
“

Opiataроск!етаwiszczenaryczałtem.

 

Cena numeru. 20-gr,

WILEŃKI
  

Redakcja osynaaod 13—13 I od 19—234,Administracjaod 9—18, wniedzieleod
12-13Redaksja I Admialstracja:Mostowa1,teleica 12-44.Koate P, K, O, 80.187,

„DziecaikWileński"wychodzi codzień.    
  

 

Prenumerata!
Ogłoszenia: wiersz m/m. przed tekst, I
15

mies. z odnosreniem|
w tekście (5 łam.) 40 gr., za tekst, (10 łam.)

25 gr., ogloszenia cyfrowe i z zastrzeżeniem miejsca o 25*/+ drożej.
Terminy druku mogą być dowolnie zmieniane,

  

  

9 zl.50gr. Zatranicę7zl.

 

Rok XIX Wilno, Niedziela 22 Grudnia 1935 roku Nr. 352
 

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

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

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

  

|

se.

WŁADYSŁAW PIOTR

CZERNIEWSKIĘ .
DŁUGOLETNI PRACOWNIK HIPOTEKL |

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia
20 grudnia 1935 r. w wieku lat 61.

Wyprowadzenie zwłak z domu żałoby przy ul. Montwiłłowskiej 19
ślo kościoła św. Jakóba nastąpi dn'a 22 bm. o godz. 18.30. Nabożeństwo |
żałobne zostanie odprawiohe dnia 23 bm. o godzinie 9-ej rano po którem
nastąpi pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim.

э

Wielka-Rada

O czem zawiadamiają pogrąženi w głębokim smutku

SIOSTRA I PRZYJACIELE,

Posiedzenie. Senatu
WARSZAWA (Pat). Senat od-

 

 

|syńczycy opanowali
„posterunki, zdobywając liczne tanki.

Walki w Abisynji|
ADDIS-ABEBA (Pat). Wojska

Dedżaza Avelu zaatakowały pozycje |
włoskie, odległe o 50 km. na zachód
od Aksum.

Według informacyj Havas, Abi-
dwa włoskie

Straty po obu stronach są znaczne.
ibwa trwą w dalszym ciągu.
PARYŽ (Nat). Na froncie pro-

wincji Tigre liczne oddziały włoskie
stoczyły zaciętą bitwę z grupą wojsk

A na południe od Abbiaddi
w  [embien. Abisyńczycy zostali
rozproszeni z nieznacznemi dla sie-
bie stratami. Po stronie włoskiej za-
bici zostali jeden podoficer włoski
i jeden askarys, a 15 żołnierzy wło-
skich odniosło rany. Samoloty wło-
skie obrzuciły bombami siły abisyń-
skie, zgromadzone nad rzeką Ta-
kazze pod Mai Tomket.

Faszystowska

 

(e Uwagęna
   

 

swiatla!
podanajestwydajność twietlna wdekalumenach,

” Dlm, prry jednoczesnem wskazaniu t
^ „ychczas nie bylo, Stosując Osramdmki

ja prądu w watach,czegoda-

„ otrzymaciewtależnolcioś! ^
do 20%więcej światła, którenicwięcejniekosztuje.

przeto Osramówki. „cechowanegwarancją wydajności twiacłą
dekalumenachtpoborumocy prąduwwatach.

był dziś ostatnie swe przedświąlecz-
ne posiedzenie. Głównym tematem
obrad była sprawa ratyfikacji umo-
wy gospodarczej z Niemcami.

KONFERENCJA PRASOWA
WARSZAWA (Pat). W dniu 21

b. m. odbyła się w Ministerstwie
Przemysłu i Handlu konferencja pra-

a
jnie udzieliła odpowiedzi na pian paryski

; RZYM (Pat). Wielką Rada Fa- wyraźnych sprzeczności w postępo-
szystowska, która rozpoczęła w pią- waniu krajów, biorących udział w

| tek swe obrady w pałacu Wlenecji, sankicjach, naród włoski pozostaje
| zbadała sytuację polityczną, powsta- w sposób niewzruszony najzupełniej
jłą maskutek odrzucenia przez W. jednomyślny, dążąc do stanowczej
Brytanję propozycyj paryskich. iobrony swych praw. Podczas „ple-

Po obradach przyjęto nasiępu- biscytu złota,, naród włoski dał im-

 

 

  

 

oraz Strucie z rozmaitemi masami
sowa, poświęcona podsumowaniudo- |... :

tychczasowej alkeji w zakresie обп42- 958 zach:
ki cen. Na konferencji tej pan Mini- „Wielka Rada Faszystowska
ster Przemysłu i Handlu Roman Gó- stwierdza, iż wobec dezorjentacji i
recki wygłosił przemówienie.

WSZYSTKO ZE LNU. 1
BAZAR PRZEMYSŁU LUDOWEGO „zilisz ogr. odpow.
SKŁAD I BIURO; Zarzecze 2, tel. 16-63. SKLEP: Zamkowa 8, tel. 16-29.
Ceny znacznie miższe od bawełnianych. OGROMNY WYBÓR.

BARWNYCH TKANIN LUDOWYCH
oraz HAFTÓW, KORONEK i CERAMIKI ze wszystkich dzielnic Polski i za*

bawki dziec. Rybackie sieci Iniane, bardzo mocne, trwałe i praktyczne.

W BAZARZE PRZEMYSŁU LUDOWEGO
Tanio sprzedaje.

Nici do wyrobu i reperacyj sieci. Cenniki na żądanie,

Uu Ei лЫЕН Wizyta von Papena
2 W. BERLINIE.

WIEDEŃ (Pat). Prasa wieczorna
donosi, że wczoraj zupełnie nieocze-
jkiwanie przybył do Berlina poseł
"Rzeszy Niemieckiej w Wiedniu von
| Papen i został niezwłocznie przy-
jęty na czterogodzinnej audjencji
przez kanclerza Hitlera. W, rozmo-
wie tej brał udział minister spraw

 

 

nie wiedział, że

FHILI
jako największy w świecie
wytwórca radjoaparatów,
dostarcza na tak niebywa-
le dogodnych warunkach |

LONDYN (Pat). Neville Cham-
jberlain wygłosił wczoraj wieczorem
| przemówienie w Birmingham, w któ-
"rem, podobnie jak premjer Baldwin,
at iż rząd angielski popełnił

Liga Narodów, oświadczył mów. |

spłat najdoskonalsze tech»  |9%,Pozostaje nadal podstawą naszej, _„.... аЕЙ :
nicznie i akustycznie od- — [РОШУК zagranicznej.icznie Powtórzywszy w ogólnych zary-| „AffODODNINNNNINNNNNNN
biorniki 4 wyjaśnienia, Šakos w al 4 !

| | zagranicznych Rzeszy von Neurath. europejskie.

Wraca polityka sankcyj
 

ponujący dowód swej zdecydowanej
woli oporu i zwycięstwa. Wielka
Rada Fasz. przesyła pozdrowienia
żołnierzom i „czarnym koszulom”,
którzy dzielnie walczą w Atryce
Wschodniej za cywilizację i w imię
najwyższych wymagań bezpieczeń-
stwa oraz przyszłości narodu.

„Wielka Rada Faszystowska stwier
dza, iż akcja Włoch faszystowskich
będzie prowadzona z niezłomną sta-
nowczością, by osiągnąć cel, wy-
tknięty przez e",

RZYM (Pat). Wielka Rada Fa-
szystowska nie udzieliła żadnej od-
powiedzi na plan paryski, Włoskie
koła polityczne mówią, że jest to
bezpośredni skutek oświadczenia,
iż plan paryski uważać należy za
pogrzebany. Wobec takiego oświad-
czenia rząd włoski czuje się zwol-
niony od obowiązku udzielania od-
powiedzi, o którą go proszono. Od-
rzucenie planu przez Anglję nie

oznacza jednak, aby rząd włoski nie
był w dalszym ciągu got do
wzięcia pod uwagę oilych

nowych propozycyj, gdyby je prze-
dłożono ochom przez mocarstwa  
towe do oporu przeciwko wszelkiej
napaści, skierowanej przeciwiko jed-
nemu z nich. Jeżeli narody te po-
stanowią wypełnić swe iąza-
nia, licząc się z wynikającem z tego
ryzykiem, wówczas zginie również
ryzyko tej akcji”.  

RER Bf ORA
60 Gi m,

; polecają cukiernie

5.Rudnickiego
TROCKA i — MICKIEWICZA 1.

 

| NA CHOINKĘ fabryka cukrów i czekolady
A. Połoński Wilno

Wileńska 42, tel. 12-36

poleca SWE WYŚMIENITE WYROBY.

By mieć budżet domowy zrówńoważony, należy

CENYNISKIE.

   
   

ZAOPATRZYĆ SIĘ W
ABONAMENT na MLEKO W ZRZESZENIU PRODUCENTÓW NABIAŁU,

Piłsudskiego 13. Telefon 22-22.

 

Zapowiedź zebrania w Genewie
PARYŻ (Pat). Według „L'Oeu-

vre"”, gabinet Baldwina przychylił
się do myśli zwołania nadzwyczaj-
nego zebrania Rady Ligi Narodów,
gdzie sprawa wzajemnej pomocy zo-
stałaby usankicjonowana przez ogó
państw. Zebranie to mogłoby się
odbyć koło 10 stycznia i posiużyć
do wykazania sił moralnych, które
Liga Narodów mogłaby ewentualnie
przeciwstawić państwu, uznanemu
za napastnika. Byłaby to pewnego
rodzaju presja moralna na rząd
włoski, by skłonić go do wyrażenia

 

przynajmnjej do niezakłócania po-
rżądku europejskiego.

NASTĘPCĄ HERRIOT'A -—
DALADIER?

PARYŻ (Pat). B. premier Dala-
dier oświadczył przedstawicielowi
ag. Havasa, iż, jego zdaniem, min.
Herriot powinien pozostać na czele
partji radykalnej, zwłaszcza, gdy
wydarzenia potwierdziły doktrynę
polityki pokojowej. W. razie, gdyby
min. Herriot odmawiał cofnięcia swej
rezygnacji, dep. Daladier zgodzi się
na wysunięcie swej kandydatury na

gotowości prowadzenia rokowań lub|prezesa partji.
idea р

Dia 90110 ADA.
(2 | Gmin przez premjera Neville Cham- =

zaliczka zł. 17.— | berlain, zakończył swe przemėwie-|
ratymies.pozł17.9 BA, |nie następującemi słowami: „Przy-

jpuszczam, iż wszystkie usiłowania
T y lik o |tośko kia pokojowego: koniliktu

włosko-abisyńskiego narazie powin-
ny być uważane za zakończone. Mu-
simy więc powrócić do polityki
sankcyj W odpowiedniej chwili,
Imam nadzieję, że narody, należące|
'do Ligi Narodów, wykażą, iż są go-i

L
O
N
T

wl „0gnioo”
Wiino, Ś-to Jańska 9, Tel. 16-06

 

UN WIO AL dili!

Szczodrobliwy Św. Mikołaj '
obdarzy w tym roku Wilno nietylko ładnemi, ale i praktycznemi podarkami gwiazdkowemi.
Pierwsze transporty tych podarków w postaci: bluzeczek wełnianych i jedwabnych, szlaf-
roczków, kompletów wełnianych i jedwabn., kompletów ślizgawkowych, narciarskich, torebek
balowych i wiele innych podarków już nadeszły na ul. ZAMKOWĄ 9, do a 3

POLSKIEJ SKŁAD*ICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA: FRLICZKI

аF



=
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Największa niespodzianka gwiazdkowa!
HELIOS | KOLOROWA REWOLUCJA!

1) Nigdy niewidziana dotychczas w Polsce NATURALNOŚĆ BARW oraz

PLASTYKI. CU D KINEMATOGRAFII!

 

 

KUKARACZA”35

rk Sarana“
7 udzialemįLEO SLEZAKAoraz PAT I РАТАСНОМА

HELIOS | Była kobieta, którą kochałi.»

NAJWESELSZY FILM genjalnego režyserai Aleksandra KORDY

pokojącej urodzie Tys'ączne iłumy statystów. Miljo

nowa wystawa. Nadprogram: Atrakcje. Seanse o 2 4, 6. 8 I 10.20.

zrealizowane nową metodą stosującą po raz pierwszy wszystkie zasadni-

Ostatnie dni, Początek © 2:ej.

a

Szkariainy KWiai

CASINO | 1) Potężny,

cze barwy. 2) SENSACJA GWIAZDKOWA!

Motto: Jedynym człowiekiem, który go zdradził

W roli gł Piękność o nie- Marie Oberon orza znakomity Leslie HOWARD.

Poezątek o god. 2-ej
Dziś rewelacyjny podwójny programi

żywy film, pełen dynamiki I emocji

son DOKtora Morgana EpOM.
kos „Świat się Śmieje  Riesiaw)

całkowiciegmówiony | śpiewany w języku rosyjskim. Przebojowe piosenki
. Sala dobrze ogrzana.

JAN FRLICZKAĘ
WIELKA 11 — WILNO — $-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK”)

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

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

szkolne i gospodarcze. PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH.

eLaa

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjalėw!

Wykonanie plerwszorzędnell!

Zakład Krawiecki

St. Krauze mj Wileńska 32,;l piętro
tel. 15-51

I ;

| DH „T.Odyniec”wł.I.Malicka
| a. WIELKA (93Tel. 4-24—WIL0—MICKIEWICZA 6.

POLECA PO NAJNIZSZYCH CENACH

‚| Prezenty Gwiazdkowe
У | porcelanę, szkło, kryształy, platery, artykuły gospodarstwa

  

 

 

 

WSPANIAŁY PROGRAM TECZNY P .
Idąc po linji realizacji życzeń P, T.Pablczackci dyrekcjaażSki jako

program świąteczn:

POLSKI! FILM PRZEBOJOWA KOMEDJA |

KOCHAJ
TYLKO MNIE
uważany powszechnie za najlepszą realizację polską ostatnich lat. Jak widać, kino
„Pan“ nieodstępuje od swej żelaznej zasady wyświetlania największych i najlepszych
filmów, jakie ukazują się na stołecznych ekranach. Role główne odtwarzają: Lidja
WYSOCKA, KAZIMIERZ JUNOSZA-STĘPOWSKI, Znicz, Grabowski, Sielański i in.
Słowem, Świąteczny Program w kinie „Pan* stoi pod znakiem wspaniałej zabawy

i wybornego humoru.
OO ее е е

PAN UWAGA! RODZICE i DZIECI! TYLKO DZIŚ
FILM DLA WSZYSTKICH!

DWA OCEANY
Pierwsza udana bohaterska wyprawa prof. Schmidta na łamaczu lodów „Šibiriakėw“.

Nad program: przepiękne dodatki i aktualja. Początek o godz. 2-ej.

DŹWIĘKOWE KINO Dziś poraz pierwszy,w Wi'nie największy fllm

ŚWIATOWID „Księżniczka Czardasza"
Według p<pularnej cperetki Emeryka kein en». Upojejąca cygeńska mużyka. Trys*ejące

humoremakcja! Przekomiczne syturcie! Dźwięki waica | cz: rdasza. W rol. główrych

nejsłynniejsze gwiazda MARTA EGGERTN | Uassobienie ms MANS  SÓŁAKŃER.ekranu rasowa węgierka sklego czaru

REWJA] same. ros
„Płomienny ptak"
Rewja w 2 cz. i 15 obr. z udziałem noworsangażowanych: wodewilistki Lili Rostań-

skiej, art. rewjowego Zbigniewa Opolskiego, oraz dotychczasow. ulubieńców: Zaendy,

Żejmówny, Jankowskiego, Janowskiego, Relskiej, Ostrowskiego i in. Codzienie 2 se-

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

PORADNIA BUDOWLANA inažarnų
TELEFON 20-25

INŻ. ARCH. B. SWIECIMSKIEGO covz. 3-5 гогоый

  

 

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

wiey. pobudza apet

„ARGERZEKOCEWd

Mieszkaniaв
I pokoje

*

 

 porady urządzenia wysław i wnętrz, reklam
zwietlnych, przebudowy, remontaw, sond
wiląoci i zimna, doraźne sprawdzanie rachunkaw

Uwaga
HANDLOWCY, PRZEMYSŁOWCY i

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, chce-

cie być słusznie opodatkowani — zapro-
wadźcie księgi buchalteryjne. Płacić na-
razie niepotrzebujecie, dopiero po uzna-

 

 

PRZY

HKEMOROIDACH(KRWAWErUE ZR au!
     

 

 

 

W. JUREW
$„mistrz fir..P.BURE
Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

 

WEDYARICOL
GĄSEZKIEGO

РЕС

niu ksiąś przez Urząd Skarbowy. Wilno,

Szkaplerna 4, tel 19-11. Kondratowicz.    
 

2
TANIE MEBLE

zniżonych garnitury miękkie, twarde oraz
najrozmaitsze galanterje.

HALLO SPORTOWCY! Kijki nar-
ciarskie hurt i detal.

W. SŁONICZ

Poleca Fabryka Koszykarska po cenach|

Ceny najniższe. |

МЕС
z wygodami do wyna-
jęcia wpobližu 3 p. a.
c. 3 p.a.p. i 1 p.a.l.
2 pokoje i 3 pokoje z
kuchnią. Słucka 17.

POKÓJ
do wynajęcia z uży-

|walnością telefonu
Adres w Admin. „Dz.
|WiL*

3 i 6-ci0
pokojowe mieszkania
|ze  wszystkiemi wy-
godami od 1 stycznia
do wynajęcia. Ofiar-
na 2. 560

LUKSUSOWE
DO WYNAJĘCIA

mieszkanie 3 pokojo-
we wpobliżu Sądu z
wygodami, ciepłe,
sioneczne, świeżo od-
remontowane. Tarta-

 

 

  

  

 

    

domowego. Wypożyczalnia naczyś w każdej ilości. złota i srebra w dowolnej ilości i styln.
= Obaluga fachowa we własnych warsztatach. @: W. POHULANKA 5.

"TERE
CENY KONKURENCYJNE.

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ, WILNO, UL. MICKIEWICZA 4. ENTERTUS

iż WINA vytworni —4 Kupno | Piękny plac
= " е E I sprzedaž zyć aaa a

. G

W. Osmołowski Wilno Prywatne Gimnazjum = i Nr." оо ЁЕ'Ё.Ё

SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ i a Ё Okregoveka, Нар

WINO „MIESZANKA JAGODOWA”, — DO NABYCIA im. Ks. Piotra skiro i SklepV

W SKLEPACH WINNO-SPOŻYWCZYCH. Przyjmuje wpisy uczniów na II BS w Naa аа— —на

zz | * 5 ias na 8 (dla dorosłych) I wyjazdu, do sprzeda- PRAWA

Nauka przed południem Nauka od g. 16.30—21 g. : |nia Mostowa 17, swoje do tytułu wy-

Dzieci urzędników państw, i samorząd. otrzymują zniżki 20*/e ; 556—2| konawczego 9.200 zł.

0 . M tki i 1 Podania przyjmuje kancelarja codziennie do 28 grudnia b. r. i Asprzedac bardzo e

в 2 latkieWICZ BB eeeooo a e eee Place E araprogos ==

dawn. J.
UBS NKSK 28 grudnia 1935 r.

WILNO, ZAMKOWA 8. EETYWIE3ZAKAESOWERADJIDJODOBIOANIKI || budowlaneE

poleca w dużym wyborze ZEGARY I ZEGARKI od 5 „zł. ULTRASELEKTYWNE 3 ZAKRESOWE RA mal Polwach |" į

wzwyż oraz wykonywa wszelkie reperacje w zakres_zegar- | Przed nabyciem radjoodbiornika wstąp do i Górze BouiialowejGAao a

mistrzostwa wchod: Ceny dostępne. r lo sprzedani - + da

| rmy FSBROCK—MOTOR Hnej$e;,sea3kogodcychwystach
® > od zł. 350. Niemiec-

 

 

_ Kursy języków obcych
w lala listytniu hauk Handlowo-Gospodarczych,

WILNO, MICKIEWICZA 23. TEL. 18-06 SPRZEDAM PSA ka 22/19 (front). Gdzie są do nabycia po niskich cenach i na do-| liadnego buldoga.

kach spłaty. Ostrobramska 25, Pu- NA CHOINKĘ

BORYSA W RE piałło. —1 wyborowe jabika ta-
 

ul. Mickiewicza (gmach Braci Jabłkowskich) w godz. Popol:

Wykłada się dla dorosłych języki ANGIELSKI, FRANCU-

SKI i NIEFUKCKI na trzech poziomach: elementarny dla po-

czątkujących, średni i wyższy (z dziedziny handlu, korespon-
cji, techniki i t p.).

Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za-

latwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia

| prospektów, dzieł naukowych i t. d.

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

 

 

KORZYSTAJCIE
Z PIERWSZEGO ŹRÓDŁA.

(BOWIE, KALOSZE, ŚNIEGOWCE, WOJŁOŃ
ciepłe pantolle ranne, treningowe, gimna-

styczne i papucie

 

nio. Wilpiszewski,Za-

walna 24, wejście z

ul. Trockiej.

Jesiony
dęby, na pnie lub w

klocach, inne liścia-

 

Cukiernia Leonarda
ul MICKIEWICZA 27, róg Dąbrowskiego

poleca Szan. Klijenteli na nadchodzące

Święta doskonałe własne wyroby cukier-

micze i piekarniane: strucle, pierniki,

karmelki, ozdoby choinkowe,

Ceny niskie — dla szkół rabat.

  

 

LInstytutu Nauk H-G. Żądajcie prospektów. zaSW.Nowicki El н Tel. Nr. 19-36 — uwagal Somat ze

į į
o pominki |ao ul Wielka 12—12.

R W ŁDZIELNIA. PRODOCENIO HAŻW KLIE Marne świętafo SKW Na. - & Gwiazdkowe M sprzedania

ul. Kalwaryjska 11-3. Tel. 1-47. KRUPNIK TFuTRowaNiA бСнЕ PIÓRA: „Wałoriawe „Kas .Piloma

Zrzesza gaspodarstwa jeziorowe i stawowe sporządzisz przy

Wileńszczyzny i Nowogródczyzny.

podaż Ryb żywych i śniętych wszelkich gatnnków,
HURT: Rynek Stefański. BETAL w skla,ach: 1) Rynek

Drzewny obok wagi maglstrackiej, 2) Rynek Łukiski

obok wagi mzglstrackiej, 3) Rynak na Zarzaczu —
Zarzecze Nr. 19.

  
 

ETPEEAT OOBEADAC

ziołowo-korzennej. Flakon i zł

wystarcza na 1—3 litry wódki.
POLECA SKŁAD APTECZNY

Władysława Trubiłły
LUDWISARSKA 12 (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę.

78 przócudnych zapachów.

pomocy zaprawy wuska“, „Matador” i inne. WSPANIAŁY
WYBÓR KOMPLETÓW BIURKOWYCH:
marmurowe, alabastrowe i kryształowe,
Albumy, teki, papier ozdobny, Lalki, za-
bawki. Gry , dziecinne i towarzyskie.
OZDOBY CHOINKOWE. BILETY WIZY-
TOWE. KALENDARZE — poleca

Władysław Borkowski
WILNO, Mickiewicza5,tel.372,

cem, radjo 3 lamp. z
giośnikiem i akumu-
iatorem, żutro—dacha
(źrebaki na popieli-

ne domowe rzeczy.
Słucka 17 m. 1 od 2
do 4 popołudniu. 266    
oi ii он

 

"Mlydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1. R

 

cach), samowar i in-

 ki 19 (róg  Ciasnej).
Warunki: m. 4 (tel
3-52).

„Pokój.
do wynajęcia umeblo-
wany, Portowa 19,
m. 11. —2

EEEEod

į RÓŻNE i
RKS KK

Pensjonat Rejentowej
BRODOWSKIEJ,

Warszawa, Chmielna
43, obok Dworca,

‚ Komiort, tanio.

| DO ODSTĄPIENIA
|sklep galanteryjny w
|centrum miasta, Ad-
„res w admin, „Dz.
WiL* 551

akiESA

d NAUKA. k

STUDENT
U. S. B. udziela lek-
cyj w zakresie gimn.
specjalność: łacina,
niemiecki, Zgłoszenia
sub. „Wszechpolak“
do adm. „Dz. Wil“,
tamże adres,

RLbi0

į PRACA. 6
[TiP

- Hyctowawczyni
, inteligentna, uczci-
wa, przyjmie miejsce
od zaraz na skrom-

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

| ukach. Referencje.

