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Rok XX Wilno, Sroda 1 Stycznia 1936 roku DEI

re :

BANK TOWARZYSTW SPODEZIELCZYCH ži. кеч от Энотосия kliniam
| Serdeczne ŻYCZENIĄ NOWOROCZNE zasyła

WŁADYSŁAWNARBUTProw. Farm.
APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA SKŁAD APTECZNY, PERFUME-

Wilno, Ś$-to Jańska 2, RYJNY I KOSMETYCZNY

tel 7-62. Wilno, Ś-to Jańska 11, tel 4-72.

w salonach Oficer- : 2
skiego Kasyna|| zarząd POLSKIEGO BANKU WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
GarnizonowegO|| m Wilna i wojew. Wiłeńskiego Mickiewicza 22:m. 29, tel. 21-62

składa NOWOROCZNE ŻYCZENIA
W. PP. Członkom Banku oraz Wkładcom.

. Oddział w Wilnie
ADAMA MICKIEWICZA Nr. 29, DOM WŁASNY.

Załatwia szybko i tanio wszelkie operacje bankowe.
KORZYSTNA LOKATA WSZELKICH OSZCZĘDNOŚCI ZWROTNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE.

BALMORSKI *
NA PRZEŁOMIE.

ks. Radziwiłł, swem wystąpieniem w rączkowe próby ratowania dotych-
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  Bank czynny w g. 11 — 13 codziennie, prócz świąt i sobót.
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Kończący się rok kalendarzowy

1
3
8
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zawsze usposabia do rozmyślań, do
/ oceny okresu ubiegłego i do rzutu
oka w przyszłość. Tak będzie i w
roku bieżącym i niewątpliwie cała
prasa zamieści ocenę kończącego się
roku 1935-g0, oraz przewidywaria
na nowy rok 1936-ty.

Zastosujmy się i my do tego zwy-
ju i powiedzmy, co nam dał rok

1935-ty, a czego możemy się spo-
dziewać po roku 1936-tyim, Rozwa-
żania nasze ograniczymy do jednego
zagadnienia, mianowicie do sytuacji
w .polityce wewnętrznej maszego
kraju.

Niezależnie od pogłądu i przyna-
leżności.politycznej, wszyscy publi-
cyści niewątpliwie zgodzą się na te-
zę, że najważnieszym wypadkiem
roku 1935-40 w Polsce był zgon ś, p.
Marszałka J. Piłsudskiego. Zgon ten
zakończył drugi okres powojennego
bytu .Polski,. przyczem za okres
pierwszy uznajemy czas między ro-
kiem 1918, a majem roku 1926-go.

O ile cechą charakterystyczną
okresu pierwszego były rządy opar-
te.o Sejm, to cechą okresu drugiego
fmaj 1926 roku do maja 1935 roku)
były rządy, oparte o osobę Marszał-
ka Piłsudskiego.

Co nam przyniesie rozpoczynają-
cy się okres trzeci i jaki będzie jego
rys charakterystyczny, tego w chwili
obecnej powiedzieć nie można, Je-
dno jest rzeczą pewną: nie będzie w
Polsce prowadzona polityka Marszał
ka Piłsudskiego bez Marszałka Pił-
sudskiego. Twierdzimy to nietylko
dla tego, że—jak to słusznie stwier-
dził b. premjer Sławek — niema ni-
łkogo, ktoby został następcą zmarłe-
go Marszałka, ale przedewszystkiem
dlatego, że obóz, który grupował się
koło Belwederu w ciągu kilku mie-
sięcy, które upłynęły od maja 1935
roku, zmienił bardzo znacznie swoje
oblicze, Można nawet powątpiewać,
czy ten obóz, do niedawna bardzo
zwarty i nazewnątrz imponujący
niezwykłą wprost karnością, dziś
wogóle, jako całość istnieje.

Rozkład t. zw. obozu sanacyjne-
go jest charakterystycznym rysem
drugiej połowy, kończącego się 0-
becnie roku kalendarzowego. Roz-
kład ten "mie polega bynajmniej na
tem, że zlikwidowano BBWR. Li-
ikwidacja ta była raczej tylko ze-
wnętrznym objawiem procesów, kitó-
re nurtowały blok od dłuższego
CZASU.

