 1, gdzie również prosimy wnosić re-
klamacje oraz zamawiać

„Wielkiej Polski”. 
Laval i Baldwin na audjencjach

PARYŻ. (Pat). Rozmowa prezy-
denta Lebruna z Lavalem trwała
zgórą godzinę. Premjer Laval przed-
stawił w jakich warunkach odbywa-
ła się ostatnia sesja Rady Ligi. Roz-
patrywano również sytuację we-
wnętrzną. Zapowiedziana w sena-
cie debata w sprawie lig patrjotycz-
nych oraz w Izbie w sprawie polity-
ki zagranicznej odbędą się w termi-
nach, które zostaną ustalone w po-
niedziałek i w piątek. Koła politycz-
ne przewidują, że debaty te zakoń-

  y
a

NA CHOINKĘ fabryka cukrówi czekolady

A. Połoński Wilno
_ Wileńska 42, tel. 12-36
poleca SWE WYŚMIENITE WYROBY. |

czą się dla rządu pomyślnie.
LONDYN. (Pat). Król przyjął

na audjencji premjera Baldwina, Na-
stępnie pod przewodnictwem króla
odbyło się posiedzenie rady prywat-

„nej, które trwało jednak tylko kilka
ba

POWRÓT EDENA.
LONDYN. (Pat). Min. Eden po-

wrócił wczoraj z Genewy. Odmówił
 
czenia.

  

   

prenumeratę ,

on złożenia jakiegokolwiek oświad-|

przy zastosowaniu dalszych sankcyj
orazczy byłyby skłonne na wypadek
napaści na flotę angielską udzielić
!pomocy przewidzianej w par. 3 art.
16 paktu Ligi Narodów.
Według doniesień.tegoż korespon-

denta w Londynie uważają za pożą-
dane, aby sprawa ta byłą poruszona
w Genewie przed omawianiem ja-
kichkolwiek projektów rozszerzenia
sankicyj gospodarczych. Nie wiado-
mo jednak czy W. Brytanja wystą-,
pi z inicjatywą w tym względzie.

OE YĆOKASBIS STR

Echa procesu
Ukraińców zagranicą

PARYŻ. (Pat). Tygodnik  poli-
tyczny „Choc”, omawiając prze-
bieg procesu warszawskiego o za- |
bójstwo min. Pierackiego podkreśla
wszystkie szczegóły udowodnienia
współpracy władz litewskich z u-
kraińską organizacją terorystyczną.'
Tygodnik przypomina ujawnione w
procesie dane, dotyczące rozmowy
pik. Konowalca z min. Zauniusem,
który przyrzekł Konowalcowi po-
parcie finansowe. Min. Zaunius —.
kończy artykuł — potwierdził sam)
„właściwie prawdziwość tych rewe-
jlacyj.

 

 

' OBNIŻENIE KAR ZA ZWŁOKĘ
W. UBEZPIECZALNI W WILNIE. |
Ubezpieczalnia Społeczna w Wil-

inie podaje do wiadomości, že dek-
'retem Prezydenta Rzeczypospolitej
iz'dn. 22.X1. 1935 r. (Dz. U. R.P.
Nr. 85, poz. 519)
|wysokość odsetek od zaległych skła
dek ubezpieczeniowych, powstałych
|po dniu 1.1 1934 r. a nie wpłaconych
|w obowiązujących terminach, z 12
j do 9 proc. w stosunku rocznym, czyli

| Marszałka Piłsudskiego.

obniżona została 'skiego aresztować i osadzić w aresz-

je komisję, złożoną z 4 posłów i 4.
senatorów, wybranych przez sejm i,
senat, a ci członkowie wybierają z:
poza swego grona, ale z pośród se-
natorów i posłów przewodniczącego
komisji.

Następnie w pierwszem czytaniu

słowym i handlowym.
Projekt ustawy w sprawie zmia-

ny rozporządzenia Prezydenta R. P.
o Ikwestji i o uporządkowaniu  dłu-
$ów rolniczych, marszałek przyjął
do laski marszałkowskiej. —-

KE si ei iki ka T TR IT DOK ISIEA

Krzywda ks.
Pięc tygodni przebył

Warsz. Dziennik Narodowy po-
daje za agencją K. A. P,

Dnia 12 grudnia r. b. Sąd Ape-
lacyjny rozpatrywał proces ks. An-
toniego Kochańskiego z Tykocina,!
oskarżonego o nawoływanie dziatwy
szkolnej do zrzucenia opasek żałob-
nych w okresie żałoby po śmierci

Sąd Okręgowy w Łomży skazał
ks. Kochańskiego na karę więzienia,
Do Sądu Apel. obrońca oskarżonego
księdza powołał kilku świadków.
Sąd Apelacyjny po przeprowadzeniu |
rozprawy uchylił wyrok 1-ej instan-
cji i ks, Kochańskiego uniewinnił,

Tak brzmi decyzja sądu. Ale to
jeszcze nie wszystko. Zapytujemy
kto wróci ks, Kochańskiemu krzyw-
dię moralną?

Ks. Kochańskiego oskarżył kie-
rownik szkoły p. Rogaliński przed
inspektorem szkolnym w Białymsto-
ku o wystąpienie w szkole przeciw-
ko żałobnym opaskom po śmierci
Marszałka Piłsudskiego. Przeprowa-
dzono pośpiesznie dochodzenie i
doniesiono o tem prokuraturze w
Łomży, która poleciła lks, Kochań-.

 
ati KTI AOL D O T NO

NOWY POSEL NADZWYCZAJNY  GRECJL
WARSZAWA. (Pat). Dnia 20;

śrudnia p. Kimora Collas poseł nad-.
zwyczajny i minister pełnomocny. 10,75 proc. miesięcznie. Przepisy de-

|kretu odnośnie pobierania obniżo-
|nych odsetek, Uzpieciałck Spo-
jłeczne stosują od dnia 11
! 1935 r.

grudnia ,
zamiku królewskim.

Grecji, złożył p. Prezydentowi Rze-
czypospolitej swe listy uwierzytel-
niające na uroczystej audjencji na:;

Kochańskiego
niewinnie w więzieniu

jcie śledczym w więzieniu łomżyń-
skim.

Kurja łomżyńska na wiadomość
o powyższem niezwłocznie zwróciła
się do prokuratora o zwolnienie ks.
Kochańskiego z więzienia, obowią-
zując się do nie dopuszczenia go do
Tykocina aż do ukończenia śle-
dztwa. Jednak prokurator tego nie
uwzględnił.
W dwa dni po aresztowaniu ks.

Kochańskiego powstało bardzo silne
rozgoryczenie w Tykocinie wśród
miejscowej ludności, Na prośbę
władz państwowych Kurją łomżyń-
ska wysłała swojego delegata, któ-
remu udało się ludność uspokoić
oświadczeniem, że obecni przedsta-
wiciele prokuratury obiecali zwol-
nienie ks. Kochańskiego z więzienia
w najbliższych dniach.

Tymczasem ks. Kochański był w
więzieniu przetrzymany przez pięć
tygodni aż do rozprawy przed sądem
okręgowym w Łomży, który go ska-
zał na sześć miesięcy więzienia, pod-
|czas gdy sąd apelacyjny w Warsza-
„wie wydał wyrok uniewinniający i
tem samem uznał brak podstawy do
przetrzymania ks, Kochańskiego w
więzieniu i do skazania go na wię-
zienie przez sąd okręgowy łomżyń-
ski

Kto wróci krzywdę: temu kapła-
nowi? Sprawa ks. Kochańskiego jest
tylko fragmentem w kłębowisku na-
szego społecznego życia, ale jest za-
razem symbolem charakteryzują
cym czasy dzisiejsze.
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Muzyka w Wilnie
Z powodzi ikoncertów i to do-

brych, które niespodziewanie zalały
Wilno w ubiegłym tygodniu, na
szczególne wyróżnienie zasługuje
koncert symfoniczny i recital Jacka
Thibaud. W zestawieniu z temi,
mniejsze wrażenie uczyniły i występ
Ady Sari i występ jednego z laurea-
tów konkursu Wieniawskiego —
skrzypka Temianki.

Koncert symioniczny: pod dyrek-
cją Grzegorza Fitelberga z udziałem
pianistki, wychowanicy naszego Kon
serwatonjum, Haliny  Kalmanowi-
czówny, był egzaminem wileńskiej
sprawności muzycznej przed słucha-
czami radjowemi całej Polski. Przy-
znajmy się szczerze, że egzamin wy-
padł dość nierówno,

Orkiestra spisała się lepiej, niż
tego można było się spodziewać.

Praca znakomitego dyrygenta
dała świetne wyniki. Jeżeli zdarzały
się gdzieniegdzie wyraźne błędy,
niespodziewane kiksy, to złożyć to
należy na karb zdenerwowania, no i
braków
nych członków zespołu.
W każdym razie poziom gry ze-

społu podniósł się znacznie. Orkie- kiem znakomity muzyłk,
stra miała tę pożądaną pełnię i ela-
styczność brzmienia, bez których
wykonanie utworów symionicznych
nie może dąć artystycznego efektu.
W. suicie Debussy'ego usłyszeliśmy
pięlkne piano. Jakże tęskniliśmy do

nich „przy(PPGR występach
orkiestry! W.wykonaniu tak trudne-
go dzieła jak. V symitonja Beethovena
orkiestra posłusznie poddawała się
życzeniom kapelmistrza,

Słowem coś nakształt cudu.
Przyjazd Grzegorza  Fitelberga

był dla Wilna prawdziwem świętem!
muzycznem, Dyrygent tej miary nie, den z największych.
'stawał dotąd przed pulpitem z
mistrzowskim naszej orkiestry. Jego
temperament muzyczny, jego zdol-
ność do syntetycznego ujmowania
całości wykonywanego dzieła, daje
interpretację żywą, pełną blasku, aj
przytem zwartą i logiczną. }

W. koncercie Corellego orkiestra|
pod jego batutą z przejęciem śpie-
wała pięknie zaokrąglonemi frazami|
szlachetną muzykę wielkiegoWło- |
cha. W Beethovenie zaś było tylej
napięcia dramatycznego, że chłodna
zazwyczaj publiczność naszą z en-|
tuzjazmem, owacyjnie przyjęła wy-
'konanie s 2

Szkoda wielka, że koniec pierw-
szej części |
ktem całego koncertu, Dalej zaunte-|
resowanie publiczności i ogólne wra;
żenie z koncertu słabło z każdym.
wykonanym utworem.

Solistce koncertu p. Halinie Kal- | dobrowolnie płacić 8 proc. i nie pła-
manowiczównie zabrakło rutyny w | cił; zmniejszyli mu do 6 proc. — też

rze z orkiestrą i odpowiedniej siły.|
terpretacja koncertu a-dur Liszta

wypadła blado. Pianistka, może pod
wpływem tremy, grała niepewnie,|
a przytem rytmicznie niedość pre- | w mniemaniu dłużników — nie mi-

. cyzyjnie. Uwydatniło się to zwłasz- nie — nie minie tak prędko, jak de-

cza w bisach, gdy pianistka została
pozostawiona sama sobie. : rychło przewidziana.

technicznych u poszczegól- gkr:

į
ymionji. i ;

!

kulminacyjinymi pun-

|niepłatników”'.

Dość blado wypadła śliczna suita
Debussy'ego, a wrażenia tego niej
naprawił niewysokiej wartości utwór
Kondrackiego „Żołnierze'. Niełatwo
napisać imieresujący utwór nowo-
czesny w stylu parodystycznym, a w*
dodatku osnuty na zbyt dobrze zna-
nych popularnych motywach.
W ten sposób napięty od po-

czątku świetny nastrój koncertu pod
koniec rozładował się zupełnie.

Zdaje mi się, że Jack Ihibaud po
raz pierwszy grał w Wilnie, Wystar-
czył chyba ten jeden występ, aby w
pamięci obecnych na koncercie fe-
nomenalny skrzypek francuski u-
trwalił się na stałe, jako czołowy re-
prezentant wielkiej sztuki odtwór-
czej.

Określenie wirtuoz, fenomenalny
skrzypek nie wyczerpuje treści za-
wartej w nazwisku: Jack Thibaud.
Znalkomita technika, świetne opa-
nowanie instrumentu nie narzucają
się uwadze słuchacza. Jakże daleko
jesteśmy od czasów gdy wirtuoz

zypcowy zabawiał publiczność
karkołomnemi sztuczkami! '

Jack Thibaud to przedewszyst-
artysta O

ogromnej kulturze. Thibaud gra tyl-
ko to co jest w nutach, gra twórcę
wylkonywanego dzieła, a nie siebie.
Słuchając odnosi się wrażenie, że to
lub inne miejsce wykonywanego
dzieła, nie może być inaczej inter-
pietowane, niż je interpretuje Thi-
baud, że to jest sposób jedyny i naj-
prostszy. Z każdym stylem muzycz-
nym — inny styl gry. Wiszechstron-
ność zadziwiająjca, a wszystko poda-
ne pięknym, ciepłym tonem zeszla-|
chetnym umiarem i powagą.

Naprawdę wielki skrzypek. Je-

St W—ski, |

'

 

 

Sensacyjny ргосе$
Iombardu „Kresowja“

W piątek, 20 grudnia Wiydział 84 proc, w roku 1934 — od 40 proc.
Karny Sądu Grodzkiego w Wilniepo |do 120 proc., oraz w roku bieżącym
przerwie dwudniowej w dalszym
ciągu rozpatrywał sprawę  Szlomy
Gordona i Ajzyka Lejbowicza, wła-
ścicieli zbankrutowanego obecnie
lombardu „Kresowja“, oskarżonych
o lichwę.

Obu oskarżonych przyprowadzo-
no z więzienia na Łukiszkach sku-
tych kajdankami,

Po dołączeniu do sprawy nowych
dowodów winy oskarżonych. sąd
przystąpił do przesłuchania eksperta
buchalteryjnego, Józeła Wojciekana.

Orzeczenie eksperta odczytane
przed sądem brzmiało wprost sen-
sacyjnie.
W księgach lombardowych powo-

łany przez sąd biegły znalazł szereg
uchybień. W. olbrzymiej ilości wy-
padków procenta były motowane
mylnie, albo wicale nie notowane.

Z ogólnych zestawień, opartych
na notowanych wpływach do kasy
lombardu wynika, iż w latach 1929-
30 lombard „Kresowja” pobierał do
80 proc. za wydane pod zastaw
przedmiotów sumy, w* r. 1931 — do
80 proc, w r. 1933 — od 37 proc. do

na skutek kampanji prasy wileń-
| skiej zniżył odsetki od 18,1 proc. do
60 proc.

Po zamiknięciu przewodu sądo-
wego z długiem i rzeczowem  prze-
mówieniem skierowanym przeciwiko
obu oskarżonym, wystąpił prokura-
tor Wolski, który w słowach dobit-
nych piętnując przestępczą  działal-
|ność b. właścicieli lombardu, udo-
|wodnił winę obu oskarżonych, do-
magając się surowego wymiaru kary.
W ostatniem słowie obaj oskar-

żeni prosili o uniewinnienie.
Około godziny 16-tej sędzia Bo-

cheński ogłosił wyrok, skazujący
obu oskarżonych, na 2 lata więzienia
każdego, oraz na grzywnę po 50.000
złotych.
W czasie odczytywania motywów

wyroku osk. Gordon zasłabł, spowo-
du czego obecne na sali żona i córki
jego podniosły krzyk, wołając o le-
karską pomoc. Wobec powstałego
zamieszania sąd przerwał czytanie
motywów wyroku, które ukończone
zostało dopiero po usunięciu pu-
bliczności z sali sądowej. (e)

 

 

Kłopoty Wigilijne
Czas szybko leci i niespostrze- lokalem jakoś się zaradziło, bo choć

gliśmy się nawet, jak święta nade- w małych pokoikach na Dobroczyn-

szły. Panie dyżurujące w Herbaciar- nym 2, nie sposób byłoby rozloko-

ki:Nae. Org. Kob. krzątają się i ra- wać kilkuset osób zato w Mensie
dzą, jak nakarmić gromadkę swoją. Akademickiej, najzupełniej to się da

Bo święta tuż a w kasie, że tak po- zrobić. A że zacni chłopcy akademi-

wiem, nie zanadto pełno i... trzeba, cy uprzejmie zaofiarowali  gościn-

jak zwykle, bicz z piasku kręcić! Z ność,'więc panie oczywiście skwa-
pliwie z tego skorzystały i zdecydo-

SII I II TI TOO": woły, że wigilja dla pozostającej opd

GŁOSY CZYTELNIKÓW *
ich opieką, bezrobotniej inteligencji,
będzie w poniedziałek 23.XII o godz.
17-ej w lokalu Mensy akademickiej

Oddłużenie i prawo własnościs: :: .
Przypominamy, że w rubryce „Gło-

sy Czytelników* dajemy głos wszyst-

kim niezależnie od tego, czy Redakcja.

godzi się z wygłoszonemi w tej rubry-

ce opinjami, czy też nie. Decydująca.

jest tu tylko waga poruszonej sprawy.

Zamieszczamy chętnie również głosy

polemiczne. Red.

Wszystkie dotychczasowe t. zw.
dekrety oddłużeniowe można uwa-

żać za premje dla niepłacących płat-
ników czyli powiedzmy „premje dla

Taki niepłatnik zobowiązał się

nie płacił; teraz ma 5 proc. i teżby

się uważał za naiwnego gdyby miał
płacić. On ma czas, on poczeka.

Przecież ten deszcz dekretowy—

szcze w Abisynji, pogoda nie jest:

: ‚ REN E . Słowem jeden kłopot spadł z
Przyjemne niespodzianki dla nie- głowy — lokal jest. Pozówtoje spra-

płatników działają tylko wstecz i w wa artykułów żywnościowych, z
żadnym dekrecie mie było przecież |tórej się wieczerzę wigilijną* spo-
powiedziane, że od teraz już wszys- rządzi, ale tem się panie z Herba-

cy powinni płacić, ciarni N. O. K. nie martwią. Dobrze
Zupełnie więc jest zrozumiałe, znają złote serca Wilnian i współczu

że niepłatnicy; mają czas i cierpli- cie społeczeństwa dła tak wielkiego
wie czekają na taki dekret, który nieszczęścia jakiem jest brak pracy.
im wreszcie wszystkie należności I pewne są, że ludzie, którzy szczę-
daruje. śliwie i a uniknęli o

: . tanie, swym bracie bezrobotnym :nie za-
kie APd A pomną i w to świętoDzieciątka Bo-

Polsce, prawo własności, ikto możepa podzielą się z nim czem kto
być pewnym, że cośmaswojego.| ŻE. ' ‚
'\Х{с:огаі \м)і’:?;усіеіоші zabrali jego| Dyżury Pań, które z wdzięcznem
proc. dziś emerytowi część praw |sercem będą przyjmowały łaskawie
nabytych; jutro mogą wyjść nowe zaofiarowane przedmioty, zostały

postanowienia, iktóre znowu coś od- |Wyznaczone: w sobotę 21,XII od 9—
biorą lub ograniczą. e i od A >

Właściciele jednoizbowych lokali RaoSN e fe A
mają obowiązek płacenia podatków : Wiz
ale nie mają prawa eksmisji niepła- 

- Komunikat Komitetu „Tygodnia Dziecka
Wojewódzki. Komitet . Tygodnia

Dziecka komunikuje .niniejszem, iż
w dniu 17 bm, o godz. 17:30 odbyło!
się w wielkiej sali wojewódzkiej ze-
branie sprawozdawcze Wojewódz-
kiego Tygodnia Dziecka.