 

 

 

   
ZAMIAST TRANU

JECOROL
Stosowany od łat przeszło 35, smaczny
tlubiany przez dziecj. Jecorol wzmacnia

kości. sprzyja wzrostowi, zapobiega krzy-

 
I

|

ył. oddając rzetelne

sługi wątlym organizmom dziecięcym,

JECOROL
BUKOWSKIEGO

MŁODY TECHNIK
w bardzo ciężkich
warunkach  materjai-
mych prosi uprzejmie
© jakąkolwiek pracę.
Jest zdrów i może
pracować fizycznie. Z
wdzięcznością  przyj-
mie każde dorywcze
zajęcie. Łaskawe о-
įierty do administracji
pod J. W.

AJENT-
sprzedawca poszukuje
„domokręžnej sprzeda-
žy jakiegobądž arty-
kulu. UL Jerozolim-
ska 34—1, Bożyczko.

|
|

 

DAICIT kasiko,
P 2

й bliźnim d

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

MIŁOSIERDZIU
czytelników  poleca-
my wdowę  obarczo-
ną pięciorgiem  nie-
letnich dzieci, znajdu-
jącą się w b. trad-
nych warunkach ma-
terjalnych, gdyż sama
jest chora i nie ma
pracy, dzieci są bez
ubrania i obuwia.
Sprawdzone przez
T-wo Św. Wincente-
go a Paulo. Łask о-
iiary Ponarska 49 m.
2 lub w Adm. „Dz.
Wi“, :

BIEDNA WDOWA

Stankiewiczowa — z
trojgiem małych dzie-
ci, mieszkająca przy
uL Popowskiej 3 m. 2,
jako jedyne źródło u-
tri ia posiada
magle, lecz te tygo-
dniowo dają tylko 30
śr. dochodu, for-
malnie cierpi glód.
Świadek prawdziwej
nędzy  Stankiewiczo-
wej prosi o łaskawą
pomoc materjalną,
chociażby „w postaci
korzystania z jej ma-
śl, przy ul. Popow-
skiej Nr. 3, m. 2.

 
RODZINA J. F.

składająca się 2 6 о-
sób bez środków do
życia błaga o pomoc
w kupieniu czy też
darowaniu _ maszyny
do szycia. Najstarsza
córka mogłaby zara-
biać na chleb. Syn
lat 14 opuszcza szko-
ię z braku  palta.
[-wo Ś-go Wincen-

tego & Paulo prosi
bardzo społeczeństwa
o przyjście z pomocą
tej rodzinie. Adres w
Admin. „Dz. Wil".Adres:  Zygmuntow-

Jska 20 m. 12, godz.
5,986660| 10—12.

oc AEC YE

Odpowiedziałny redaktorr STANISŁAW JAKITOWICZ.
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Po czynach ich
Uczestnicy obecnych izb ustawo-

dawczych, a w szczególności sejmu,
którzy w nim zasiedli z mocy urzę-
dowego ogłoszenia przez jeneralne-
go komisarza wyborczego z .20-g0
września rb., że oni właśnie wybra-
ni zostali 8-$o września rb. na po-
słów w poszczególnych okręgach,
nie mogą narzekać, iż brakło im spo-
sobności pokazania, kto zacz oni są,
oraz co umieją. Były dotychczas już
trzy duże sprawy, z któremi połą-
czone być też mogły duże rozprawy:
o pełnomocnictwach 25-go i 29-go
października rb, w komisji i na
pełnem posiedzeniu, o budżecie 6-g0

rb. w pełnym sejmie, o
amnestji 14-40 i 17-go grudnia r. b.
w komisji i w pełnym sejmie. We
wszystkich tych trzech rozprawach
okazało się, że udoskonalone swo-
iście wybory nie udoskonaliły wca-
le poziomu izb ustawodawczych.

Rozprawa 0  pełnomocnictwach
odsłoniła odrazu pierwszą  wilašci-
wość nowego sejmiu, ściśle związaną
z myślą przewodnią, która przyświe-
cała nowej ustawie wyborczej, usu-
wającej przedewszystkiem stronnic-
twa jako skupienia przekonaniowe.
Powiodło się to świetnie. Sejm jest
obecnie rozproszkowany, jak kupa
piasku. Co który poseł wstał, aby
mówić o pełnomocnictwach i o prze-
widywanem pociąganiu do šwiad-

nowiska, nawiet nie swej okolicy, co
czasem się zdarzało; ale poprostu
swego zawodu. I tak okazywało się
kolejno, że pełnomocnictwa mają
służyć do tego, by uzyskać pienią-
dze, ale nie od rolników, a potem
nie od przemysłu, a także nie od pra ju

byłocujących umysłowo itd. Nie
bo je-źdźbła jakiejś myśli ogólnej,

den do sasa, a drugi do lasa.
Co więcej, po tylu szuminych ga-

daninach przez blisko: dziesięć lat,
że w sejmie nie powinno się przy
każdej sposobności mieć na oku moż
ności obalenia rządu, odrazu w
pierwszem zetknięciu się, przy peł-
nomocnictwach, z nowym rządem
Kościałkowski - Kwiatkowski, pró-
bowali pp. pułkownicy, niezadowo-
leni ze swego odejścia nieco przy-
śpieszonego i niezbyt dobrowolnego,
podstawić nogę. A mianowicie p.
płk. Miedziński, jako sprawozdawca
kómisji, podsunął myśl, by rządowi
dać pełnomocnictwa nie do 15-$g0
stycznia, jak żądał, ale tylko do 1-$go
grudnia, czyli na 24 dni.
ztobione zbyt wyzywająco, by mo-
gło się powieść, ale... chęć starczy

za uczynek, dla oceny istotnych po-
ślądów pp. pułkowników, gdy... imi
coś Imioże dogadzać.

Rożprawa o budżecie w pierw-
szem czytaniu nie miała sobie rów-!
nej, w naszych rocznikach, bezna-
dziejną swą Szaržyzną i lichotą.
Ostatecznie nawet gdyby ciposłowie
odznaczali się bystrością i znajomo-

RIEE7PEPYNEZZYAZA AOEZZYSZCEAFAAC ZDO = |

Konfiskata w fabryce |

Było to.

poznacie ich...
ścią spraw państwowych, czy kogoś
tak bardzo znowu obchodziło to, co
"myśli jednostka, za którą nikt nie
"stoi, która mówi wyłącznie za sie-
bie, która sterczy osobniuteńlko za-
!rówino w kraju jak i w sejmie? Czyż
listotą ciał przedstawicielskich, od
wieków, nie jest to, by posłowie

| przedstawiali coś więcej niż siebie
|samych? A tu jeszcze na dobitkę z
mów tych, pospolicie ględziarskich,
niepodobna było wynieść, dosłow-
nie, ani jednej myśli, Iktėraby po-
szła w kraj i znalazławnim od-
dźwięk.

Najbardziej jednak pogrążył się
nowy sejm, a podobnie i senat, sta-
nowiskiem swem wobec ustawy ©
aminestji. Tu już nie można mówić
tylko o nieświadomości. Bo, prze-
ciwnie, znalazło się przynajmniej
kilku posłów, którzy ywali, że
amnestja polityczna powinna otwo-
rzyć wrota powrotu do kraju tym,
(którzy znaleźli się zagranicą wsku-
tek walk politycznych, oraz że nie-
sposób wogóle mówić o amnestji po-
litycznej, skoro poza wyrokami są-
dowemi są obozy odosobnienia. Za-
krzyczano ich, nakryto czapkami,
przegłosowano niemal jednogłośnie.
A przecież w tej sprawie nie potrze-
ba było znawstwa, które nie jest u-
działem wszystkich, ale wystarczy-
ły poczucia widocznie zdrowe, skoro
mieli je np. jedni dwaj księża, oraz
prezes Akademji Umiejętności, a tak
proste, że powinny być powszechne.

Jedno jest dziś już pewne i na
doświadczeniu oparte: jakie wybory,
tacy wybrańcy. !

Stanisław Stroński.
   

Hemoroidy. Wybitni chirurgowie stwier-
dzają, że przed i po operacji stosowali
u pacjentów maturalną wodę gorzką
„Franciszka-Józeia”* z najlepszym wynikiem.

Wczoraj rozpoczął się w wileń-

skim Sądzie Okręgowym przy

drzwiach zamkniętych proces 11-tu
oskarżonych 0 przynależność do

K.P.Z.B., oraz o wywrotową działal-|
ność komunistyczną. Ławę oskarżo-

nych zajęli: Michał Aniszczyk, Wie-
ra Griżecówna, Rajza : Wałtówna,

Aleksander Gordon, Jakób Ginz-

Wielki proces kom 

 

„Polityka Japonji — polityka
Niemiec cesarskich”

LONDYN (Paij. Wielkie wraże-
nie wywołał w Londynie wywiad,
udzielony wczoraj prasie amerykań-
skiej przez przewodniczącego ko-
misji spraw zagr. senatu amerykań-
skiego sen. Pittmana.

Sen. Pittman oświadczył, iż tylko
dwie rzeczy mogą Japonję zrefleksto-
wać: flota W, Brytangi i flota Stanów
Zjedn. Gdyby te dwie floty odbyły
jednocześnie wspólną demonstrację
na Pacyfiku, niedaleko Japonji, to
wówczas Japonja opamiętałaby się
bez jednego wystrzału i bez utraty
chociażby jednego życia ludzkiego.

Sen. Pittman oświadczył dalej, wołało w Waszyngtonie duże роги-'
że W. Brytanja zdaje sobie sprawę
z tego, że jeżeli Japonja osiągnie
całkowitą kontrolę nad Chinama, to
stanie się najpotężniejszem  pań-

CzyLaval
PARYŻ (Pat), Położenie rządu

premjera Lavala, według opinii pra-
sy, polepszyło się znacznie. Można
spodziewać się, że rząd wyjdzie zwy-
cięsko z wyznaczonej na piątek de-
baty nad interpelacjami w sprawie
polityki zagranicznej.

Miimio optymistycznych nastrojów,
które przeważają wprasie, nie brak
jednak głosów pesymistycznych.

„Echo de Paris' sądzi, że lewica
będzie się jednak starała pod tym
czy innym pretekstem obalić rząd,
jeżeli nie przy debacie nad polityką
zagraniczną, to przy dyskusji o li-
jgach. Jedynym atutem, jakim dys-
ponuje rząd, jest trudność zastąpie-
nia go innym gabinetem. z:

Radykalna „Oeuvre” sądzi, że w
czasie debaty nad polityką zagra-

ABO CAOISONORA AREAORGA LEI či. д

unistów wileńskich
burg, Jakób Samsonik, Józef Wa-
luk, Juljusz Szłosberg, Witold Pa-
kulniewicz, Bazyli Nowik, oraz Icek
Gopsztejn, :

Oskarżonych, pomiędzy którymi
znajdują się studenci U. 5. B., broni
8 adwokatów. Proces potrwa praw-
dopodobnie dwa dni. (e) a

Listy gończe z Paryża i Antwerpji
|. Przed kilku dniami w czasie kra-
|jdzieży kapelusza w finmie Miesz-
kowskiego przy ul. Mickiewicza 1,
wartości 40zł., ujęty został i odda-,
ny w ręce policji niejaki Anatol Ru-,
bin, bez stałego miejsca zamieszka-|

nia, s Н

Obecnie wyjaśnia się, iż zatrzy-,
many jest międzynarodowym szo-:

penteldziarzem, poszukiwanym przez
policję kilku stolic europejskich i

Wiadze Sądowe zarządžily ostatnio konfiskatę pewnej sorty gilz|
do papierosów, wyrabianych w Radomiu. Gilzy te były bowiem naśla-

downictwem wyrobów znanej fabryki „Aida” we

w obiegu jeszcze także inne tego rodzaju „fabrykaty”, które pod wzglę-

dem opakowania i zewnętrznego wy.
fabryki „Aida“, a w rzeczywistości stanowią liche, czasem nawet szko-

dliwe dla zdrowia naśladownictwa.

Lwowie. Narazie są |

glądu gilz, są podobne do wyrobów

 

Dlatego należy żądać i kupować r" słynne na ca-

łym świecie gilzy do papierosów „Prima 2
p

SIAi ii

Od zarządu opieki „Domu  Noclegowego
dla Kobiet" przy

Wobec nadchodzącej Gwiazdki i

Nowego Roku zwracamy się z co-
rocznym zwyczajem do miłosiernego

Wilna i prosimy wszystkich ludzi

zacnych a radewszystko Panie Go*

spodynie by,, czyniąc. zakupy dla
własnej rodziny i' domu, -zechciały

OSZCZĘDZAJTEN, KTO KUPUJE

perfum. i kosmetycznym

Wł. NARBUTA
WILNO, $-TO JAŃSKA 11, tel. 4-72.
Wielki wybór artykułów świątecznych. Ceny;

niskie. Kupujący od złotege otrzymuje bon.

UWAGA!! i
 

 

  

ul. żydowskiej 10
przypomnieć sobie o tych samotnych
|wydziedziczonych ze wszystkiego|

' kobietach, które, nie mając własne-
|go' dachu nad głową, pozbawione są,
bardzo często kawałka chleba. į

Mieszkankami „Domu: noclego-|
wego dla lkobiet* są wymęczone
przeróżnemi klęskami, bezsilne i.
bezradne, u schyłku życia kobiety,,
pracujące ciężko za suchy: kawałek
chleba. Pozbawione są najkoniecz--
niejszych rzeczy, jak bielizmy, obu-|
мла 1 & d. Są służące stare, sterane;
pracą i chorobą. Matki z małemi,
dzieómi. Ubogie wyrobnice i inne|
jeszcze nieszczęśliwsze istoty, wy-!
rzucone na bruk.

Skromniejszą będzie w roku bie-|
žącyim wilja w każdym naszym do-|
mu. Wymaga tego ofiarność dla |
Państwa własnego, wspólna walka;
z gnębiącym nas kryzysem. Pomimo;
to jednak niepodobna zapominać © /niej  WAŻNE DLA WYJEZDŻAJĄCYCH

    

 

   
   

 

Tani HotelPensjonat|
-

głodnych. Dajmy wszyscy, co kto!
może, a sprawimy i w „Domu noc-|
legowym kobiet'' skromne, lecz wy-,
starczające święta.

jak w gotówce i ofiarach, RP
składać na ręce Kierowniczki D.N.K.

ży «l. Żydowskiej 10.

szelkie dary, tak w AU w
|my o

Wczoraj do wileńskiej policji
śledczej madeszły listy gończe w
sprawie A. Rubina z Paryżą i Ant-
werpji.

Zatrzymany szopenieldziarz prze-
siaduje obecnie w więzieniu na Łu-
kiszkach. (e)

5 TYS. DRZEWEK WYWIEZIONO
Z WILEŃSZCZYZNY.

W dniach 20 i 21 bm. przez stację
graniczną Raczki przewieziono
tys. drzewek z lasów Wileńszczyzny
do Prus Wschodnich. :

Rok rocznie wywożonych było
około 15—20 tys. drzewek, lecz wbr.
ograniczono wywóz do 5 tys. sztuk,
a to ze względu na ochronę jodły w
lasach Wileńszczyzny. (h)

ZACZADZIAŁA CAŁA RODZINA.
W dniu 20 bm. zaczadziała cała

rodzina Marjańskich, złożona z 6
osób, zamieszkała w folwarku Stani-
szewo, gm. mironowskiej.

Nad ranem w łóżku znaleziono
nieżywą 7-letnią Helenę Marjańską
i zupełnie nieprzytomnego Jasia, jej
brata, lat 8, który przed przybyciem
lekarza zmarł. Resztę rodziny zdo-
łano uratować. (h) 4

DŁUGOLETNI PROCES
: „ ZAKONCZONY. ||
NOWOGRÓDEK: Ogłoszony zo-

stał. wyrok w sprawie z powództwa
Teodory. Małachowskiej przeciwko
dr. Jakubowi Marmusztajnowi. — --
„.Sprawa ta z rozmaitemi warjan-

tami toczy się 'od 9 lat. Sąd: Okręgo-
wy przysądził od lekarza. na rzecz
Małachowskiej 3.000 zł, odszkkodo-
wania za straty poniesione na zdro-
wiu przez Małachowską wskutek
dokonanego. na niej zabiegu spędze-
nia płodu przez dr. Marmursztajna,
pozatem zł. 300 kosztów sądowych
oraz procenty.

CZYTAJCIE TYGODNIK
„WIELKA POLSKA”

Narodowyorgan walki
Nr. 51.

cena 10 groszy

Do nabycia w kioskach.
AGA! pp. Prenumeratorėw prosi-

zmianach adresów  powiadamisć

 

Sekretarjat Stronnictwa Narodowego  Mo-
| stowa 1, gdzie również prosimy wnosić re-
| klamacje oraz zamawiać

- „Wielkiej Polski”.
prenumeratę

" Przełożył. z

stwem na świecie. Z tego powodu,
zdaniem Pittmana, W. Brytanja usi-
tuje wycofać się ze sporu wiłosko-
abisyńskiego.

Sen. Pittman porównał politykę
Japonji z polityką Niemiec cesar-
skich przed wybuchem wielkiej woj-
ny i oświadczył, że, jego zdaniem,
opanowanie przez Japonję Chin jest |
pierwszym krokiem w programie V
imperjalistycznym, który ma na ce-
lu inwazję zachodniego wybrzeża
Stanów Zjednoczonych, Meksyku i
Połudn. Ameryki.

Oświadczenie sen. Pittmana wy-

szenie. Oczekiwane jest, że rząd
japoński poleci ambasadorowi swo-
jemu w Waszyngtonie dokonać de-|
miarche.

zwycięży ?
niczną niektórzy deputowani rady-
kalni, którzy dotychczas głosowali
za rządem, nie zechcą nadal swemi
nazwiskami osłaniać niepowodzeń
premjera Lavala, również co depu-

głosowania, mogą przejść do opo-
zycji. Niewątpliwie korzystnem dla
rządu jest, że senat postanowił nie
rozpoczynać dyskusji nad budżetem
przed czwartkiem.

Major - pilot Adam Wojtyga. —
"Turnieje lotnicze. Państwowe Wy-
dawnictwo Książek Szkolnych. War
szawa — Lwów 1936, Str. 136. Cena
zł. 230.
— Rozmowy z milczeniem, Pola

Gojawińczyńska, autorka  „Dziew-
cząt z Nowolipek“ niedawno uwień-
czona nagrodą m. Warszawy, wyda-
ła u Gebethnera i Wolifa nową
książkę „Rozmowy z milczeniem”.
Ten napozór tylko luźny zbiór szki-
ców i impresyj—ma i nunt wewnętrz
ny i ciągłość i nawet zwartość, na-
tury muzycznej, W istocie „Rozmo-
wy z milczeniem” to. journal iniime
Gojawińczyńskiej, nietylko . komen-
tarz i margines jej twórczości, ale i
— mie obawiajmy się tu staroświec-
kich określeń — „pamiętnik duszy
kobiecej”, duszy ciągle  ranionej
przez życie i ciągle się przed, niem
broniącej. Śmiałość, z jaką Gojawi-
czyńska wygrywa rejestr uczuć i
wzruszeń, zdawałoby się już dawno
przebrzmiałych, kto wie czy nie czy-
ni tę książkę zapowiedzią nawrotu
doliteratury, której jednym z pierw-
szych przymiotników był sentymen-
jtalizm, Bo w istocie wędrówki Go-
 jawicziyńskiej po Ikrainie twórczości
literackiej czyż nie są nieustannem i

 
5 żarliwem poszukiwaniem utraconej

melodji dzieciństwa, niewinności
' „czasów przedwojennych”. W diwu-
głos z najbardziej osobistemi i in-

| tymnemi zwierzeniami wtapia: autor-
= z W WE.
osy i szepty, yte z szarych ka-

,mienic Starego Miasta i Nowolipek,
z głębi wąskichpodwórek, z smęt-
nych kawiarń, z siedlisk miłości i
„nienawiści, młodości i zatęchłej sta-
„rości; akcent społeczny, dojmujące
„uczucie humanitaryzmu społecznego
'ma u Gojawiczyńskiej czysty głos
najbardziej własnego, osobistego
przeżycia.

Gebethner i Wolff wydali „Roz-
тоулу z milczeniem'* bardzo 'staran-
nie i ozdobione na pięknym bez-
drzewńym papierze.

Nad Everestem. Samolotami nad
Everestem — Wyprawa lotnicza w
roku. 1933— Р, Е. М. Fellowes,
L. Q. Stewart Blacker, P. F. Ether-
ton, M,:P. Clydesdale; Geoffrey Bar-
kas — z przedmową Johna Buchana.

angielskiego Dionizy
Kostecki, . Warszawa 1935, Główna
Księgarnia Wojskowa, str. 426, XVIII
Cena zł. 12.80.

` Ta pokaźna i pięknie wydana
książka, ozdobiona licznemi ilustra-
cjami, z których większość mależy
do najciekawszych nawet w dzisiej-
szych, obfitych w sensacje czasach,
to dzieje słynnej na zachodzie, a u

; nas mało znanej wyprawiy samolota-
mi nad Everestem, dzieje zuchwałe-
go, wspaniałego lotu, który w sumie
nie trwał nawet sześciu godzin, lecz
dokonanie którego wymagało  nie-
tylko precyzyjnego rostu obmy-
ślenia, ale ielu miesięcy wy-
tężonej pracy. Był to lot w całem
znaczeniu tego słowa pionierski, by--
ło to zwycięskie pokonanie bardzo
wielu niebezpieczeństw, choć celem
wyprawynie było ani dokonanie ja-
kiegoś zuchwałego wyczynu, będą-
cego dowodem niezwykłej wytrwa*

towani, którzy powstrzymali sięod|
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Nowošci wydawnicze
łości i niezwykłej odwagi, ani .pobi+
cie rekordu, ani wreszcie zdobywa”
nie czegoś poraz pierwszy. Cel był
naukowy. Chodziło mianowicie ©
wykazanie, że przy pomocy samolo-
tu i aparatu telefonicznego: do
zdjęć powietrznych, dadzą się. uzy
skać dane naukowe, niemożliwe do
osiągnięcia na żadnej innej drodze.

Świąteczny numer Pani Domu. 3
„Šwieta u siebie“ — to hasła, z

jakiem występuje redakcja Pani Do*
mu w 15 numerze dwutygodnika.
Ant. wstępny 1.  Mandukowej. zwał-
cza szerzący się obecnie pęd do
wyjazdów na świętai podaje rady,
jak rozplanówać zajęcia świątecz-
ne, aby wszystkim w domu — nie
wyłączając pani domu — umożliwić
wypoczynek i rozrywikę. . ;

Bardzo aktualne, ważne i wszyst-
kich obchodzące zagadnienie, jak
rozwiązać kwestję budżetów rodzin-
nych wobec zniżki uposażeń rozpa-
truje podany w streszczeniu referat
pr iczącej Z, P; D, porusza-
jący wszelkie sprawy wydatków do-
mowych i możliwości ich zmniej-
szenia.

W związku ze świętami bogaty
jest dział kulinarny pisma. Art. „Co
wiemy o miodzie'* analizuje "warto
ści odżywcze miodu, „Piernik —
tradycyjne ciasto świąteczne' —

podaje wypróbowane przepisy na
piernik, „Kryzys a tradycja'*— za*
stanawia się nad iwieniem u-
rządzenia świąt mimo ciężlkich wa-
runków materjalnych i daje przepisy
na potrawy wigilijne — ryby i ciasta
świąteczne.