Hasło porzucenia dawnych sztan-

darów wyado życi baz eg
sanacyjnych konserwatystow, „Ay
dwa dów; prasowe tego kiefunku,

Senacie dał wyraz dobitny zmiany |czasowego stanu posiadania, choćby

orjentacji w obecnych mowych wa-
runkach. / '

Drugim  ošrodkiem  fermentu w
obozie sanacyjnym jest lewe skrzy-
dło. Znaczną aktywność rozwijają tu
pp.: Tytus Filipowicz, b. ambasadot
w Waszyngtonie i sen, Ewert. Pierw-
szy organizuje — jak to w specjal-
nym komunikacie powiedziano —
„mówią partję”, na „nowych“ podsta-
wach programowych-. i ideologicz-
nych opartą; organem tej grupy jest
tygodnik pt. „Nakazy Dnia”. Drugi
budzi z długiego uśpienia „Partję
Pracy” (założoną przez prof. Bartla
po maju 1926 r.) i takie — jak p.
Filipowicz — próbuje ustalić jej pro-
gramowy charakter; rozbudzona z
uśpienia „Partja Pracy” wydaje ty-
godnik p. t. „Dziš i Jutro“...

Ruchliwość lewego skrzydła sa-
nacyjnego  tłomaczy się  przede-
wszystkiem obawą przed upiorem
„centrolewu”, który w mniemaniu
tych niedawnych przyjaciół socjali-

w części, jeśli całości już utrzymać
ńie można.

Ten gorączkiowy ruch polityczny
będzie oczywiście. trwał nadal w
1936-tym roku. Jest on zupełnie bez-
nadziejny. Co umarłe, upaść musi {

Dla dosadniejszej charakterysty-
ki obecnego stanu sanacji przytoczy-
my tu anekdotę, którą nami niedaw-
no opowiedziano:

„Kiedy w r. 1908 Warszawa uzy-
skała tramwaje elektryczne, dawny
tabor poszedł na szmelc, a kilkaset
zbędnych już koni rozprzedano. Na-
bywicy znaleźli się głównie wśród
podmiejskich ogrodników, którzy
chętnie nabyli ładne i mocne konie.
Ale okazało się, że konie miały fe-|
ler. Oto, jeśli który z nich zatrzymał|
się, już żadne ćmokanie, nawetbi-|
cie nie mogło go skłonić do ruszenia
z miejsca, Aż jakiś sprytny kmiotek
poszedł po rozum do głowy: zao-
patrzył się w spory dzwonek, a kie-|
dy koń stanął, woźnica zlazł z wozu|

 
 stów i radylkalnych ludowców nie-

wątpliwie musi się w Polsce odiro- |rysował dwie symboliczne linje szyn
dzić, Organ p. Ewarta, „Dziś i jutro”tramwajowych; wówczas zadzwonił,
„zamieścił już nawiet alarmujący ar-
tykul p. t. „Witos idzie na Warsza-
wę”, w którym w następujący spo-

sób scharakteryzowano nastroje wsi
polskiej: 3

„Szukając wodza dlą obrony w
pierwszym rzędzie swego własnego
bytu, swej rodziny przed rozprzęże-
niem ostatecznem, pójdzie (wieś pol-
ska — przyp. nasz) raczej dawnemi
torami ,zwróci się raczej do Witosa,
który ratował Państwo przed nawa-
łą bolszewicką i który w mniemaniu
włościan rozumie, że warsztat wło-
ściański, musi się ostać, choćby
wszystko inne „djabli brali”, razem
z dworem i przemysłem.

I dlatego twierdzę, że Witos idzie
na Warszawę,—ten czy inny Witos,
że włlościaństwo nie da się, nie może
się dać, musi dojść do Warszawy,
sięgnąć po władzę, aby obronić sie-
bie; prawdopodobnie pójdzie za tym
Witoseim, którego żnają: wszyscy,
|który ma wstęgę Orła białego, ma
swą przeszłość, 'a nie za. jakimś in-
nym — bezimiennym'.
A kilka wierszy dalej powiada

już wprost: г
„Dziś już trzeba o tem myśleć

tym wszystkim, którzy miają wpływ
na opinję społeczną, bo lepiej dziś

i batem na piasku przed koniem na-

!а koń posłusznie ruszył z miejsca. i
| Takiego właśnie wyranżerowane-
"go konia tramwajowego przypomina
sanacja. Trakcja się zmieniła, jest
nowy stan rzeczy, «ale to wszystko
nie dla niej. Ona istnieć może tylko
w ramach swoich szyn, choćby sym-
bolicznych i popędzana musi być
dzwonkiem, czy będzie nim prze-
brzmiałe hasło walki z „partyjni-
ctwem:'', czy przekonanie o wszech-
mocy i nieomylności swoich przy-
wódców. Niczego innego nie widzi i
nie dostrzega.

Nie dostrzega przedewszystkiem

Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego
na Antokolu w Wilnie

 

  
   

1936

Ożywienie

przy ul. ZAMKOWEJ 18

składa najlepsże życzenia P.P. Członkom i wikładcomBankuzokazji

NOWEGO ROKU
W Nowym Roku, jak i dotychczas, Bank przyjmuje nowych członków,
pożyczki na cele produkcyjne, wydaje zapomogi rodżinom «zmarłych
do 3000 zł. Za wkłady terminowe i rachunki

oprocentowanie.