Sekicja finansowa zebrałą, nastę-
pujące sumy: Zbiórka uliczna dała
zł. 662.43, — loterja fantowa zł.
100.35, — listy ofiar zł. 395.68, —
bloczki rachunkowe z restauracyj
zł, 321,60 — czyli razem czystego
dochodu zł. 1480.09.
EESTTK STTT

Dobry Karp
Tynfa wart.
 

OSZCZĘDZAJTEN, KTO KUPUJE
W SKŁADZIE APTECZNYM,

perfum. i kosmetycznym

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

, Dzieci szkolneodbyłyszereg wy-,
cieczek podmiejskich z różnemi u-|
rozimaiceniami, z których 4.000 sko-
rzystało z przedstawienia w kinie
Pan, Iktóre wyświetliło: Dzień Wiel-
kiej Przyrody. Opłata od dziecka 5
groszy. '

Dzieci przedszkolne wypełniły
teatr miejski na Pohulance na popo-
łudniówce: Cudowny Promień przy
balecie zespołu p. Muraszowej.

Zarząd Wojewódzkiego Komitetu
Tyogdnia Dziecka dziękuje tą drogą
wszystkim tym, którzy przyczynili
się w jakikolwiek sposób do prze-
prowadzenia akcji Tygodnia Dziec-
ka, bądź ofiarami pieniężnemi, bądź-
też artykułami propagandowemi w
prasie, jak Pp. prof. Jasiński i dr. H.
Rudziński. Zebrane pieniądze zuży-
te zostaną, stosownie do uchwały
Komitetu, na onganizację placów za-
bawowych i ogródków dziecięcych
dla naszych najmilejszych.
W drodze wyjątku Komitet u-

chwalił wyasygnować 100 (sto) zł. na
odzież dla dzięci, zgromadzonych w
ochronce dziennej pod ieką SS. 

 

22 DJUAЕ[
Nie dozna zawodu ten, kto kupi

radjoaparat

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

Misjonarek w Holszanach, która tak
bardzo ucierpiała z powodu pożaru.

„ELEKTRIT“

cących lokatorów. Jaki może być m
wynik takiego etanu rzeczy na dal-
szą metę?

A BĘDZIE POGODA?
i Е e . W d: ciąg: ażnie pochmur-
ZASTRZELENIE KŁUSOWNIKA. |no, mglisto;miejscamiopady. ||

Temperatura w ciągu dnia w pobliżu

Jak już donosiliśmy w dniu 8 © stopni. : ‚ 4

bm, gajowi Chalewicz i Pi'ołujański „nie S Z met
zastrzelili pod, Żakielami, gminy ru-| DYŻURY ABTEK. |

domińskiej, kłusownika Jana Daksze Džl Su socy. dydniólć kaltęśijąccćć
wicza. W dniu 11 bm. gajowizostali! pięt”
zatrzymani przez policję, a sę zia | Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; Wy-
śledczy zastosował względem nich sockiego styWielka 3; Augustowskiej я
areszt jako środek zapobiegawczy. „Kiewka 2; Frumkina — Niemiecka 23. 2

1 WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
NA.PRZESTRZENI 140 KLM. NA- — Ferje świąteczne Bożego Na-

PRAWIONO DRÓG I SZOS.

 

rodzenia w Sądzie Arcybiskupim
: i 3 Li ŻA Wileńskim trwają od dn. 23 grudnia
Na terenie powiatów Wileń- rb. do dnia 10 stycznia 1936 roku.

szczyzny zakończone zostały roboty Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
prowadzone przez Wydziały Powia-_ — Zarząd Akademickiego Koła
towe, Sejmiki i Gminy, Wedługda- Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie
nych w powiatach Województwa podaje do wiadomości, iż w czasie
Wileńskiego naprawiono dróg i szos feryj świątecznych urzędować  bę-
na przestrzeni 140 klm. dzie Komiisją Feryjna w poniedziałki

Niezależnie od naprawy dróg i/i czwartki w godz, 11—13 w lokalu
szos prowadzone były: roboty przy ; Koła ul. Wileńska 23 m. 9, tel. 21-35.

budowie nowych dróg i traktów pro-| — Roraty Chrześc. Związku Zaw.
wadzonych przez Wydziały Powia-| Dozorców Domowych w Wilnie.
towe i Fundusz Pracy. (h) W niedzielę, dnia 22 grudnia rb. o

© |godz. 7-ej rano w kościele św. Jana
OBŁAWY NA NISZCZYCIELI odbędą się roraty dozorców domo-

DRZEWEK. wych m. Wilna, oraz 23 grudnia tam-
że o godz. 7 min. 30 zostanie odpra-
wiona żałobna msza. św. oraz egze-
kwje za zmarłych dozorców.

RÓŻNE.
— Wynik:zbiórki, Zarząd Aka-

W lasach państwowych i samo-
rządowych przeprowadzono obławy
na osoby, PRD z: pepo

wożeniem drzewek z lasów. Za-
tei w  podwileńskich lasach|demickiego Koła Polskiej Macierzy
14 osób, którzy będą pociągnięci do|Szkolnej w Wilnie podaje niniejszem
odpowiedzialności karnej za niszcze- |do publicznej wiadomości, iż zbiórka
nie drzewostanu. uliczna w niedzielę dn. 15-go b. m.

Równocześnie na rogatkach pod-|na cele Oświaty Pozaszkolnej przy-
miejskich wczoraj zakwestjonowano|niosła w sumie zł. 201 gr. 19.
kilkadziesiąt drzewek, wiezionych Wszystkim osobom, które =wzięły 

IAAAAAAAA
 na sprzedaž do Wilna. (h) udział w zbiórce, a przedewszyst-

siek kiem p. dr. Rudzińskiej, p. H. Śta-

„sa „Statystyłka”,

Nowości wydawnicze
Marja Kownacka. — Plastusiowy

Pamiętnik, Barwnemi rysunkami ilu-
strował St. Bobiński. Państwowe
Wydawnictwo Książek Szkolnych.
Warszawa — lwów 1936. Str. 96.
Ceną zł. 1.30.

Zuzanna Rabska, —Magja ksiąž-
ki. (Bibl. Miłodz. Polską i Świat
Współczesny Nr. 37).

W bibljotece „Polska i Świat
współczesny”, znanej już z dosko-
nałego doboru autorów i tematów,
oraz wysokich walorów wychowaw-
czych, ukazał się tomik Nr. 37 Z.
Rabskiej p. t. „Magja książki”, Jest
to — jak pisze autorka — „książka
o książkach”. Z siedmiu pięknych
opowiadań dowie się młody czytel-
nik czem jest książka dla człowieka,
dlaczego ją ceni i kocha. Z opowia-
dań tych, przedstawiających książkę
w różnych sytuacjach, dzieje jej i
rozwój, szczególnie „Wispomnienie
lotnika“ wzrusza miłością synowską
i radością ocieminiałej matki, która
metodą Braila czyta o sławnych
czynach syna.

Stefan  Brykczyński. — Moje
wspomnienia, Rok 1863, Zmarły w
ub. r. St. Brykczyński, weteran z
1863 r., jest autorem ciekawych
wspomnień z czasów powstania. Ja-
ko młody piętnastoletni chłopak po-
rzuca po wybuchu powstania liceum
lubelskie i wraz z dwoma  towarzy-
szami przekradą się do partji, Pra-
wie od samego wygaśnięcia powsta-
nia walczy w różnych partjach na
terenie Lubelskiego i Radomskiego,
wyróżniając się mimo młodego wie-
ku odwagą i wyrobieniem  wojsko-
wem.. :

Ukazał się z druku 12-0 stronico-
wy, gwiazdkowy numer (63) tygodni-
ka literacko - artystycznego „Prosto
z mostu”, który przynosi ,„Opowieść
galicyjską“ Aleksandra Piskora, ilu-
strowaną nieznanemi i niereprodu-
kowanemi dotąd: rysunkami J. Kos-
salka, szkic literacki Adama Grzy-
mały - Siedleckiego „Pierwsza mi-
łość Reymonta" z telkstami miezna-
nych, młodzieńczych wierszy  auto-
ra „Chłopów”, nowelę chłopską Ro-
mana Koseły „Za stareśmy do szko-
ły' poruszającą temat usuwania ze
szkół wiejskich dzieci, które prze-
kroczyły  ćenzus wieku; piękne
„Wiersze. lotnicze” Kazimiery Iłła-
kowiczówny,. artykuły: Wojciecha
Wasiutyńskiego „Msza. myślana”,
Jana Bajkowskiego „Odkurzona Eu-
ropa“ przeciw „nowej rzeczowošci“,
Andrzeją  Mikutowskiego  „Folklor
mieszczaūski“, Stanisława Piaseckie
$o „Gwiazdka hordy*, J. W. Barka-

reportaż E. M.
Schumimer - Szermentowskiego „Am
fitrion krėlėw“ oraz recenzje: A. Je-
sionowskiego, St. Szurlejówny, A.
Witowskiego, J. Pietrkiewicza, K.
Rėgamey'a, H. Korotyūskiego.

Cena powiekszonego n-ru: 75 gr.

 

wileńska |
szewskiej, pp. Limanowskim, p: NV.
Tomkiewiczowi, Akad. Kotu Grod-
nian i Akad, Kołu Łodzian oraz
wszystkim ofiarodawcom — Zarząd
Koła składa serdeczne podziękowa-
nie,

KRONIKA POLICYJNA.
— Udaremniona kradzież. Na gorącym

uczynku kradzieży sprzętów sportowych z
przystani wioślarskiej Szkoły Technicznej
na Brzegu Antokolskim ujęto i oddano w
ręce policji niejakiego Emiljana Stasiłowi-
cza, zam. przy ul. Belwederskiej 19.

Złodzieja osadzono w areszcie central-
nym. (e) Ё

| — Krwawa bójka na placu Napoleona.
Na placu Napoleona powstała wczoraj po-
między Felicją Giebalską (ul. Wiłkomiec-
ska 16) a Antoniną Kostecką (ul. N. Po-
pławska 27) krwawa bójka, w czasie której
Giebalska dotkliwie została poraniona no-
żem. Pierwszej pomocy udzieliło jej pogo-
towie ratunkowe. . ! SZYK

Bójka powsłała na tle porachunków
osobistych. (e)

— Kradzież cytkowego psa, Jadwiga
Brzozowska, zam. przy ul. Subocz 36, 'do-
niosła policjj o kradzieży należącego do |
niej psa cyrkowego wartości 100 zł.

Pod zarzutem dokonania kradzieży za-
trzymany został” przez policję „Klemens
Gryszkiewicz, zam. przy ul. Majowej 27. (e)

› = Handel słałszowanem masłem. Po-
licja wileńska oddawna poszukuje oszustki,
która systematycznie od dłuższego czasu
sprzedaje na rynkach i do mniejszych skle-
pików spożywczych sfałszowane masło,

4 W dniu wczorajszym oszustka owa u-
siłowała” sprzedać 6 kg. słałszowanego ma-
sła (50 proc. margaryny) niejakiej Katarzy-
nie Katiłowskiej (ul. Piłsudskiego 67), Ka-
tiłowska, poznawszy znaną z widzenia о-
szustkę usiłowała ją zatrzymać, lecz ostat-
nia porzuciła masło i zbiegła. (e)

‚— Wykrycie kradzieży. Dochodzenie
policyjne- ustaliło, iż zakwestjonowane 8
zegarków męskich znalezionych 'u Wasty
Dziewieńczykówny i Heleny Glebowiczów-
ny pochodzą z kradzieży dokonanej przed
paru dniami na szkodę zegarmistrza Fran-
ciszka Barka, zam. przy ul. Zarzecznej 7, €



KŁOPOTY
DEFLACII
Dzisiaj ma być ostatecznie zakoń-

czona akcja obniżania cen przemy-

słowych.. Jutro minister przemysłu i
handlu, gen. Górecki, streści jej wy-
niki na konferencji prasowej.

Przyśpieszenie tempa tej akcji o-
kazało się konieczne, ponieważ spo-

wodowała ona zastój w obrotach

handlowych. W przewidywaniu ob-

niżki cen wstrzymywano się od więk-

szych zakupów. Zastój ten odbił się

na dochodach skarbu, które w listo-
padzie b. r. były o 14 miljonów
mniejsze, aniżeli w tym samym mie-
siącu roku ubiegłego. Tylko  przej-

ściowość tego zjawiska i nadzieja

zwiększenia się obrotów po zakoń-

czeniu procesów wyrównawczych po-

wstrzymują obawę o realność nowego,

zrównoważonego preliminarza budže-
towego na rok 1936-37,

P. minister skarbu w swej mowie :

sejmowej wyliczył, że społeczeństwo

pod postacią rozmaitych obniżek o-

trzyma o 130 miljonów więcej, aniżeli

da skarbowi na cele budżetowe w

formie nowych podatków. Ponieważ

od czasu dyskusji nad budżetem nastą.

piły jeszcze dalsze obniżki, zatem mo-

żna przypuszczać, że to dodatnie

saldo gospodarcze jeszcze nieco
wzrosło. Z drugiej jednak strony trze-

ba pamiętać, że obliczenie p. mini-

stra skarbu dotyczyło cen przemy-

słowych u źródła. Jak będą wyglądały

obniżki cen po przejściu łańcucha
handlowego pośrednictwa, tego na

razie nie wiemy. Na węglu np. prze-

konywamysię, że nie cała strata ko

kopalni staje się zyskiem konsumen-
ta, co może mieć taki skutek, że ob-

niżka ceny nie wpłynie na zwiększe-
nie spożycia węgla w takim stopniu,

na jaki liczono.

W ostatnich dniach rozeszły się
niepokojące pogłoski, że wniektórych

branżach przemysłu, dotkniętych ob-
niżkami, ogranicza się produkcję 1

zwalnia robotników. Pozatem mówi
się o konieczności obniżenia kosztów

produkcji przez zmniejszenie płac ro-
botniczych,

Nie wiemy, czy są to manewry kar-

teli, mające na celu pohamowanie dal-
szej akcji rządu i wydobycie od nie-
$o rekompensat np. w dziedzinie u-

bezpieczeń społecznych — czy istot-
nie pewne gałęzie przemysłu ns: mo-

&а pracowač na poziomie nowych cen.

Komisja pod przewodnictwem p. wi-

ceministra Lechnickiego, która bada-

ła świeżo kalkulację cen artykułów

skartelizowanych, nie ogłosił wyni-

ków swych badań, a jej przewodni-
czący na poj'zedniej konferencji pra-
sowej podkreślał bardzo wyraźnie

ciężkie położenie przemysłu węglo-

wego i żelaznego, zaznaczając, że i'ce-

ny wyrobów włókienniczych znajdują

się na granicy opłacalności, Mowa po-
eła Wierzbickiego w obronie karteli i

wogóle wielkiego przemysłu nie po-

dobała się jego kolegom, ale żaden z

nich nie podjął się próby obalenia lub
bodaj osłabienia przytoczonych przez

p. Wierzbickiego cyfr statystycznych.

Jak rząd zachowa się wobec grożą-

cego wzrostu bezrobocia w przemyśle,

o tem dowiemy się może na jutrzej.
szei konferencji.

Wszystkie te kłopoty deflacyjne

sprowadzają się do jednego kapital-

nego pytania: Czy i kiedy przeprowa-

dzana obecnie akcja wyrównawcza
wyda owocepodpostacią ożywienia
tempa gospodarczego? „Kiedy” w

tem pytaniu jest równie ważne, jak

„czy”. Albowiem nasz organizm go-

spodarczy jest tak osłabiony, że dłu-

ga djeta kuracyjna może mu zaszko-

dzić nie mniej od samej choroby,

Po ogłoszeniu przez „Gażetę Pol-

ską” programowych artykułów 'de-

flacyjnych b. min. Matuszewskiego,

ječen z ekonomistów miał się wyrazić

w sposób następujący: „Dajcie mi

miljard złotych, to ten program wyko-

nam”. Było w tem powiedzen'u spo-

ro racji, albowiem i polityka deflacyj-

ma ma swoje koszty: potrzebuje ona

jakich takich zasobów na przetrwa-

nie okresu przejściowego.

Przyzwyczailiśmy się już do tego,
że informacje o polityce zagranicznej
rządu polskiego posiadają tylko pisma
niemieckie i austrjackie. Przyzwy-
czailiśmy się tez do tego, że infor-
macje tych pism są zazwyczaj dokła-

źródła, zapewne na ul. Wierzbowej w
Warszawie.
Z przeświadczeniem o tej ścisłości,

czytamy tedy z zajęciem i uwagą to,
co korespondent „Frankfurter Zei-
tung" (16.XII) pisze o polityce pol-
skiej wobec konfliktu włosko - angiel-
skiego. Donosi on, że Polska (nale-
ży rozumieć rząd polski), jest zanie-
pokojona i ma poczucie, że się znala-
złaRa nawiasem.
„Polska — pisze korespondent — któ-

ra wzięła poprawnie udział w polityce
sankcyjnej, jako państwo należące do
Ligi Narodów i zasiadające w Radzie,
ma poczucie, że przez postępowanie An-
glii i Francji została usumięta od dalsze-
$o udziału w rozwoju wydarzeń, i widzi,
że instancje Ligi Narodów zostały soro-
wadzone przez postępowanie wielkich
mocarstw do roli kulis. ERA sd
o pojmowania rzecz iega dalzko
Sr rany obeciógo da Aleksis
go. Ješli badzie przyjęte bez protestu. to
musi z tego wyniknąć dążenie mocarstw
zachodnio - europejskich do przywódz-
twa w Europie, co zepchnie inne rządy
do_roli drugorzędnej”.