Parę dni świąt pozwoli pani do-
'mu zastanowić się nad dobrem wy-
korzystaniem chwili odpoczynku i
mad pracą w celu stałego wzbogace-
nia umysłu — ciekawe rozwiązanie
tych Ikwestyj przynosi art. „Pani do-
mu jako czytelniczka pism*' — oma-
wiający, jakie pisma i jak czytać
winna i art. „Czy pani umie  pły-
wać?' —- doradzający uprawianie
sportu pływackiego w zimie, sportu
tak odpowiedniego dla kobiet i bę*
dącego rzetelnym wypoczynkiem po
pracy. - - ŻY ‚ 2

- Imstytut ocechował kwitotekę t.
teczkę do przechowywania. kwitów
w „ciągu roku, pomysłowąi prak-
tyczną. A
Przegląd nagród literackich, przy-

znany kobietom,*' przegląd -nowych
wydawnictw dla miłodzieży, opis ro*
boty czapki, szalika i. rękawic ż
wełny, sprawozdanie z pracy Od:
działów Związku Pań Domu — oto
dopełnienie treści znacznie powięk-
szonego objętościowo i pięknie ilu-
strowanego numeru $wiazdkowego:

„Pani domu* jest do nabycia w
większych księgarniach, w kioskach
Po oraz  Adiministracji —

larszawa, Nowy Świat 9. Cena
prenumeraty: rocznie — zł. 12, pół
„rocznie zł, 6, kwartolnie — zł. 3. Ce-
"na pojedyūczego numeru — 70 gr. -
ŽiemaiНЫ BODUKKEOE CASE | DT

WIELKI ŚNIEG W POW, BRA-
SŁAWSKIM I DZIŚNIEŃSKIM.
W ostatnich dniach w gminach

powiatów: dziśnieńskiego i brasław=
skiego spadły wielkie śniegi. „Drogi;
szosy -zasypane -są.--zwałami. śniegu.
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UKEAD PARYSKI
I SANKCJE

Sir Samuel Hoare uzasadnił w Iz-
bie Gmin swoje zachowanie się w Pa-

ryżu w sposób jasny i prosty, Powie-

dział w istocie rzeczy co następuje:

Konsekwentne dalsze zastosowanie

sankcyj gospodarczych prowadziłoby
do wojny z Włochami; żadne z 50
państw, które sankcje te uchwaliły,

nie chciało stanąć czynnie po stronie
Anglji w razie wybuchu wojny; nie

pozostawało więc nic innego, jak

próba ugodowego załatwienia zatar-

gu włosko - abisyńskiego. Stanowisko

to wydaje się nam zgodne z rzeczy-
wistym stanem rzeczy i z logiką po-

lityczną, °
Jeśli chodzi o te „inne państwa”,

to należy rozumieć, że mowa tu prze-

dewszystkiem o Francji. Musiał się

dowiedzieć p. Hoare w Parvżu, że

Francja po oręż przeciw Włochom

nie sięgnie. Jeśli premjer Laval mu
to oświadczył, to także był w zgo-

dzie z rzeczywistością: olbrzymia

większość narodu francuskiego jest

stanowczo wojnie przeciwna; dener-

wują się tam komuniści, socjaliści i
wolnomularstwo, lecz wątpić. należy. |

by zdołali pchnąć Francuzów do bez-
sensownej, ba, wprost zbrodniczej

„wojny świętej” przeciw „łaszyzmo-

wi“,
Układ paryski jest — jak się po-

wszechnie pisze,— pogrzebany, Mimo
to' jest.on faktem politycznym, które-
go już nikt z dziejów rozgrywających

się obecnie wypadków wymazać nie
zdoła, i który wpłynie w sposób de-
cyduijący na te wypadki. Bo gabinet
angielski wyrzekł się dzieła Sira Sa-
muela Hoare'a, lecz nie jest prawdo-

podobne, by naskutek tego zamierzał
ofiarować swe ramię zbrojne Lidze

Narodów. A jeśli to nie nastąpi, to
nic nie pozostaje instytucji genew-
skiej, jeśli chce nadać moc obowiązu-

jącą swym postanowieniom sank-

cyjnym, jak zmobilizować swych u-
rzędników, swe  daktylografki i
gwych woźnych... 2

Dymisja Sira Samuela Hoare'a mo-
że pociągnąć za sobą kryzys ministe-

rjalny w Paryżu. Dają się już obec-

nie słyszeć głosy, że dni rządu Lavala

są policzone.

cze potężne we Francji, a o ich inte-
zesy dziś przedewszystkiem chodzi w

tej całej sprawie. Lecz potężniejszą
od nich jest opinja francuska, która
wojny riie chce i która na potwierdze-
nie swych obaw posiada obecnie o-

świadczenie wyraźne, niedwuznaczne

ministra angielskiego, Albo przyjdzie

rząd nowy we Francji, który będzie
równie antywojenny, jak rząd p. La-

vala „albo — gdyby się lożom przy
poparciu komunistów udało zmonto-
wać rząd wojowniczy, to rząd taki —

ryzykujemy taką przepowiednię —
będzie zmiecióny z powierzchni życia
politycznego przez odruch ludowy...
Realnym wynikiem układu pary-

sl.iego jest odłożenie zagadnienia roz-
szerzenia polityki sankcyjnej do roku

następnego, co —jak słusznie powia-
da korespondent jednego z dzienni-

ków polskich — jest zabalsamowa-

niem tych sankcyj.

Nie dziwimy się wyznawcom wia-

ry genewskiej, że ogarnia ich zwąt-

pienie i rozpacz czarna — upływa już

dwa i pół miesiąca od wybuchu wojny

w Afryce, a Liga stoi wobec faktu te-

go bezradna i bezsilna. Gdyby wojna

odbywała się na terenie europejskim,

to mogłyby na polach bitewnych na-

stąpić już decydujące o”wyniku

wojny wypadki! Lecz ci, co nigdy w |

efektywność Ligi nie wierzyli, ci, któ-

rym chodzi o to, by w Europie trwał

pokój, ci, którzy nie widzą najmniej-

szego powodu do tego, by rzucać nasz

kontynent w nową katastrofę w imię

interesów Abisynji, mogą być jedyni?

zadowoleni z tego, że odwaga i su-

mienność eira Samuela Hoare'a do-

prowadziły do wytworzenia się nowe-

go położenia, bardziej sprzyjającego

pokojowemu załatwieniu nieporozu-

mień : zatarśów między narodami eu-

ropejskiemi. Gdy miną nastroje wy-

wołane zręczną propagandą lóż i ja-

Możliwe! Loże są jesz-°

 

 

Walka Egiptu o niepodległość  |Przecuo poasy
„ W Egipcie zaszły w ostatnich mie-

siącach poważne zmiany wewnętrzne:
nastąpiło porozumienie wszystkich
stronnictw co do polityki w stosunku !
do Anglji, została przywrócona kon-
stytucja z r. 1923.
Stronnictwo narodowe egipskie,

t. zw. Wald, skorzystało z zatargu
włosko - abisyńskiego i związanych z
n.m trudności polityki W, Brytanii, by
postawić na porządku dziennym врга-
wę zupełnego uniezależnienia Egiptu.

Od dłuższego już czasu, w cichem
porozumieniu z premjerem Nassimem
paszą prowadzono akcję, mającą na
celu przywrócenie konstytucji z roku
1923, Dlaczego? Odpowiedź jest pro-
sta: Jest to konstytucja demokra-
tyczna, wybory powszechne dałyby
większość przyśniatającą Wafdowi; z
parlamentu wyszedłby tedy rzad,
składający się z narodowców, Opie-
rał sie temu król Fuad i wysoki komi.
sarz W, Brytanji. Wypadki abisyń-
skie zmieniły położenie i ośmieliły
nacjonalistów egipskich. Zaczęło się
od rozruchów, wywołanych przez
młodzież uniwersytecką, rozruchy
te stłumiono, lecz byli zabici i rann';
wzburzenie rozszerzało się na kraj
cały. Wówczas na widownię wystąpił
Wafd, wysunął sprawę niepodległości
jako cel dalszy, jako cele najbliższe
zaś — przywrócenie konstytucji z
1923 r. i zawarcie przymierza z An-
glią na warunkach ułożonych w r.
1930 przez ówczesny rząd egipski z p.
Mendersonem, naówczas ministrem
spraw zagranicznych. Dla tego pro-
śramu, po dłuższych rokowaniach u-
dało się Wafdowi pozyskać wszystkie
inne stronnictwa egipskie. Utworzy-
ły one wspólny front w zasadniczej
sprawie niepodległości i złożyły wy-
sokiemu komisarzowi, p. Lampsonowi
notę, w której stawiają i uzasadniają
swe postulaty. Postulaty te streszcza-
ją się w żądaniu, by zostało usunięte
to wszystko, co ogranicza niezależ-
ność Egiptu „a stosunek do W. Bryta-
nji opierał się na traktacie, podobnym|
do tego, jakieśo projekt był wypraco-
wany w r. 1930.
Rząd angielski zgodził się ostatecz-

nie na przywrócenie konstytucji z r.
1923. Wówczas król Fuad ogłosił
przywrócenie tej konstytucji, z tem
zastrzeżeniem, że wejdzie ona w ŻY-
cie po wyborach. Wobec tego — jak
donoszą korespondenci pism angiel-  

skich z Kairu — uwaga całego społe-
czeństwa egipskiego jest dziś skon-
centrowana na sprawie wyborów. Z
nich bowiem ma wyjść rząd narodo-
wy, który będzie prowadził rokowania
z W. Brytanią. Zgóry można przewi-
dzieć, że rokowania te nie będą ła-
twe,
Co się tyczy tego wszystkiego, co

jest wyrazem protektoratu Anglji nad
Egiptem (rola wysokiego komisarza,
komenda nad policją, doradcy w mi-
nisterstwach, garnizony wojskowe,
kapitulacje, nienależenie Egiptu do
Ligi Narodów i t. d.), to porozumienie
nie jest wyłączone. Gorzej będzie z
zagadnieniem Sudanu. Formalnie Su-
dan jest pod wspólną władzą Anglii i
Egipiu. Faktycznie wszakże rzadzi
tam Anglja. Tymczasem Sudan jest
krajem rozległym i bogatym. Prace
nad wyzyskaniem w Sudanie wód Ni-
lu dały doskonałe wyniki, staje się on
jednym z głównych krajów uprawy  

bawełny. Ponadto posiada zarówno
dla Anglii, jak dla Egiptu pierwszo-
rzędne znaczenie strategiczne i ko-

n.unikacyjne. W r. 1920 porozumienia
w spraw.e Sudanu nie osiągnięto; jest
rzeczą bardzo wątpliwą, czy uda się
so obecnie...
Nie zapuszczając się w przyszłość,

możemy stwierdzić, że dziś Egipt po-
stawił duży krok na drodze do uzy-,
skania zupełnej niezależności, Jest to
następstwo wyprawy włoskiej do
Abisynji. Będą tej wyprawy konse-
kwencje dalsze zarówno w Afryce,
jak w Europie. ‹ s
Wśród tych konsekwencyj — w ra-

zie mocnego usadowienia
chów w Abisynji, nas, jako Polaków,
obchodzi najbardziej to, że zacieśniły-
by się wówczas stosunki między Wło-
chami a Francją. To zaś uważamy za
na'silniejszą gwarancię powojennego

układu terytorjalnego w Europie.

 

W ciągu ostatnich tygodni Włosi przewieźli do Afryki około 30 tys. żołnierzy.

M. in. wyruszyła dywizja ochotucza .Tevere*. Frzed odjazdem — jak to

widzimy na ilustracji — król Włoch wraz z następcą tronu odbył przegląd
tych oddziałów w KapuL

 

S$zkodliwa gorliwość
Na piątkowem posiedzeniu senatu,

podczas dyskusji nad projektem us:a-
wy o amnestji ,szczególnie się odzna-
czył senator Marjan Malinowski,

Wyśłosił on „plomienne“ przemė-
wienie przeciwko Obozowi Narodo-
wemu j domagał się wyjęcia narodow-
ców z pod amnestji.

Niewiele sobie robimy z opinii o
naszym ruchu takiego „statysty”, jak
p. Malinowski. Nie przywiązujemy
rownież większego znaczenia do do-
brodziejstw amnestji. Pisaliśmy już
niejednokrotnie, że Obóz Narodowy,
„prowadząc ciężką walkę o swoje ide-
ały o państwo narodowe, zrezygno-
wany jest na ponoszenie ofiar w tej
walce. Zresztą już oddawna życie
czynnego, ideowego narodowca jest
nieprzerwanem pasmem ofiar, skła-
danych niemal codziennie na rzecz
swoich przekonań, ofiar, o których
panowie w rodzaju sen. Malinowskie-
$o dziś już bardzo małe mają wyobra.
żenie.
To też jeśli zajmujemy się wystą-

pieniem sen. Malinowskiego, to tyl-
ko dlatego, że jest on członkiem pe-
wnego zespołu; jako „polityk” partyj-
nego,,ajako „senator“ urzędowego.Zaj-
mujemy się nim również i dla tego, że
swoją mowę wygłosił nie na partyj-
nym wiecu BB., ale w senacie Rzeczy-
pospolitej.

Trzeba wielkiego nieokrzesania
moralnego i umysłowego, aby nie
zdawać sobie sprawy, że skoro naj-
liczniejsze z polskich ugrupowań w
kraju stawia się poza nawias prawa,
skoro uznaje się je za „antypaństwo-
we”, tem samem przemawia się prze-
ciwko własnemu państwu. Czemżeż
jest bowiem w świadomości takich

czejek. gdy przestanie działać suge-

stja prasy światowej, gdzie działają u-

kryci agenci polityki żydowskiej, opi-

nja narodów europejskich z wdzięcz-

nością wspominać będzie pp. Lavala

i Hoare'a „którzy odsunęli niebezpie-

czeństwo nowej wojny w Europie,  

Malinowskich państwo polskie, jeśli
nie ma w niem miejsca dla setek ty-
sięcy Polaków, czynnie walczących
nie o klasowe czy zawodowe interesy,
ale o swój ideał Polski, ideał ogólny,
wyrastający z najgłębszego przywią-
zania do kraju?

Jakżeż w takim razie wygląda przy-
szłość tego państwa, jego rozwój, a na-
wet jego obrona, skoro najliczniejsze

zastępy młodzieży, ogarniętej dziś
prądem narodowym, nie mają znaleźć
w niem miejsca i możności lega'nej
pracy na rzecz swojego ideału — Pol-
ski narodowej?
_P, Malinowski piastuje godność se-  

natora. I chociał zasiada w parlamen-
cie, który został „wybrany” przy po-

wstrzymaniu się 90 proc. ludności pol

skiej od głosowania, powinien jednak
trochę się liczyć chociażby z opinią

obcych * nie kompromitować lzby,

która, bądź co bądź, jest instytucją о-
ficjalną.

Niestety, rzeczy te są widocznie za
trudze do zrozumienia dla p. Mali-
nowskiego, podobnie, jak są niezrozu-
miałe dla jego przyjaciół politycznych,

skoro nie potrafili wyperswadować
niefortunnemu parlamentarzyście tej
zbytecznej „państwowotwórczej” gr-
hwuści,

 

Walka o ostatnie pismo narodowe
"we Lwowie

Jak wiadomo „Drukarnia Kresowa" (a

więc i związany z nią „Kurjer Lwow-

ski") jest od 1 maja r. b. pod zarządem

przymusowym, który wprowadziłaUbez-

pieczalnia Społeczna. Sąd ustanow'ł za-

rządcą adw. Błażejowskiego, który o-
trzymał natychmiast tłuste pobory i roz-
począł rządy w przedsiębiorstwi?, od
wprowadzenia do redakcji „Kurjera” pp.

Stahla, Starzewskiego, Hrabyka, Piszcz-

kowskiego i t. p. należących do grupy

b. narodowców, którzy przeszli do sana-
cji p

d przymusowy wprowadzono

(przynajmniej takie było umotywowanie)

dla pokrycia należności Ubezpie-7alni.

Tymczasem dziś, po 8 mięsiącach  nie-

tylko nie otrzymała ona ani grosza 4 za-

ległości, ale niezapłacono jej bieżacych

składek. Ile dziś wynosi deficyt zrobio-

ny przez p. Błażejowskiego trudno po-

wiedzieć ale suma 40 tysięcy, chynz nie

będzie przesadzoną.

Grupa. która opanowała Drukarnię i

„Kurjer Lwowski“ niejednokrotnieodgra

żała się, iż dawni właściciele (Stronnic-

two Narodowei udziałowcy) do Drukar-

ni Kresowej i „Kurjera Lwowskiego' nie

wrócą. Raczej kupią je ukraińcy, a jeże
liby zarząd przymusowy z ramien» U-

bezpieczalni został uchylony, dodawali,

:

 

wprowadzi go na nowo Urząd Skarso-
wy.

I rzeczywiście, ostatnio wystapił II

Urząd Skarbowy do sądu handloweż> z

wnioskiem o otwarcie konkursu z [o-

wodu zalegającego podatku w wysokości
28 tysięcy zł.
Wydawnictwo „Drukarni Kresowcj”

(„Kurjer Lwowski) było ostatnim czysto
polskim pismem we Lwowie (inne mają
kapitały żydowskie, lub wydawane t1
przez partje ukraińskie). Przedsiębior-
stwo to, niszczone z taką wytrwałością
utrzymuje 85 rodzin polskich.
W piątek pracownicy „Drukarni Kre-

sowej” i „Kurjera Lwowskiego” (który
przestał właśnie w dniu tym wychodzić)
rozpoczęli od rana głodówkę z powodu
niewypłacania od dłuższego czasu arob-
ków i zagadkowego zamknięcia przez

XI wydział przemysłowy Magistrału tei

jednej z najlepszych we Lwowie drukarń.

Delegacja robotników udała się do

sędziego  Dresowicza wicewojewody,
inspektora pracy i t. d.

Gdy więc zarząd przymusowy dopro-

wądził przedsiębiorstwo do takiej kata-

strofalnej likwidacji równocześnie b.

współpracownicy, „Kurjera Lwowskiego”

wprowadzeni tam przez przymusowego

zarządcę przystępują do wydawan.e sa-

nacyjnego dziennika w innej drukasni.

się Wło-:

TĘSKNOTA ZA PARTJĄ

Nawet już sanacyjny „Kur. Por.*
dochodzi do przekonania, że „szuka«
nie rozwiązania sprawy kryzysu $3=
spodarczego tylko na drodze popra
wy ekonomicznej kraju jest niewystar«
czające'. Twierdziliśmy to aż nazbyt
często. Politiguė dabord.
Moment polityczny dominu,e nad ca-
łym problemem. Że złym systemem
politycznym, walka gospodarcza z
kryzysem będzie — w kaž-

«dym kraju — bezskuteczną, Pan

 

T.S. (zapewne Tadeusz Szpota*ski)
przyznaje już, że chcąc zwalczać kry=

zys, trzeba mieć „możność ksziaito-
wania rzeczywistości politycznej”.

„Nie naležy—pisze— nie doceniač roli,
którą mogłyby i powinny odegrać kie-
runki polityczne. Wobec konieczno ci

przystąpienia jaknajprędzej do ko.rdy-
nacji myśli ideowej w Polsce, wobec nie-

zbądności powołania wszystkich zdro-

wych elementów do wspólnego wysiłku
w walce z prze,awiającą się anarchją i
warcnolstwem, wobec obowiązku wpro*
wadzenia życia narodowego i państwo=
wego na de wspólny gościniec, wio=
dący do określonej przyszłości „staje się
rzeczą najbardziej pilną ustalenie i o*
kreślenie pozycyj i wartości poszczegól*
nych pradów społecznych i politycznych
oraz ących ich ładnikiem stron-
nictw”.
Ta mgławicowa frazeolośja zawiera |

ziarnko treści: trzeba przystąpić do
„koordynacji myśli jdeowej', czyli —
jak dalej autor pisze — „ośrodków, w
których skupi się wola i myśl poli-
tyczna j które zdołają dać wytyczne
ideowym ruchom, nurtującym szero-
kie warstwy społeczeństwa”. Takie
„ośrodki” zawsze nazywały się stron-
nictwami, Pan T. S. chciałby zapewne
widzieć w Polsce nowe partje, nie te,
które istnieją; ponieważ jednak ży*
czenie to pozostać musi puim des
siderium, przeto lewicowcy sa-
nacyjni, sympatyzujący z „Kur. Po-
rannym", zadowolić mogą swą tę“
sknotę za partjami założeniem jednej
tylko i to własnej partji Ale skąd“
wziąć do niej owe „szerokie warstwy
społeczeństwa”, 0 których pisze p.
T. S.? Może dostarczy ich lewica opo-
zycyjna, lub przynajmniej niektóre jej
odłamy? Pan T. S. ma wśród niej
stosunki z czasów przedmajowych.
Czy więc jego artykuł nie jest nową
próbą stworzenia nastrojów dla pogoe
dzenia dwóch lewic: sanacyjnej i opo- |
zycyjnej?

NIEUKARANI PRZESTĘPCY

Zdaniem „Polski Zbrojnej”, ustawa
amnestyjna uzmysławia, że
„wszystko można wybaczyć, na wszyste

ko można rzucić przesłonę, tylko na je*
dno nie: na godzenie w żywotny interes
państwa, na zakusy wywrotowe i na ue
cieczkę przed majestatem prawa. któ”g
obowiązywać musi zarówno maluczk'ch
duchem, jak i tych, którzy w swej bucie
naśladować chcą przykłady z  okre-u
naszychprzedrozbiorowych dziejów kiedy
to pan Łaszcz wyrokami sądowemi pod+
bijał sobie delję i kpił z prawomocnych
aktów wymiaru sprawiedliwości',
Co się ryczy tego Łaszcza, to wszy*

scy poinformowani dopatrzą się w niej
aluzji do p. Stpiczyńskiego, który m'ał
podobno kilkadziesiąt wyroków ska
zujących i — nie przesiedział ani 1еч
dnego dnia 'w więzieniu.

O POLICJĘ NA UNIWERSYTECIE'
Prasa żydowska przedrukowu'e w.

całości z „Kur. Por.' artykuł, k*óry
atakuje młodzież polską i domaga s'ę,
by na uniwersytecie stał „silny i groź*
ny posterunek  policvjny”, któryby
chronił „Izraelitów”. O tonie tego are
tykułu świadczy następujący wycie
nel::
„Stosunki w szkołach akadem'ckich

przypominają położenie na kresaci, kiee
dy to dywersanci zza granicy napadalł
na kogo chcieli, zanim zorganizowana
Korpus Ochrony Pogranicza, A od tega
czasu spokojnie na tamtych teronach |
bezpiecznie. Otóż i w szkołach akade+
mickich trzeba takiego KOP-u. Byłoby
znacznie sookojniej, gdyby rektorzy mies
li do swzgo rozporządzenia stałygidas
straży, silny i sprawny, wyposażony w
kiezbedne ana wykonawcze”.

Jest zdumiewającem, że słowa te
pisze pedagog i profesor. Ładnieby
wyglądały uniwersytety, gdyby takie
niepoczytalne pomysły realizowano.

CZY
„FAŁSZERSTWO POGLĄDÓW?

Sanacyjny „Czas” zarzuca nam fałe
szowanie jego poglądów w prześlądzię
prasy. Jest to już dlatego n'zmożli=
we, że cytujemy ustępy lub zdania
w cudzysłowach. Najwyżej mógłby

nam „Czas” zarzucić nietrafne inter=

pretowanie jego obleśnych, zawiłych,
przeczących sobie sądów o amnestii į

Berezie. Otóż stwierdzamy, że mało
nas obchodzi ogłoszony kiedyś arty-
kuł przeciw Berezie lub za amnestją,

jeśli w momencie, kiedy sprawy te są

dyskutowaae w Izbacł, „Czas swe-

mi uwagami praktycznie usprawie«
dliwia i Berezę i ogranic nie amne-
stii, dostarczając argumentów w tym
właśnie duchu .    



Podarki
świąteczne

gwiazdkowe

oraz zakupy

 

uskuteczniajcie

w niżej

wymienionych firmach Pany
 

APTECZME I PERF. - KOSM.

W. CHARYTONOWICZ
A Mickiewicza 7.

 

 

E. KUDREWICZ
z ka 26, tei 710.

omny w nowości,„ Ogromny aa

„LUBWIK"
Zamkowa 12.

Ceny konkurencyjne

 

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

olei

%ARJA WOSKOWICZ
W. Pohulanka 19, tel. 1915.

Perfumerja i kosmetyka.

| M. KOSINOWA
Mickiewicza 29.

 

J. KŁODECKI
e Zamkowa 17, tel. 928,

 

 

E. PAWLOWICZOWNA :
Ś-to Jańsku В.

Gałanterjeigorsety,

 

SPÓŁDZIELNIA
ZJEDNOCZENI STOLARZE

w WILNIE
M Trocka 6.

Własne warsztaty, duży wybór.
Ceny zniżone.

 

| OPTYCZNY

J. TWASZKIEWICZ
Wileńska 25.

BK)FZ T NIK,TAA J TORO
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.

 

 

OCE JULJA GNIADKOWSKA

MINERALNE WODY.

Oa

  

GA a
 

WŁADYSŁAW. JACEWICZ
'_ Kalwaryjska 11,

  

ŻRÓDŁO POLSKIE
; ! Wileńska 29.

wł. szoetry B. i I. Feldmanówny.