Dalej komentuje korespondent po-
litykę; rządu polskiego w sposób na-

stępujący:
„Polska opozycja przeciw post a-

niu angielsko - francuskiemu jest skiero-
wana nie przeciwko treści projektu
Hoare - Laval, który Polski bezpośrednio
nie dotyczy. Nadzieje na rychłe zakoń-
czenie całego konfliktu j uniknięcie za-
ostrzonych stosowaniem sankcyj stosun-
ków zostało przyjęte w, Warszawie z
wyraźną ulgą. Niema w Warszawie skłon-
ności do ponoszenia dalszych strat $o-
spodarczych... Chodzi także o to, by nie
utrudniać sobie współpracy politycznej z
Rzymem. naprzykład w sprawie Dunaju”.

Zna'dujemy wreszcie ciekawe

stwierdzenie, iż „dyplomacja war-

szawska przypisywała zawsze dużą
wartość do działania zgodnego z W.
Brytanią.

Jest rzeczą słuszna dbanie o to, by

Polska zdobyła w Europie stanowi-

Istnieją zagadnienia, do których

wciąż trzeba wracać, chociaż wciąż

się o nich zapomina w wirze spraw,

obliczonych na tygodnie i miesiące.

Chwila doraźna góruje nad umysłami;

ale czy można rozstrzygać najbardziej

nawet aktualne trudności, jeżeli się

niema przed oczyma idei rozwoju

dziejowego, obejmującej dłuższy o-

kres czasu? Wyraźniej mówiąc: czy

można załatwiać bieżące sprawy $0-

spodarcze i finansowe, jeżeli się nie

wie, jak powinna kształtować się

struktura gospodarcza Polski?

Wracamy do sprawy przemysłu w
Polsce, jego form i. rodzajów. Wra-

camy do niej i pod naciskiem cyfr,

wykazujących naszą niższość w po-

równaniu z sąsiadami, i nadzwyczaj

słabe tempo rozwoju w ostatnich la-

tach. Wracamy do niej również dlate-

ś. że przypomina nam ją ilość zare-

jestrowanych bezrobotnych, a jeszcze

większa masa niezarejestrowanych po

wsiach i miasteczkach,

Istnieją dwa sposoby ujmowania za-

gadnień gospodarczych: jeden można.
by nazwać antagonistycznym, a drugi

konstruktywnym. Pierwszy widzi

przedewszystkiem walkę w gospodar-

stwie: na pierwszy plan wysuwa kwe-

stię podziału bogactwa, choć nie za-

wsze jest co dzielić; między różnemi

formami ustroju gospodarczego widzi

jaskrawe przeciwieństwo; jeden ro-

dzaj, może, według tego poglądu, roz-

wyać się tylko kosztem innego. Dru-

gie ujęcie tych zagadnień kładzie na-

cisk przedewszystkiem na wielkość

produkcji, jej wzrost; widzi możność

współżycia obok siebie różnych ty-
pów wytwórczości.

I według tego ostatniego poglądu

trzeba odrzucić marazm  gospodar-

czy, który uznaje za możliwe i pożą-

dane istnienie gospodarstw jednej tyl-

ko wielkości. Monistą gospod”rczym

był Marks, który przepowiadał n'eo-

graniczoną koncentrację produkcji

przemysłowej i rolnej; monistami są

i przeciwnicy Marksa, którzy wielk'e-

mu przemysłowi odmawiają racji bytu.

Reakcja przeciw nadmiernej kon-

centracji, przeciw zapowiedziom. że
wielki przemysł

drobny i średni, jest w zupełności zro-

zumiałą. Ujemne skutki hyperkap ta-

„lizmu i nieoględnej racjonal zacji

| przemysłu są powszechnie uznawane.

Ale w tej reakcji nie można iść zbyt

daleko — wbrew oczywistości.
Niewatpliwie między przedsiębior-

stwami przemysłowemi różnego typu

 

dne, a więc czerpane z dobrego

wyruguje przemysł

 

 

sko wielkiego mocarstwa, Tem słusz-
niejszą, że Liga Narodów ma się ku
końcowi i rolę kierowniczą w poli.y-
ce naszego kontynentu obejmą już
całkiem jawnie wielkie mocarstwa.
Nie sądzimy wszakże, by prowadz.ła
do tego stanowiska droga przez sta-
wianie istoty zagadnień europejskich
na drugiem miejscu, a wysuwanie
wciąż na plan pierwszy kwestyj pro-
ceduralnych, zwłas. cza na terenie Li.
gi Narodów.

Polska jest bezpośrednio i bardzo
silnie zainteresowana dalszym rozwo-
jem wyprawy afrykańskiej Włoch i
dalszym rozwojem stosunków między
Anglją, Francją i Włochami, Polska
nie może się temu rozwojowi obojęt-
nie przyglądać, zajmując się subtelną
a jałową grą na terenie genewskim,
lecz musi dążyć do oddziaływania w
duchu swoich interesów na rozwój
wypadków. Żywotne interesy Polski
zaś nakazują jej pracować — gdzie to
tylko jest możliwe — na rzecz zbii-
żenia włosko - francuskiego.
W naszem przeświadczen'u, nie

pieniactwo lub polityka na wzór sta-
romoskiewskiego '  „miestnicztstwa”
zapewni Polsce stanowisko mocar-
stwowe, lecz polityka prowadzona na

  

Zadatkiem szczęścia
i powodzenia całej Rodziny,
oraz najmilszym upominkiem

gwiazdkowym
I noworocznym jest

SKARBONKA I KSIĄŻECZKA

OSZCZĘDNOŚCIOWA

KK.0.": st. WARSZAWY

(Traugutta 5, Bielańska 8.
Targowa 65).

Nowi wkładcy otrzymują do 31 b. m.

skarborke
į kalendarzyk 1936 r. gratis
Wydzialy oszczędn, czynne: 8,30--19,30

 

  

 

istnieje współzawodnictwo. Istnieją
dziedziny, w których przemysł drobny ›

może odzyskać utracone pozycje. Np.

w Polsce rzemiosło szewckie może
przezwyciężyć konkurencję fabryk

mechanicznego obuwia. Ale oczywi-

ście nie dotyczy to wszystkich gałęzi

przemysłu.
Czasami rozwój drobnego i średnie-

go przemysłu wprost, bezpośrednio,

zależy od związanych z nim połaci

przemysłu wielkiego.  Elektrytikacja

kraju nie może być dokonana przez
mały przemysł :a od tej elektryfika-
cji od upowszechnienia taniej encr-

gii elektrycznej, zależy rozwój wie-
lu gałęzi przemysłu drobnego i śre-

dniego, zależy możność posługiwania

się przez niego nowoczesnemi rarzę-
dziami produkcji.

Odwołujemysię zresztą do argu-

mentu bardzo wymownego: do cyfr
statystycznych. Okaże się, że w
Polsce w tych dzielnicach jest najwię-
cej rzemieślników, gdzie jest równo-

cześnie najwięcej wielkiego przemy-

słu. W r. 1930 wykupiono świadectw

przemysłowych VIII kategorji na ty-

 

 
į!
1
I
i
|

 

° 0 poliłyce zagranicznej Polski
daleką metę i w wielkim stylu. Taka
polityka zaś nie może przykładać
wielkiej wagi do trosk i zmartwień
genewskich, nie może się oglądać na
instytucję, która ma na czole oddaw-
na wypisany wyrok śmierci, a dziś we-
szła już wyraźnie w okres agonii.

Przygotowuje się nowy układ poli-
tyczny w Europie, oparty na współ-
działaniu wielkich mocarstw. Zada-
niem naczelnem polityki polskiej jest
zapewnić w tym nowym uk'adzie od-
powiednią pozycję dla Polski, Wojo-
wanie o prestige i ratowanie pozorów
znsczenia Ligi pozostawmy tym, co
posiadają wiarę genewską!

Rozumielibyśmy skoncentrowanie
uwagi na zagadnieniach form lnych i
drugorzędnych, śdyby zachodziła po-
trzeba unikania ujawnienia swego

istotnego stanowiska, a więc wów-

czas, gdyby Anglja obstawała przy
swej początkowej polityce, „agraża-

jącej pokojowi europejskiemu i sprze-
cznej z interesami Polski. Lecz An-
glja politykę swą radykalnie zmieni-
ła i starająca się o zgodnęść z nią
Polska (czytaj rząd polski), może spo-
kojnie prowadzić politykę jasną i
szczerą. Chyba, że się liczy z temi
czynnikami, które, po cofnięciu się
Anglji, z tem większą furją prowadzą
politykę „wojny świętej" przeciw , fa-
szyzmowi, Lecz liczenie się z temi
właśnie ciemnemi siłami, byłoby o
wiele gorszem uzależnaniem się od
„agentur obcych”, niż jawne i szcze-
re współdziałanie z mocarstwami za-
chodniemi, skoro weszły one na wła-
ściwą drogę polityczną.

Jesteśmy przygotowani na zarzut
operowania niesprawdzonemi wiado-
mościami i insynuacjami. Zarzut ten
zgóry odpieramy. Jeśli kierownicy po-
lityki polskiej nie informują spole-
czeństwa, które swą krwią i swem

mieniem ma płacić za konsekw”nc'e
tej polityki, to cała odpowi?dzialność
za błędy i błądzenia opinii spada cał-
kowicie i wyłącznie na nich,

 

Przedsiebiorstwa różnej wielkości
siąc mieszkańców bez wojska: w o-
kręgu lzby skarbowej poznańskiej
6,8, śląskiej 5,9, pomorskiej 5,7,
łódzkiej 4,9, a wileńskiej 3,0, nowo-

j gródzkiej 3,2, poleskiej 3,0, wołyń-
skiej 3,0. Im dalej na wschód, im
bardziej prymitywne warunki gospo-
darcze, tem mniej rzemieślników.
Gdzie nie dymią kominy fabryczne,
tam mało jest i rzemieślniczych war-
sztatow.

Jest zadaniem polityki gospodar-
czej państwa, by zabezpieczyć wła-
ściwy stosunek między przedsięsior-
stwami różnych typów. Państwo pol-
skie nie może tracić z oczu faktu prze-
ludnienia i braku kapitałów; trzeba
dawać przewagę tym  przedsiębicr-
stwom, które mogą zatrudnić stosun-
kowo najwięcej rąk roboczych. A. te-
mu postulatowi mogą odpowiedzieć
przedsiębiorstwa różnych wielkości.
Niewątpliwie w dzisiejszych warun-
kach najwięcej wolnych rąk robo-
czych może zatrudnić wytwórczość
drobna i średnia. Ale to nie pozo-
staje w sprzeczności z interesami
przemysłu wielkiego.

 

Projekty ustaw o stosunku państwa
do muzułman i karaimów

Do Sejmu wniesione zostały dwa
rządowe projekty ustaw. o stosunku

państwa do muzułmańskich i kara-

imskich związków religijnych w Pol-
sce.
Oba projekty przewidują w artykule

2, że zarówno Muzułmański jak i Ka-
raimski Związek religijny korzystają

„w swem życiu wewnętrznem z pełnej

wolności rządzenia się w ramach praw
obowiązujących, przepisami swego

statutu (Ustawy wewnętrznej), uzna-

nego przez państwo w drodze rozpo-
rządzenia rady ministrów”,
Źwierzchnią władzę u muzułman w

dziedzinie religi sprawuje mufti z po-

mocą najwyższego kolegium muzuł-

mańsk'ego, on też reprezentuje zwią-

zek religijny wobec władz państwo-
wych. Stanowisko muftiego jest do-

żywotnie, wybierany jest przez kon-

gres muzułmański spośród kandyda-

tów przedstawionych przez kolegium i
uzgodnionych z m'nistrem W. R. i
O.P. Wybór muftiego zatwierdza

Prezydent R. P. Zastępcą muftiego

jest jeden z członków kolegjum muzuł.

mańskiego. Sądownictwo w sprawach  

o rozwiązaniu małżeństwa sprawuje
najwyższe kolegjum muzułmańskie. Na
czele poszczególnych gmin wyznanio-
wych mahometańskich stoją imamo-
wie, których pomocnikami są mezzini,
mianowani przez muftiego po zasię-
śnięciu opinji u wojewody, Imamowie
są zarazem urzędnikami stanu cywil-
nego. Państwo gwarantuje wyznaw-
com islamu naukę religii w szkołach
dla młodzieży do lat 18 przez nauczy-
cieli, upoważnionych przez multi"fo.
Muzułmański związek religijny otrzy-
muje na swoje potrzeby dotacje ze
skarbu państwa; dotacje te obejmują
wydatki osobowe i rzeczowe Po.
mieszczenia dla duchownych są trak-
towane narówni z lokalami instytucyj
państwowych.

Analogiczne przepisy stosuja się do
Karaimskiego Związku  religiinego
Zw:erzchn'kiem religijnym tego wy:
znania jest hachan. wybierany na zjeź-
dzie Karaimów w Nowych Trokach i
sprawujący swój urząd dożywotnio.
Zastępuje go ułłu - hazzan; na czele
gminy wyznaniowej stoi hazzan, któ
rego pomocnikiem jest szamasz. Du-  

3

NA ŚWIĘTA
zaopatrzyłem swoje składy w wielkie ilości

artykułów świątecznych jak:

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

PIERNIKI, BAKALJE o:
wszystkie SMAKOŁYKI «świąteczne

Polecam również KAWĘ z własnej palarni

i HERBATĘ własnego importu Ceny niskie
TEOFIL MARŻE Marszałkowska89

i Mazowiecka 5.
120

PRZEGLĄD PPASY
= ланаац

PRZYCHYLNA OCENA
WYBORU P, BENESZA

Prasa polska ocenia wybór p. Be«

nesza na prezydenta Czechosłowaci
jako zapewnienie ciągłości w polityce
zagranicznej czeskiej i jako zaakcen-
towanie kursu pojednawczego w po-
lityce wewnętrznej. Polityka zagra”

niczna p. Benesza jest — jak podno-

si p. Koskowski w „Kur. Warsz. —

nadzwyczaj realistyczna. Nie jest on
mistykiem Ligi Narodów.

„Co można wyciągnąć w razie niebez-
pieczeństwa z Ligi Narodów, to jedynie:
pomoc polityczną i moralną. Lecz Lisa
wogóle „może nie funkcjonować”. Co
wtedy? Wtedy i zawsze: na wszystkie
przypadki należy liczyć „na własne sity
i na wiasnych sprzymierzeńców. Naj=
główniejszym warunkiem sysiemu bzze
pieczeństwa jest „nasza własna siła mili-
tarna“. "
„Nowe  Wiadomošci“  zwracają

przedewszystkiem uwagę na fakt, že
p Benesz zostal wybrany wiekszoš:ią
czesko - słowacką, bez udziału gło-
sów mniejszości niemieckiej, Czescy
agrarjusze wycofali kandydaturę prof.
Nerucza, by o wyborze ' ezydenta
nie decydowali hitlerowcy niemieccy
z pod znaku Henleina.
„To uniezależnienie wyboru prezyden=

ta od głosów niemieckiej. z państwem
wewnętrznie niepogodzonej, mniejszości,
jest głównem znamieniem ów pras
za w AA b. m. Jet,ono Noe

ego patrj iu i mądrości Zgroma-
o Racodowoję: Oby i w Polsce za»

 

„sąda ta zwyciężyła na stałe! Naród, kió-
ry jest właścicielem i gospodarzem pań*
stwa, winien sam wyznaczac prezy*
denia". A

Dziennik przewiduje, że nowy Рте-
zyčėnt będzie czynnie zajmował się
polityką zagraniczną, że jeanak i w
polityce wewnętrznej zaznaczy tię je-
$o przysłowiowa niemal zręczność dy
plomatyczna.

„Prezydent Benesz, który niedawno
pogodzii Czechosiowację z Watykanem,
zabierze się zapewne w krótkim czas.e
do pogodzenia Siowaków ks. Hlinki z
rępubiiką. Źrozumie on napewno i po
trzebę zaspoko,enia żądań polskiej
mniejszości w Czechosłowacji, jest bo-
wiem politykiem realistycznym. Mimo
niewesoiych wspomnień 2 lai 1919—23,
kiedy między Holską a Czecnami trwa.y
spory, wyrażamy nadzieję, że prezyden”
tura p. benesza doprowadzi do trwa.ej
zgody między obu narodainy, +, Benesz,
jako poliiyk praktyczny, poirzebę tej
zgody uznaje, a jako rrezydent — bę
dzie mia dość auworytelu, by wolę swą
przeprowadzić”,

MŁODZIEŻ
OSKARŻONA O KOMUNIZM

W/ Wilnie toczy się proces o zdra-
dę stanu przeciw czierem asysien-
tom i sieum.u siudentom tamtejsześa

uniwersytetu. Są to b. członkowie Ka-
tolickiego „Uarodzenia” i „Leg,unu
Mioayca , azisiaj komuniści...

„Ludzie ci — pisze „Czas” — bvli
SZLŁugunue POPiIEŁAL. pizez władze: o0-
HZysiywał ASysien.wy, pizyznawano ia
S.ypelu,a, wysy:ano zagianicę, Łarow=
no „uarodzesie wiieusmie, JAK 1 „L=
g,vu „ C:cszysy Się p.źec.e bard40 wy*
DUAL ausi alies PUPATC.Lul ',

Jeszcze długo bęaą nas šcigač wi=
dma paimyki „miouz.eżowej | p. Kas
waikowskiego, Yop.eranie kažūego u+
grupowania, które waiczyło z Uou=
zem Narodowym, popieranie go suv-
wencjami i faworami, mści się dzisiaj
straszliwie na państwie i na samy,
tak nieostrożnie faworyzowanej, mło-
dzieży. „Schlebianie i przyciąganie
aie opłaciło się'. Oby nasze wiaaze
wyciągnęły z tego smutnego doświad-
czenia właściwe wnioski.

chowni muzułmańscy i karaimscy ,„ko-
rzystają ze wszystkich szczególnych u-
prawnień, jakie ustawodawstwo pań-
stwowe zapewnia osobom duchow-
nym wyznań prawnie uznanych”, Ka-
raimi podobnież jak i muzułmanie o-
trzymują dotacje ze skarbu państwa
na wydatki osobowe i rzeczowe swych
wyznań, i
W Polsce znajduje się wszystkiego

około 1.500 kara.mów mających swe
$m'ny wyznaniowe w Wilnie, Tro-
kach, Łucku i Haliczu,
Oba powyżej streszczone projekty

ustaw rządowych opracowane zostały
w porozumieniu z muftim i hachanem,
jako głowami wyznań muzułmańskiego
i karaimskiego, *
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TEATRALJA KRAKOWSKIE
Drugi jakby okres tegorocznego se-

zonu teatralnego dał nam trzy warto-
ściowe premiery, częściowo związane
z śoś.innymi występami naszej tra-
4iczki Stanisławy Wysockiej.