KAPELUSZE
 

WŁ. TRUBIŁŁO
Ludwisarska 12.

Соооо ОМНВЯНЕЕНЕДоь7ОЛОСЛЬВМИНИМИННОРЕ ASEXKTE

ZABAWKL
—

D-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

 

W. BORKOWSKI
Mickiewicza 5.

Ozdoby choinkowe,

OSZENIACRO:ZPORRZP TENS NTTTR|

ELEKTROTECHNICZNE
IRADJOWE ARTYKUŁY.

OGNIWO
Śrto Jańska 9, tel, 1606.

 

 

JAN SAŁASIŃSKI
Wileńska25,tel. 1901.

M. ZEJMO
Mickiewicza 24, teł. 161.

BANKAS UMI VATAEPSJ PTA

FUTRA

PIKIELWŁODZIMIERZ
„Wielka7,tel. 1155,

Bezpośredniimport.

| rini ka ia

GALANTERJA

    

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tew.
Mickiewicza 18.

 

Pol. Ski. Galant.
FRANCISZEK FRLICZKA

2 Zamkowa 9,-tel. 646.

JAN FRLICZKA

  

„JANUSZEK“
Wielka 11 — Ś-to Jańska 6.|

— Ceny niskie,
=

Duży wybór.

 

ZOFJA JANKOWSKA
„ŻRÓDŁO NOWOŚCI”

Wielkaa15

OJ

JUŻ CZAS POMYŚLEĆ

o ogłoszeniach świątecznych
Gedo „Dziennika Wileńskiego”
4innych pism przyjmuje na bardze

dogodnych warunkach

BiURO OGŁOSZEŃ
| STEFANA GRABOWSKIEGO
w Wilnie, ul. Garbarska

telefon 82.

Mickiewicza 18.

 

E. MIESZKOWSKI
Е Mickiewicza 1.

Specjalność, — Wielki wybór.

OraKR nisILSAAA V ENN T ль

KILIMY.

  

KILIMY oraz wyroby Sztuki Ludowej
na Gwiazdkę w TA - CHAMUŁA

Wileńska 25.

ii kaiii i ROA

KOLEKTURY
LOTERJI PAŃSTWOWEJ.

S. GORZUCHOWSKA
Zamkowa 9.

  

 

A. WOLANSKA
Wielka 6.

ANTDALIS TTDIANT
KSIĘGARNIE
mmmm ———

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

Kaiążki dla dzieci od 15 groszy.

 

 

KAZIMIERZ RUTSKI

Książki na Gwiazdkę,
Wileńska 38.

ŚM. WOJCIECHA
Dominikańska 4, tel. 845.

 

JOZEF ZAWADZKI
ul. Zamikowa 22, tel. 606.

Książki napodarki.
  

S. STANKIEWICZ -— Książki na
świazdkę. Ostrobramska 2.

MEBLE

B. ŁOKUCJEWSKI
Wileńska 23,

Podarki Gwiazdkowe. Ceny zniżene,

|
| wchodzące.

 

1
9

 

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.,“ - ` — -
MATERJAŁY PIŚMIENNE

Kalendarze. |

|CZAPLIŃSKI WŁ.

E. TROMSZCZYŃSKI
Fabryka: Piwna 7..

Magazyn: Wielka 50.

MLECZARNIE.
 

 

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW
NABIAŁU

Spółdzielnia z odpow. udziałami.
ul Piłsudskiego 13, tel. 22-2.

 

I GALANTERYJNE.

WŁ. BORKOWSKI

 

M. RODZIEWICZ,
Wielka 9.

Ozdoby choinkowe. Kalendarze

o

Ś-to Jańska |
ELEONORA _

 

NACZYNIA GOSPODARCZE.

Mickiewicza 18

S. H. KULESZA
' Zamkowa 3, tel. 00

Łyżwy i galanterja stalowa.

ODYNIEC, wł. MALICKA
Wielka 19 — Mickiewicza 6.

 

 

MASZYNY DO PISANIA. |
 

BLOCK BRUN S-ka Akc.
Mickiewicza 31, tel. 375.

M. 2EJMO

 

Mickiewicza 24

p O PDwin: M

OBUWIE.

  

В-С1А JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

 

Dominikańska 8 — Wielka 13.

LIPIŃSKI J.
Wileńska 36.

Bai — na — Bata 
 

DRUKARNIA :
„A. ZWIERZYNSKIEGO

WILNO, UL. MOSTOWA 1.

Przyjmuje wszelkie roboty w zakres drukarstwa
Ceny bardzo dostępne.

5.
—__ PIKIEL WŁODZIMIERZ

s Mickiewicza 21, — Niemiecka 22.
|

B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow.

V!

| Ś-to Jańska 11.

 

WINNO-KOLONJALNE.

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

sr BIELINSKI
Mickiewicza 26, tel. 1898.

"Duży wybór towarów świątecznych.

 

|IETKIEWICZ
Mickiewicza1

| Specjałność artykuły wiejskie.

a:„KONKURENCJA”
Mickiewicza 11

‚ otwarta do godz. 9 wiecz,

15.

 

 

! SUKNA IMATERJALY.

 

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

BŁAWAT POLSKI
Wielka 28, tel 1592

Jedwabie, Wełny, Sukna.
Ceny zniżone.

  

aa

| Wielka: 7, tel 1155.

  

DUBICKA i S-ka
| Wileńska 33.

KAROL JANKOWSKI i SYN

Oddział sprzedaży fabr.

  

MAĆKOWIAK I ROMAŃCZUK
Wielka 47.

Wybór duży. Ceny zniżone.

(RUCIŃSKI ROMAN
Wielka 30, tel. 253.

| Duży wybór. Ceny zniżone.

 

AASATKTSEIK CTS TIA
UBRANIA DZIĘCINNE.

`В-СТА JABŁKOWSCY Dom Tow.
| @ Mickiewicza 18.

  

„BOBO '
Mickiewicza 29.

Ceny przystępne.
OPT BTYYERBAASIANYOZROWWĘDW FIRE WO

| UBRANIA|GOTOWE.

Ostatnie. nowości.

 

'B.CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

  

E. DUTKIEWICZ f
Mickiewicza 1.

GOŁĘBIOWSKI
Trocha 1

  

K. RYMKIEWICZ ‚ | 8

Znane miody od najtańszych cen.

 

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

towarów spoż.
Mickiewicza 7

 

FELIKS ŻEBROWSKI
War. S-ka Miecz.

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

A JEDNAK SZYNKI MARKI

SA NAJLEPSZE.
Żądać w solidniejszych

handlach spożywczych.

laso PTNSAОСОКЬЖВСЫЕСЯЕТУМЯЕННИНИЯ.АГЕИ Tia

_ WYROBY MASARSKIE.

L. KNAPIK
Wileńska 27, tel 1527.

kai duży. Ceny zniżone.

E.KNAPIK
Mickiewicza 30, tel.4949.

Wybór duży. —Ceny zniżone.

 

 

 

M. ŻYTKIEWICZ
Mickiewicza 22, tel. 1514.

aATI ETьАН
WINA OWOCOWE

 

 

"W. OSMOLOWSKI

BGEO SPGA TTEETSAKI VTUSREAKAINTTISUTI I.D

ZAKŁADY KRAWIECKIE — .

 

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

Poleca stroje balowe i wizytowe.

 

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

ZEGARMISTRZE.
 

 

WACŁAW ANDRUKOWICZ
Zamkowa 10.

: istnieje od 1840 r.

 

W. E SZUMANSCY
Mickiewicza 1.

WĘGIEL

 

CENTROOPAŁ Sp. z 0. ©.
Zamkowa 18, tel. 1790.

Składy i bocznica Parkowa tel. 2240.

  

SYNDYKAT ROLNICZY
Zawalna 9, tel. 323.

s ;

REKLAMA W „DZIENNIKU
WILENSKIM“ JEST ŹRÓDŁEM

O. MATKIEWICZ
daw. Gorzuchowski

Zamkowa 9.
Wielki wybór zegarków od 5 zł.

 

SPORT.

ŁYŻWY, NARTY, SANKI!
KOSTJUMY SPORTOWE

BUTY
LECH“ Wine, Wieika 24

 

 

 POWODZENIA,
u Telefon 400 »

Mickiewiczasr

„POLO“ r

Żądać w sklepach winno-spożywcz. .

V



®
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Praga, w grudniu.

"W ścianę ratusza na rynku Staro-
miejskim w Pradze jest wmurowana
tablica bronzowa z nazwiskami 26
panów, rycerzy i mieszczan, ściętych
21 czerwca 1621 roku. Na bruku pro-

(Od własnego korespondenta)

masakrą pod Białą Górą, wspomnia-

ną już egzekucją masową i konfska"
tą siedmiuset majątków szlacheckich.

30.000 rodzin patrjotów, wyemigro"

wało z kraju w obawie. przed jego

etokąt z białych kostek kamiennych +cięžką, bezlitosną ręką.

i skrzyżowane cztery miecze kalow-
skie w otoku wieńców cierniowych
wskazują, że w tem miejscu stał sza*

Ponure echo imienia cesarza .roz*

brzmiewa w murach i innych starych

gmachów. W dzielnicy, zwanej „Małą

 

 
kragmeat paiacu Waliensieina w Fradze (pawilon, widok z parku)

fot. Są to pierwsze, wpadające w 0*

ezy turyście, ślady panowania cesa*

rza austriackiego Ferdynanda Il=w

Czechach. * Pra”
“Na zamku hradczańskim, w komna:

cie. która przylega do sali
wowskiej”, znaidziemy portret cesa-

rza i-stół, na którym — wedle poda"

mia: —. wyroki.śmierci. zostały podpi-

sane. W jednej z wież na wałach wię”

ziono skazańców, przed eśzekucją.

* Krwawo zapisał się w dziejach zie-

miczeskiej okrutny władca z dynastji

Habsburgów. Za próbę pozbawienia

go korony św. Wacława zemścił się

* LUK(UJOWE

"PIERNIKI "MARCEPANY  
 

  

„władysła- &

Stroną”, u stóp Hraddzan,stoi .o$gre.n-
"ny, wspaniały pałac. Wallensteina,

księcia Frydlandu *i Meklenburgii.

Gmach stawiał wstrzecim lat dziesiąt-

ku XVII. wieku budowniczy.medjolań-
ski Giovanni Marini, Krążymy po pu”
stych salach i poko'ach, iwiając

pomysłowość . architekta. włoskiego,

piękno łuków sklepień, fresków i szłu
kateryj. Spozieramy na kołnierz ko-

rónkowy, rapir ze srebrną rękojeścią

i buty polowe księciięyna sczerniałe

wizerunki jeśo i jego małżonki, lza-
belli z Harrachów, .na wypchanego

„Bucefała”, ulubionego rumaka ma*

nata i na srebrem przetykaną uździe*

nice, której dotykały jego ręce.

Potomek zubożałego czeskiedo ro”

du szischeckiego:panów z Waldsztej-

nu, Albrecht.mógł się uważać za

dzieckp,szcześcią. Wąsłużbach  Fer-

dytianda z byłóstanowisko wod

czelneso słutysięcznej* armii,

mitry książęce:i order Złotego Runa.

W  kampanjach* włoskiej, północno”

 

  

Koniec ipoczątek roku
„ Oto- święta Bożego. Narodzenia,

przychodzące u nas czasem;po lodzie,
a czasem po wodzie, co według ludo-

wej: przypowieści, ma -zależeć.od św.

Barbary. Nie zawszesię to sprawdza,

można”nawet' powiedzieć, że -częściej

przepowiednia zawodzi a wiele jest

takich wypadków, jak i w roku obec"
nym. kiedy:św. Barbara jakby. zare-

zerwowała sobie swobodę sądu, ba

była: częściowo po wodzie, częściowo

zaś po lodzie, tak że na przestrzeni

Polski można było sobie rozmaicie

wróżyć, jaki też czas będzie na Świę”

ta. * Pady
/ Tak, czy-ówak. święcimy przybycie

na świat Dzieciątka w zimie. Nie zaw”

sze'tak bywało na szerokim świecie.
Święcono Boże Narodzenie początko-

wo .w rozmaitym czasie, śdyż Pismo

Św. nie.daje pod tym względem ści”

słych wskazówek. W pierwszych wie-

kach chrześcijaństwa obchodzono to

święto zależnie od kraju; w śrudniu,
styczniu, a nawet w kwietniu i dopiero

papież Juljusz I w TV wieku naszej ery

wyzraczył je ostatecznie na dzień 25

grudnia. U nas więc od początku Bo-

że Narodzenie przypadało na czas

kiedy życie całej natury zamiera w.o-
ko zimy.
‚ a ówcześni wspominają,,

żę w Rzymie po ustaleniu daty Boże:-

go Narodzenia na 25 grudnia, wielu

je zcze ludzi utożsamiało to święto

chrześcijańskie z obchodami narodze-

nia nowego słońca, czyli z zanowem  przesileniem, obchodzonem — przez

świat pogiński Bardzo być może, że

 

wzgląd ten, t. j.: przyzwyczajenie lud-

dności do świętowania iw tym: okresie

odegrał pewną rotę: przy ustalaniu

daty Bożego Narodzenia przez Julju-

sza I. Święcenie zimowego przesilenia,

jako: zapowiedzi powrotu ciepłej pory

roku, było rozpowszechnione  wszę-

dzie na ziemi, nietylko wkra'ach kul-

tury antycznej, lecz również. wśród

barbarzyńskich ludów północy. Spo"

strześawczość ludzkfbardzo już daw-

no określiła dość .ściśle, zmiany pór

roku i wykryła ich zależność od sta”

nowiska słońca na niebie. Kalendarz

atmosferyczny ludzkości już od bar-
dzo dawnego. czasu nabrał znacznej

ścisłości: dokumenty potwierdzają, że

w Egipcie już na 3 tysiące lat przed

nasza era określano dłuśość roku na

365 dni i ćwierć,,co.się: różni ' od ' па-

szych najdokładniejszych spostrzeżeń

'zaledwie o 11 minut i 14 sekund, do-

kładność imponuąca: Egipcjanie mię”

[; swój rok cywilny, liczący 365 dni i

rok rolniczy, czy: astronomiczny o
ćw'erć dnia dłuższy i ustalili cykl z

1460 lat, po których te dwa rodzaje

lat zaczynają się znów od tego same-

do dnia. Data naikrótszedo dnia, a

więc dzień'od któreso'słońcezaczyna

się znów corazwyżej. wznosić nad ho*

ryzontem, wypadający na 21 grudnia

naszego kalendarza; był,też od daw-

na ustalonyi jak wspomiiieliśmy wszę

dzie na ziemi święcony * uroczyście.

Dziś wiekszość narodów święci w tvm

czasie Boże Narodzenie, a potem No-

wyRok,co wydaiesiębardzo logicz”
ne 'i w zgodzie z fenomenami natury.:

niemieckiej i duńskiej zwycięstwo i
sława kroczyły jego śladami. Fortuna
także uśmiechnęła się do niego, dając

mu, oprócz pałacu kilka: zamków i
rozległe włości. A jednak: Wąllenstein
miał przebywać w nowej swej rezy-
dencji praskiej zaledwie przez lat va-

rę, przytłoczony ciężarem trosk. W.a-

śnie wtedy, w r. 1630 niewdzięczny

Wiedeń, powolny żądaniom ksi»żąt

niemieckich * i zazdrosnych intryśn-

tów dworskich, odsunał księcia od

armji i rozwiązał jej pu'ki.
Wprawdzie już po kilkunastu mie-

siączch, gdy wojska saskie i szwedz-
kie zaśroziły Austrji, Wallenstein o-
trzymał ponownie nominacietas йете-
ralissimusa, skoro jednak wyparł Sa-
sów z Czech. a ze Szwedami stoczył
pod Liitzen bitwę, 'w której poleśł
król Gustaw Adolf, Ferdynand ob*
szedł się z ciężko chorym bohaterem
30-letniei woinv jeszcze n'ewd”iec7”-
niej. Pod zarzutem, że książe knuje
w porozumieniu z wrośami W:edria
odwet za rok 1630 i zdradę. cesarz
potajemnie pozbawił go dowództwa
i skazał bez sądu na śmierć. ;

 

Kopia obrazuz saliwallensteinowskiej w
dawnym ratuszu chebskim, ( enstein

przybywa do Chebu 24.II.F 4 r.)
A

Z praskiego pałacu Wallensteina
przenieśmy się do Chebut, miejsca o'  statniego aktu tragedji historycznej.
W cytadeli wewnętrznej, stojącej w

 

 

„Sala Wallensteina" w dawnym ratuszu

w Chebie. (Sypialnia, w której go za-

mordowano, przerobiona na muzeum).

śródmieściu, przewodnik pokaże nam

ruiny domu komendanta, w którym

wieczorem 25 lutego 1634 r, w czasie

uczty, wierni „Wallensteinowi olicero-

wie: Trezka, Illo, Kinski į Neumann

padli ofiarami mordu skrytobójczego

z rąk spiskowców, pułkowników:

Waltera Butlera, Waltera Leslie'go,

Jana Gordona i rotmis'rya Wsltera
Deverouxa, oraz trzydziestu drago-

nów i halabardników. >

Tejże nocy zśinął i Wallenstein.

Deveroux na czele sześciu knectów

wtargnal do jeśo sypialni w ratuszu

i przebił mu pierś „partyzaną”. Pokój

jest dzisiaj salą muzealną, zawieraja-

cą pamiątki z okresu wojny 3 -!etniej,

zwiazane z osobą księcia, Uwaśz

zwraca miecz. symbol wiadzv. mar”

szałkowskiej Wallensteina, noszony

przed nim na uroczystościach i dzida,

która — jak głosi leśenda — posłuży*

ła Deverouxowi za narzędzie zbrodni.

Na czarnym aksamicie spoczywają

płaskorzeźby z kości słon'owe,, wyo”

brażające wielkiego kondotjera i jego
ukoronowaneśo pana. Śmierć ich po-
godziła, jak godzi wszystkich nieprze-

iednanych przeciwników. Opstrzność

i w tym wypadku. zresztą, wvmierzy:

ła sprawiedliwość: cesarz przeżył

Wallensteina tylko o trzy lata.
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"Jednak' Nowy Rok: nawet w: Europie

i wśród.narodów chrześcijańskich zo-

stał ustalony na 1-gostycznia dopiero

"stosunkowo niedawno, Wiemy, że w
Rosji dopieroPiotr.Wielki przeszedł

"na tę datę, ale.nie jest tak powszech-

„nie znane, że w Anślji przeniesiono.

Nowy Rok na 1-g0 stycznia dopiero

w 1752 r., a do tego czasu rok zaczy-

nał się.tam na 1-go marca, Reformę

przeprowadził szef rządu ówczesne- |

$o lord Chesterfield, a nie obeszło się

to bez trudności: ydy wyszło odpo”

wiednie rozporządzenie i już 1-0
stycznia nakazano datować: rok 1752

powstały zamieszki i tłum mało co nie

rozszarpał reformatora, krżycząc , od-

daj nam trzy miesiące, złodzieju”.

Boże Narodzenie i zaraz tem No-

wy Rok obchodz'my więc *W okresie

na'krótszych dni, kiedy słofice stoi

najniżej i zaledwie zaczynamy mieć

nadzieję, że jednak już się ruszyło ku

lepszemu. Słońce najkrócej ,nam w

tych dniach przyświeca, ale«skrupu-

latni astronomowie utrzymują. że by”
łoby nieścisłe utrzymywać, iż teraz

właśnie otrzymuemy najmniej žycio-

dainego ciepła słonecznego: Przeciw-
nie, powiadają. ziemia:jako całość @0°
staje teraz właśnie najwięcej ciepła od

słońca. Gotowiśmy to wziąć za kiep-

ski żart, ale istotnie takjest nanraw”

dę. Ziemia fak w'adąmo okraża słoń”

ce nie wedłuś koła, lecz wedłuć elip- ;
sy. a słońce ma swą pozyc'e w iednem
z ognisk elipsy, a więc ekscentrycz-
nie względem ruchu ziemi, Wskutek
teso ziemia nie zawsze znajduje się w
jedn»kowej odledłości od słońca, raz

jest dalej, raz bliżej. Najdalsza odle:
dłość wynosi w okrąsłych liczbach

  152. miljony kilometrów, najbliższa

   
Loggiaw pałacu Wallensteina w Pradze

147milionów, różnica więc jest około
5 mlionów kilometrów. Jasne jest, że
śdy ziemia jest bliżej, to musi otrzy*
mywać więcej ciepła. piec lepiej grze”

je tych co siedza bliżej. Istotnie obli-
czoro, że w najbliższem słońca poło”
żeniu ziemia otrzymuje o 10 procent
więcej ciepła, niż w najdalszem, a wła-
śnie w tym czasie, koło Nowego Ro"
ku ziemia jest w peryhelium, czyli
przechodzi punkt swei drośi najmniej
od słońca oddalony. Więc istotnie ja”

ko całość jest teraz właśnie na'silniej

przez słońce ogrzewana, cała dla nas
bieda w tem, że korzyść z tego odno-
si słównie półkula południowa,.zwró*
cora do słońca, podczas śdy my na

półkuli północnej jesteśmv w tym cza-

sie od nieśo odwróceni. Winno temu
nachvlen'e osi ziemskiej, * któremu
wogóle zawdzięczamy —zmianę pór

roku ra naszym ślobie. :

* Tej kombinacji: zmienności odległo”
ści ziemi od słońca i zmieniającej swói

jerunek w przestrzeni osi ziemskiej
próbowano przypisać epoki zloduwa-

cenia, jakie nawiedzały parę razy na-

szą ziemię. Jednak bez większego po”
wodzenia, gdyż chronologicznie epo-
ki te wypadać by musiały wedłuś wy”
liczeń astronomóww innych czasach,
niż ustalają dła nich geo!oóowie. Nie
wiemy więc czemu to co kilka, czy

też kilkanaście milionów lat na naszą
Europę naśuwa się z północy groźna
czapka lodowa, niszcząc pod sobą
wszystko. Niepewność jest tem gor”
sza, że uczeni zapowiadają nam, iż je-
steśmy prawdopodobnie 'w okresie
zbliżającej się nowej epoki zlodowa-
cenia i że będziemy się musieli wvno-
sić na południe z całym dobytkiem.
Niemiła perspektywa,jedno nas tylko 

„Uroczystość wręczenia

biretów kardynalskich
W Watykanie odbyła się ceremonjt

wręczenia przez Ojca św. biretow pure

purowych  nowokreowanym kardynas

łom. Każdy z nowych purpuratow przys

stępował do Papieża oddzielnie lrzy=

krotnie przyklękając i otrzymywał z rąk

Ojca św. kardynalską mozzetię (rodzaj

krótkiego plaszcza z kapiurem), krzyż

na piersi na sznurze czerwono-zlotym Ё

purpurowy biret. Po tej części cere=

monji przemówił, jako wyraziciel uczuć

wszystkich nowych purpuratów kardy-

nał Salotti i, składając podziękowane

Ojcu św. oświadczył, że pufpura dla

nowych kardynałów nia będzi” źród.em

į Sžnej cnv.aly ani okazją do Lezczyn=

nego spoczynku, lecz nową zachętą do

coraz bardziej wydajnej i pilnej pracy

w służbie Kościoła, ku coraz większe

mu zbudowaniu wiernych przez rozwój

cnót kapłańskich, Czerwony kolor pur=

pury, symbol krwi i poświęcenia, u-zy<

mi nowych kardynałów zawsze gotowy*

mi w tych tak pełnych dynamizmu i tak

niepewnych co do przyszłości czesack

do sławiania czoła wszelkich próbom,

nawet ofierze z życia, gdyby to bylo

potrzebne w służbie obrony Kościoła i

Papieża.

Na to przemówienie Ojciec św. odpo+

wiedział, podnosząc piękno obrazu, r<z*

wijającego się przed Jego oczyma,pirk

no niebywałe nawet w tem otoczeniu, tak

przywyklem do wielkich i wszaniałych

uroczystości; piękno, jaśniejącz w no=

wych purpuratach, a wynikające, jak ta

określa filozofja wieczysta, ze wspaniae

łości formy, kryjącej połączone sk!adnie

ki materji. Nowi purpuraci sami byli

tą piękną materją, która jest wynikiem

najbardziej różnorodnej obfitości, za-

równo pod względem pochodzenia, jak

wartości urzędów i dzieł wype!nionych.