Pierwszą była znana i w Warszawie
„Szesnastolaika“ F. į A. Stuartów. Po-
przednie omówienie tej sztuki na ła-
mach ' prasy stołecznej i „Warsz,
Dziennika Narod.", uwalnia mnie od
sprawozdania szczegółowego. Chcę
tylko zaznaczyć udziął w niej p. Wy-
sockiej, która sztukę wyreżyserowała i
w kórej odegrała rolę babuni tak,
jak to tylko p. Wysocka poiraii.
Prawdziwem świętem teatralnem by-
ło wystawienie pod reżyserją p. Wy-
sockiej „Nocy listopadowej" St. Wy-
spiańskiego w samą rócznicę zbrojne-
śo ruchu w r. 1830 i 28-letnią rocznicę
śmierci wielkiego poety, któremu nie-
stety! nie było danem oglądać „Nocy”
na scenie (wystawiono ją po taz
pierwszy w r. 1908).

„Noc listopadowa” nie była grana w
Krakowie od lat 15. Wiele się rzeczy
na to złożyło. Między innemi i to, że
prezentacja jej na scenie w całości,
przy braku pewnych ułatwień tech-
nicznych, nie jest rzeczą łatwą, Poza
tem — bądźmy szczerzy —nietylko
dobór artystów i pokonanie trudności
technicznych może na realizacji ece-
micżnćj „Nocy” zaważyć. Trzeba tu
także reżysera, któryby w sercu nosił
kult dla wielkiego twórcy „Wesela” i
któryby do realizacji jego dzieł przy-
stępował z wielkim pietyzmem. Do-
brze się więc stałó, że dyrekcja za-
prosiła do objęcia reżyserji p. Wyso-
cką, odtwórczynię roli Pallas - Ateny
w pierwszej realizacji scenicznej ,
cy, Pod wytrawnem i szlachetnem
kierownictwem naszej tragiczki stało
się odtworzenie arcydzieła Wyspiań*
skiego ponownie wielkiem — a w o-
becnym sezonie naprawdę szczytowem
zdarzeniem teatralnem. Wysiłek ca-
łego zespołu, który dał maximum pra-
cy i zapału — pod wytrawną ręką re-,
żyserki ucieleśnił się w przedstawienie
wysokiej klasy, którem teatr i Kraków
pochlubić się może. Na najwyższą
pochwałę zasługiwała oprawa malar-
ska z wszystkiemi dyskretnemi efek-
tami — dzieło dyrektora Frycza, wy”
«az wielkiego kultu i pietyzmu dła
ety i jego dzieła. Bez przesady i oba-
wy posądzenia o megalomanję kra-
kowską można powiedzieć, że tak od-
tworzyć dzieło Wyspiańskiego może
tylko scena krakowska.

„Noe listopadową“ włączono do
repertuaru szkolnego — a prócz po-
przednich przedstawień przeznaczónó
na nią obecnie cztery dni zrzędu. Fakt
to pocieszający. Niech młodzież szkol-
ma krakowska i okoliczna pozna to
arcydzieło i ideologię jego twórcy.
"Po „Nocy listopadowej” przyszła

kolej na Shaw'a. Dano jego „Kandi-
dę' — tak rzadko graną fa naszych
scenach. Utwór z pierwszego okresu
twórczości wielkiego kpiarza, nie-
efektowny zewnętrznie, z niezbyt
wielką ilością momentów komicznych
(reprezentującego trzy osoby drugo-
planowe: zakochana w pastorze jego
sekretarka, wikary pastora i ojciec bo-
haterki, gruboskórny  dorobkiewicz),

!

 

lecz już z dużym nalotem satyrycz-
nym, rozpatruje tak modny w czasie
powstawania utworu. problem ibse-
nowsko- feministyczny, czy kobieta
ma prawo do własnego osobistego
szczęścia i życia — czy też ma być
pržykutą do rydwanu pana i męża.
Kandida. wzorowa zresztą żona i mat.
ka, mając do wyboru między światem
romantycznej ułudy poetyckiej, cepre-
zentowanej przez zakochanego w niej
poetę-marzyciela, a światem codzien.
nej, miłosnej troski o nierealnego tro”
chę życiowo męża, pastora j działacza
społecznego, wybiera ten drugi świat.
Nie w imię jednak jakiejś uległości
niewolniczej wobec swego „pana“ —
ale dla przyjścia z pomocą „swemu
kochanemu chlopcu-męžowi" — przez
€o się staje współtwórczynią tych dóbr
kulturalnych i cywilizacyjnych, jakie
rępręzentuje jej mąż, uznający z poko.
rą tę wyższego stopnia twórczą troskę
miłosną ukochanej żony.
To rozwiązanie węzła sztuki, które

w swoim czasie wywołało sensację,
jest wykładnikiem swoistych poglądów
wezwani

 

Shaw'e ne problemy fbeenowsko-feeni-
nistyczne.

I tę sztukę wystawiono u całą peł-
nią subtelności i finezji, jakich а-
gz, a publiczność iela ją serdecz-
nie i z uznaniem dle dyrekcji Oraz re-
żysesji.
Tak więcidziemy w tegorocznej

kuopai ew wielkim i
wa czaser1
sztuką wez (Muzykanaue” ga

Balos Pei riafbliższą r
Danytė Amiel'a „Tezy mi.jeża
dama".
A potem... =: Pe, lewszó-=

we występy. w aszę" Ro-
Muai, a może w najnowszej
sztuce tegoż autora, którą właśnie
kończy. :

Bo į Rostworowškiego jubileusz
zbliża się. Čwierė wieku pracy dla
dramatu polskiego, pracy tak owocnej
iróżnorodnej,
W teatrze krakowskim będzie wiel-

kie święto.
(AEM).
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Z ekranów stołecznych .

„Peter Iobetson“ W
Jest to film spóźniony o sto lat Ro-

mantyczna Warszawa z r. 1635 wylewa-
łaby zapewne szczere łzy oglądając tra-
giszne dzieje tej miłości, „silniejszej niż
śmierć”. Do współczesnego widza ta
nieprawdopodobna i sentymentalna hi-
store nie prźemawia. Razi nasze poczu-
cie rzęużywistości { nasz zmysł humoru,
jesteśmy „za chytrzy” na to, by s'ę temi
dzieami szczerze przejąć, uwierżyć w ich
mistykę.
To wszystkó odnosi się jednak do

dwóch ostatnich części filmu (składa się
on bowiem z kilku części, czy raczej roz.
działów).

Części poprzednie, jeszćże tupełn'e
realne, nie bajeczne, grane dobrze, w
malowniczej, historyczne; oprawie kostju
mowej, są interesujące i przykuwają u-
wagę. Tracimy to zainteresowanie, gdy
zaczyna się część „miętyczna”. Kochan-
kowie, niegdyś towarzysze dzieć ęcych
zabaw, spotykają się po latach, i zakochu
ją się wza'emnieę — nie wiedząć, žė zna-
ją się od dziecka, i tęskniąc do siebie z
przed lat. Potem — dz ęk' splotowi tra-
gicznvch okoliczności zdowu rozdzieleni
— tym razem do śmierci—widują się jed-  
Najmilszy podarek na Gwiazdkę

to książka ST. PIOŁUN-NOYSZEWSKIEGO
„Trzy Panny z Kurzelowa“ „8 rewerje”
stron 312 cena 4.50 stron 247 cena 2.80

BARWNE OPOWTEŚĆI
EAST

knie „Światowid”
nek we wapólnych snach. Te sny siano-
wią odtąd ich właściwe tycie. Wreszcie
—siwi suruszkowie umieraą praw.e je-
Mock, aby się połączyć już ta wiecz
a

Te sentymenialne I nieprawdopodobne
dzieje nudzą, ale i męczą. Koszmar вей-
ny oddany jest bowiem istotnie dosko-
nale i tobi wrażenie — byłby też rupeł+
mie ne miejscu, gdyby nie kazano nam
wierzyć w tę nieprawdopodobną mistykę
wspóltvch snów. Jednak, ematorry sa-
wera zuajdą tu czego im polrze-

Jak każda historja romantyczne ma
ten film wielę niekonsekwęncyj. Ale gra-
ny jest dobrze i ma zatowieleintcrósu-
iących powiążań, goskonąłych scen
1 obrazów.
W roli głównej Gary Cooper, partner

ką jego jest Ann Harding, Reżyser —
Henry Hathaway.

Dodać traebų, žė zaduch jaki panuje
па а4, srczególniej zaś na balkonie,
wspomaga kośzmarne wrażenia, co rażem
może pomiektórych przyprawićo zawrót
głowy. H. Eye.
"2 2
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Lwowski Związek Zawodowy P'asty-
ków kontynuuje swą politykę wystawo-
wą: co 3 tygodnie wystawa indywidnal-
na 'ednego lub kilku artystów. Uns się
natomiast celowo „salonów”, owych nie-

przyjemnych zbiorowisk dzieł sztuki, w
których zebraniu rządzi przypadek, wsku
tekczego,trudnosobiezdaćsprawę #о-
gólnych kierunków w sztucę czy też a
wertości poszczególnych indywidua!noś-
ci artystycznych. Obeuza polityka Związ
ku Zaw.  zasłoguje ne gorące popźrcie
ster kulturalnych | wzbudzić winna nale-
żyte załnteresowanie. Zwłaszcza ostatnie
wystawa stoj na wysokim poziomie arty
stycznym,
Ośrodkiem remterecowania otuią cię

prace Andrzeja Pronaszki, jednego z
ćzoławych modernistów polskich. Iwóre
czóść tego artysty rozwi'e się w związku
2 zktualnemi dążeniami wielkiego malar
stwa francuskęigo, opiera ałę jędnsk na
samodzielnych podoławach. Ustaswszy
swół światopogląd artystyczny, Pronasz-
ks wię zadawala zię raz uryskanym re-
zultatem, lecz konsekwentnie pogłrbia i
przetwarza swe ideę formalne w>wiąz-
ku ze swą postawą wobec rzeczywistoś-
ci

Artysta wyszedł z kubizmu, którego na
terenie polskim był jednym z czołowych

przedstawicięli. W kręgu malarstwo kubi
oco pozóstaje Pronaszko nadal,

Zmierza więc do oddania trójwymaro-
wości £ bryłowatości form z'awiskowych
na dwewymiarowej płaszczyźnie obrazu

Kubizm opiera się natomiast o in-
me prawa optyczne. Przez odpowiedni
wieład płaszczyzn różnorodnego kartałtu

1 odpowiednio zespolonych pod wzglę-

demi wza'emnego nachylenia i uśtostyn-
kowania kolorystycznego stwżtza arty»
sta iluzje trójwymieru.

Przeprowadzenie tej idei wymaga oczy
wiście ściełe' struktury płaszczyziy ©b-
razowej, której poszczególna partic do-

prowadzówe są do elementarnych form
geometrycznych. W ulładżie ich panuje

rytm, jednoćzący poszczególne part:e.

Choć formalnie I ideowo obraz kubi-

styczny stanowi ściśle zwartą cnłokć sam

jednak przedmiot ulega w pierwotnym

zwłaszczę  kubiźmie ' defsater'e!zacji

pfzez rozbicie go na szereg placzcżyża,

związanych jedynie foriadlńie. W)
Attaaine wysiłki Asdrzeja Pronaszki

łączą się > reakcjąprzeciwko unicestwie

E is liloda ag a i siai

CHORA WĄTROBA
zatruwa organizm

Zaburzenie w funkcjonowania wątroby I
wydzieląniu żółei powodują swego rodzaju
zatrucie organiztńów, a da tem tle szereg naj
rózmaitszych chorób. Tab

Zioła agletra Wolskiego „Billosa” zawie

palace znanę rośliny egzotyczne orne

i Boldo,pobwdzają wątrobę do właściwej
pracy сеаз prawidłowego wydzielania żółci i
powodują naturalne wypróżnienia. Stosują
się przy cierpieniach wątroby i wotecžka 461.

cioweg? (kamicy titiowej, >
Zioła zę znak, ochr. „Billósa' do nabycie

wz i drogeriach (składach aptęcz-

mych). | Wytwórnia Magiyteń E Wolski, Warsze-
wa, Złota 14, m. 1. so

na wystawie Zaw. Związku Plastyków
mię przedmiotowości. Pronaszko w spo
sobie kształtowania opiera się wpraw=
dzie nadal o zasady kubizmu, lecz iorma
jego oddzle się od abstrakcji i wiąże się
z rzeczywistością. Artysta zachowa e ma
terjalność form zjawiskowych, a nawet
przez odpowiednią fakturę oddaje ich
charakter.
Arcydziełem Andrzeja Pronasmki !est

bezwątpie. a jego obraz — „Scena jar-
marczna”. Już temat obrazu świadczy a
zamiarach artysty, gdy dawnęmu 4ubiś-
cie temat był obojętny i ograniczał się
przeważnie do martwych natur, byleby
mieć motyw do swych koncepcyj formal-

 

nych. Andrzej Prongrzko pozostając dziś
ne gruncie rzeczywistości — podobnie
jak neókubiści Roger de la Fresnaye i

Lhote — stwarza równocześnie całość
pod względem formalnym doskonale
zwartą. Ważnym czynnikiem konstrakcyj
nym staje się również kolor. Przez skue
pienie najsilniejszych akcentów w cen-
trum kompozyci i przez stopniowe Toze
jaśnienie płaszczyzn w miarę oddšlania
się od niego, artysta zachowując zwar-

tość kompozycji zbliża konstrukcję śwą

do całości przestrzennej.
Wrażenie to potęguje zespół Larw

jasnych, szarych i aiebieskich, które do
wrażenia przestrzennego zdają się do
dawać sugestę atmostery,

Obecne stadium rozwojowe Andrzeja
Pronaszki 'est dla całokształtu nowocze-

snej sztuki polskiej nader cenne.

x

O rysunkach żyda Brunona Szulca
możnaby wiele napisąć, uczynił m jed-

nak sam artysta, gdyż rysunki są dopo-
wiedzeniem jego twórczości literackiej

(powieść Sklepy cynamonowe). Psychika
Szulca jest złożona, wchodzi w nią 8; ėef
elementów niecodziennych, ponadtu wy»

cisnęlananiej swepiętno rąsowość +6-

mickė. Ч
Fryc Kleinman rrasta się również r

podłożem żydowskiem, jego Żydzi są do-

brze qarysowani, ich psychiką dobrze

wyczute. Kleinman odszukuje typy ma-

łomiasteczkowe, smętne postacie z zauł-

«ów i podwórza, gorze natomiast jest.

dy Klejnmana interesuje Don Kiszot.

dny rycerz w jego interpretacji nie

przekona nas,
Jarosława Muzyka uprawia malarstwo

dekoracyjne na szkle, przyczem obrazy

awe sprawią w ramy zwierciadlana Sty»

listycznie nie przedstawia się twórczość
Mauzykowej jednolicie, a jest też pewne

niewspółmierność założeń 'e“ sztuki z
techniką małowidła na szkle. W reżulta-

cie obrazy jęj robią wrażenie nieprzyjėm

sej wręcz „galanterji”.

HELENA BLUMÓWNA. |
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ZEWSZAD...
DONIOSŁE ODKRYCIE

ANGIELSKIEGO UCZONEGO
W oddziale geologicznym Szkoły Gór:

miczej w Londynie przeprowadzono inte-

teresujące badania nad pyłem krzemo-
wym, który powoduje ciężką chorcbę za-

wodową, zwaną krzemicą. Występuje ona

u osób, narażonych na przebywanie w

atmosiorze pyłu krzemoweśgo,  prze-
dewszystkiem u górników, kamieniarzy,
robotników łabryk porcelany, wyrobów
szamotowych i t. p. Rozpowszechnienie
tej niedawno poznanej choroby jest bar-

dzo duże, ofiarą jej padają tysiące pra-

cowników w wymienionych gałęziach

przemysłu.

Pył kwarcowy zmieszany z krzemem,

dostaje się do dróg oddechowych i osa-

dza się w płucach, powodując ciężkie

schorzenie.
Dr. W. Jones, kierownik Oddziału go-

elogicznego Szkoły Górniczej w Londy-
sie przeprowadził w ciągu ostatnich lat
systematyczne studja nad pyłem, powo-

dującym krzemicę. Udało mu się stwier-

dzić, że spośród wielu gatunków pyłu jest

feden szczególnie niebezpieczny, który

nosi nazwę mineralogiczną sericyt. Jest

on połączeniem kwarcu, glinu i potasu.

W stanie rozpylenia utrzymuje się bar-

dzo długo w powietrzu i może dotrzeć aż

de samych pęcherzyków płucnych, do

których prowadzi bardzo wąski przewód

łak że większość innych gatunków pyłu

mie może sję tam dostać  

W kopalniach, w których pył zawierał
sericyt, zachodziły liczne wypadki krze-
micy. Pozatem, jak stwierdził dr. Jones
przy badaniu płuc zmarłych na krzemicę
górników, zawierały one w przeważającej
masie ów sericyt, a nie inne odmiany
kwarcu,
Pe to, które potwierdziły obder-

wacje badaczy w innych krajach ma
duże znaczenie dla higieny pracy.

MUZEUM REGJONALNE
ZIEMI BYTOMSKIEJ W CHORZOWIE
W Chorzowie dokonano uroćzystżeo
arcia Muzeum Ziemi Bytomskiej.
twarcia dokonał marszałek Sejmu

Śląskiego Karol Grzesiw, w obecności
starosty świętochłowickiego Szalińskie-

go, inicjatora utworzenia tego muzeum,

członków magistratu, rady miejskiej oraż
publicznośći.
Movzeum mieści się w dwuch obezer-

nych jasrych salach w szkołe V przy ul.
Dabrow:kiego.