Poczynając od kardynała Tappounicga

ze Wschodu aż do kardynała Cepzilo,

przybywającego z Ameryki, od gór Lie

banu aż do Andów, zaiste, świat stary

połączył się z nowym. Pomiając tę

rozmaitość geograficzną, nowi purpuraci

są przedslawicielami działalności w słu-

żbie Kościoła w  najróżnorodniejszych

dziedzinach nauk spekulatywnych ; or

ganizacyjnych, w rządach, w adnin stra-

cji, w pasterskich urzędzch dyplorac fe

Na to zbiorowisko różnych wartości sply=

wa purpura kardynalska w jedne ро-

staci nowej godności i wspaniałych do=

stojeństw. Ojciec św. cieszy się nie=

zmiernie z 'uczuć, wyrażonych przez do*<

stojnego rzecznika nowych pu'puratów

i udziela im błogosławieństwa apostol-

"skiego.
Po zakończeniu tej ceremonji nowi

kardynałowie udali się do prywa'nych

apartamentów Papieża, k'óry każdego x

nich obdarzył starem klasycznzm dzie-

łem Plaliego „O godności kardynzl-

skiej”, (KAP).
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może pocieszyć, że nie nastąpi to tak
"rychło, Klimat nasz się oziębia, stale:
twierdzą jedni uczeni i przytaczają na
to rezultaty t. zw. analizy pylkowej,
czyli rozpoznawania pyłków kwiato“
wych, zachowanych w rozmaitych
warstwach torfowisk. Z rozbioru tego
widać, że rośliny wymaśające więcej
ciepła do swego rozwoju rozpoczęły
już pochód i cofają się na południe.
Ale inni uczeni powiadają: być może,
ale odbywa się to bardzo powoli, w
każdym razie temperatura średnia
nie obniżyła się w ciąśu ostatnich 2
tysięcy lat nawet o jeden stopień. A.
dowodu dostarczają... filologowie.
Mówią mianowicie, że palma daktylo*
wa kwitnie w Atenach dziś, tak ik i
za czasów Arystotelesa. Kwitnie, ale
nie owocuje, tak jak nie owocowała
za tamtych dawnvch czasów. Gdyby
zaś temperatura była przed temi dwo-
ma tysiacami lat chociaż o jeden sto*
pień wyższa, to Arystoteles zjadałby
daktyle z własneśo ośródka.
Mamy więc ieszcze dużo czasu

przed sobą, zanim lody zmuszą naś do
emigracji do Abisynii. A może Musso-
lini już w przewidywaniu tego chce
zapewnić swoim dobre, słoneczne
miejsce? A może do teśo czasu znaj”
dziemy sposób przeniesienia się na in=
rą jaką planetę, np. na Marsa? No,
tam to nie, bo tam jest jeszcze znacz-
nie z:mniej, może na Venus, tylko, że
tam bardzo mokro....
W. każdym razie te przykre perspe”

ktywy są tak odległe, że nie powinny
nam mącić radości z powodu w'el<
kiego chrześcijańskiego święta, nios
sącego nam aadzieję, odrodzenia moe
ralnego, a powrotu wiosny w natuze, /

ARCTURUŚ:/
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- Przed wieczorem sylwestrowym
(ŻO) Nie ulega wątpliwości, że
sżda z nas lubi zabawić się od czasu

<jo, czasu, pójść do eleganckiego loka*
"lu, widzieć i być widzianą. Bywanie

: ludźmi i uczęszczanie na za-
bawy stwarza jednak dość poważne
troski toaletowe, bo w dzisiejszych
czasach sprawienie nowej sukni, a w
szczególności toalety wieczorowej,
którą włoży się zaledwie kilka razy

4 dużym wydatkiemi trzeba się do-
34 nad nim zastanowić,

Z drugiej strony te nieliczne panie,
frtórych budżet nie jest zbyt kryzyso”

iwy, które mogą sobie pozwolić na
adn ie i związane z niemi akce-

wocja toaletowe mają poniekąd nawet
óbowiażek kupowania, a przesadna
<azczędność byłaby, ż ich sttony pew”
ym błędem z punktu widzenia gos-
WR (kupowanie oczywiście
a firta chrześcijańskich). Bo nieżależ-
ie ód tego, że zebraniu towarzyskie”
miu ładnie ubrane kobiety dodają wie-
fe blasku nie można zapominać, że

ziedzina mody stanówi źródło za”
robku dla niezliczonych rzesz pracow-
aików i jest podstawą ich egzystencji.

62 zmian mody i bez nas krawcy,

awczynie, modniarki, kwiaciarki,
afciarki, fryzjerzy, tkacze i inni po-
za. tylko zastępy bezrobot*
nych.

oTrYŁOŚĆ
osłabia serce

Serce otyłych, obłożone warstwą tłuszczu,
acūją z wysiłkiem, wa ii i wcze-
jej odmawiają posłuszeństwa. Otyłość spo-

wodowena jest złą przemianą matetji albo za-
barreniem czynności. gruczołów dokrewnych.

Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA”
sewierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiėj roślinie Yahanga, który pobudza or-
s * alania ::ь-&пі-;г:‘? ]&!\і:_ряс:ш
łoraje się ie przeciwko otyłości i nie wy:
ją one specjalnej diety.
a 26 zqzk, ochr. „Degrosa“ do nabycia

w gpjękach i drogeriach (składach aptecz-

ytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa
Kiote 14 m. 1. =

  

 

 

W oczekiwaniu wieczoru sylwe-
strowego, który jest właściwie po”
czątkiem karnawału i zabaw, które
przyjdą w najbliższych tygodnich, we
wszystkich ateliers związanych z mo*
dą, wre od dłuższego czasu gorączko-
wa praca. Przygotowane są mode-
je nowych sukien i strojnych okryć, u-
kładane bukiety kwiatów, które zdo”
bić będą suknie i fryzury, rozpatry-
wane najdrobniejsze szczegóły toale-
towe mające stworzyć harmonimą i

 
efektowną całość. Twórcy mody stoją
przed zadaniem z jednej strony dość
trudnem i skomplikowanem z drugiej
jednak nader wdzięcznem, nie wiążą
ich bowiem żadne bezwzylędne naka”
zy a wszystko polega na dobrym guš-
cie, fantazji i pomysłowości. Spotka*
my się w tym roku z niezwykłą rozma”
ilością fasonów i linji, z bogactwem
materiałów i przybrań.
Jakkolwiek moda jest bardzo libe-

falna i niema prawie żadnych ścić'e
określonych tendencyj, starając s'ę
ptzedewszystkiem o uwzględnienie in-
dywidualności. a tem samem otwiera
szerokie pole dla artystycznych uzdal-
nień, to jednak zajrzawszy za ku-
lisy wielkich pracowni można sobie
stworzvć newien poślad na to co jest
w tei chwili nafmodniejsze.
Wiele uwagi poświęcono wieczoro*

wym toaletom stylowym, rob'onym z
kosztownych ciężkich materiałów jed-
wabnych, przerabianych złotem i sre*
brem, bogato przybranym haftami z
metalu, pereł i barwnych kamieni.
Spojrzyjmy na ostatni nasz rysunek,
a przekonamy się jak, estetyczną jest
taka stylowa suknia odpowiednia za-
równo na wieczór sylwestrowy, jak i
na zabawy karnawałowe.
Zwolenniczkom miękkich linij z pięk

nych materjałów odpowiadać będzie
niewatpliwie model 2 jedwabnedo
mieniącego się aksamitu, z podwójną
kloszową tiuniką. (Rysunek drugi).
Jako okrycie służy krótka pelerynka
fokowa bardzo praktyczna, gdyż mo-
żna ią nosić nietylko do wieczorowej,
ale i do skromniejszej sukni popołud:

Jak traktuje się Polaków w Niemczech
Walka ze szkołą polską w Giławach

Olsztya, w grudniu.

Od paru miesięcy ataki niemieckie sku-

piły się na szkole polskiej w Giławach,

wrigece warmijskiej, zamieszkałej przeż
łudpość polską. Pomija'ąc nauczycie

mięmieckich i żandarmów, niema tam ro-
dęwitych Niemców, a mieszka jedynie

pewna ilość renegatów, wysługuiących

się gnębicietom własnych braci.

Od paru miesięcy obrabiąna wszelkie

wi możliwemi środkami rodziców, posy
fujących dzieci do szkoły polskiej Na-
af był skuteczny tylko częściowo.

Srlioła ntrzymała się. Postanowiono więc
grzełamać 'ednego z poważniejszych go
ogodarzy. W razie powodzenia obiecy-

wali sobie Niemcy całkowitą likwidację

aa: placówki. Gospodarz jest na
tyle zasobny, że może być nięzalężny.
Ale włąśnie miał termin spłaty większej

ki hipotecznejj Na tem oparli

mcy twó plan.
("Żaczęłe się od tego, że renegac: na
ehodrili gospodarza, zarzucając mu nie-
bjalność wobęc państwą nięmięckiego .

skrszsc przykcemi nąstępstwami w razie
delszęgo pósyłania dzieci do szkoły pol-  

skiej. Dawano mu dobre rady, aby dzie-
ci wycofał ak najprędzej, „póki eszcze
czas”. W miarę zbliżania się terminu
płatności długu nalegania były cotaz
częstsze, Wreszcie pewnego dnia w
karczmie przysiadł się do niego karcz-
marz i nauczyciel szkoły niemieckie:
Hahn. Przy niewinnej rozmówce zaglą-
dano często do kieliszka, karczmarz fun-
dował, a po kilku godzinach, gdy już na-
szemu gospodarzowi dobrze się kurzyło
w głowie, przystąpiono do rzeczy. Obie-
cano mu duży kredyt na b. niski procent
i dogodne terminy. Dołożono bezpłatne
książki dla dzieci nawet na. wypadek
zamknięcia szkoły polsikie. Wreszcie po
północy już od spojonego wydobyto pod-
pis na oświadczeniu, wycołującem dzieci

ze szkoły polskiej.
Ale dzieci poszły rano jak zwykle do

polskiego nauczyciela. Gospodarz wy:
trzeźwiał i ani myślał dotrzymywać wy-
łudzonego zobowiązania. Przeciwnie na-
tychmiast wysłał pismo do nąuczyciela
niemieckiego, zawiadamiając, że dzieci
pozostaną w szkole polskiej i grożąc o-
publikowaniem demoralizuących meto<i
nauczyciela Hahna.

niowej. Całość uzupełniają dwa bu-
kiety kwiatów, z których jeden wpię”
ty jest we włosy, drugi przy staniku.

Zupełnie odmienny w stylu i prży-
pominający raczej zmodernizowaną
szatę grecką jest pierwszy model od:
powiedni dla pań wysokich i smu-
kłych. Zwraca tu uwagę spódnica u*
kładana w fałdy rozchodzące się nro*
mienisto, oraz estetyczne, szerokie
rękawy. |
Nie wszystkim oanióm jednak ad-

powiadają suknie stylowe, chodzi im
przedewszystkiem, o to aby toaleta
była lekka, świeża i „robiła młodo”.
Tvm polecić można model zróbiony
z czarnego tiulu, o szerokiej śpódni*
cy, z rękawami w formie pelerynki.
Przybranie stanowi sżeroki pasek z
mocno różowego aksamitu i dobrany
kolorem do paska bukiet kwiatów
przy stan'ku, (Rysunek trzeci).
Widziałam też w jednej z kolekcyj,

prześliczną toaletę z białej lamy na
której upięte były srebrne koronki.
Przykrywały ramiona i spływały do
ziemi żabotowo układanymi końcami.

„ Pisząc o sukniach wieczotowych
warto wspomnieć, że sztuczne perły,
które w ostatnich latach mało były
noszone powracają do mody i mcią
wielkie powodzen'e. Do eukni mało
wscjętej sznur nereł owinięty jest raz
albo dwa razy dokoła szyji. przy suk-
niach dekoltowanvch przybiera for"
mę kilkuczędowej kolii. Perły są ozdo”
ba bardzo dystynsowaną, a można je
nosić zarówno w dzień, jak wieczo-
rem, Prawdziwe są oczywiście ład-
nie'sze od sztucznvch, ale ileż z nas
może sobie na taki zbytek pozwolić? FUTRO I AKSAMIT

Bardzo ładne i efektowne jest
połączenie futra ż tak módnym w
tym roku aksamitem, Aksąm'tna
spódnica, jedwabna bluza i żakiecik
futrzany stanowią nadzwyczafnie ele-
gancki komplet popołudniowy. Kom
plet taki może być utrzymany w ied-

 

nym tonie, ale często słyszy się po-
śląd, że ładnie'sze i elektowniejsze są
połączenia kontrastujących ze sobą
kolorów.
Na rysunku naszym widzimy zgrab”

ny żakiecik z futra popielatego pod-
szyty aksamitem, z którego zrob.one
są również wyłośi, oraz szal zwiążany
na kokardę. Spódnica jest zrobiona z
aksamitu popielateśo,ale jasno popie”
laty żakiet wyśląda niemniej ładńie
przy spódnicy zielonej albo grana”
towej, ciś

Ten jednak nie dął za wygraną. Ziawił
się popołudniu w towarzystwie swego
kolegi Arndta w chacie u gospodarza i ha
mawiał go do dobicia targu. Obaj dora-
dzili mu jechać natychmiast do landrata
w Olsztynie, który miał załatwić s5rawę
kredytów. Obiecywali, że najstarszy Syn
będzie mógł dowoli opuszczać lekcie, o
ile będzie pótrzebny w gospodarstwie.
Prawda, jak bardzo dbają o oświałę ludu
polskiego panowie nauczyciele niemieccy
w Prusach Wschodnich?
Odęszli z kwitkiem. Ale następnego

dnia popołudniu zjawił się w chacie
Hahn i Arndt w towarzystwie dwóch pa-
nów z landratury olsztyńskiej i ich szo-
ferem. Znów wyciągnięto cały re:estr od

, próśb i łagodnych przedstawień do gróźb
Twierdzili, iż szkoła polska w Giławach
zostanie zlikwidowana na'dalej za czte-
ty tygodnie, a wtedy gospodarz dopiero

| będzie się miał spyszna. Ale wtedy za-
późno 'uż kędzie qa żale, lepiej terzz wy
cołać dzieci. W braku innych argumien-
tów grozili, że sołtys zabroni dziecjom
przechodzić koło swego domu i będą mu
siały chodzić do szkoły drogą okrężną,
znacznie dłuższą. Q jle dzieci pó'ją do
sżkoły niemieckiej, nit im drogi bronić
nie będzie. Na widok nad'eżdżaącego na-
uczyęiela polskiego opuścili pospiesznie

chatę. : ,
Jednak dnia następnego rano przybyl: 

|

uczucia wiele, którem chciałby rozpło- 
WTSEWUOCCJCEEN

 

KSIĄŻKI POD CHOINKĘ
ZŁOTA SIEĆ

X. Gryglewicz. Złota sieć. Poznań
1936. Wyd. Księgarni Św. Wo;ciecha.
X. Gryglewicz napisał doskonałą po-

wieść dla dziewcząt. Pierwsza to bodaj
książka dla młodzieży, w której tak o-
twarcje potraktowano prądy społeczne.

Cży jednak prądy społeczne zaznaczają
się już na ławie sżkolne'? Czy ogarniaą
ońe naweł świat dziewczęcy,  iakoby
mniej zapiiujący się sprawami natury o-
gólne'? Tak! odpowiada autor „Zło-

tej sieci". Bywają bardzo poważne rozła-
my społeczne 'uż między młodziutkiemi
koleżankami. Bywają bardzo głębokie
wpływy zzewnątrz na dusze i serca pa-
nienek, wpływy, niszczące ich wiarę i
znieprawia'ące ich uczynki. Takim wpły*
wem są ide'e oraz działalność komuni
styczna. Jak się im przeciwstawić? Na
to daje autor odpowiedź w trałnej tezie:
przez apostolstwo indywidaulne do
zmiszczenia posiewu komunistycznego.
Świętna i ciekawa ta powieść znajdzie
spewnością dużo czytelniczek.

MOCNI LUDZIE

Е. А. Ossendowstei; Mocni ludzie. Po-
wieść z okresu powstania r. 1831. Ksiaż-
nica-Atlas, Lwów — Warszawa, 1935,
str, 192. zł. 3,20, — Autor „Ludzi, zwie-
rząt i bogów” napisał nową powieść, tyn
razem z życia wygnańców polskich na
Syberji po r. 1831-ym. Młode małżeń-
stwo Lisów, rzucone przez bru'alne rzą-
dy moskiewskie na skrajną północ, ska-
zane jest na śmierć niechybną, Któż bo-
wiem przetrwa prąwie 8-miesięczną zimę
surową, błotniste opary, tundry w lec'e,
ciężkie ponad siły życie w obcem oto-
czeniu. Tymczasem dzielni, kulturalni
ludzie potrafili nietylko urządzić i zor-
ganizować swoje życie, ale zmienić ży-
cie i poglądy półdzikich tubylców i pro-
stych Sybiraków, Powieść ciekawa i po-
ucząjąca. ъ

"TRIUMF PRZYJAŹNI

X. St. Pasławski: „Triumf przyjaźni'—
powieść, Warszawa 1936 r. Kat. Tow.
Wyd. Kronika Rodzinna, cena zł. 2.50.

Ukazała się nakładem Kat. Tow, Wyd.
Kroniki Rodzinnej,powieść X. Stan. Pa-
sławękiego p. t. „Triumf przyjaźni”, ja-
ko szósta iostania z cyklu „Potrga|
przyjaźni”. Cykl ten zyskał sobie szero-
kie grono czytelniczck i czytelników
wśród młodzieży — autor zaś otrzymał
zaszczytne miano „rzecznika  dobrzj
przyjaźni”, Miano zupełnie zasłużone,
bo trzeba przyznać, że autor w powie-

ściach z wielką umiejętnością wykazał,
jak wybitny i mocny wpływ w życiu
młodzieży, wywierać mogą jednostki do-
datnie. Autor — wieloletni prztekt —
zna młodzież grutownie; jej przywary i
zalety, jej smutki i radości, jej figlai
szlachetne porywy serc, a że przytem
młodzież kocha gorąco i dba o jej do-
bro, więc tęż w powieści swoje wkłada

mienić jak najwięcej serc młodzień-
tzych. Odezuwąjąc tę życzliwość autora
ku sobie, młodzież sercem za serce pła-
ci i chętnie czyta zajmujące powieści X.

Leonard Turkowski: Dookoła Polski.
Pożnąń, 1935. „Ostoja" T. M. M. nr, 47.
Cena 0,85 zł. Jest to wesoła i oryginal-
na rewja krajoznawcza. Trzech druhów

Ё

zńowu obaj nauczyciele, karczmarz Stol.
la i sołtys Otta. Na ich widck przerażone
dzieci uciekły do szkoły polskiej. Rodzi-
com zaś nieęni handlarze sprezentowali
raż jeszcze cały swój program, tym ra
zem w części pokus bardziej sprecyzo-
wany. Oliarowywali pożyczkę hbeepro-
centowąw wysokości 7000 nikn. na5 lat,
płatną iednak natychmiast, gdyby dzieci
przeszły znów do szkoły polskiej. Grożo-
no zorganizowaniem boikotu gospodar-
czego rodziców, wiernych szkole oczy-
stej. W szczególności odgrażał się sołtys
Otła, że zamorzy głodem biednego stola-
rza, oca dwo'ga dzięci, sęsiada naszego
gospodarza, Na uwagę, że przecież rząd
pozwala na polskie szkolnictwo, wy-
krzyknął soltys, uderza'ąc się pięścią w
piersi; „Ale my nie pozwalamy!”. Mimo
tu otrzymał odnowiedź iż polskie dzieci
będą nadal chodziły do polskie” szkoły.

Zawód Niemców był wielki, Przęcie
awołali już do Giław wielkie święto
gzkolne i ,„ziązd kulturalny”, aby przy”
pieczętować los polskiej szkoły. Złość
swą wyładąwali na budynku szkolnym.W
nocy przęd „aazdem kulturalnym" urzą-
dzili demonstrację przed tą placówką

Tak pięknie rozpoczęty „ziazd kultu

ralny" niębardzo się udał Wprawdzie
więś ptzybrano zielenią i transparentami

s

KSM. obchodzi Polskę dookoła. Napo*
tykają w tej podróży na różnych lud +,
którzy im o danych okolicach opowia-
dają. Rozmowy te przeplatane są špie-
wem „,łańcem, deklamaćcjami, wyświe!la-
niem przeźroczy i t. p, nadają się dla
przedstawień amatorskich,

Zotja Topińska: Skończyłem medycynę.
Poznań. 1935. „Ostoja” T. M. M. nr. 48,
Cena 0,75 zł. Beztroska to jednoaktowa
komedyjka z życia studentów. Kryzys
ich gnębi, uniemożliwiając zdobycie
pracy w obranym zawodzie medycznym.
Ale od czego pomysłowość młodzieńcza!
Prosty żart ułatwia im wybrnięcie z sy
tuacji, a jest nadzieja, że stosunki ułożą
się nadal dobrze, gdy tyle dobrej woli i
ochoty do pracy łączy się z energjąw
przełamaniu przeszkód. Łatwe do oda-
grania i wystawienia,

е{{

dla Muzeum Karcdowego
w Warszawie

Zmarły w r. 1930 dr. Aleksander Kop-
czyński pozostawił zbiór medali i monet,
Obecnie wdowa p. Marja Kopczyńska
złożyła tę kolekcję do Muzeum Na:odo-
wego w Warszawie. Na dar ten składa się
zbiór monet polskich i obcych w liczbie
1.366 sztuk, kilkaset banknotów polskich
1 obcych, oraz kilkadziesiąt medali, Poza-
tem p. Kopczyńska ofiarowaia portret
Kościuszki, oraz popiersie Onuł:ego
Kopczyńskiego (1735 — 1817), znanzgo
gramatyka, modelowane przez Jakóba
Tatarkiewicza, a odlane w bronzie w
znanej warszawskiej fabryce Mintera w
I-ej połowie dz.zwiętnastego stulecia,

a0

"Anglicy
a wojna w Afryce
W związku z wojną w Afryce rozpisał

dziennik londyński „Daily Mail" ankie-
tę w celu wybadania nastrojów sząrej
rzeszy i jej ustosunkowania się do stron
wojujących. Ankieta ta dała bardzo
ciekawe wyniki,, Pytania brzmiały na*
stępująco:

1) Czy w obliczu konfliktu Ligi Naro-
dów z Włochami jest pan (i) po stronie
Ligi Narodów? — Na to pytanie odpa*
wiedziało 25,2 proc. czytelników tak,
74,8 proc, nie.

2) Czy jest pan (i) za sankcjami —
16,78 proc. odpowiedzi brzmiało tak,
83,22 proc. oświadczyło się. przeciw
sankcjom.

3) Czy Anglja ma pozostać w Lidze
Narodów? — Zaledwie 21,08 proc. dało
odpowiedz twierdzącą, natomiast 78,92
proc. głosowało za wystąpieniem Anglii
z Ligi.

4) Czy Anglja powinna się zbroić —
Wbrew oczekiwaniom odpowiedziała
95,4 proc. czytelników tak, a tylko 4,6
proc. odpowiedziało nie.

Z odpowiedzi ankiety „Daily Mail”
wynikałoby zatem, že Anglicy są przė+
ciw gospodarczym sankcjom w stosunku
3:1, przeciw militarnym w stosunku 5:1,
natomiast przeważająca większość ©-
świadczyła się za wystąpieniem Anglji z
Ligi Narodów. Jedynie za zbrójęniem
się padły głosy niemal wszystkich czy=
telników, uczestniczących w ankiecie. |

przywożąc mnóstwo umundurowanych
znakomitości. Ze 1% zapowiedzianych
nauczycieli niemieckich przybyło 30 Był
marsz przez wieś, były przemówienia, w
których mówcy przełonywali słuchaczy,
że narodowi socjaliści są dobrymi katoli-
kami, lepszymi od księży. Były okrzyki:
„Sieś heil'" i kawa z ciastem i zabawa ta.
neczna. Na rozkaz pana inspektora nau
czyciele przetańczyli nawet parę rozy ż
dziewczętami wie'skiemi. Ale świadomi
Polacy pozostali tego dnia w domu i z u*
śmiechem przyglądali się hecy, która
miała zniszczyć szkołę polską!

Na zakończenię jedna uwaga. Gdyby
ję, iż powoli obudzą się uśpieni, a wąt-
piący nabiorą otuchy i że obecny budye
nek nie wystarczy na pomieszczenie dzie
ci polskich.

Na zakończenie jedna uwaga, Gdyby
jakakolwiek instyruca polska pozwoliła
sobie na podobne choćby metody agi+
tacji, żak nauczyciele Hahn i Arndt orąz
ich towarzysze, «ała prasa niemiecka peł.

na byłaby alarmu na temat kupowśnia
du$z i niedozwolonych metod polsk'ch. a
spfawą za'ąłby się prokurator Ale nię-
mieckim „kulturtragerom“ u'dzie to bęz-
karnie, a może nawet będzie poczytane
za zasługę! р Wprawdzie przybył autobus z Olsztyna, RODAK.



Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ZABAWY.
Pocbmumno i mglisto 2 opadami šniež- — Wielka zabawa gwiazdkowa

Odezwa do młodzieży
średnich zakładów naukowych m. Wilna

Droga Mł odzieży!nemi. w Ognisku Akademickiem. Na drugi i ! Е :Lekki mróz. dzień świąt, dn. 26 grudnia rb. w| , Wielce niewłaściwe zachowanie| Na szczęście narzekania tewy-
Słabe wiatry miejscowe. salonach Ogniska Akademickiego|się młodzieży szkolnej wmiejscach wołują tylko nieliczne jednostki,

APTEKI (ul. Wielka 24) odbędzie się zabawa | publicznych, negliżowanie przeznią |większość uczącej się młodzieży za-
Podajemy do ogólnej wiadomości, iż taneczna. Wstęp za okazaniem le- najbardziej elementarnych zasad do- chowuje się godnie, jak na przy-

w pierwszy dzień Bo Narodzenia będą| 5;+.,. Н оь2 tylko cz ow asa gitymacji Bratniej Pomocy P.M.A.
i wszystkie apteki żydowskie. e lub EA o. ię

Jednocześnie komunikujemy, iż od dn.| Na otrzymać w Dekretarjacie Batniej,
3 stycznia 1936 r. zostają wprowadzone ko- |Pomocy (ulł Wielka 24) w godzinach
lejne dyżury niedzielne dla aptek miasta urzędowych.
Wilna. W każdą niedzielę połowa aptek |
nie dyżurujących będzie zamknięta. i ю

Wileńskie Towarzystwo Farmaceutyczne. | 2a ktoraaia
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.|, ię Kokoniut GOA wiEdE` В ityną, morfiną, kokainą i opium zastosowa-

= mz A i WKo- nie naturalnej wody Franciszka-Józeia jest
ściele św. Katarzyny: z dnią 24 |cennym środkiem pomocniczym. !
na 25 grudnia o godz, 12-ej w nocy й i
Pasterka; 2) w Dzień BożegoNaro- KRONIKA POLICYJNA.

dzenia i w następny B Św. DZCZEDA: | Karczewski doniósł policji, Aż niejaki Ser-|
na Msze św. wyznaczone w $odzi- gjusz Gurjan, zam. stale we wsi Trankuny,
nach: o 6.30, o godz. 10-ej i o godz. gm. niemenczyńskiej, nie zapłacił mu za!
12-ej; 3) wieczorem o godz. 6.30 przejechany kurs kilka złotych. S. Gurjan

° bož - pociągnięty zostanie do  odpowiedzial-wieczorne nabożeństwo z błogosła
: Pp ności. (e)wieństwem Najśw. Sakramentu. — аоаааао аана alkanas No AL

Gwiazdka
zMIASTA. 3-go Maja zatrzymana została śledzona od'

e w księgarniach. dłuższego czasu Janina Grudzińska, zam.'
Miejscowe księgarnie otwarie są przy ui. Kalwaryjskiej 137, przy której
dziś, w niedzielę, od śodz. 1 do 6 ujawniono 14 К& sacharyny, pochodzącej z,
popoł.; jutro, w poniedz, do godz. 8 Przemytu. Sacharynę skonfiskowano. Spra-|

 
brego wychowania, głęboko  poru-|
szyły opinję społeczną, a w rodzi-!
cach i szkołach przykrem odbiły się|
echem. ‘

Do walki rodziców o chleb co- ców zwracamy się, wiedząc, że na|
dzienny i zapewnienie swym dzie-'
ciom lepszej przyszłości przybywa |
troska i lęk: „Jak zachowuje się
córka, czy syn, gdy oko matki lub,
ojca nie patrzy? Czy w tych kary-
godnych wybrykach nie brało udzia-|
łu masze dziecko?* oto pytania, |

skie.
A i Szkołę niezasłużenie spotyka

wielka przykrość, gdy się dowiadu-
je, że młodzież nie potrafi strzec
godności uczniowskiego imienia i
munduru.

Jak oszust-„jasno

szłych obywateli kulturalnego kra-
ju przystało.

Do tej właśnie zdrowej większo-
ści młodzieży w imieniu ogółu rodzi-

nią liczyć można niezawodnie:
Wpłyńcie skutecznie ną niesfor-

nych kolegów w ikierunku zmiany
ich postępowania!

tańcie na straż inji i god-
ności uczniowskiej. maa dia

Brońcie honoru i dobrego imie-
— Skarga szofera. Szofer Stanisław które boleśnie ranią serca rodziciel- nia szkoły,

Dajcie dowody swej miłości ku
rodzicom.
Centrala Opiek Rodzicielskich śrdn.
zakł naukow, w Województwie Wil.

Wilno, w grudniu 1935 r.

widz” odgadywał.
nazwiska

ności gościa, szybko wyciągał z pod

wiecz. zać w dzieńwigilijny do g. 4 wę skierowano do sądów karno-skarbo-

popoł. Książki na upominki znów
potaniały, korzystajcie więc z

ji i zwiedzajcie księgarnie.
— P.K.O. w Święta. W związku

ze świętami Bożego Narodzenia kasy
P.KLO. czynne będą dla publiczności
*w dniu 25 bm. do godz.-1l-ej. W.
dniu 25 i 26 b.m. kasy i biura P.K.O.
będą nieczynne. ; !

Kary na dozorców za niepo-
sypywanie chodników. Mimo zarzą-

wych. (e)
— Koniiskata mięsa, U przybyłego do

Wilna Jana Grabowskiego, zam. we wsi
Miedziuny, gm. niemenczyńskiej, skonfisko-
wano kilkadziesiąt kilogramów mięsa, po-
chodzącego z tajnego uboju. Za nielegalny
handel mięsem z tajnego uboju Jan Gra-
bowski odpowie przed Sądem  Grodz-
kim. (e)

— Ujęcie nieletnich złodziejów, Pod-
czas usiłowania kradzieży chałwy wartości
20 zł. ze sklepu owocowego przy ul. Go-
ścinnej 1, zatrzymani zostali i odprowadze-
ni do publiskiego komisarjatu nieletni zło-

dzęnia, nie wszyscy dozorcy domowi dzieje: Dymitr Zołnierko (ul. Cmentarna 20),
dostosowali się do rozporządzeń wy- oraz Włodzimierz Wiszniewski (ul. Słowiań-
sypywania chodników piaskiem, ska 4 osa zwrócono właścicielow

i czeg i sklepu. (e
=ikLsiem RT AGI Sa Kradzież z kieszeni. Na ul. Rudnic-

żę ® nóg 1 TĄK kiej nieznany złodziej wyciągnął z kieszeni
przez przechodniów. Ww związku z Zotji Malewskiej kilka złotych, poczem
tem organa administracyjne przystą- zpowodu alarmu, wszczętego przez poszko-

piły do spisywania protokułów kar- ' dowaną, ratował się szybką ucieczką. Po-
nych na opieszałych dozorców (h) | mimo pościgu, złodziej zdołał ukryć się. (e)

IA i ii ii ьь — Udaremniona kradziež. Na gorącym

BEZSENNOSC
„uczynku kradzieży ujęty został i oddany do

'Owsiejczyk, zam. przy ul. Konduktorskiej 15,

WYNISZCZA ORGANIZM, który na szkodę Zenona Gajdisa (ul. Po-
ileska 4) usiłował ukraść maszynkę do kra-

W toku prowadzonego obecnie
śledztwa w sprawie aresztowanego i
osadzonego w więzieniu na Łukisz-
kach Władysława Michalczuka, któ-
ry podawał się za przybyłego z ln-
dyj Wschodnich znakomitego jasno-

papieru, którym nakryty był stół,
kalkę, oraz odbitkę napisanej przez
klijenta treści. Następnie, po odczy-
,taniu kartki znów przyjmował go-
„Ścia, który, podziwiając „wiedzę ta-

!

| 52 ip“
|

 

nie wiedział, że

FHILIAS
iako największy w świecie wytwórca

cadjoaparatów. dostarcza na tak nie-
bywale dogodnych warunkach spłas
najdoskonalsze technicznie i akustye
cznie odbiorniki

ij
I RYBAJ

Do nabycia według systemu ratalnego
| Philipsa wfirmach:

| „OGNiw06"
WILNU, $-ТО JAŃSKA 9, TEL. 16-06;

М. ŽEJMO,
WILNO, MICKIEWICZA 24 TEL. 1-61.
KaoA k ii ii a
ZEBRANIE ZAKZŽĄDU KATOLIC-

KIEGO STOW. MĘŻOW.
Frzed paru dniami odbyło się w

zaliczka zł. 17.—

taty mies. po zł.17.50

 
widza „Karakuma”, wyjaśniono ma- jemną jasnowidza”, chętnie płacił za lokalu przy ul. Metropolitalnej 1
reszcie, w jaki sposób przebiegływizytę. W. kilku wypadkachoszust |zebranie Zarządu Katolickiego Stow.
oszust, mający za sobą kilka spraw
karnych, odgadywał imiona i na-
zwiska klijenteli, wprowadzając ją w
zdumienie, a przez to samo zyskując
zaufanie i sowite wynagrodzenia.

Ubrany we wschodnie szaty, afe-
rzysta zwracał się do klijenta, by
usiadłszy przy stoliku, napisał swoje
imię, nazwisko, wiek, adres oraz w
jakiej sprawie przychodzi. Kartkę z
wypisaną treścią prosił, nie pokazu-
jąc mu, schować do kieszeni, po-
czem lijent na chwilę opuszczał
pokój. :

„Mag indyjski“, podczas nieobec-

|otrzymał za wizytę po 50 i 100 zł.
Poszkodowani, którzy padli ofia-

rą sprytnego oszusta i własnej
naiwności, składać mogą w toku
śledztwa swoje pretensje, które
uwzględniane będą przez Sąd. Jak
wiadomo, WłŁ Michalczuk pochodzi
z Grodna, ostatnio zaś przyjechał z
Baranowicz, gdzie w ten sposób
również oszukał kilkaset osób. (e)

Oiiary na Herbaciarnię dla bezrobotnej

inteligencji są przyjmowane w lokalu Her-

baciarni, z-k Dobroczynny 2-a.
SLLNL OKO EAi

Mężów Archidiecezji | Waileūskiej
Przewodniczył na zebraniu ks, ka-
nonik A. Cichoūski.

Odczytano protokuł z zebrania
poprzedniego, poczem ks. mgr. AL
Mościcki zrelerował obszerne spra-
wozdanie z posiedzenia Zarządu Źw.
К. 5. М. м Warszawie, Następnie
omówiona została sprawa wydania
jgomunikatu do oddziałów przy K.
5. M., oraz program pracy na rok
,przyszły.

Żarząd uchwalił rozesłać do od-
dziaiow K. S. M. kwestjonarjusz
sprawozdawczy z działalności od-

2 i i ii iiiii idi ROWkaLLU Ła TOK uDiegiy,

Teatr i muzyka.
mirska i Kazimierz Wiłkomirski.

Radjowy koncert symioniczny muzyki

|dyspozycji władz policyjnych niejaki Aleksy

a powstaje często wskutek zaburzeń ukła-
du nerwowego. :

Zioła Magistra Wolskiego „Pasiverosa”
zawierają roślinę o wiasnościach uspakaja-|
jących Passitlorę (Kwiat Męki Pańskiej),
Łagodzą one zaburzenia systemu nerwo-
wego (nerwicę serca, bóle i zawroty głowy,
uczucie miepokojuj, sprowadzając krzepiący,
naturalny sen i stosują się w cierpieniach
czynnościowych układu nerwowego. Że
względu na swe łagodne działanie (pozba-
wione szkodliwych wpływów ubocznych),
mogą być stosowane, bez obawy przyzwy-
czajenią, przez wszystkich bez różnicy
wieku.

Zioła ze znak. ochr. „Pasiverosa” do
nabycia w aptekach i drogerjach (składach
aptecznych).

jania mięsa. (e)

) WYPADKI.
— Nagły atak apopleksji. Podczas na-

bożeństwa w kościele św. Mikołaja nagle
uległa apopleksji 70-letnia Urszula Sawic-
ka, zam. przy ul. św. Mikołaja 9. Przybyłe
na miejsce wypadku pogotowie ratunkowe
odwiozio nieszczęśliwą do szpitala św. Ja-
„koba. (e)

— Podczas bójki złamał nogę. Aleksan-
der Żełanis, zam, przy ul. Werkowskiej 23,
podczas bójki z nieznanym osobnikiem na
rynku Kalwaryjskim, potrącony przez ostat-
niego, upadł na bruk, doznając złamania
nogi, Odwieziono go do szpitala żydow-
skiego. (e)
— Zamach samobójczy, W mieszkanuį

Wytwórnia Magister E. Wolski, War- swojem przy ul. Stefańskiej 12, w celach
szawa, Złota 14, m. 1.

Z.F.O. 297/35. 29.X.35 r.
UEN EISST ьое оа

į POCZTA I TELEGRAF.
— Poczta w Święta. Wi okresie*

świąt Bożego Narodzenia urzędy i
agencje pocztowe będą czynne:
W dniu 24 grudnia br. służbę ze-

wnętrzną ogranicza się do godz, 17.

samobójczych zażyła większą ilość esencji
octowej niejaka Janina Sawicka, l. 22, któ-
rą karetką pomocy ratunkowej odwieziono
do szpitala św. Jakóba. Przyczyny samo-
bójstwa nie ustalono. (e) ^

— 3 podrzutków w trzech punktach
miasta. W dniu wczorajszym w trzech
punktach miasta znaleziono 3 podrzutków:
'аа Antokolu, koło Hali Miejskiej i na ul.

W dniu 25 b. m. okienkowa służ. | S
ba pocztowa ustaje w zupełności.
Doręczane będą tylko paczki żyw-
nościowe i przesyłki pośpieszne.
W dniu 26 b. m urzędy i agencje

poczt.-telegr. będą pełnić służbę ze-
wnętrzną od godz. 9 do 11; w tymże
dniu będą doręczone jednorazowo
wszystkie przesyłki pocztowe.

odziny urzędowe w telegrafie ii

Sierockiej. Podrzutków skierowano do
| przytułku. (h)

iIRSN AS IISJB

Dobry Karp
Tynfa wart.

Ofiary
złożone w Administracji „Dzien WiL*

telefonie w okresie świąt pozostają | zamiastwizyt Świątecznych i Noworocznych
+

!bez zmian. ' Romuald Jałbrzykowski złożył
WileńskiJE. ks. Arcyb.
w naszej

Metropolita

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. | Redakcji zł. 350. na następujące cele:
— Izba Rzemieślnicza w Wilnie

podaje do wiadomości, że egzaminy|16) zł. 100—.
czeladnicze dla wszystkich zawo-|

w.walki z żebractwem zł. 100—.dów rzemieślniczych odbędą się
mieście Wilnie w dniach 27, 28, 30

towych województwa wileńskiego
egzaminy czeladnicze odbędą się w) 5)
dniach
+

30 i 31 grudnia 1935 r. |

— Ostatni dzień wystawy obra-
zów śp. Zastrowa. Dziś nastąpi zam-
knięcie wystawy pośmiertnej dzieł
śp. A. Zastrowa. tawą mieści
się w lokalu Kasyna Garnizonowego
przy ul. Mickiewicza i otwarta jest
od godz. 10-ej rano do zmierzchu.

ui
ŽNie daj się zasugestjonować niską ceną lub przesadną rekla

= mąl Piękny I czysty odbiór, daleki zasięg dają 3 zakresowe

aparaty „ELEKTRIT"

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

Si LU

* 3 2 rą Wa ii31 grudnia r. b. W miastach powia-| ei ВаНО Я,

RÓŻNE. i

1) Na Dom Dzieciątka Jezus (Subocz

2) Na T-wo opieki mad biednymi i

3) Na biednych pod opieką Centrali Św.

4) Na biednych pod Górka
zł. 50.—,

„Caritas“

Na herbaciarnię dla niezamożnej
inteligencji N. O. K. zł. 50.

Bezimiennie dla chorej dziewczynki O.
zł. 5—, A. Ł. dla bezrobotnych narodow-
ców zł. 2—, A. Ł. dla najbiedniejszych zł.
1—, В. 0. &а najbiedniejszych zł, 1.50,
Anna Bielska na choinkę dla dzieci 50 gr.
i na herbaciarnię 50 gr. Bezimiennie zł,
dla najbiedniejszych ogłoszonych w „Dzien-
niku Wileńskim”, J. B. zł. 1,50 dla naj-
biedniejszych.

OOMEADS

8
U
L
O

— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś o
godz. 4-ej sztuka w 3-ch aktach (6-ciu obr.)
Scheriffa pt. „Kres wędrówki”. Ceny pro-
pagandowe. dą —
— Wieczorem o godz. 8-ej. Premjera

wielce interesującej sztuki psychologicznej
M. Trigera (przekład H, Pilichowskiej) pt.
„Szczęśliwe małżeństwo* w następującej
obsadzie: I. Polakėwna, H. Dunin-Rychiow- 60 spotykają się coraz częściej radjosłucha-|

dawniejsze” jska, E. Wieczorkowska, M. Szpakiewicz, A.
Szymański. Reżyser — Wł, Czengery. De-
koracje — W. Makojnika. Jest to współ- tY Z „Serenady Smyczkowej” = Karłowi-|
czesna sztuka rosyjska, która w oryginalny CZ & utworów obcych figuruje w ргофга-,
sposób porusza wciąż aktualny problem mie jedynie bohaterska uwertura Beetho-
równouprawnienia płci

! — Koncert Józeia Schmidta. Jutro w
poniedziałek dn. 23.XIL. o godz. 9-ej wiecz.
wystąpi tylko raz jeden  wszechświatowej
sławy tenor Józef Schmidt w Teatrze Miej-
skim na Pohulance, Bilety wcześniej do
nabycia w kasie Teatru „Lutnia”, w ponie-
„działek od godz. 5-ej popoł., pozostałe bi-
lety w kasie Teatru ma Pohulance. Józef
Schmidt przyjeżdża dziś o godz. 5-ej popoł.

! — Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dzisiej-
sze dwa widowiska „Rose-Marie'. „Rose-
Marie“, grana będzie dwukrotnie:o godz. 4
pp. i o 8.15 wieczorem.

| — Widowisko świąteczne dla dzieci w
„Lutni*. Dzieci wileńskie w najbliższy
czwariek tj. w drugie Święto w południe,
|czeka wielka radość, za którą niewątpliwie
uważać będą spedzenie czasu na widowi-
sku šwiątecznem w „Lutni“, pt. „Maty ga-
zeciarz“ pióra W. Stanisławskiej. Sztuka
posiada zdorwą tendencję, wiele humoru,
urozmaicona jest śpiewami i tańcami szko-
ły baletowej N. Muraszkowej. Ostatni
obraz pt. „Gwiazdka świeci”, jest niezmier-
nie nastrojowym zgodnym z tradycją pol-
ską. Zainteresowanie wielkie.  Admini-
stracja teatru prosi o wcześniejsze naby-
wanie biletów, bowiem przedstawienie,
mimo ruchu przy kasie, zacznie się punktu-
a z powodu dłuższego trwania widowi-
ska.
— Teatr „Rewja”*. Dziś o godz. 4.15,

645 i 9.15 ostatnie trzy przedstawien'a
rewji p. t. „Płomienny ptak”, ,

' Z za kotar studjo.
Trio iortepianowe — Ravela przez radjo.
W Trio Fortepianowem zwraca się Ra-

„vel nieco do staro-klasycznej formy, za-
sadniczo jednak zachowuje swój styl, tak
charakterystyczny @а  impresjonistycznej
muzyki francuskiej. Przykuwa tu przede”
wszystkiem słuchacza barwa dźwięku, bo-
gata paleta kolorów. Trio fortepianowe
wykonają w Polskiem Radjo dnia 22.XII o
godz. 18.00 Irena Dubiska, Marja Wiłko-

| Pea SWK

|ГОЕ
ZASTOSOWANIE

|GRYPA,PRZEZIĘBIENIEu.
| ОЕ EE TIT

i   
 

PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM D
' GDTYZ SĄ JUŻ NASLADOWNICTWA

ОН

M 3A.TYCKO JEONE,
LDU ECYNUT

polskiej,
Polskim kompozytorom i to kompozy-

torom ostatniej doby poświęcony jest kon-
cert symfoniczny dnia 22,XIl o godz. 20.00
w wykonaniu orkiestry Polskiego Radja
pod dyrekcją Józefa Ozimińskiego. W pro-

„śramie widnieje „Uwertura Podhalańska”,
Michała Świeżyńskiego, z utworami które-

 
cze w programach: „Melodje
—suita, Emila Młynarskiego, oraz fragmen-

|vena — „Coriolan”,
\ Gospodarz i parobek — Tołstoja
| W Polskiem Radjo.
' 25 rocznicę śmierci Lwa Tołstoja przy*
pomni Polskie Radjo nadaniem słuchowiska
pt. „Gospodarz i parobek* (dnia 22.XII
godz. 13.00). Słuchowisko to oparte jest na
słynnej noweli wielkiego . twórcy, która w
sposób doskonały syntetyzuje jego ducha,
jak i wysoki kunszt pisarski, Autor „Woj-
my i pokoju”, jak wiadomo, napisał kilka
dramatów. Nic łatwiejszego, jak odegrać
fragment któregokolwiek z nich przed mi-
krofonem. Mając jednak do wyboru między
radjofonizacją jednego z arcydzieł noweli-
styki, nietylko rosyjskiej, ale i światowej. a
fragmentem sztuki teatralnej, ustępującej
znacznie pod względem walorów artystycz-
nych noweli — Polskie Radjo wybrało bez
wahania pierwszą z tych możliwości W
słuchowisku tem opracowanem przez Jana
Emila Skiwskiego w rolach głównych wy-
stąpią Jaracz i Franciszek Dominiak.

Omówiona została również spra-
wa utworzenia sekcji porad lekar-
'skich oraz porad prawnych. (e)

| Znana Sól MORSZYNSKA
jest także w sprzedaży w paczkach na
jednorazowe  przeczyszczenie, Cena 20
śroszy. Żądajcie w aptekach i składach

aptecznych. 7867
SOPWITHOOOCDAM

Polskie Raujo Wilno
Niedziela, dnia 22 grudnia 1935 r.

9,00: Czas i pieśń. 9.05: Gazetka rol-
nicza. Muzyka poranna. i poranny.
10.05; Transm. nab. 11.30: Muzyka z płyt.
11,57; Czas i hejnał. 12,03: Życie kulturalne

miasta i prowincji. 12.15: Muzyczny pora-
nek. W przerwie Słuch. z noweli Lwa Toł-
stoja pt. „Gospodarz i parobek“. 14.10:
Fragm. z powieści Romana  Tuszowskiego
pt. „Upały”. 14,30: Koncert życzeń. 15.00:
„Jak ieczyła się pani Szulgiewiczowa?”.
15.45: Nasze zioła lecznicze, 16.00: Opo-
wiadanie dla dzieci. 16.15: Koncert. 16,45:
Cała Polska śpiewa. 17.00: Muzyka tanecz-

17.40: M. Ravel: Trio fort. 18,30: Słu-na.

chowisko „Ksiądz Piotr”, 19.10: Koncert
reklamowy. 19.20: Wileńskie wiadomości
sportowe. 19,25: Utwory Żeleńskiego w
wyk, Żofji Wyleżyńskiej. 19,45: Co czytać?
20.00: Koncert symfoniczny, 20.45: Wyjątki
z pism Józefa Piłsudskiego. 20.50: Dziennik

| wieczorny. 21.00: Na wesołej lwowskiej fali.
21,30: Podróżujemy. 21,45: Wiadomości
sportowe. 22.00: Koncert pianistów  pol-

„skich. 23,00: Kom. met, 23,05: Muzyka ta-
| neczna.

pacz ч —

Książki ikwitarjusze
dla wiascicieil nieruchomości opracowane

 

wane przez lzbę Skarbową w Wilnie,
do nabycia w firmie;

Władysław;Borkowski
MICKIEWICZA 5, tel. 3-72.
 