Dziel; się ono na 5 działów: folkloru,
historyczny, zbiór zbroi śląskich, religij-

ny, tum:zmatyczny i przyrodniczy W
pierwszym dziaie widzimy różne eprzęty
domowe, jak np. starodawne żarna war-

sztaty tkackie ze 16, 17 i 18 wieku, stare

oryginalne ubiory śląskie, bog. koiekc'ę

wstążek śląskich, ubiory i narzędzia gór-

nicze z 19 wieku, skrzynie ludowe, na-

czynia domowe itd. Są również i eztan-
dary dawnych towarzystw polskich zii-

kwidowanych pod przymusem po 19 i 21 |

 
 

tokupo stronie alemieckiė! Śląska. 7 pa-

majątek histotycznych na uwagę zasługują
state óokiimeńty z podpisami Batrrego,
Zygmunta III, Zygmunta Augusta i ia.
Nie brak i okazów z czasów prehisto-
rycznych Ziemi śląskiej 'ak urny, kubki i
inne naczynie z epaki kultury łażyckięj
i wcześn'ejszej. Są i zęby mamutów zna+

lezione ze Ślącku i kości niedźwiedzia
jaskiniowego óraz narzędzie krzemienne
Liczne + piękne zbiory z dziedziny mine-

ralogii. geologi wydobywane sa Śląsku
da'ą również ciekawy wgląd w życie tych
zamierzcnłych epolt ziemi tutejszej.

Bardzo interesująco przedstawia się
dział ilustrujący okres pracy plebiscyto-
wej. Liczne barwne i niezwykle wymow-
ce plakaty ilustrują walkę 0 połączenie

Śląska z Macierzą, Wiele zbiorów z dzie-
łu religijnego, rwłaszcza pamiątek ota+
rożytnych kościołów śląskich dzóś łuż nie
tetniejących, znalazło tu praytulek Na
wyróżnienie rasługuje oryginalna stara

skrzynia z jakiegoś dawnego okarbca

kościelnego o skomplikowasym zamku.
Pozatem całości dopełniają tbiory, ilu:
stru'ące gocpodatkę miasta Chorzowa w
ostatnich latach. Muzewm to ma stużyć
kulturze polskiej | ćwiadczy o kuitoral-
nej i duchowej łącznodąi Śląska z Polską

od zamierzchłych czasów aż po dzień dzi.
siejsty.

Ciekawe są dzieje tego Muzeum Przed
miespełna 60 laty górnik Łukasz Walio z

Rozbarku dziś jeszcze ży'ący, rozmiłował

siy w pamiątkach polękich, porozrzuca*
nych bogato po ziemi śląskiej, po domach,

kościołach, wsiach i miastach, a ginących  
pod niszczącym naporemfaligormantra-

eyjnej. W wolnych chwilach,przysłuchu*

jąc się dawnym pieśnióm zgromadził ich

obtity zbiór i przekazał Pol. Akademji

Umiejętności w Krakowie. Po przyłącze-

niu Górnego Śląska do Polski stary Wa-
lis pozostał pó drugie: stronie gran'ty, a

syn jego, urzędnik starostwa w Święto-

chłowicach w wolnych od pracy chwi-
lach zbiera nadal pamiątki przeszłości
polskiej. Nie mogąc pomieścić ich w

ewem szczupłem mieszkaniu ofiarowu'e

awe zbiory Starostwu w Świętochiowi-

each z myślą utworzenia z mich publicz

nego muzeum. Ówczesny starosta p Ро-
tyka jak i następca obecny starosta po-
wriatowy p. Szalińśid koatysuwją dusze

grece mąd powiększeniem zbiórów i udo-

stępniemień tego muzeum dla ozerczej

publiczności. W roku 1934 przejmuje te

zbiory miasto Chorzów, zobowiężując się
dourządzeniamuzeumusiebięłdo dal-
szej jego rozbudowy. W myśl pierwotne-
go założeriia nazwaso je „Muzeum Z'eri

Bytomskiej”.
POŁÓW 10508

Z rozpoczęciem sełoni pół lososi
mn morzu polskiem nię od rzeczy będzie
zanotowaćkag połowu tej cenie: ry
by aa Bałtyku. Większość rybaków po-

sluguje się wędkami, zwanemi tele Są

to haczyki wystawiene soda tzędemi

ne morzu, a zastawiane każdy otobno.

Ustawiona całkowicie takla w morzu mą
wygiąd wielk'ej Ktęry F, której p.dpta

wą jest kamień kotwiczny ne dnie linki
kokosowe idące do koby, ożyli pływska

drewnianego, tworzą liają pionową, pły-  
wsk zaż geklany, który z pływakiem drew

misnym ttrzymuje haczyki, jest wkby

przekreśleniem litery, sznórek z korkami

na powierzchni wody jest liną poziomą

litery, a jej zakończeniem jest sznurek 2

haczykiem. Koszt sporządzenia 'ednej

takl. wynosi obecnie około 10 zł. Każdy

rybak helski posiada 100 i więce, takli.

Wystawianie haczyków odbywa się na

kutrze. Rząd wystawionych w liczbie 600

tskli ciągnie śię na przestrzeni od 25 do

300 łem. na morzu. Łowienie przy pomo

cy takli jest bardzo kosztowne, ale naj-

bardziej popłatne.

NOWY ŚRODEK PRZECIWKO
GRUŻLICY

Chemik włoski dr. Mario Nurkis po
M0-letńich badaniach zdołał uzyskać no-
wy środek przęctwko gruźlicy. Na ogól”
są liczbę 30 wypadków, w których nowy
środek był stosowany. uzyskano 30 wyni-
ków zadawalających. Doświadczenia na
szeróką skalę będą prowadzone nieba-
wem pod kontrolą władz lekarskich.

CIEKAWY ZWYCZAJ
Jsk wiadomo, św. Łucja, jest również

patronką rybaków kaszubskich W ne-
których okolicach Pucka zachował się
już tylko gdzieniegdzie zwyczaj tradycyj-
neżo czczenia dnia ćw Łucji. Jedno z
dzieci ubiera się w białe szaty wkłada
me głowę koronę i rozdaje rodzeństwu i
rodzicom placki oraz kawę Dzień ten jest
dniem ogólnej radości i, jak się zdaie,
obyczaj ten pochodzi ze Szwėcji gdzie
ów. Luoja jest spocjslnie uroczyście
стсгова.
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Zjazd zunifikowanej spółdzielczości |
Р. А. Т. donosi:

_ „№ šrodę dn. 18 grudnia b. r. odbyl
się w Warszawie Walny Zjazd Związ-
ku Spółdzielni Rolniczych i Zarobko-
wo-Gospodarczych R. P. Zjazd roz-
począł swoje obrady w obecnošci p.
ministra Rolnictwa J. Poniatowskie-
go i wiceministra Skarbu p. Lechnic-
kiego oraz licznych przedstawicieli
instytucyj państwowych i spółdziel-
czych. Pozatem w zjeździe wzięło u-
e kilkuset delegatów z całej Pol-

ski,
Związek Spółdzielni Roln. i Zarob-

kowo-Gospodarczych, który odtywał
swój pierwszy zjazd delegatów oi
czasu przeprowadzonej reorganizacji
ruchu spółdzielczego, zrzesza obecnie
4.905 spółdzielni i 9 central gospodar-
czych, w tem 2 centrale finansowe, 3
centrale mleczarskie i 4 rolniczo-han-
dlowe. Spółdzielnie zrzeszone obej-
mują 3.294 spółdzielni oszczędnościo-
wo - pożyczkowych, 574 spółdzielni
rolniczo - handlowych, 970 spółdzielni

„mleczarskich i 974 spółdzielnie inne.
Spółdzielnie kredytowe posiadały

"na 1935 r. 89 milj. zł. kapitałów wła-
snych,

Spółdzielnie mleczarskie zebrały w
ciągu r. ub. 512 miljonów litrów mle-
ka od zrzeszonych rolników.

Obroty towarowe spółdzielni rolni-
czo - handłowych wyniosły w r. ub.
.85,6 milj. zł., a obroty spółdzielni rol-
niczo -. spożywczych 16,2 milj. zł.”.

Tyle informacja P. A. T.-ej. Uderza
ona swoją lakonicznością. Nie dowia-
dujemy się z niej nawet, jaki był po-
rządek obrad zjazdu i jaki jego prze-
bieg. Komu zależy na utrzymywaniu
jakiejś tajemniczości w tym wzglę-
dzie?

Podnieść należy, iż prasa, przynaj-
mniej nasz dziennik nie otrzymał za-
proszenia na zjazd.

Jak się dowiadujemy — na porząd-
| ku obrad, oprócz kwestji formalnej na-
iury, były dwa punkty: 1) sprawo-
zdanie ze stanu pracy Związku, oraz
2) preliminarz budżetu na r. 1926,

Sprawozdanie złożył dyrektor na-
czelny Związku, b. komendant głów-
ny „Śtrzelca”, p. Kierzkowski. Preli-
minarz budżetu, zamykający się w ra-
„mach 1.600 tys. złotych, przedstawił
„członek dyrekcji Związku p. Czachy-
ra.
,|/W dyskusji zabierało głos kilkuna-
„stu mówców. Niestety, czas przemó-
wień dla jednego mówcy ogran:czono
„do 10 minut, co działało bardzo ha-
mująco na przebieg debat,

Wyróżniły się m. in. przemówienia
- b. posła J. Milika z Podlasia oraz ks.
prałata Bolta z Pomorza, b. senatora,
prezesa rady okręgowej Związku.

P. Milik zwrócił uwagę na dziwny
zbieg wydarzeń: obrady pierwszego
walnego zjazdu  zunifikowanej w
Związku wymienionym spółdzielczości
odbywają się w tej samej sali, w któ-
rej przed szeregiem lat dokonano uni-
fikacji organizacyj rolniczych. Unifi-
kacja ta była końcem społeczno-rolni-
"czej pracy. Czy nie stanie się to sa-
*mo z unifikowaną spółdzielczością?

Wytworzono jedną scentralizowaną
organizację, o wielkim, kosztownym

' budżecie. Czynnik społeczny został za-
„głuszony przez elementy biurokratycz-
ne. Podstawy do tego dała przeprowa-

 

 

dzona przed rokiem nowela do usta- ,
wy o spółdzielniach, na którą ogół
spółdzielców nie miał żadnego wpły-
wu. Obecnie — projektuje się dalsze
zmiany w ustawie o spółdzielniach i
walny zjazd delegatów nie ma możno-
ści wypowiedzieć się w tej materji.
Niema tej sprawy na porządku obrad,
nie. znamy tekstu projektowanych
zmian. Nie możemy się wypowiedzieć.
Mówiono w swoim czasie, że nowe-

la do ustawy o spółdzielniach, dają-
ca wielki wpływ na sprawy spółdziel-
cze biurokracji z m-stwa skarbu, ma
na celu należyte opanowanie ruchów
spółdzielczych ruskiego, żydowskiego,
niemieckiego. Ruchy te cieszą się du-
żą swobodą. Toczący się proces o za-
bójstwo ś. p. min. Pierackiego wyka-
zuje, że niejedna spółdzielnia ukra-
ińska była ośrodkiem wywrotowej ak-
cji antypaństwowej. W kleszcze biu-
rokratyczne wzięto właściwie polski
ruch spółdzielczy, a niektóre gałęzie
naszej miejskiej spółdzielczości (np.
hurtownie) nie mają nawet zw'ązku,
„do któregoby mogły się zapisać. Ży-
dzi — owszem — posiadają.
Budżet ustala się bardzo wysoki.

Jest on nieprzejrzysty. Podobno pen-
sje dyrektorskie wyższe niż dyrekto-
rów w Banku Polskim. Opłaty dla
wielu spółdzielni wynoszą 200, 300,
400 proc. tego, co płacono przed „uni-
fikacją“. Pod Pelplinem jest mleczar-
nia, ktėra placila na Związek 260 zt.
rocznie, obecnie płacić musi 2.860 zł.
W rezultacie swoich wywodów p.

Milik postawił wnioski:
1) obniżenia preliminarza budżetu o

25 proc.,  

2) zwołania specjalnego / zjazdu
delegatów Związku celem omówienia
projektowanej ustawy o  spółdziel-
niach.

Ks, prałat Bolt. oświadczył, że bu-
dżet projektuje się. za wysoki w sto-
sunku do tego, co poprzednio spół-
dzielnie płaciły na swe związki. Jed-
nak ten wysoki budżet odpowiada i-
stotnie rozbudowanemu aparatowi no-

wego Związku. Ks. sen. Bolt nie wie-
rzy, aby ten budżet — z uwagi na

biedę — mógł był wykonany. Jeśli

będzie wykonany — stanie się to ze

szkodą dla płatników, dla spółdzielni.

Jak mogą mali rolnicy utrzymać taki

magnacki aparat. Związku — gdy p.

minister rolnictwa mówi nam o wy
dawaniu 11 groszy dziennie na głowę
ludności wiejskiej.

P. Kierzkowski pięknie mówił aby

swoje sprawy brać w swoje ręce.

Tymczasem sprawy spółdzielcze biorą

w ręce inni, biurokraci: Stworzono ty-

le instancyj, rad, cenzur, że głos spół-

dzielczości nie może znaleźć należy-
tego wyrazu. 2

Przemówienia p. Milika i ks. pra-
łata Bolta znalazły żywy oddźwięk na
sali, a jeszcze żywszy znajdą wśród
tysięcy spółdzielni w kraju.

Niestety — wnioski p. Milika nie
znalazły dostatecznej, większości. O-
portunizm wziął górę nad prawdziwy-
mi interesami spółdzielczości i nad
głosem rozsądku. .

Preliminarz budžetu w wielkiej cy-
frze 1.600 tys. złotych przyjęto 2 tem,
że rada główna ma obowiązek poddać
go jeszcze rozpatrzeniu,

 

Akcja obniżki cen
P. minister przemysłu i handlu w wyniku

akcji obniżki cen podpisał zarządzenie o roz-
wiązaniu w dalszym ciągu 35 umów kartelo-

wych z dn. 1 styczńia 1936 r., reprezentują-

cych częściowo produkcję, częściowo zbyt,

a częściowo i jedno i drugie, gdyż nie przy-

nószą dobru publicznemu żadnych korzyści,
a hamują wolną konkureucję, oraz proces

kształtowania się na poziomie .odpowia-
dającym sile nabywczej szerokich mas kon-

sumentów.

Poza tem — 19 b. m. odbyła się w min.

przem. i handlu pod przewodnictwem mini-
stra konferencja z przedstawicielami przemy-

słu nieskartelizowanego zrzeszonego w zwią-
zkach branżowych, mająca na celu obniżkę

cen artykułów przemysłowych nieskartelizo-
wanych, w ślad za akcją, jaka już została

przeprowadzona w przemyśle skartelizowa-
nym;

P. minister zwrócił się z apelem do obec-
nych o wzięcie czynnego udziału w akcji rzą-
dowej, przyczem wyraził nadzieję, iż nikogo
nie będzie brakowało na tym odcinku walki

o niższe ceny, które poprzez hurt i detal mu-

szą dotrzeć do konsumenta.
Przedstawiciele przemysłu nieskartelizowa-

nego odnieśli się do sprawy pozytywnie.

Czy nie zawiele sympatji dla Żydów?
Z Częstochowy donoszą do „Orę-

downika :
„<ona dyrektora elektrowni w Częstocho-

wie, p. Apanowiczowa, jest wlašciciciką ka- -

mienicy przy ul, św. Barbary 4.
Cieszy nas, że p. Apanowiczowa, kupując

kamienicę, przyczyniła się do zwiększenia
chrześcijańskiego stanu posiadania, szkoda

tylko, że już jako właścicielka domu okazu-

je dużo sympatji dla Żydów. P. Apanowiczo-

wej nie odpowiadał bowiem na stanowisku
administratora domu żaden z Polaków-chrze-
ścijan (było ich dwóch, obaj w krótkim cza- |
sie otrzymywali wymówienie), zato wydaje |
się być mocno zadowolona ze swego najnow-.|
szego nabytku, znanego na tutejszym tere-
mie Żyda Kaczki. ,
Żyd Kaczka, którego lokatorowie (posiada.

jący najwidoczniej w dużym stopniu dumę na-
rodową) nie chcieli uznać za administratora,

czuł się zmuszony rozesłać specjalne komuni-  
katy, powiadamiające o zajmowanem prze-
zeń stanowisku. Lokatorowie nie dali jednak

za wygranę, składając na ręce p. Apanowi-

czowej protest przeciw zatrudnianiu Żyda.
Wyniku oczekujemy! Spodziewamy się jed-

nak, że p, Apanowiczowa nie oprze się zdro-
wemu odruchowi swych lokatorów i zwolni
p. Kaczkę”...

e

Żądajcie wszędzie
-_ WYBOROWYCH WÓDEK
m ATUNKOWYCH

SUCHOWOLA
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ledynie w sklepach (hreścijańskich
Akcja odżydzeniowa w Radomiu _

Stronnictwo Narodowe w Radomiu
wydało odezwę do społeczeństwa pol-
skiego w Radomiu „aby przy nadcho-

dzących świętach Bożego Narodzenia
czyniło zakupy jedynie. w. sklepach
chrześcijańskich, Odezwy te zostały
rozklejone na wszystkich ulicach mia-
sta Radomia. Zarząd socjalistycznego
magistratu, który po opłaceniu przez
Stronnictwo przepisanej kwoty, zobo-
wiązany byt-rozkleiė je 'na' ulicach,
na prośby swych przyjaciół Żydów.
wysłał swojego człowieka, który w
niespełna dwie godziny po wywiesze-
niu, pozalepiał je innemi afiszami, O-
prócz odezwy zostały rozrzucone po
mieście ulotki, informujące. o niebzz-
pieczeństwie zalewu żydowskiego w
Polsce.
Akcja -« Stronnictwa Narodowego

przyczyniła się do coraz. szerszego
zrozumienia kwestji żydowskiej przez
społeczeństwo radomskie, Sklepy pol-
skie są przepełnione, gdy tymczasem
żydowskie stoją pustką, od czasu
do czasu wślizgnie się do nich jakiś

 

Gwaltowna zwyżka funta
WARSZAWA,19. 12. Na dzisiejszych giel-

dach walutowych nastąpiło gwałtowne od-
wrócenie się tendencji notowanej w ostat-

mich dniach, a zwłaszcza w dniu wczoraj-

szym, o ile chodzi o waluty anglosaskie, Funt

i dolar bardzo szybko zwyżkowały na wszy-
stkich giełdach. Zmianę tę przypisuje się
przedewszystkiem pogrzebaniu propozycyj

paryskich, które ciążyły na sytuacji Anglji i

jej waluty. Dolar zwyżkował równolegle z
funtem — przez często występującą t. zw.

„solidarnošė“ obu walut anglosaskich.

Z Landynu informują: Gwaltowna rwyžka

funta wdn. 19 b, m.tłumaczonajestwko-

łach londyńskich City przedewszystkiem
względami natury politycznej, jakkolwiek
wskaźniki gospodarcze również uprawniają
do optymizmu. Podczas gdy funt wzmocnił

się, jako odpowiedź na dymisję ministra Ho-

are oraz pogrzebanie propozycyj paryskchi
a więc jako reakcję na wzrost prestiżu W.

Brytanji, frank francuski osłabł z uwagi na
pogorszenie się pozycji premjera Lavala, wy-
nikające z tejże samej sprawy włosko-abi-

syńskiej. Jednocześnie City uważa rezygna-
cję Herriota ze stanowiska prezesa radyka-

łów za czynnik,ciążący na francuskim pro-
blemie walutowym.

Ogłoszony dn. 19 b. m. bilans Banku Anglji
wykazuje rekordowy, dotąd nienotowany, 0-
bieg banknotów w wysokości 419 i pół milj.
funt. Wobec tego przewidywania, że przed
świętami obieg sięgnie 430miljonów funt, u-

ważane są za zupełnie słuszne. Zapas zło-
ta wzrósł oprzeszło 600tys.funt. i wyraźnie
przekracza 200 m'j.. funt. Wszystkie te licz-
by są komentowane bardzo przychylnie,

Zjazd hodowców ryb
W. dniu 12 i 13 grudnia 1935 r. od-

był się w Warszawie X ogólnopolski
zjazd hodowcówryb.stawowych. W cza-
sie zjazdu wyśłoszono referaty; w któ-
rych omówiono aktualne
backe i = z:
aknajściślejszą: współpracą związków

lokalnych z centralą i za przekształce-
niem tych związków na oddziały Źrza-
szenia. Zjazd postanowił wystąpić do
władz o całkowite zamknięcie importu
karpi i ograniczenie przywozu wszelkich
ryb słodkowodnych.

Zjazd wypowiedział się za

 

„ligacie Banku gosp:

rolnego 94.00; 7

„ziemskie 46.

spiawy Ty- |.
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Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Zostały kopalnie w górach. Zostały plantacje”
nad rzeką i fermy na wzgórzach. Istnieje powrotna
fala zdarzeń i pewne rzeczy są nieziszczalne. Wszy”
stkie miliony, które Verealowie wydali chojnie, lek-
komyślnie, niedbale, wróciły do nich w innej posta”
ci: zbudowały im królestwo w sercach mieszkań-
ców San Triste. ; В

| Jeżeli ogień zniszczył dom człowieka biedne-
go, Verealowie przenosili jego rodzinę do nowego
domu, żywili ją i odziewali. Ojca rodziny wyposażo-
no tak, by mógł zacząć odnowa, a matka spo”
"wiadała się księdzu, że przy wieczornym pacierzu
łuż nie wiedziała komu dziękować za tyle łask:
Panu Bogu czy Verealowi, :

Tacy to byli ludzie. I powiem panu o nich jesz-
cze więcej, Czasami, jakiemuś zamożnemu człowie-
kowi nie powiodło się w interesach. Może był to
ktoś obcy i nieznał warunków w San Triste. Ale
jeżeli był człowiekiem zacnym i uczciwym, to nie
zważano na skutki lekkomyślnych posunięć finan-
sowych, ciążących na nim. Skarbiec  Verealów

, stał otworem, mógł czerpać z nieśo głodnemi ręka*
mi. Nie potrzebował opuszczać San Triste. Mógł
„zostać na miejscu, zaczynać na nowo i na mniejszą
skalę, to co robił dotychczas. Mógł głowę nosić tak
wysoko jak dotąd i nie potrzebował skłaniać jej w
pokorze przed nikim; wyjątek stanowił Bóg wszech-
mocny i Verealowie.

‚Ча а% uczono ich, że pieniądz to śmiecie. Miłość,

 

Pan się pewnie dziwi, Że przez czterysta lat
jedna rodzina mogła wyprodukować tyle szlachet-
nych i hojnych ludzi? Nie chcę powiedzieć przez to
że byli wszyscy szlachetni i dobrzy. Pan musi sobie
zdać sprawę z jednego. w rodzinie Verealów San
Triste była religją. Ulice, po których chodzili, bru-
kowane były na rozkaz jednego z przodków, inny
znów zbudował kościół, w którym się modlili, trze”
ci posadził drzewa, * Miasto to nosiło nazwę: San.
Triste, ale sercem miastabyli Verealóowie, Rozumie
pan? Pan mógłby powiedzieć mi na to, że służąc
mieszkańcom miasta służyli samym sobie. Przez se”

uwielbienie, lęk, to była moneta obiegowa przecho-
dząca z rąk do rąk Verealów. gł

Nie potrafię panu powiedzieć, do jakiego sto”
pnia posiedli to miasto, Wiem tylko, że kiedy w ro-
dzie Verealów przyszło na świat dziecko, nad
drzwiami wejściowemi każdego domu powiewała
obok sztandaru narodowego chorągiew, na której
czerwony tygrys leżał na żółto-zielonem tle: cho”
rągiew Verealów, х ss

. Całe miasto wylegało z domów, śpiewało i tań-
czyło: karnawał, Szli z środka miasta aż na wzgó”
rze, na zamkowy, wielki dziedziniec, Tam zaczynało
się dzikie wiwatowanie. Obdarzano ich hoinie wi-
nem i piwem. Cała ludność, przez dwadzieścia czte-
ry godz'ny, myślała tylko o zab”wie.

razie śmierci któregoś z Verealów całe mia*
sto pośrążało sie w żałobie. Ludzie mówili do sie-
bie szeptem. Miało się wrażenie, że miastu śrozi
zaraza.. Niebezpiecznie było oddychać. Istniał od-
wieczny zwyczaj, że gdy ruszał żałobny kondukt,
wszyscy, cała męska |udność San Triste, szła za
nim, a z obu stron ulic klęczały. kobiety i dzieci, |
czekając na przejście trumny. niesionej przez naj"
znakomitszvch dyśnitarzy miasta, Aż do chwili zło”
żenia ciała w krypcie trwało milczenie, gdy złożo-
no już trumnę, wówczas zaczynały bić kościelne »

 

«

dzwony, a wtórował im jęk i placz calego San Tri-
ste. t

Pan rozumie teraz moje powiedzenie, że każdy
Vereal wydając pieniądze dla tego miasta, wydawał
je dla siebie, Byli dobroczyńcami i opiekunami
wszystkich, a wzamian otrzymywali coś więcej niż
głośne objawy czci mieszkańców, Mieli władzę, po"
tężną władzę! į

„ Kiedysw tej prowincji wybuchło powstanie. Ja-
kiś oddział trafił do San Triste, Tysiąc żołnierzy ze-
brało się na rynku, a dowódca ich przemawiał do
tłumu i namawiał ich, do wstąpienia do szeregów
i przyłączenia się do obrony noweśo porządku rze”
czy, porządku, który napewno zwycięży. Posłyszał
o tem Diego Vereal. Był już bardzo stary, więc
wziął swoją laskę i pokustykałna rynek. Podnióst
laskę. Ludzie obrócili się ku niemu, Ci,co stali bli.
żej, padli na kolana na to, by dalej stojący mogli
słyszeć i widzieć i błogosławić ojca miasta. „Ci
przybysze, to szaleńcy. Nie słuchajcie ich“ powie-
dział Vereal i poszedł do domu. W przeciągu pięciu
minut wyrwano żołnierzom broń > ręki, podarto na
nich mundury, zamknięto dowódcę w więzieniu
i wypędzono ich za obręb m'asta.. i

| —.Tawładza nad ludźmi równała się właści”
wie posiadaniu własnego wojska? — spytał Jan Jo-
nes, | ‹ A

— Oczyw'ście. I było to kon'ec końców prak*
tyczniejsze, bo mniej kosztowało. Mósłbym nanu
opowiedzieć jeszcze wiele więcej. Kiedyś, pe”
wien bandyta porwał synka zamożnego obywatela
z San Triste. Zamożny obywatel udał się do Vere-
ala i błasał śo o pomoc. Następnej niedzieli w koś-
ciele podniósł się Verea] :ze swego miejsca i zwró-
cił dotłumu: „Pomiędzy wami są ludzie, którzy zna”
ja Grenacha, Porwał on syna obywatela z San Tri-

ste. ч AA

(C. d. a.),

„Lubin -niebieski

„2700 — 2900;

-20.50-— 2150 II 

szabesgoj, który za to po wyjściu ze
sklepu paraduje po ulicach miasta z
nalepioną na plecach kartką: „ta, świ-
nia kupuje u Żyda”, przylepioną mu
przez przygodnego przechodnia.
Na ulicach miasta ukaże się w sprze-

daży informator po sklepach chrze.
ścijańskich w Radomiu, który w. śgrun-
towny- sposób. objaśnia czyteln ka,
gdzie i co można. dostać w. polskich
chrześcijańskich sklepach, Wyjdzie on
pod tytułem „Swój do swego-. Zachę-
camy wszystkich Polaków, - radom a-
ków do nabycia tego cennego prze-
wodnika.

— >

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 19-go grudnia `

'DEWIZY

Belgia 89.40 (sprzedaż 89.58, kupno
| 89.22); Hoiand'a 359.55 (sprzedaż 360.27,
kutno 358.83); Londyn 26.16 (sprzedaż
26.23, kupno 26.09); owy Jork 5.31
(sprzedaż 5.32 i jedna czwarta, tag zo
5.29 i trzy czwartej; Nowy Jork (kabel)
5.31 i jedna ósma (sprzedaż 5.32 i trzy ós-
me, kupno 5.29 i siedem ósmych); Oślo
131.35 (sprzedaż 131.68, ido L
Paryż 35.00 (sprzedaż 35.07, kupno 349

' Praga 21:97 (sprzedaż 22.01, kupno, 21.93
Szwa carja 171.98 (sprzedaż 172.32 kup-
no 171.64); Berlin 213.45 (sprzedaż 213.98
kupno 212.92); Madryt 72.60 (sprzedaż
72.75, kupno 72.45). a

broty dewizami nieco większe niż
średnie, tendencja dla dewiz przeważne
mocniejsza. ‚ :

Banknoty dolarowe w obrotach pry-
*watnych 5.30 i pół — 5.31. Rubel złoty
4.75; trzy czwarte — 4,76 i pół Dolar

: złoty 8.99 1 jedna czwarta — 8.99 i pół,
W:obrotach prywatnych marki niemięc-
kie (banknoty) 130 i pół. W obrotach pry-
watnych funty ang. (banknoty) 26.14...

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. pożyczka budowlana 40.25;
7 proc. pożyczka stabilizacy,na 64.50 —
64,25 (500 dol.) 65.00 — 54:75 (w proc.);
4 pe państwowa pożyczka prem, wa
dolarowa 53.20 — 53.50 — 53.25; 5 proc.
%konwersyjna 63,75; 6 proc. pożyczka do
larowa 79.75 (w proc.); 8 proć. L. Z. i
obligace Banku gospodarstwa kra'owe-
fo po 94,00 (w proc.); 7 proc. L.. Z. i ob-

1 odarsiwa|krajowego
po 83,25; 8 proc. Listy zastawne Banku

proc. Listy zastawne
Banku rolnego 83.25; 4 i pół: proc. Li. Z.

25 — 4600; 5 proc. L. Z.
Warszawy (1933 a (drobne zyc
54.00; 5 proc. L. Z. Częstochowy (1933 T.
on 6 proc. oblig, m. Warszawy 6 em.

AKCJE

Bank Polski — 95.25 — 96.50. Warsz.
Tow. fabr. cukru — 33,00 — 33,20. Ostro
wiec — 18,75; Starachowice — 31.25. /
Dla pożyczek państwowych tendenca

nie'ednolita, dla listćww zastawnych prze-
«ważnie utrzymana, dla'akcyj przewążnie
„słabsza. : 5

„Pożyczki dolarowe w obrstach prywat-
nych: 8 proc. pożyczka z.r. 1923:(Dillo:
"nows4a) 93.75 (odcinki po 500. dol:) 94:50.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 19-go grudnia

Pszenica czerw. faraszk! 775 @, — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl 14,25
= 26 Pszenica zbierana 742 gl 16 75

Żyto I standart 700 gl 12.50 — 12.75;
Żyto ll standart 687 gi. 12.25 — 12.50;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 g | 14 25—
14.75 Owies A I st, (lekko zadesz.) 516
śl. 14.75 — 15.00; Owies II stan 460 g-1
— 13.75 — 14,25; Jęczmień browar-
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 6/< —
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl 12 50—
13.75; Groch polny 20.00 — 22.00; Groch
Victoria 31.00 — 34.00; Wyka:19.50—
20.50; Peluszka 21.50 — 22.50; Seradela
odwójnie czyszczona 20,00 — 2i 00;

8.25 — 850; Lui
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 5U —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
BE eini 4150 — 4250; Šiemi
niane  bassis 90 procentowe BE
— 33.50; Koniczyna czerw. sur. bz $r.
kanianki 90.00 — 100.00; Koniczyna
czerw bez, kan. » czyst 97 proz 126 (0—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00:—
"70.00; Koniczyna biała bez kan 0'cżyst.
+97. próc. 80.00 — 9,00; Mak niebieski
67.00—69.00; -Ziem. *ad. — — —; Mąka
a at I — A0—20 proc 3: Y0—

00; Mąka psżenna gat. [I — B 6 —
45 próc. 29.00:— 3100; I-C 0 — 55 proc.

1.— D 0 — 60 proc.
25.00 —.2700; I-E_ 0 — 55 proc du —
FA: 11.B.20 — 65 proc 23.00 — 2500;
II-D 45 — 65 proc 2200 — 23.00, 1l-E
'55-—65 proć;22.00 — 23.00: M:G 60 = 65
proc. 21 60—22.00. Mąka żytnia „wyc'ą-
gowa” 0-30 2000—210U; Mąka z:tnia
I gat. i-45 20.00 — 2100; Mąka ży! cat
0-55 proc 19.00 — 2000; I gal 0 65-.*oc

at 1500 — 16Vwv ra-
zowa 1500.— 16 00. по$ейша — т —
— — —, Otrębv пзгеппе огоое рггет
stand 1050 — 1100 otrebv Dszeine

"średnie. orżem stand 95, — 10143 0.
| trebv pszenne miałkie 950 — 1000, O-
tręby żytnie 8.25 — 875. Kuchv 'nia-
ne. 1550.— 1600; Kuchy rżepaxowe

"13.50 —' 1400; Kachv słoneczm kuwa
Śruta sojowa: 45

a —- 2300. 5е ‹›ю я =
gėlny obrót 1414 ton, w. tem :
ton. Usposobienie spokojne. "
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Wielki proces polityczny
0 zajścia w Sokołach. — 29 w więzieniu

W styczniu odbędzie się nowy wielki
proces polityczny o głośne zajścia w So-
kołach na Podlasiu.
Jak wiadomo, podczas tych zajść obrzu-

cono tunkejomarjuszy P. P. kamieniami.
Policja tłum rozpędziła, dokėnywujae
licznych aresztowań. Na wieść o areszto
waniąch, zaczęły ściągać grupy ludzi z
powiatu w cela odbicia aresztowinych.
Skutkiem tego wynikły nowe zajścia i no-
we aresztowania.

Podczas wypadków w Sokołach I okoli-
cy zginął ś. p. Władysław Górski, członek
Stronnictwa Narodowego. W rezultacie na

ławie podsądnych zasiądzie 36 oskarża”

nych. Są to: Józef Jabłoński, Antoni Ku-
kliūski, Wincėpty Fahjan Kamiński, Wła-

dysław Kulesza, Roman Łapiński, Wacław

Łopiński, Karol Miastkowski, Jadwiga Ol-

dziejówna, Wiktor Perkowski, Paweł

Roszkowski, Marjan Rogowski, Wiktor

Sadowski, Emilja Skorupska, Mieczysław

Wyszyński, Józef Kotarski, Czesław Dą-

browski, Mieczysław Choiński, Paweł

Ćwiklewski, Szczepan Lesisz, Stanisław

Roszkowski, Antoni Jamiołkowski, Hen-

ryk Pierzchała, Stanisław Jabłoński. Wła-

dysław Choiński, Żygmunt Falkowski. Ży-

gmant Paweł Moczydłowski, Józef Cho-

iński, Paweł Jabłoński, Czesław Zdrodow-

ski, Stąnisław Kobyliński, Bolesław Rosz-

kówski, Piotr Marczak. Czesław Więcka,

ks, Kazimierz Szepietowski, Adam Rosz-

—-—-—-— su: SIP

PODARKI GWIAZDKOWE,

gdy są wykonane własnoręcznie, temwięk-

sry posiadają urok Można to powiedzieć

równićż e ciastach wypiekanych w domu

gdyż dobrzę udane 1 smaczne mogą ię przy”

czynić do podniesienia nastroju świątecz-

nego. Doświadczone panie domu używają w

tym celu Dr. Oetkera proszku do pieczenia

„Backin”, gdyż mają wtedy pewność, że

wszystko się uda i wiedzą że ciasta i cia-

steczka pieczone według recept Oetkera

Teo koszują a świetnie smakują i do-

brze służą zdrtowiu.(R)

EZ

Księgi zażaleń
w hotelach

Wędług noweśo rozporządzenia władz

z dniem 1 stycznia 1936 r. we wszystkich

"hotelach w stolicy będą wprowadzone —

podobnie iak na kolejach — księgi za-

żaleń, do których gościę, wrazie po-

trzeby będą mogli wpisywać swe skargi.

————

Z życia stowarzyszeń
ZKasy Literackiej

Komitet Kasy Literackiej na odbytem

w tych dniach posiedzeniu załatwił dość

„liczne sprawy bieżące. Przyznano jedne-

mu członkow; pożyczkę 460 zł., jednemu

zasłużonemu literątowi skromną zapo-|

mogę 50 zł., głównie zaś zamowano się

sprawą stałych zapomóśmiesięcznych.

Oddzielnie wzięte, są tu pozycje bardzo

niskie, ale lista osób potrzebujących est

zawsze dość obfita.

przewidując, niestety, znaczne zmniej-

szenie dochodów w przyszłym roku ka-

lendarzowym (skutkiem obniżki czyn-

_szu komornego!) z przykrością musiał i

w dziale owych zapomóg zastosować

pewną skalę procentowego obcięc'a, a

nawet wykreślić parę pozycyj.