 

SŁUCHACZKA WYŻSZEGO KURSU
Ы. fortepianu

Konserwatorjum Muzycznego im.Karłowicza,
posiadająca własne pianino, poszukuje po-
koju za lekcje muzyki. Wiadomość w se-
kretarjacie Konserwatorjum, ul. Wielka 8,

godz. 17—19.
 

 

ZE GCACRZV
P. BURE, H-ry Moser, Mowado, Omega,
Longines, Zenit, starożytne antyki, oraz
zeg SAMOCHODOWE i SZYBKO-
ŚCIO. naprawia dokładnie i tanio
i posiada zapasowe części na składzie
MICHAŁ WYSZOMIRSKA

Wilno, Wileńska 22. 

) przez Stow. Właśc. Nieruch. i aprobo- |

Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi
na zimę dostać można w wyborowym ga*

tunku w składzie farb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.

Powołującym się ma ogłoszenie rabat,

 

 

chcesz kupić
lub sprzedać

NIERUCHOMOŚĆ
miejską, podmiejską

эппс:‘ъ:&е „P R A t U M

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

WAB IIA TAKO RAA E IKI

WILNO, UL. A. MICKIEWICZA 9

poleca stare, wytrzymane WINAkrajo-

we i zagraniczne, znane staropolskie
MIODY od 2.50 za but, KONIAKI, 

jest nieubłagana i co-
A В rocznie, nie robiąc róż-

NZ WPW ( nicy dla płci, wieku i
4 mnacizeem-„) Błanu pociąga bardzo

wiele onar. Przy zwalczaniu chorób płuc-
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę-
czącego kaszlu i t. p. stosują pp. Lekarze

|| „Balsam Thiocolan-Age", który ułatwia-
| jąc wydzielanie się plwociny, usuwa
I kaszel.

       GRUŹLICA PŁUC LIKIERY, nalewki po bardzo niskich

cenach.

 

i Rymkiewicz

 

Tapczany automatycznie podnoszone oraz
śe meble wyściełane poleca

waciaw Mołodecki
WILNO, Ul. JAGIELLOŃSKA 8.

Ceny konkurencyjne.  
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WSPÓLNE ZAKUPY
dokonane przez kupców polskich w Skierniewicach
Na zebraniu Stow. Kupców Polskich

w Skierniewicach, w dniu 1 b. m, za-
rząd Stowarzyszenia przedstawił ze-
branym projekt zorganizowania
wspólnemi siłami „wspólnych: zaku-
pów” dla sklepów chrześcijańskich,
któreby narazie zajęły się hurtowym
zakupem cukru. W ten sposób uminie
się żydowską hurtownię, w której do
tej pory wszystkie sklepy polskie mu-
siały zaopatrywać się w cukier

Projekt ten przyjęto, a na zetraniu
następnem w dniu 15 b. m. przystą-
piono do organizacji i realizacji pro-
jektu. Zorganizowano sekcję spożyw-
czo-kolonjalną p. n. „Wspólne zakupy”
a następnie omówiono stronę finanso-
»wą 1 ostatecznie pomyślnie ją zała-
twiono. Zarząd nowopowstałej sekcji
spożywczo - kolonjalnej, sfinansowaw-
szy pierwszy transport cukru, zrobił
zamówienie w cukrowni w. Łyżkowi-
cachi w dniu 17 bm. sprowadził cu-
Kier i dostawił go już do sklepów.

I oto zaraz na wstępie pożyteczność
dstnienia danej placówki można oce-
nić i zdemaskować zyski hurtowni ży”

dowskiej, jakie ciąśnęła z polskich

kupców, którzy się w cukier w niej

zaopatrywali.

Żydowska hurtownia za worek cu-

kru 100 kg pobierała 98 zł., podczas,
gdy „Wspólne zakupy” dostawiły go
po 96 zł. 90 gr. za 100., przyczem do-
dać należy, że w hurtowni żydowskiej
kupiec, Fiorący cukier, musiał go na
własny Loszt sprowadzić do sklepu,
natomiast „Wspólne zakupy”  dosta-

wiają kupcowi towar wprost do sk!2-

pu. Narazie wspomniana placówka do-

stawia tylko cukier, lecz w krótkim

czasie zajmie się dostawą naftv. my-

dła, gilz i t d, gdyż .po pierwszych
krokach tej placówki kupiectwo. pol-

skie. zobaczyło, komu napychało kie-
szenie. :

Piękna inicjatywa kupców polskich

w Skierniewicach nie pozostanie na-

pewno bez echa i pobudzi w dalszym

ciągu kupców polskich innych miast

do organizowania podobnych placó-

wek, co niewąpliwie przyczyni się do

Ur:TP EITI TAADATA

Taryfy kolejowe
Z dniem 15 b. m. ministerstwo komunika-

efi rozpoczęło realizować obniżkę kolejowej

taryfy na przewóz towarów w komunikacji

wewnętrznej w myśl zasad, uchwalonych

przez komitet ekonomiczny ministrów.

Dotychczas obniżono taryfy na szereg to-

«arów. Inne zniżki mają być dziełem najbliż-
szych dni i tygodni.

O zniżkach ceny biletów pasażerskich na-
cazie nie mówi się.

Nowa placówka ©
chrześcijańska w Tykocinie

W dn. 16 b. m. została otwarta w Tykoci-

mie. spółdzielnia rolniczo-handlowa p. m.

„Rolnik* głównie staraniem ks. St, Chmie-
lewskiego. Podejmie ona walkę z handlem
żydowskim w tej dziedzinie.

Nowej placówce życzymy pomyślnego
rozwojm.

punktów. -

 

: FABR
wzmocnienia. handlu polskiego i do
skutecznej walki z nieuczciwą .kunku- SUCHOWOLA Ё

rencją žydowską. :
Wspólne zakupy będą z pewnością

krokiem naprzód na drodze do zorga-
nizowania hurtowni. chrześcijańskiej. |
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Zajścia antyżydowskie
Żydowski „Naśż Przegląd" x dn. 20

grudnia donosi:
„Do Łodzi nadeszły wiadomości, iż w m.

Bolesławiec pow. wieluńskiego miały one-
gdaj miejsce ekscesy antyżydowskie.

Chuligani napadli na handlarzy żydow-

skich.
Część towarów zniszczono, część zrabowa-

mo. Wiele osób zostało ciężko rannych.

Policja zatrzymała kilku osobników, któ-

tzy brali udział w zajściach antyżydow-

skich.” ;

Ile prawdy w tej żydowskiej infor"
macji — niewiadomo.

Jad donosi „Orędownik” — w o*
statnich dniach.w Bodzentynie (pow.

kielecki)i okolicy zauważyć się da-
je wśród ludności silny nastrój prze-
ciwżydowski. Onegdaj w kilku skle-
pach. żydowskich wybito-szyby. Na
poniedziałkowy jarmark, na skutek
alarmów żydowskich, ściągnięto po”
sterunki policjiz okolicznych gmin.

Znów nerwowość na gieldzie paryskiej
Z Paryża donoszą, iż giełda paryska, któ-

ra w dniu 18 b. m. wykazywała jaknajlepszy

nastrój dała w dniu 19 b. m. wyraz poważ-

nego niepokoju. Renty oraz inne papiery

państwowe poważnie spadły, Spadek rent

wahał się w granicach 1,20 — 1,85 tr. Akcje

Banku Francji spadły o 345 franków. Akcje

towarzystw przemysłowych potraciły po 70  
Sprawozdawca finansowy „Le Temps" in-

formuje, że w dniu 18 b. m. spodziewano się,

iż z dniem 19 b. m. Bank Francji obniży sto-

pę dyskontową. Ze względu jednak na naprę-
żenie sytuacji politycznej zarówno zagranicz-

nej, jak i wewnętrznej, które to naprężenie

wywołało również osłabienie tendencji gieł-

dowej — przypuszczenia te nie sprawdziły

się.

Uproszczone księgi handlowe
Stosownie do zarządzenia Min. Skarbu —

uproszczone księgi handlowe podlegają

przed rozpoczęciem ich prowadzenia za- |

świadczeniu (opłata wynosi 5 zł.) przez wła-

dże. skarbowe (izby skarbowe, lub urzędy

skarbowe), albo przez instytucjesamorządu

gospodarczego [izby przemysłowo-handlo-

we, izby rzemieślnicze). A

Przedsiębiorstwa oraz właściciele. nieru-

chomości budynkowych, prowadzący księgi

uproszczone już w roku bież. i pragnący

prowadzić je nadal w. roku przyszłym, po-

winni przedstawić te księgi do zaświadcze-

nia do dn. 31 grudnia b. r. Natomiast przy |

pierwszem założeniu ksiąć uproszczonych |

_ Z Wiednia donoszą: ы aż ;

W/ dniu 19 b. m. zostały zakończone obra-

dy komisji budżetowej  austrjackiej Rady

Narodowej nad budżetem państwowym na

rok 1936. )

„ Na podstawie przemėwiet ministra Skar-

bu dr. Drakslera, ministra Handlu Stockinge-

ra, ministra Spraw Wewnętrznych oraz mi-

nistra Opieki Społecznej można ustalić na-

stępujące główne wytyczne polityki gospo-

darczej rządu: 1) skuteczną obrona konsu-

menta; 2) skasowanie wszelkich zarządzeń

ograniczających produkcję; 3) uregulowanie

spraw karteli oraz cenników kartelowych;

4) odsunięcie przedsiębiorstw państwowych

lub subwencjonowanych od konkurencji z

produkcją prywatną.

Na specjalną uwagę zasługuje przemówie-

nie ministra Skarbu, który wystąpił prze-

ciw polityce subwencyjnej rządu, zapowia-

dając jednocześnie opracowanie nowej usta-  

przez przedsiębiorstwa oraz właścicieli nie-

ruchomości budynkowych, zaświadczenie

ksiąś może się odbywać w każdym czasie,

nawet w środku miesiąca, z tem zastrzeże-

niem, iż zapisy w księgach służyć będą za
podstawę dla wymiaru podatku jedynie od
-daty zaświadczenia tych ksiąg.

- Nadmienić należy, że płatnicy, prowadzą-

cy uproszczoną księgowość handlową, ko-

rzystają z wszelkich podatkowych przywi-

lejów ustawowych narówni z płatnikami,

prowadzącymi księgi handlowe według prze-
pisów kodeksu handlowego, Jednym z tych
przywilejów jest zniżona stawka podatku
obrotowego od osiągniętych obrotów.

i budżetowa Austrji
wy kartelowej oraz popieranie eksportu.
"Wysiłek rządu skierowany jest ku potanie-
niu środków žywnošciowych pierwszej po-

trzeby oraz ochronie interesów robotniczych
i pracowniczych wogóle.

 

 
„nomiczną działalność Gminy,

zabiegi żydowskie
Żydzi nietylko dążą wszelkiemi spo- |

sobami do utrzymania barbarzyńskie-
go uboju rytualnego, lecz ponadto usi-
łują — wbrew ogólnej tendencji — -

utrzymać wysokie opłaty za ubój.Po-
nadto zaś nie- chcą płacić. podatków

od przedsiębiorstw, «prowadzenych
przez gminy «żydowskie. ‚

Żydowski „Nasz Przegląd" podaje:

„W środę wieczorem, pod przednic-
twem posła Mincberga Bone się w lo-
kalu Gminy Żydowskiej w Łodzi wielka
narąda w sprawie okólnika Starostwa
grodzkiego co do wprowadzenia z uniem
1 stycznia 1936r. taniej opłaty za ubój.
"Prezes Mincberg oświadczył, iż zarz.
Gminy Żyd, zgodzi się na zniżenie opia-
ty za ubó do i0-ciu proc., a nie do.40-tu
proc., jak żąda Starostwo. Jeżeli przy-
tem ai miarodajne nie zgodzą się
ua propozycę Gminy, wówczas. Gmina
będzie zmuszona zrzec się prowadzenia
uboju i przekarze tę funkcję rzezakom.

Niewykluczone jest, że Zarząd Gminy
wówczas poda się do dymisji.-
Cały szereś mówców wskazywał, że

władza nadzorcza ignorue zbytnio auto-
pomniej-

sza'ąc-tem samem jej autorytet.
W końcu powzięto rezoluc'ę, zmniej-

szaącą opłaty zaubój w granicach prze-
widzianych w budżecie Gminy t. j. w
stosunku 10 proc.”.

Jak widać, Żydzi łódzcy są wcale zu-
chwali: „Godzą się'* na 10 proc. ob-
niżkę, a nie godzą — na 40 proc. Mu-
szą się mocno czuć, kiedy tak per-
traktują i okoniem stają wobec sta-
rostwa. :

Znają drogę i do centralnych czyn-
ników w Warszawie. .
Ten sam. „„Nasz Przegląd“. infor-

muje: i i 3

„W wykonaniu uchwał wspólnego po-
siedzenia komitetu wykonawczego związ- |
ku rabinów Rzeczypospolitej wraz z
wszystkiemi parlamentarzystami ž;dow-
skiemi, wspėlna delėgac'a związku rabi-
mów oraz przedstawiciela rabinów Ma- |
topolski zglosila się do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa
Wyznań. Delegację przyjmowali w ubie- '

н

Praca dla Polaków
1) W Kobryniu potrzebny jest lekarz-den-

tysta, któryby otworzył własny gabinet den-
tystyczny.

2) W Kobryniu mógłby znaleźć dobre wa-
runki utrzymaniai dużą praktykę młody le--

karz, któryby zechciał tam osiąść,

3)W Żabince, pow. kobryńskiego, daje się
„dotkliwie we znaki brak lekarza wetery- *|-

"nacji, ‚
Bliższe.wiadomości otrzymać można w.

biurze Zarz. Głównego Str, Nar. (Jerozo”

limska 17 m.5) od godz, 12 —.13. i

 

Koncesia dla Żydów w Gdyni
Polacyubiegali się o nią bezskutecznie

Z Gdyni donoszą do „Kurj. Pozn.':
mW Gdyni istnieje firma shiphandlerska

(dla zaopatrywania okrętów) np. „Bership”.

Właścicielami formy są Żydzi łotewscy. „Ber-
ship” nie maprawsprowadzać bez cła towa-
rów zagranicznych, aby je następnie sprze-
dawać statkom. Ten przywilej posiada w
Gdyni co już podkreślaliśmy — tylko jed-
na f'rma żydowska.

Obecnie dowiadujemy się, že „Bership“ ma

| otrzymać prawo posładania magazynu tran-
zytowego i sprowadzania towarów zagranicz-
nych bez cła. Starania o tę koncesję są po-

dobno na dobrej drodze. A więc Żydzi, oby-
watele łotewscy, znowu mają uzyskać kon-

cesję, o którą bezskutecznie zabiegają Po-

lacy. й
Tak się dba o polski charakter handlu w

Gdyni“ A

15)
rę śmierci,

Wyrok miał być spełniony, W ostatniej chwi-

wieźli do San Triste I oczywiście zasądziłi na ka- , ki łotrl — powiedział bardzo poważnie, „Za dużo

| rzeczy masz na sumieniu & między innemi i życie

mieszkańców San Triste. Nie odpowiadaj mi. Nie
G. O. BAXTER,

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Niech więc doniosą Grenachowi, że ów obywa*
tel'to mój przyjaciel i że syn jego jest mi tak drogi

jak moje własne dziecko”. To powiedziawszy usiadł-

i zamilkł, Musi-pan zrozumieć, że ten Grenacho to

był straszny człowiek. Lew. I lwem pozostał do”
tychczas. Przelewał krew ludzką tak jak się wyle-

wa starą i zepsutą „pulguę“. Mordowai dla marne“

go zysku, dla kilku groszy. Mordowa! tych, ktėrzy

swojem gadaniem przeszkodzili mu spać. Mordował
dla rozrywki, kiedy go handra nanadła. Takim czło-
wiekiem był Grenacho, Otaczała go banda oprysz*
ków, którzy na jego rozkaz byliby się bili aż do
śmierci ostatniego z nich. Jakiż wpływ — spyta się

pan — mógł wywierać Vereal na takiego człowie-
ka? Tylko ten: Grenacho urodził się w San Triste
iwobec tego uważał się za własność Verealów.

(W tydzień później odesłano chłopca do San Triste.

Chłopiec nazywał się Franciszek Cebrero. Dobrze
pamiętam dzień, w którym zjawił się w mieście,

blady i wychudzony. Poszedł do pałacu Verealów.
padł na kolana i starał się ucałować ręce starego

Don Diega. „Uspokój się dziecko powiedział wów-

czas starzec, „Dziękuj mi tak, jakbyś podziękował
własnemu ojcu, nie więcej”.

A jednak dzień w którym Grenacho odstawił

zdrowego i całeśo Franciszka okazał się szczęśli-

wym dla rozbójnika. W rok później złapali go. przy* 

li poradzono mu, żeby przypomniał Verealowi, że

kiedyś służył jego rodzinie i zastosował się do je-

$о rozkazu. Posłał mu więc swą petycję. Stary

Don Diego już nie żył, a mie'sce jego zajął młody

Pedro. Niedawno powrócił z Paryża i od niedawna

piastował godność głowy rodu; pamiętam doskona*

le jak zameldowano mu teśo posłańca, biednego

człowieka, któremu suto zapłacono za tę usługę.

Stał z kapeluszem w ręku w najdalszym kącie po”

koju i nie śmiał podnieść głowy. Mówił szeptem,

kamerdyner musiał powtarzać jego słowa. „Czy
to prawda? Czy Grenacho służył mi?" spytał Don
Pedro wysłuchawszy $o. _ -.
— „Owszem'—odparł kamerdyner—zeszłego

roku wypełnił rozkaz pańskiego ojca wpewnej dro"
bnej sprawie". © « :
— To wystarczy—powiedział Bón Pedro. Ka-.

zał zaprzęgać i pojechał tam gdzie: właśnie miano
ogłosić wyrok. Stanął w drzwiach wielkiej komna-
ty i powiedział:
— Życzę sobie, żeby Grenacho GE wol--

ny — Panu się zdaję, że to było nieco ryzykowne
posunięcie, nawet dla Vereala? Niech.mi pan wie-
rzy: w przeciącu pięciu minut Grenacho odzyskał
wolność, dano mu konia i przyzwoite ubranie. Po-
iechał do pałacu Verealów i ziawił się przed Don
Pedrem. Byłem przytem i nigdy nie zapomnę tej
chwili,. awk AO

Grenacho był to olbrzymi mężczyzna; miał
długie, cienkie wąsy. Wysladałna olbrzymiego,
groźne”o. sprężonego do skoku kota. Twarz jego
miała dziwny wyraz. Stał z rękoma skrzyżowane”
mi na piersiach i praśnął podziękować Don Pedro-
wi za uratowane życie, Ale Don Pedro nie chciał
tego słuchać, Skinieniem dłoni przerwał słowa
Grenacha.—,Mówią mi Grenacho, że ż ciebie wiel-

mów.ani słowa. Żytesz, to wystarczy, a teraz idź i

migdy, aż do godziny śmierci nie przestąp granic
San Triste, Twoje szczęście, że masz dzieci. Idź
już",

Spodziewałem się, że Grenacho wyciągnie
skądś broń i zastrzeli Don Pedra, a on zamiast te”
go skłonił się przed nim aż do ziemi i wyszedł ty-
łem z pokoiu. Do dzisiejszegodnia nie śmie przy-
bliżyć się do miasta, na odległość dwudziestu mil.

ROZDZIAŁ VI.
«. FINANSE

Simon przerwał na chwilę opowiadanie, kiwał

głową i uśmiechał: się do swoich: wspomnień

«1 wskrzeszonych wyobraźnią obrazów. :
O ile jednak spodziewał się ze strony Jana Jo”

nes'a odpowiedniego komentowania tych dzi”
wnych zdarzeń, to spotkał go zawód; młody czło-
wiek pochłonięty był całkowicie kontemplacją

sokoła krążącego nad jego głową z niezrównaną
swobodą. : ;

Wreszcie. Józef Simon zaczął snuć swoją opo”
wieść. ;

— Może pana zainteresuje kwestja w jaki
sposób mogłem być świadkiem domowećo życia
Verealów i jaką rolę odgrywałem w ich domu?
Opow'em panu, | ; : 3 są

Wspomniałem już, že rozrzutność w tej rodzi*
nie była naprawdę rozrzutnošcią królewską. nikt
nie troszczył się o to, co zostawi następcom, bvle-

' by mógł im przekazać nietkniętą dobra sławę, du-
mę rodową i poczucie władzy. Z takiemi właści-
wościami charakteru nie wystarczało posiadanie

j kopalń, trzód i ferm, Potrzebabyło przedewszyst
„ kiem dużo gotówki. ||| IC. d. ń.),

 
Pa1- 

gly czwartek i piątek oraz w dnini dzie

siejszym wice-ministrowie Kawecki prof.

Chyliństci i ksiądz Żongołowicz, ja* rów=
nież szefowie odnośnych wydziałów De-

legaca przedłożyła. obszerne. memorjały

w sprawie ubo,u rytualnego oraz o ka-

"tastrofalnej sytuacji gmin żydowskich w

Polsce. * ; : R

Powyższe sprawy zostały: -obszernie

omówione i przedstawiciele rządu przy”

rzekli wziąć pod uwagę zgłoszone po-

stulaty” 4 л

Żydom :chodzi m. in. o: wykręcenie

się: od podatków, których gminy :ży-

„dowskienie chcą płacić od prowadzo-

nych. przedsiębiorstw. :

Ciekawe, czy się wykręcą!

—кр

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 20-go grudnia

ооа ВЕ оо
Belgja 89.28 (sprzedaż -89.46, kupno

.89.10); Holand;a 359.20 (sprzedaż 359.92,
kupno 358.48); Kopenhaga 116.60 (sprze-
daż 11689, kupno 11.31); Londyn 20.13
Re 26.20, «kupno  26.06);.. Now
ork (kabel) 5.30.i trzy.ósme (sprzed

5.31 i pięć ósmych kupno 5.29i jedna ós-

maj; Oslo 131.15 (sprzedaż 131.43, kup-

no 130.82); Paryż 34.99 (sprzedaż,35.06,

kupno 34 92); Praga 21,97 (sprzedaż 21.U1

kupno 21,93); Szwa,carja 172.10 52

daż 172.44, kupno Z: Sztokho.m
134.75 'sprzedaż 135.08, kupno. 134.42);
Berlin 213.45 (sprzedaż 213.98, kupno
212.92), Madryt 72.60 (sprzedaż 02:18,

kupno 72.45). е
"Obroty dewizami średnie, tendencja

dla dewiż przeważnie słabsza, mocniej-
sza. tylko Szwa carja. @
Banknoty dolarowe w obrotach pry»

watnych 5.31 — 5,30 i pół. Rubel Z
4.75 i pół — 4.76. Dolar złoty 8.99 i pół.
Rubel: srebrny. 1.75. 100 kopieek w b'1o-
nie. ros” skim 0.78. Gram. czystego złota

5.9244. W obrotach prywatnych mkrki
niemieckie (aaknoti) 123,50. W. obro-
tach prywatnych: funty angielskie (bank-
noty) 26.13: © ;- R

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. pożyczka |budowlana/ 40:40;
7 proc. požyczka stabilizacy na 64.25 —

64.00 (w proc.); 4.proc. państwowa po+
życzka prem'owa dolarowa 53.20—53.15;

6 proc. pożyczka, dolarowa- 79.25 (w
roc.); 8 proc. L. Z. Banku gospodarstwa
Ladės -9400 (w proc.); 8 proc. obli-

gac'e Banku gospodarstwa krajowego

94.00 (w proc.); 7 proc. L. Z..Banku go-
spodarstwa kra'owego 83,25;7 proc. 0b-
ligacie BankuPNA ' krajowego
83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00;
7 proc. L. Z. Banku rolnego83,25; 8 proc.
L. Z. budowlane Banku AA
kraowego 9300; 8 proc. L. Ž. Tow. kred.
przemysłu pol. funt. 88,00 (w proc.l; 4 i
"półBrod.ł Z. ziemske45,75 — 4500 —
45,25; 5 proc. L. Z.. Warszawy (1933 r.)