Ze Stow. Techników

W piątek dnia 20 b. m. o godz. 20-ej

odbędzie się Walne Zebranie budżetowe

Członków Stowarzyszenia Techników

" Polskich w Wąrszawie (Czackiego 3/5).

|PROONO i DRT TE

„Przekė zanieAeroklubowi dwuch samolotów

To też Komitet |. 

kowski, Antoni Żywieki. Wszyscy oskar-
żeni z artykułu 163 K. K.
Z pośród oskarżonych — 29 przebywa

dotąd w więzieniach, od czasu zajść t.

j. już cztery miesiące.
Oskarżony Stanisław Kobyliński był

wywieziony do Berezy, wobec czego are-

sztowano go warunkowo: na wypadek
zwolnienia z Berezy. Istotnie z  Berczy
go zwolniono i natychmiast zamknięto w

więzieniu.
Obronę w sprawie zgłosili dotąd b. po-

seł adw. Mieczkowski z Łomży i b. poseł

adw. Z. Stypułkowski z Warszawy.

 

Polskie pióro wieczne „SMOK” i „ŻAK”
W ostatnich miesiącach ukazały się

Polskiej Wytwórni Piór Wiecznych „SMOK' ‚

ostanowila dać społeczeństwu polskiemu do ręki polskie

onstruktora Polaka, wykonane całkowicie w Polsce, przez
: Wytwornia „SMOK“

piėro, patentu polskiego i
polskiego robotnika.

na rynku pióra wieczne „Smok” i „Żak”,
* Warszawa, Nowy Świat 39.

Pióro „Smok'* posiada duży zbiornik atramentu i specjalny przyrząd do regulo-

wania dopływu atramentu. Tak więc konstrukcja pióra Smok przewyższa wszystkie do-

tychczasówe pióra krajowe i zagraniczne
(od 12 do 30 zł.).

przyczem cena piór jest niezmiernie niska

Polska Wytwórnia Piór Wiecznych udziela 25 letniej gwarancji.
Pióra Smok i Żak są do nabycia we
Cheac zapoznać szerszy ogół społeczeństwa z polskiemi piórami,

wszystkich składach. materjałów piśmiennych.
Polska Wy-

twórnia „SMOK” bierze udział w Kiermaszu Gwiazdkowym w salach Klubu iUe
4

Państwowych przy ul. Nawy Świat 67.

  

Echa zajść antyżydowskich
Nawet sąd starościński nie mógł się dopatrzeć winy

Przed sądem starościńskim południo-

wo-warszawskim stanęła studentka S. G

G. W. Halina Pruszkówna, (Wspóln: 18),

która — jak twierdziła — zupełnie przy-

nadkowo znalazła się w grupie manife

stuiących studentów, w dniu 9 listopada,

powracających po wiecų Z przed Poli-

techniki — ul. Śniadeckich. Jeden ze

studentów wyrwał Pruszkównie teczkę

z książkami i wybił nią dwie szyby w

sklepie krawieckim, Arona Roimana,

(Śniadeckich 20). Teczka wpadła do

sklepu. Rotman wezwał policanta któ-

remu wręczył teczkę,: oświadczając, #

szybę wybił jakiś student. Oprócz Prusz*

kówny, aresztowano wówczas studenta

Uniwersytetu, Edmunda Zadzierskiego,

(Solec 48). Po zeznaniu świadka post

XI-go komis, Mar'ana Miśkiewicza,

Pruszkówna z braku dowodów winy,

została uniewinniona. Zadzierski nie sta-

wił się na rozprawę.

Rysy na kościele Św. Jacka
Ograniczenie ruchu

Wobec stale pogarszającego się stanu

domów w dzielnicy staromiejskiej Staro-

stwo zarządziło ograniczenie ruchu dla

wszelkich pojazdów o wadze powyżej

jedne! tony: na ul. Nowomiejskiej, Mo-

stowej, Stare, Brzozowej, Celne, na

Rynku Starego Miasta, Krzywe Koło,

W. Dunaj, Piwnej, Piekarskiej, Nowego

 

na Starem Mieście
Miasta, Kościelnej, Przyrynek, Sambor-

skiej i Zakroczymskiej, jak również ze

względu na ujawnione rysy na sklepie

niach kościoła Św. Jacka, ul. Freta Nr.

10, zamknięto całkowicie wszelk' ruch

kołowy aż do odwołania na ul. Freta

| od Długiej do Zakroczymskiej.  

Świeta za trzy dni
Pamiętajmy o bezrobotnych narodowcach!
Apel nasz w sprawie gwiazdki dla bez.

robotnych znalazł, jak zwykle, drogę do
serc naszych Czytelników. Posypały się
datki i paczki, wśród nich kilka więk-
szych po 50 i 100 złotych, złożonych bez-
imiennie, a były też i wdowie grósze
pochodzące od Czytelników, żyjących w
niedostatku, a jednak wrażliwych na nie-
dolę tych, jeszcze od nich biedniejszych.

W popularnym dzienniku narodowym,
wychodzącym w Warszawie od paru ty
godni p. t. „Nowe Wiadomości* zamie-
szczony został list towarzysza sztuki
drukarskiej p. Wł. Zwolińskiego, oraz
wiersz, w którego treści zawarty był
apel do składania ofiar na bezrobotnych
narodowców. Jednocześnie p. Zwoliński
przesłał ofiarę 5 złotych, którą redakcja
„Nowych Wiadomości* przekazała do
wydziału ofiar „Warszawskiego Dzien-
nika Narodoweżo*. Fakt ten cytujemy,
jako objaw popularności hasła pomocy
bezrobotnym narodowcom także wśród
Czytelników innych pism, pokrewnych
nam ideowo. ,
Do świąt pozostaje zaledwie trzy dni.

Pomimo otrzymanych darów, przecież
budżet rozdawnictwa świątecznego cią-
gle jeszcze jest deficytowy. Do pokrycia
wszystkich wydatków brak jeszęze ро-
wyżej 400 złotych — dokładnie 422 zło-
te. Jesteśmy przekonani, że trzy ostat.
nie dni pozwolą nam tę lukę zapełnić.

=——————

Pjeczywogwiazdkowe,
t ARA
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pasy „Aackinani

borzennądo plerALBÓWI Dr. A. Oetker Sp. z o. o. Warszawa, |
Rakowiecka 23. ъ

 

Ustąpienie b. premjera J. Jedrzejewicza
ze stanowiska prezesa Rady Tow. Krzewienia Kultury Teatralnej
Jak się dowiadujemy. w Tow. krze-

wienia kultury teatralnej doszło do prze-
silenia. Wyrazem kryzysu, jaki Towa-
rzystwo przeżywa, jest nagła rezygnacja

b. premjera Janusza Jędrzejewicza ze

stanowiska prezesa rady Tow. krzewie”

*nia kultury teatralnej. (pr).

Warszawa pogrążona w ciemnościach
Niezwykłe zjawisko atmosferyczne

Wczoraj, koło godziny 12-ej w poł.

niezwykłe ciemności nawiedziły Warsza-

wę. Upiornie wyglądało miasto, pośrą-

żone podczas pory południowej w niesa-

mowitym zmierzchu. Ludzie z niepoko-
1

jem spoglądali na niebo „zadymione bru«

dnemi płachiami chmur, We wszystkich

sklepach, warsztatach i oknach mięszkań
zapłonęły światła. Również tramwaje i

autobusy zmuszone były zapalić latar<

nie,

warszawa w święta
TEATRY I KINA

W okresie świąt teatry i kina w War-

szawie będą czynne normalnie. Przed-

stawienia zawieszone będą jedynie w

dzień wigilijny, t. jj we wtorek.

 

Przed Sądem Okręgowym znalazła się

dziś sprąwa byłego przodownika policji,

Zygmunta Domańskiego, oskarżonego o

to, że dn. 26 sierpnia b. r. kilkoma strza-

ami z rewolweru zabił Franciszka Plew-

kę. Sprawa ta ma podkład czysto emo-

cjonalny, jest to typowę zabójstwo z za-

zdrości. Na podstawie wyjaśnień oskar-

żonego, który sam zgłosił się do policji,

przyznając się do popełnionego czynu, о+

raz z zeznań świadków, ustalić możemy

tło tej ciekawej sprawy. Domański od lat

kilku mieszkał wraz z żoną Haliną i

dwojgiem dzieci w 3-pokojowem miesz-

kaniu przy ul. Żelaznej 73. W ubieglym

roku, wskutek trudności finansowych,

zmuszony był odnająć jeden pokój. Jako

jeden z sublokatorów zamieszkał wtedy

u niego Franciszek Plewko. Po miesiącu

jednak wyprowadził się, a wlistopadzie

ub. roku Plewko zgłosił się do Domań-

skich, ofiarując swą pomoc przy prowa-

dzeniu sklepu przy ul. Ciepłej, którego

właścicielką była Domańska. Przez dłuż-

szy czas Plewko pracował w sklep'e.

przyczem mieszkał u Domańskich w ku-

chni. Ze względów służbowych Domań-

ski był zmuszony zlikwidować sklep, pro-

į

 

 

ufundowanych przez tramwajarzy warszawskich

* (W niedzielę, 22 b. m., odbędzie się o

"4. 12 w południe na lotnisku przy ul.

Topolowe' uroczyštošė przekazania Ae-

roklubowi warszawskiemu dwuch samo-

2 lotów, ufundowanych przez tramwa'a-

- szy warszawskich. Samoloty te zrstały

zakupione przez wyłoniony przed rokiem

złona organizacyj zawodowych tramwa-

_jarzy Komitet zbiórki funduszu ku ucz-

czeniu pamięci Żwirki i Wigury.Komi-

tet ten zebrał 20479 zł. ponadto otrzye

mał 3.636 zł. z koła L. O. P. P. na te-

senie tramwajów i autobusów.

/Ze składek już uzyskanych i zadekla-

gowanych przez tramwajarzy zdecydowa.

mo ułundować dwa samoloty tren:ngo

wo-szkolne R. W. D.-8, jeden szybo-

wiec treningowy oraz jeden szybowiec

szkolny. Zakupione już samoloty <osta-

ły zaopatrzone w silniki przeż mn. ko-

munikaci. Samoloty nosić będą tablicz-

‚ ki z następującym napisem „Samolot R.
 

ków tramwajów i autobusów w Warsza-

wie”, Na mąskach silników umieszczone

będą napisy „Tramwa arz warszawski I“

i „Tramwajarz warszawski II" ze zna-

Kami re'estracyjnemi „SP. - AYP' {

„SP - AYK".

Komitet im. Żwirki i Wigury zaprasza

ofiarodawców do jaknajliczniejszego u-

działu w uroczystości. Po zakończeniu

uroczystości odbędą się loty propagan-

dowe dla ofiarodawców obecnych na u-

roczystości. Loty te w liczbie 10 będą

rozlosowane punktualnie o g. 11 m. 30

między obecnymi na lotnisku. W związ-

ku z powyższem Komitet prosi osoby,

pragnące wziąć udział w losowaniu, o

punktualne przybycie na lotnisko przed

budynek Aeroklubu. Numery będą wy*

dawane przy okazaniu legitymac'i tram-

wajowej. Losowanie odbędzie się przed

budynkiem Aeroklubu R. P. (dawny

dworzec). Wejście na lotniskobezpłat-

W. D. . 8 ufundowany przez pracowni-| ne. (b).

wadzony przez żonę, Domańska jednakże

pozostała w sprzedanym sklepię kierow-

niczką, a Plewko jej pomocnikiem. Tak

się sprawy przedstawiały, gdy dn. 14-g0

sierpnia b. r. rozegrał się pierwszy akt

tragedji, która zakończyła się śmiercią

Plewki. Oto, po powrocie ze służby, Do-

mański, nie mogąc zasńąć, zauważył o

godz. 4 rano ,że żoną jego jak to było w

jej zwyczaju od pewnego już ćzasu, uda-

ła się w szlalroku do kuchni, gdzie

mieszkał Plewko, Gdy po upływie pół

godziny żona nie wracała, Domański udał

się do kuchni i tam zastał swą żonę w

objęciach Plewki. Domański w przystę-

pie wzburzenia spoliczkował żonę, a na-
stępnie pobiegł do pokoju po rewolwer,

nie mógł jednak spowrotem dostać się do

kuchni, gdyż drzwi zastał zamknięte.

Gdy wyrąbał je przy pomocy swego sub-

lokatora, w kuchni nic było już nikogo.

Po kilkudniowej nieobecności żony,

wskutek interwencji teścia, atmosfera nie-

co się wyjaśniła. Mianowicie Domańska

oświadczyła mężowi, że Plewko napasto-

wał ją wbrew woli, a w krytycznym mo-

mencie usiłował ją zgwałcić, Domański

uwierzył wyjaśnieniom żony i stosunki

między małżonkami ułożyły się w ten

sposób, że Plewko miał być natychmiast

usunięty z posady w sklepie, przyczem

Domańska przyrzekła starannie go uni-

kać, W dniu zabójstwa Domański przy”

szedłszy ze służby do domu, nie zastał

żony. Wyszedł więc na ulicę, Idąc ulicą

Krochmalną w stronę Ciepłej, zawważył

w pewnym momencie żonę swą, idącą pod

E EEii i

Zabójstwo w koszarach
Wojskowy Sąd Okręgowy w Warsza-

wie ogłosił w dniu wczora'szym po dwu-

dniowej rozprawie wyrok w sprąwie o

zabóstwo w czasie nauki strzelania na

dziedzińcu koszar 72 p. p. w Raoomiu.

Jak wiadomo, uczący się strzelania

rekrut, Izrael Gelbart postrzelił śmier

telnie szeregowca Rosiaka. Sąd Okięgo-

wy uznał winę szeregowca Gelbaria za

nieudowodnioną i uniewinnił go. Nato-

miast prowadzący ćwiczenia strze eckie

plut. Stanisław Chojnacki, skazany zo-

stał za brak dozoru na 6 miesięcy twier-

dzy. (i).  

rękę z Plewką, który czule coś do niej

szeptał, Na widok Domańskiego, uwodzi-

ciel począł uciekać. Początkowo Domań-

ski nie miał zamiaru wszczynać awatury

z Plewką, dopiero oburzony tchórzo-

stwem uwodziciela, rzucił się za nim w

pogoń, przyczem nie mogąc dogonić

młodszego od siebie znacznie rywala,

strzelił do niego kilkakrotnie ze służbo-

wego nagana.-Po zabójstwie Plewki Do-

mański, jak zeznawał w policji, usiłował

popełnić samobójstwo, które jednak nie

udało się, bo rewolwer się zaciął. Jak

wykazała następnie ekspertyza, w rewol-

werze brakło juź nabojów.
s".

Odra

W. ostatnim tygodniu zarejestrowano

w Warszawie 305 wypadków chorób za-

każnych. Tak więc zanotowano 31 wy:

padków duru brzusznego, 57 wypadków

szkarlatyny, 42 — dyfterytu, 123 wypad-

ki odry, 21 kocluszu i 28 wypadków ró-

ży. Zmarło wskutek chorób zakaźnych

w tymże okresie 17 osób.

  

(Om).  

APTEKI
25 .b. m., t. j. w pierwszy dzień świąt,

czynnych będzie na terenie Warszawy,

57 aptek z ogólnej liczby. 101, razmie-

szczonych równomiernie w całem miee

'ście. Apteki nieczynne tego dnia posia«

dać będą napisy w oknach wystaw >wych,

wskazujących najbliższą czynną aptekę.

W/ drugi dzień świąt otwarte będą ap-

teki zamknięte pierwszego dnia i od

wrotnie czynne pierwszego dnia, będą

zamknięte drugiego dnia. W dzien wi-
gilijny apteki będą pracowały normal-

nie,
RESTAURACJE

Zgodnie z obowiązuącemi przepisami,
wszystkie restaurac'e i jadłodajnie będą
zamknięte w dzień wigilijny począwszy

od g. 6 p. p. i w pierwszy dzień świąt.
Otwarcie w drugi dzień świąt.

PUBLJOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka Publiczna m. stoł. Warszas
wy przy ul. Koszykowe' 26, trzy jej fi-
„lje dzielnicowe na Pradze,  7oli i. Żoli-

| borzu, cztery biloteki dla dzieci i 27
wypożyczalni zamknięte będą na czas
ferji od 22 do 27 b. m. włącznie.

KOLEJKA WARSZAWA — GRODZISK

W dzień wigilijny i w drugi dzień

świąt ruch na kolei elektrycznej War-
szawa—Grodzisk i Warszawa—Wfochy
będzie się odbywał bez zmian podług
normalnego rozkładu jazdy. W pierwszy
dzień świąt natomiast pierwszy pociąg

ode'dzie z Grodziska o g. 7 m. 35. z
Warszawy o g. 8 m. 55. z Włoch o g.
7 m. 41, a z Warszawy do Włoch o
g. 8.

 

nie tragiczny wypadek
Na szczęście obeszło się bez ofiar

Na rogu ul. Widok i Marszałkowskiej,

ds dorożki Nr. 608, którą powoz. Wa-

cław Głoszewski, (Fabryczna 14), wsia-

dła pasażerka, polecając jechać na u' Że-

lazną 85. W drodze, na rogu ul. Złotej

i Sosnowe, koń poniósł. Pasążerka oba-

wia'ąc się wypadku, zdążyła we właści-

wym czasie szczęśliwie wyskoczyć.Roz

biegany koń pędził dalej ul. Złotą Przy

zbiegu ul. Twardej i Żelaznej, koń rap-

townie skręcił, przewracaąc dorożkę tuż
obok tramwaju linji „0”. Służba tram-
wajowa, postęr. i przechodnie pospieszy-
li na ratunek i podnieśli dorożkę, z
pod której wydostał się woźnica Szczę-
śliwym trafem dorożkarz dzięki temu, iż

miał na sobie gruby kożuch, oprócz lele.
kiego potłuczenia nie odniósł żadnego

szwanku.

Nadeszło 50.000 kg. jabłek z Rosji
Zalew rynku warszawskiego mandarynkami '
W związku z okresem świątecznym.

nadeszły do Warszawy większe irans-

porty owoców zagranicznych Przez Gdy
nię sprowadzono okoł» 50.000 klg ja

błek krymskich. Jabłka sowiecke kal-

kulować się będą w detalu po 1 zł. 60
* \

gr. za kg.
Wzmożony dowóz mandarynek hisz-

pańskich spowodował znacznę potanie-
nie tych owoców. Mandarynkisą już
sprzedawane w detalu po 10 —12 gr. za

sztukę. (i).

   



smTeatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. ujrzymy współczesną sztu-
kę rosyjską M. Trigera (przekład H, Pili-
chowskiej) p. t. „Szczęśliwe małżeństwo”.
Akcja utworu odsłania fragment życia ro-
dzinnego w Sowietach.

-— Niedzielna popołudniówka. Jutro o
godz. 4-ej sztuka Scheriffa p. t. „Kres wę-
drówiki* po cenach propagandowych.

— Józei Schmidt w Teatrze na Pohu-
„ lance, W poniedziałek dn. 23 grudnia w

Teatrze Miejskim na Pohulance odbędzie
się jedyny koncert światowej sławy tenora
Józefa Schmidta, Ceny specjalne. Bilety
wcześniej do nabycia w kasie zamawiań
Teatru „Lutnia” od godz. 11-ej. do 9 wiecz.

Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś
„Rose - Marie. W rolach głównych $. Be-
stani i M. Wawrzkowicz. Zniżki ważne.

Jutro ma przedstawieniu popołudnio-
wemujrzymy operetkę amerykańską „Rose- |
Marie“.

— Rewja Sylwestrowa w „Lutni“. Do-
roczna Rewja Sylwestrowa odbędzie się w
„Lutni* w Noc Sylwestrową dwukrotnie:

Bilety juź nabywać można w kasie zama- Albeniza Zaznaczyć należy,
wiań,

— „Mały gazeciarz”, dla dzieci w „Lu-
tni*, W drugie Święto 26 b. m. o g. 12 w
poł. młodociani słuchacze będą wybornie
się bawić na sztuce „Mały gazeciarz“, spe-
cjalnie napisaną przez Wandę Stanisławską.

— Teatr „Rewja”*, Dziś program re-
wjowy pt. „Płomienny ptak“. Początek
przedstawień o godz. 6,30 i 9-ej.

& za kotar studjo.
Eugenjusz Maj przed mikroionem.
Znakomity baryton operowy Eugenjusz

Maj wystąpi dnia 21.XII o godz. 16,15 przed
mikrofonem Polskiego Radja. Artysta od-
śpiewaprzy akompanjamencie prof. Ur-
steina pieniś Karłowicza, Malinowskiego i
Brahmsa, oraz arje operowe Leoncavalla i
Weinbergera.

Chór Erjano śpiewa piosenki
dla radjosłuchaczów.

Najstarszy lwowski zespół revellersów
„Chór Erjano* powstał przed pięciu laty na
gruncie teatrzyku „Nasze Oczko”, prowa-
dzonego przez W. Budzyńskiego. Liczne
występy estradowe, audycje radjowe i kil-

że tekst do
tych melodyj napisał znany literat Andrzej
Rybicki.
Audycje świąteczne polskiej stacji krótko-

talowej.
Polska krotkofalowa stacja radjowa

(fala 22 mtr, 10 Kw. w antenie) rozpoczęła
już swoją pracę od października br. Znak
wywoławczy tej stacji brzmi S. P. W. Dłu-
gość fali zapewniająca duży zasięg nowej
rozgłośni, bo aż do wysp japońskich na
wschodzie i Ameryki południowej — na
zachodzie, pozwala otrzymać codzienne
audycje radjowe w języku polskim — Pola-
kom zamieszkałym na terenach południowo
amerykańskich republik, a więc: w Argen-
tynie, Brazylji, oraz Azji.

Polskie Radjo otaczając serdeczną my-
ślą swych rodaków na obczyźnie, przezna-
czając dla nich specjalne audycje w swym
programie, w okresie Bożego Narodzenia
zmontowało, dla polskiej, krėtkofalowej
stacji następujące audycje: dnia  24.XII
godz. 17.30—18.30 — „Wigilja dla Polaków
z zagranicy”, oraz kolendy z płyt. Dnia
25.XII godz. 17.30—18.30: Wiadomości z
kraju, odczytanie fragmentu z „Chłopów” |
Reymonta przez p. Kuninę, recytacje wier-

płyt o charakterze polskim. Czwarta au-
dycja — noworoczna obejmie przemówie-
nia do Polaków z zagranicy, pogadankę na
temat „Piękno mowy ojczystej”, oraz mu-
zykę z płyt gramofonowych.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 21 grudnia.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka poran-
na. Dziennik poranny. Płyty. Giełda rolni-
cza. Audycja dla szkół. 8.10—11.57 Przerwa.
11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dzien. poł. 12.15
Koncert 13.00 Koncert wiolonczelowy. 13 25
Chwilka gospodarstwa domowego. 13.30 Mu
zyka popularna. 14,30 Ze świata bajek —
koncert. 15.00 Fragm. z powieści B. Rych-
lińskiego p. t. „Przygody Krzysztofa Arci-
szewskiego“. 15.15 Mała skrzyneczka. 15.25
Życie kulturalne miasta i prowincji. 15.30
Płyty. 16.00 Lekcja języka francuskiego.
16.15 Arje i pieśni w wyk. Eugenjusza Ma-
ja. 16.40 Skrzynka techniczna. 16.45 Cała
Polska śpiewa. 17.00 Reportaż z Prus

, Wschodnich Melchjora Wańkowicza. 17.15
Nowości zpłyt. 17.45 Gronostaje. 17.50 Na-
„sze miasta i miasteczka. 18.00 Aud. dla
"dzieci. 18.30 gg kartelowy w Polsce,

ZDWOJENIE POSTERUNKÓW
GRANICZNYCH LITEWSKICH,
W związku z zanotowanemi wy-

padkami usiłowania przekroczenia
$ranicy. przez osoby pochodzące z
terenu Litwy, dowiadujemy się, iż
z polecenia władz granicznych li-
tewskich zwiększone zostały pa-
trole litewskiej straży granicznej. Na
punktach granicznych zdwojono po-
sterunki, które przeprowadzają
ostrą kontrolę. (h)
ZAKWESTJONOWANIE 25 KLG.
MAKULATURY LITEWSKIEJ

PRZETRANSPORTOWANEJ  NIE-
LEGALNIE Z LITWY.

Organa bezpieczeństwa publicz-
nego w ostatnich dniach w SEE:
nicznych gminach powiatów
szczyzny zakwestjonowały różnych
książek, druków, odezw, uloteki
map wagi przeszło 25 klg. owa-
dzonych drogą nielegalną z Kowna.

 
o godz. 8.15 i 11.30 w., o programie składa-
jącym się z najnowszych piosenek, insceni-

ka tuzinów płyt gramofonowych spopulary->ulary- szy Bożenarodzeniowych przez p. Więrciń-
zowały ten zespół, który stale rozwija się

i aa a
y > c przemówienie wygł, p. Minister Przemysłu 20,00 Koncert chóru Eryana. 20.45 Dziennik

skiego, oraz audycja muzyczna pt. „Pójdź- i Handlu dr. Roman Górecki. 18.50 Płyty.> A eń а S A i y. 20.55 Obrazki z Polski ół-
zowanych pieśni, satyrycznych skeczów i i występuje z coraz poważniejszemi utwo- my do Betleem“. Dnia 26.XII godz. 17.30 19,00 Przegląd prasy rolniczej. 19.10 Rzeczy Aa ROJAZ

monologów oraz efektownych scen baleto- rami, W programie sobotnim (21.XII. godz. —18,30 nadane będzie słuchowisko dla w powieściach Dostojewskiego, odczyt. kasio) 21.30 Wasoja ayrena“ 2300 Muzyba
wych. Bezbrzežny humor i wesołość pano- 20.00) przygotował Chór dla radjosłuchaczy dzieci pt. „Historja pierwszej choinki“, 19,30 Koncert reklamowy. 19.35 Wiadomo- |ekka. 23.00 Kom. met. 2305—24.00 Muzyka
wać będą w tę ostatnią noc starego roku. utwory Paderewskiego, Liszta, Mozarta i krótki koncert Chóru Dana, oraz muzyka z ści sportowe. 19.50 Pogadanka

HELIOS | Była kobieta, którą kochałl...

NAJWESELSZY FILM genjalnego reżyserń Aleksandra KORDY

Szkarłatny KWiat
W roli gł Piękność o nie- Marle Oberon oraz znakomity Lesile KOWARD.

pokojącej urodzie Tys'ączne tłumy statystów. Miljo-
nowa wystawa. Nadprograms: Atrekcje. Seanse o 4, 6. 8 | 10.20.

|CASINO

aktualna. taneczna.

  
 

ZBLIŻA SIĘ PRZEBÓJ: FILM POLSKI

KOCHAJ
TYLKO NINIE

Świąteczny program kina „Paa a",

Motto: Jedynym człowiekiem, kióry go zdradził

DŹWIĘKOWE KINO

ŚWIATOWID
Dziś persz pierwszy w Wi'nie największy film Początek o god. 2-ej

obecnego sezonu Dziś rewelacyjny podwójny pregrami
| 1) Potetay,

 

  

    

е . żywy film, pzłen dynamiki I emocji kd.

Mickiewicza 9.. „Księżniczka Czardasza" Osiem D 0 kt r M (B ! Ašt у° ‘

Wediug popularnej Saratėi Emeryka Kzlmanz. Upajejąca cygańska muzyka. Trysxająca godzin 0 a 0 rgana D O M) A
humorem akcja! Przekomieczne syturcje! wią ky ibadaj W rol. głównych |2y Świetną 66 (Wiesiot Je

Sktamaresowa vagies MANTA EGGENTĖ Galea ММ SOENKŃGR.| rosę „Świat się śmieje Rieblata) „ 2
Nadprogram atrakcje dźwiękowe. €ałkowicie mówlony i śpiewany w języku rosyjskia. Przebojowe piosenki

S»la dobrze ogrzana

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY
na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjałówi

Wykonanie pierwszorzędneli!

Zakład Krawiecki

PORADNIA BUDOWLANA
INŻ. ARCH. B. S$WIECIMSKIEGO

 

JAN FRLICZKAĘ
WIELKA 11 — WILNO — $-TO JANSKA 6 („JANUSZEK“)

poleca:

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

mowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki. Fartusrki

szkolne i gospodarcze, PO CENACHIš OSINAJNIŻSZYCH.

ПИ ////////////////Жё

швлDOBRZE MI ?
PORADZIŁAJ...|

7

 

Wszyscy mi mó:
wili, że mam ślicz-
nq i świeżą cerę...
Twój puder jest
naprawdę delikat-

ny, świetnie przy-

łega, trzyma się
długo... Dobrałam
właściwy odcień.
Czułam się pew-
nie wobec tylu

 
 

WILNO, FW.FILIPAК
TELEFON 20-250
GODZ. 3-5 POPOŁE

| DH „TOdyniec” wł.I.MalickaMaka(ocz
i, WIELKA 19.5Tel. 4-14—WILN0-— HICHIEWICZA 6. pianistka udziela lek=|

cji gry fortepianowej

  

POLECA PO NAJNIŻSZYCH CENACH najnowszą metodą. orad e ta i f kl Girzeń: Zawsze

Przyjmie  akompanja- p U wys w wnę rz, reklam spol

Prezenty -Gwiazdkowe mest.Waruski,de. nwiellnych.„przebudowy, remoniaw, izolac jod ać
“pl artykuł jospodarstwa za obiad Post:parei,ao,krapikas >m ejwi god zimna,„doraźne sprawdzanie rachun! niezawodnęgo
 

 

pudru Abarid.
LLTI“
 gt oz

 

 

 

 

BEZPŁATNIE  komplety rytmo-- plastyki tanecznejW. OsmołowSki Wilno

asa ‚ 'Пцтіпу czas pomyśleć о založenin й
KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ, T a n С 0 B BUCHALTERJI |kerme | PUDER

s = i WSO na ro! l k"A gra. E. KOZAKOWSKI-ŚNIETAAKA toii ABAR ID
П,

 

 

  

 

 

dla pań i dzieci. zwróć się Н „5 У ®

SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ Zapisy 11—13 1 16 —20: L R „PRA c U M 0 ()

WINO „MIESZANKA JAGODOWA”. — DO NABYCIA W. Pohulanka 19, m. 12-a. WILNO, uł. JAGIELLOŃSKANa. 6 sa m | ABsABSOLWENT| ERĄ WDOWA

W SKLEPACH WINNO-SPOŻYWCZYCH. tel. 22-24 godz. 8—15 i 17—19. do wynajęcia umeblo- Paa ZAW 4DamaB

aa ip tom M Vania anna maka amy
Cukiernia Leonarda TANIE MEBLE m. 11. > Boa a рожос- ц[: Popowskiej 3 m. 2,

f||uL MICKIEWICZA 27, róg Dąbrowskiego||| Poleca Fabryka Koszykarska cenach + gospodarczego. jako jedyne źródło u-
Matkiewicz poleca Szan. Klijenteli na nadchodzące||| zniżonych fezaltaty młokkie, twssdo dei Dwa pokoje eżonaty, z. aras J

в Święta doskonałe własne wyroby cukier= najrozmaitsze galanterje. do wynajęcia, można + praktyczny, magle, lecz te ty;
i piekarniane: struele, pierniki,

karmelki, ozdoby choinkowe.
Ceny miskie — dla szkół rabat.

Tel. Nr. 19-36 — uwagal

b. pracowity, chlubne dniowo dają tylko 30
referencje. Łask. 0-|gr, dochodu, więc for-

ferty: ul.Ponarska 16, malnie cierpi glėd.
mieszk, p. Wolkowi-|šwiadek prawdziwej
cza, dla Bronisława nędzy  Stankiewiczo-

Erdmanna. 48—2 wej prosi o łaskawą

dawn, J. K. GORZUCHOWSKI||| nicze

WILNO, ZAMKOWA 3,
; poleca w dužym wyborze ZEGARY I ZEGARKI od 5 &&

wzwyż oraz wykonywa wszelkie reperacje w zakres zegar-

HALLO SPORTOWCY! Kijki nar-
ciarskie hurt i detal.

w.

z utrzymaniem. Zam-
kowa 14—1, 52

 

Ceny najniższe, |

SŁONIiICZ
W. POHULANKA5.

 

   
 

  
 

   

 

 

 

Nauka przed południem Nauka od g. 16.30—21 g.
Dzieci urzędników państw. i samorząd. otrzymują zniżki 20%/e
Podania przyjmuje kancelarja codziennie do 28 grudnia b. r.

mych warunkach do
dzieci od 3-go roku
życia. Pomoc w na-

ojciec bezrobotny niekad: Radków die sób bez środków do

stwa i odżywianie,—
Wykłada się dla dorosłych języki ANGIELSKI, NCU:

SKIiNIEMIECKI na trzech poziomach: elementarny dla po-

czątkujących, średni i wyższy (z dziedziny handlu, korespon-

mistrzostwa wchodzące. Ceny dostępne. =, ННЙ 8 WIAA A sze a

Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne pna mn Pomożmy ony oe

Kursy języków obcych | im, Ks.Piotra Skargi / |fi sprzedaz) Wydaj В авнаMCAKE
w bolal pk ui łandlowa- kusodarczych, Loa iRE ae | a atolifeaiaao miejsco?— CHOREJ | RODZINA J.P.
ul. Mickiewicza (gmach Braci Jabłkowskich) w i w wieku szkolnym. (dla dorosłych) i od zaraz na skrom- dziewczynce lat 5 składająca się к 6 о-

i życia błaga o pomóc
w kupieniu czy też

Sklep
 

  
  
 

  
 

 
 

й ukach. Reierencje, pomóżmy _ składając garowaniu maszyncji, techniki i Ł p. JBaaaetieenawo0aewow yze0c00001010000000 sa |SPOŻYWCZY, Z powodu ‚ 2 b орр yny

Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za- DOŃ KANDLOWY zy do sprzeda- Ados „Zygmunto“ choć Tars. nezę aKeja

łatwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia ъ nia, Mostowa 17. 10-12. 529 „Dz. Wil” lub bez- pok modny я

prospektów, dzięł naukowych i t. d. P. KALITA, |Ak ZABŁOCKI i S-ka 556—2 |! RE aw: Madeja. e ae chleb. m

aaLAO aie A RĄ 60. O da osłabić WILNO, WIELKA 17. TELEFON 17-57. TTT|MŁODY TECHNIK wa 3 m.& |. Mae
ka ONR: leca t kiej jakości, jako t mia stołó PRAWA __ |w bardzo / ciężkich —— —— T.wo Ś-fo_ Wincen-

Lasa a aaa os аоа o tytułu wy-|warunkach  materjal- OSIERDZIU Paul os
ANNA Zeusa AAОЕ ВНОEKZZ OCZ! FT YZ л, szkła, fajansu, porcelany, oraz kryształy, naczynia kuchenne. k 9.200 jt ь й, е MILOS tego & Paulo pr

żyrandole, Ip) do elektryczności i naity. Ceny stałe, kon- оВОЛО zijnych prosi uprze. czytelników _ poleca- bardzo społeczeństwo

ENTÓW RYB w WILNIE | Kurencyjas sprzedam bardzo. a” o” jakakolwiek" prace, my wdowę | obsrczo: 0" przyjście : pomocą
R i ii н И a ka, =Jest SEM i = ną pięciorgiem  nie- tej rodzinie. Adres w

ZOE WIO RA 6 |28 gradzia 19% ejwdzięcmością pay jagaZ R NY:
ul. Kalwaryjska 11-3. Tel. 1-47. Specjalny RABATĘGwiazdkowy m. Wilno, ul. Kalwa:|mie każde Uorywcze Me, wemuksch ma. "M

Y Zrzesza gaspodarstwa jeziorowe i stawowe każdy otrzyma ryjska Nr. 12, m. 2.|zajęcie, Łaskawę ©-| terjalnych, gdyż sama L e

dez
ferty do administracji jęst chora i nie bez żadnyc

Wileńszczyzny i Mi baki w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM = re М Mop. salach 8 ай9 życie, ma dwoje

Sprzedaż Ryb żywych i Śniętych wszelkich gałnnków. a Pmania 7 | obuwie chorych dzieci, pro
B HURT: Rynek StefeńSki. DETAL w sklepach: 1) Rynek 0 1 a J a n k0wska PGŁASZAJCIĘ SIĘ AJENT-iš Leraprzez, AE

; Drzewny obok wagi magistrackiej, 2) Rynek Łukiski | WILNO, WIELKA 15. W „DZIENNIKU LT STYK ŻAR „Dziennika Wileń-
Y obok wagi — 5M na Zarzeczu — Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze WILEŃSKIM",  |ży jakiegobądź niąBy Ponarska 49 m,|Skiego Mostowa 4.

arzecze Nr. 18, —-_„|-__-... kułu, UL Jerozolim-|2 lub w Adm. „Dz.krawaty, bluzki, swetry, pończochy i t. p. tska 34—1, Bożyczko.| WiL”, i ea©ee4
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