52.75 (drobne odcinki) 53,50; 5 proc. L-
Ż.: Częstocnowy (1933 r.) 46,00; 5 proc.

obligacje m. Warszawy 6 em. 59,50. й

Kr dj с АКСТЕ +0

- Bank Polski — 96 50; Warsz. tow. fabr.
cukru — 33,00; Lilpóo — 7,25; Ostro-
wiec — 18,75; Starachowice — 31.06.

Dla pożyczek państwowych, listów za-

stawnych i akcyj tendencja przeważnie
Nu 4 о Šiais

ożyczki dolarowe w obrotac e

watnych: 8 proc. pożyczka z r. 1925(Di:
lonowska) 93,25 (w proc.» . . ..

Giełda zbożowa_.
| Notowania z dnia 20-fo grudnia |

Pszenica czerw. jara szk!. 775 gl. — —

—— —; Pszenica jednolita 753 gl 10,25
— 1222 Pszenica zbierana 742 gl. 18.75
— 19.25.

Żyto I standart 700 gl. 12.50 — 12.75;
Żyto II standart 687 śl. 12.25 — 12.50;
Owies I st. pesas) 497 gl. 1425—
14.75, Owies A I st, (lekko zadesz.) 516
gl. 14.75 — 15.00; Owies Il stan. 460:£-1
— 13.75 — 14,25; Jęczmień browar»
niany 16,25 — 17.00; Jęczmień 674 —
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5gl. 13 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 —. 21.00;
ubin niebieski 8.25 — 850; Lui

bin żółty 9,75 — 10,25: Rzepak: zurowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 56 —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
pa letni 41.50 — 4250; Šiėmi
niane  .baśsis 90 procentowe  ŚŻ.
-— 33.50; Koniczyna czerw -.sur. bez. gr.
kanianki 90.00 — 100,00; Koniczyną
czerw bez. kan. »czyst 97 proc 14 10—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan o Czyst.
97 proc. 80.00 — 94.00; -Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. 'ad, — — —; ka

А 0 — 20 proc 3i4
33.00; Mąka pszenna gat: |— B 6 —
45 proc. 2900 >> 31.00; I-C 0 — 55 proc.
27.00 — 29.00; 1 — В 0 — 60. proc.
25.00 — 27.00; I-E 0 — 63 proc 44 —
25.00; II-B 20 — 65 proc. 23.00 — 25.00;
It-D 45 — 65 proc. 22.00 — 23.00;  1I-E
55—65 proc 22.00 — 23.00; II G 60 —-65
proc. „21.00—22.00; Mąka żytnia wycią+
owa” 0-30 20.00—21 00; Mąka żstnia
śat. 1-45 20.00-— 21 00; Mąka żyt ' gat.

0-55 proc. 19.00 —2000; I gat 0 65:0*oc.
20.50 — 2150 :Il gat 1500 — 160U ra
zowa 1500— 16:00. oośiędnia — - —
= — —, Otrębv nszenne $ruhe orzem.
stand 1050 — 1100 otrebv 2s7eune
'średnie orzem stana 95 = -1019..0
trębv pszenne miałkie 950 — 1000. .O-
„tręby żytnie 8.25 — 875; Kuchs mia-.
‘пе 1550 — 1600; Kuchy ;
'1350 — 1400: Kuchv 'stonecžn «we

rzepasowe

Šruta sojawa- 45 proc.
„22.50 — 23.00. A :

Ogólny obrót 2708 ton, w tem żyta
ton. Usposobienie pokoje.| z



 

Dtrzeźwienie w niektórych kołach sanacyjnyc
Memorjał w sprawie samorządu

W pewnych kołach „sanacyjnych* ©-`
pracowano i wręczono kilku wybitnym
osobistościom memorjał w sprawie unor-
mowania, ewentualnie przywrócenia sa-
morządu terytorjalnego. W memoriale
znajdują się m. fnn. następujące uwagi:

„Wprowadzenie tymczasowych orża-
nów ustrojowych do samorządu na miej-
scę władz z wyboru pociąga za sobą
przejęcie przez rząd bezpośredniej za nie
odpowiedzialności za właściwy zarząd
danym terenem samorządowym”. Pod-
kreśliwszy tę zasadę, memorjał szcze-
śólną uwagę zwraca na konieczność u-
normowania stosunków w samorządzie
terytorjalnym Warszawy: '

„Z Warszawy rozchodzą się — wia-
domości, nastroje, kierunki polityczne i
dążenia społeczno-gospodarcze po ca-
łym kraju. Trzeba uznać za niezmiernie
niebezpieczne stanowisko, które zajmują
niektórzy kierownicy naszej nawy pań-
stwowej, że odcinek samorządu war-
szawskiego jest sprawą drugorzędną i że
można traktować go jako lokalne zagad-
mlandė...“,

Następnie w kilku rozdziałach na 45
stronach pisma maszynowego memorjał
omawia gospodarkę Warszawy od sierp-

nia 1934 r. W rozdziale p. t. „Budżet
na rok 1935/36 i wzrost zadłużenia'* me-
morjał stwierdza, że w chwiłi obecnej
otrłuóa długów m. Warszawy wynosi
24 milj. złotych. W rozdziale drugim za-
tytułowanym „Prace organizacyjne" о-
mówiona jest obecnie sytuacja przed-
siębiorstw miejskich oraz podane są
wyniki gospodarcze przeprowadzonych

reform i zmian. W następnym rozdziale

omówione są stosunki wydziału opieki
społecznej i zdrowia oraz podana oce-
na działalności tych wydziałów ze sta-
nowiska finansowego, społecznego i sa-

nitarnego. Rozdziały IV, V, VI omawia-

ją stosunki personalne i przytaczają wy-
- jątki z licznych okólników.

W rozdziale ostatnim zatytułowanym
„Główne zadania tymczasoweżo zarzą-
du'* omówione są zadania tymczasowych
władz i rezultaty osiątnięte. W zakoń-
czeniu memorjał kładzie silny nacisk na

 

COŚ DLA SMAKOSZÓW
, Może trzeba będzie na niejednem zaószczę-
dzić przy zakupach świątecznych. Jedno jest
ewne — nikt tego nie zrobi kosztem kawy
Per aty. Bo przecież filiżanka kawy i szklan
ka dobrej herbaty znajdzie się na. skromnej
biesiadzie pokrywając jej braki, a również

znaleźć się musi na każdej uczcie, uzupeł-
niając ją. ?

nana i cenióna od szeregu lat firma Teofil
Marzec umie zaspakajać smak mieszkańców
stolicy pod tym względem. Własny import
herbaty i własna palarnia kawy pozwalają

jej dać towar w najprzedniejszym gatunku
Pr stostinkowo niskich cenach.

la dzieciarni, magazyny firmy przy ulicy
Marszałkowskiej 89 i Mazowieckiej 5 są bo-
E zaopatrzone w słynne już pierniki Myst-
owskiego i wybór bakalij i smakołyków

świątecznych po cenach wyjątkowo nie

 

DZIAŁAKRADE
© CELU

Foerster powiedział. „Kształcenie cha-

rakteru oznacza przecie uwolnienie czło-

wieka od stanu, w którym nie posiada

własnego celu. a zaszczepienie w jego

świadomość jego powołania”,
Ideałem narodowego wychowania jest

przedewszystkiem człowiek z charakte-

rem. |
Čo to jest charakter? To zgodność

postępowania z wyznawanemi zasadami.

„Droga do ideału — to zawsze droga

walki elementów dobraz elementami zła,

-/ ło tęż jednym z nakazów narodowego |

/ wychowania jest zaszczepienie,: względ-

miespotęgowanie wewnętrznej walki, po-

|| -to, by człowiek wreszcie. sobą władał,

„ mad sobą panował”. I :

‚ - № zasadačh narodowego wychowania |

* ©, mię istnieje dylemat: jednostka czy zbio-

1oweść. My uznajemy organicznę ze-

stcien'e tych dwu pierwiastków. a ©-
kreślamy je słowami: „jednostka w naro-

M'odzi poeci Wi Ikiej Polski
„Orędownik” z dn. 20 b. m, podaje:

„W pięknie udekorowanej sali św.

Marcina w Poznaniu odbył się w dniu 17

grudnia wieczór autorów młodego poko-

lenia narodowego. Na program wieczo-

ru złożyły się recytacje wierszy awan-

gardowego poety Wielkiej Polski, Kon-

stąntego Dobrzyńskiego z Łodzi, którego

zbiór p. Ł. „Czarna Poezja” ukazał się

już nę półkach księgarskich. Recytowa-

- mo „Dó Sztuki”, „Jana Cebulę",  „No-
Xturn”, „Przydrożne krzyże” i. „Pro-.

* meteuszy”. * Aleksandra Kośmińskiego .

, karcianej i szulerstwa. 
świadomości: „Cele narodu, narodowe-

 

udział ludności wżyciu samorządu sto-
licy w słowach następujących:
„Ludność Warszawy stanowi zespół

do państwa przywiązany, mieszkańcy w
chwilach stanowczych okazują wiele. po-
święcenia į entuzjazmu dla spraw о-

gólnych. Umiejętne wyzyskanie tych cen-
nych wartości stanie się możliwe, gdy
ludność w zarządzie miasta odnajdzie
swego współgospodarza”. Osiągnięcie te-
go rezultatu leży wyłącznie w zakresie
kompetencji ster decydujących".

 

Polskie pióro wieczne „SMOK” i „ŽAK“
„W ostatnich miesiącach ukazały się na rynku pióra wieczne „Smok* i „Żak”,

Polskiej Wytwórni Piór Wiecznych „SMOK” Warszawa, Nowy Świat 39.
Wytwórnia „SMOK” [Asia dać społeczeństwu polskiemu do ręki polskie

pióro, patentu polskiego i
polskiego robotnika.

onstruktora Polaka, wykonane całkowicie w Polsce, przez

Pióro „Smok” posiada duży zbiornik atramentu i specjalny przyrząd do regulo-
wania dopływu atramentu. Tak więc konstrukcja pióra Smok przewyższa wszystkie do-
tychczasowe pióra krajowe i zagraniczne przyczem cena piór jest niezmiernie niska
(od 12 do 30 zł).

Polska Wytwórnia Piór Wiecznych udziela 25 letniej gwarancji.
Pióra Smok i Żak są do nabycia we wszystkich składach materjałów piśmiennych.
/„Chcac zapoznać szerszy ogół społeczeństwa z polskiemi piórami, Polska Wy-

twórnia „SMOK” bierze udział w Kiermaszu Gwiazdkowym w salach Klubu Urzędników
1229Państwowych przy ul. Nowy Świat 67.

 

 

Śledztwo w sprawie głośnej katastrofy
dobiega końca

Śledztwo w sprawie głośne: katastrofy
budowlanej latem -. b. przy ul. Freta
Nr. 16 dobiega końca. W b. tygodniu
przedstawili swoją opinję o przyczynach
katastrofy biegli, powołani przez wla-

dze sądowo-śledcze z pośród profe: orów

Politechniki Warszawskiej. Ekpartyza

zawarta na kilkunastu stronach pisma

maszynowego, oparta jest na badaniach
przeprowadzonych w laboratorjum wy-
trzymałości materałów przy Politech-

nice. Sędzia śledczy 6 rew. kończy prze-

słuchiwanie świadków w tej spraw e, w

Której oskarżeni są współwłaściciele do-
mu i administrator. (i).

Zakłady Tonjasza Leszno i inn.
obfitują w brudy i robactwo

W wyniku dokonanej lustraci nocnej

w piekarniach na terenie Starostwa

Grodzkiego Północno-Warszawskiego 'w

dn. 12 grudnia 1935 r. zostały op:eczę-

towane za brudy i robactwo następują-

ce piekarnie: Frydmana  Zelmana, ul.

Wolska Nr. 40, Finkielsztejna Abrama,
Mylna Nr. 9, Leszno Ton'asza, Miła Nr.

59. Ponadto z tych samych powodów

została opieczętowana nielegalna wy-

twórnia serów Gorzałki Łaji przy ul.

Miłej 49. ; :

"Sąd Najwyższy o grach hazardowych ©

Izba karna Sądu Najwyższego ogłosi- |

ła ciękawe orzeczenie, dotyczące gry

Przy rozpatry-

waniu skargi kasacyjnej wniesionej przez

właściciela potajemnego domu śry w

karty, który zdemaskowany został w

śródmieściu Warszawy na karę bezwz$gle-

dnego aresztu, wymierzoną przez sąd.

Sąd Najwyższy orzekł, że za hazardową

grę karcianą podlegającą karze, uważać

należy każdą grę, w której rezultat uza-

leżniony jest od ślepego trafu. Nie ka-

ralna jest natomiast gra w karty, której

wynik uzależnion, 'est od umiejętnośc

graczy. np. bridge. Gra kartami znaczo-

dzie” lub „człowiek indywidualny na tle

sweżo społeczeństwa”. Każdy z nas jest

indywidualnością (stan przyrodzony, su-

rowy duszy), może się stać osobowo-

ścią (poprzez wykształcenie woli i opa-

nowanie naturalnych wybujałości indy-

widualnych, poprzez „władanie sobą”).

Od wartości tych osobowości zależy

wartość narodu, :

_ Każdy z nas urodził się Polakiem, a-

le członkiem narodu staje się przez akt

go bytu są mojemi celami".

Żołnierze dobrze wiedzą, Że w walce

technika i liczebność- są potrzebne, są

pomocne. ale. o.zwycięstwie nie dęcydu-

ją; zwycięża „stan ducha”. Pokonać w

sobie musimy psychikę słabości, pesymi-

zmu, kompleksu niższości; zamiast tego.

postawić psychikę wiary, siły i kultu

tego, co wielkie.

ze Lwowa: „Klucze żórawi” i „Zwycię-

stwo wielkości” oraz Stanisława Statkie+

wicza z Pabjanic: „Polskie ugory”. Na

całość wieczoru złożyły się ponadto pro-

dukcje wokalno - instrumen'alne.

Recytacje utworów literackich poprze-

dzone były przemówieniem red Stanisła-

wa Czapiewskiego. który zobrazował

przełom, dokonywujący się w polskiej

twórczości literackiej. Przybyłemu z Ło--

dzipoecie Dobrzyńskiemu zgotowała zgro-

madzona publiczność kilkakrotnie ży”

wiołowe owacje, które były wyrazem  

nemi, jak i dawanie umówionych znaków

n. szkodę partnerów, zawsze jest traklo-

wara jako oszustwo, (i)  

RWD-TI -- 300 kim. na godzinę
Polscy konstruktorzy lotniczy mogą

poszczycić się nowym typem samolotu
komunikacyjnego, a mianowicie RWD-11.

Samolot ten został ostatnio obla'any.
Szybkość jego wynosi 300 klm. na godzi-
nę, może więc z powodzeniem zastąpić
zagraniczne Douglasy. RWD-11 ma po-
mieszczenie dla 6 osób, zużywa b, mało

paliwa, a przedewszystkiem jest 6 razy
tańszy ód samolotów typu Douglas. Poco
więc szukamy przysłowiowych „cu

dzych bogów”, wydając setki tysięcy złc=

tych na samolc.y zagraniczne, ja to »»

statnio uczyniły Polskie Linje Lotnicze

„Lot“?

Komunikacja tramwajowa w stolicy
Konferencja prasowa w dyrekcji tramwajów

Wprowadzony w maju b. r. rozkład
jazdy tramwajów miejskich w Warsza-
wie spotkał się z dužem niezadowole-
niem publiczności oraz huraganową
wprost krytyką prasy, która niezależnie
od kierunku „obszernie omawiała wady
i błędy nowego rozkładu, udzielając je-
dnocześnie gościnnie swych łamów na
wszelkie żale i skargi czytelników.

_ Ataki na dyrekcję tramwajów miej-
skich w ub. okresie były jednak przem'l-
czane. I dopiero w piątek zarząd miej-
ski zorganizował konferencję prasową,

celem oświetlenia zagadnień komunika-
cyjnych, a w szczególności tramwajo-
wych. w stolicy. Konferencję zagaił wi-
ceprezydent Pohorski, a referaty wy”
głosili wiceprezydent Kulski i naczeln'k
wydziału ruchu dyrekcji tramwajów

miejskich. p. Rostek.
Konferencja ta dała olbrzymi materjał,

dotyczący zaśadnien*a komunikacjł tram-
waijowej w Warszawie,
Prasa spełniła swoje zadanie, infor-

mując o postulatach "i potrzebach pu-
blicznošci. Obowiązkiem dyrekcji tram-  

wajów i autobusów miejskich jest starać

się o jaknajdogodniejszą komunikację:
Dyrekcja śledzi głosy publiczności i ze

słusznych uwag i spostrżeżeń stara się

wyciągać odpowiednie wnioski, musi je

dnak z reguły opierać się na własnyche

dokładnych i systematycznych bada«

niach potrzeb komunikacyjnych miasta

jako całości „jak też i- poszczególnych

dzielnic.
Zagadnienie to żywo interesuje mie*

szkańców miasta. Omówimy je niebawem
obszerniej.

ia iiii
KONIAK „MEDICINAL* `

Stare przysłowie mówi: „na frasunek do*
bry trunek”.

Kieliszek dobrego koniaku „Medicinal“
Winkelhausena niezawodnie poprawi samo*
poczucie i przywróci dobry humor.

Koniak „Medicinal” polecany jest zarówno
ludziom osłabionym i starszym, jak i młodym
i zdrowym, oczywiście w umiarkowanych
ilościach.
Powyższą wzmiankę podajemy z obowiąze

ku dziennikarskiego do powszechnej wiados
mości. (R).

 

Do Zakopanego i Krynicy--miejsc niema
"Masowe wyjazdy w okresie swiątecznym

Jak wynika z: dotychczasowych da-

nych, dążenie mieszkańców Warszawy do

wyjazdu na święta nie zmalało w r. b.

Kupony do pociągów, idących w kierun-

ku Zakopanego i Krynicy na okres świąt

są już wszystkie wydane. Pozostały jesz-

cze tylko miejsca-w pociągu ' popu'ar-
nym, który wyruszy z Warszawy na Hu-
cilsżczyznę; do Woróchty. Pociąg ten o-
dejdzie z dworca Głównego 23 b.-m. o $.

17 m.8 i przybędzie do Worochty 24 b.
m. o g. 8 m. 40, Odjazd pociągu z Wo-
rochty, nastapi 26 b. m. o g. 17 m. 2,
przyjazd do Warszawy 27. b. m. o $.6 m.
13. Pociąg złożony będzie z wagonów
'pulmanowskich. Miejsca w pociągu są

ATOIANS

sum rus Kuracyjny

Sek Winogronowy
De nabycie
w" Apiece W. ROSPĘDZIHOWSKI

ul. Elektoralna Nr. 35

 

MICKI
Delegacja żydowska u rektora Politechniki
Do rektora Politechniki Lwowskiej,

prof. Nadolskiego. udała się delegacja,

złożona z prezesa gminy żydowskiej i

wiceprez. m. Lwowa Chajesa, K. Brand-
stūdtera į d-ra Ludwika Frenkla,
Omawiano sprawę ostatnich zajść an-

tyżydowskich na Politechnice Lwowskiej.

„I. K. C.” podaje:
„Rektor Nadolski oświadczył, że wła-

dze uczelni nie wydały żadnego zarzą-

dzenia w kierunku oddzielenia młodzie*|

ży żydowskiej ,a w szczególnościw kie- |.

(runki wyznaczenia dla tej „młodzieży
oddzielnych miejsc w salach wykłado-
wych. W.niektórych tylko „salach po”.

entuzjastycznego przyjęcia pięknych, mo-
cnych, zdrowiem dyszących jego utwo-

rów.
Utwory recytowali 'Eugenjusz Olma

(który z wielkiem odczuciem recytował

D>bkrzyńskiego), artystka Teatru Nowe-
go w Poznaniu p. Michalska, Stanisław
Czapiewski i Roman Nowicki, W części
wokalno - instrumentalnej brali udział:

u'alentowany skrzypek Mieczysław Gi-

żelski, Janina Stroińska (śpiewaczka).
Erwin Jabłoński (baryton), prof. Ma-

rjan Sauer i Stanisław Dzięgielewski (a-

kompanjament). Wieczór rozpoczęto

„Pieśnią Bojową”, a zakończono „Hy-

mnem Młodych”. Pieśni te wykonał
chór poznański świetlicy Stronnictwa
Narodowego. - :
Wieczór odbył się staraniem redakcji

tygodnika Polskiej Myśli Narodowej
„Głos”. „dE

 

szczególni profesorzy dla utrzymania

porządku i zapobieżenia niepokojom i to

w chwili bezpośrednio zagrażających

konfliktów wskazywali słuchaczom

miejsca. które mieli zająć”, ;

Z Sekcji Akačemickiej S.N.
Zapisy codziennie w godzinach od

13-ej do 15-ej, Aleje Jerozolimskie 17,

m. 5. !
: *

|| Kierowniciivo Sekcji Akademickiej za-
wjadamia, iżwdniu24 b. m. oraz. w,
dniu Żi b; m. dyżurów w. lokalu. Sekcji.

nie będzie... . « «<<:
*

NV związku z ferjamį świątecznemj Bo-
żego Narodzenia, „czwartki akademic-
kie”, kursy i zebrania odbywać się będą
według ustalonych dni i godzin dopiero
-od:8 stycznia przyszłego roku.

Sir.

Kierownictwo Sekcji Akademickiej Str.
Nar. podaję do wiadomości akademików-

narodowców .że staraniem Sekcji została
zorganizowana prywatna „stołówka stu-

dencka"”, prowadzona przez członka Str

Nar. Obiady (od 13-ej do 18-ej) z 2-ch

dań smaczne i obfite (kuchnia kresowa)

—po 80 gr. Gwarancja czystości į higje-
ny. Po szczegółowe informacje zgłaszać

się należy do zarządu Sekcji Akademic-

k'i Str. Nar. (Aleje Jerozolimskie 17,
m. 5), w godzinach dyżurów.

SÓW

UWAGA! Następny „Dział Akade-
Į micki“ ukaže się w sobotę dn. 28 b. m. |  

numerowane, Do pociągu dodane będą
wagony restauracyjny i kąpielowy. Се=
na przejazdu w jedną i drugą stronę wy«

nosi 25 zł. (b)

Baczność narodowcy!
Zebranie koła na Woli

W niedzielę dn. 22 grudnia rb. o godze
6 wiecz. odbędzie się zebranie koła Wos
la im. Popławskiego przy ul. Śliskiej 344
Przemawiać będzie delegat Zarządu.

Sklepy w niedzielę
W nadchodzącą niedzielę, dn. 22 b. m.

Gtwarte będą sklepy z powodu trwania.
tygodnia handiu przedświątecznego. Sta-
rostwa wydały polecenie. aby organa
P.P. nie czyniły żadnych przeszkód w
handlu przedświątecznym w czasie od
godz. 13-ej do godz. 18-ej. (i)

Świąteczne zaliczki
dla tramwajarzy

 

W dniu wczorajszym delegacia tram-
wajarzy udała się do dyrekci tram+
wajów  mie'skich z prośbą o udziele-
r'e wszystkim tramwajarzom zal czek

świą'ecznych.

Dyrekcia tramwajów postanowiła po
porózumieniv się z p. prezydentem mia-
sta, udzielić wszystkim tramwajarzom
za.jczek w wysokości 50 i 100 złotych.

Pamiętaj 0

_ bezrobotnych

— narodowcach

Główne wygrane
Loterji Państwowej

(Tabela nieurzędowa)

Zi. 20.00 Nr. 25705
Po 5.000 zł. Nr. Nr.: 101049 108033 152833

156897 180433 183605
Po 2.000 zł. Nr. Nr.: 46660 49724 50595

92221 98023 105651-108898 132392 168191
Po 1.090 zł. Nr. Nr.: 968 1005 10400 1545

2079 3712 4193 13363 6582 6784 12507 13328
13478 14731 16846 18862 23714 24913 28399
29000 32012 35635 41125 41199 42826 46860
741 49671 54900 55782 58352 58727 61916
65266 68090 68849 69776 70216 72324 75958
78478 15535 83366 85249 86994 88406 87227
95294 96527 100170 101416 103527 104617
107840 109817 110671 111454 110567 112715
933 114591 121411 128313 129119 131441
130986 134183 136911 135819 136372 138200
141471 142057 142330 146146 147561 151521
156611 157527 157906 156363 157832 158777
161107 162038 162745 160965 160817 165384
166810 168429 170762 172316 181183 193824

  