1936
wydaje

członków
bieżące Bank płaci wysokie

w polityce
wewnętrznej

w "R"
W tym roku

trznej niema wcale ciszy świątecz-
nej, Pozornie może i jest spokojniej,
zato za kulisami kipi i wre. Czyni się
drobiazgowe przygotowania do ge-
neralnej ofensywy budżetowej, któ-
ra rozpocznie się po Trzech Królach.
A zapowiada się ona tak ciekawie,
(jak nic dotąd w Polsce. Zresztą w
dniu 15 stycznia wygasają pełno-
mocnictwa gospodarcze, udzielone
Prezydentowi Rzplitej—i parlament
wróci do pełnych swoich praw.

Pierwszą i największą sensacją
w Nowym Roku będzie posiedzenie
sejmowej komisji spraw zagranicz-
nych, na którem ma wygłosić wiel-
kie exposć min. Beck, Szykuje się
wtedy również wielka dyskusja, w
czasie której padnie niejedno słowo
krytyki. !
Na ten sam okres zwolane będzie

 potężnej fali ruchu narodowego, któ-
ra biegnie przez kraj, ogarnia mia-
sta, miasteczka, wsie. Ogarnia i za-
powiada nowy stan rzeczy: Polskę

4

Głośna była w całej Polsce spra-

wa ó6ryginainej demonstracji gzłon-
ków rady gminnej w miejscowości

Sławków w Zagłębiu Dąbrowskiem.
Miejscowi radni gminni niezadowo-

leni z nominacji komisarycznego wój dać dobrowolnie to, co jutro będzie
się zmuszonym dać pod naciskiem
ruchu masowego.

samo porachunki z chłopami, jak p.
Filipowicz — porachunki z socjali- | Czas” i „Słowo” poczęłyuprawiać

„opozycję Króla Jegomości”, a przy-

wódca polityczny konserwatystów,

ROEEIE SEZOSIA

Wszystkim Czytelnikom

Wileńskiego” składamy życzenia Noworoczne

REDAKCJA i ADMINISTRACJA!

stami, a konserwatyści wogólepora-|
chunki. Stąd zmiana frontu, stąd go-

 

14599

„dziatu w jakichkolwiek dyskusjach i

Organ sen. Ewerta przewiduje tak it fana orzędujć fate ten 5

i Przyjaciołom „,Dziennika

 ta, ogłosili oryginalny strajk, pole-
gejący na powstrzymaniu się od U|

podejmowania uchwał. „Ńiema' ra-

blisko rok.

Obecnie z okazji r trywania
nowego budżetu radni zacna

 

Paryski korespondent „Kurjera
Warszawskiego” donosi, że w Pary-
żu założone zostało. towarzystwo

narodową. | niemiecko - francuskie jako filja po-

 

Rada gminna w Sławkowie dalej milczy
wdalszym ciągu stosują swój strajk.
Sprawą zajęły się wojewódzkie wła-
dze nadzorcze.

NA: ..
w polityce wewnę- drugie posiedzenie przedstawicieli

ster gospodarczych w celu rozważe-
nia sprawy przerostu etatyzmu w
niektórych przedsiębiorstwach. We-
dług obliczeń Najwyższej lzby Коп-
troli Państwa istnieje w Polsce 1900
przedsiębiorstw, w których Skarb
Państwa jest zainteresowany w tej
lub innej formie. Przedsiębiorstwa
te, korzystając z subwencyj i zapo-
móg państwowych, rozbudowały się
znacznie, produkując często artyku-
ły, które stwarzają dużą konkuren-
cję wyrobom przemysłowym zakła-
dów prywatnych.

Wśród tych przedsiębiorstw pań-
stwowych znajdują się m. in. liczne
warsztaty . więzienne, szkołne, rze-
mieślnicze oraz sporo fabryk pań-
stwowych, które produkują rowery,
e” do pisania, kłódki, klamiki
it p.

 
Niemieckie pomysły

Projekt podziału Litwy,
dobnego towarzystwa, działającego
w Berlinie,

Oddział paryski ma za zadanie
„nie tylko propagować zbliżenie nie-
„miecko - francuskie; jako jedno z
główn. swych haseł towarzystwo
|niemiecko - francuskie wysuwa dą-
żenie do rozszerzenia terytorjum
Rzeszy Niemieckiej. Na pierwszym
planie towarzystwo stawia dążenie
do odebrania Litwie Kłajpedy oraz
,do podziału republiki litewskiej mię-
dzy Niemcy i Polską.

 

ŚlWszystkim Szanownym Swoim Klijentom

ŻYCZENIA NOWOROCZNE
zasyła

BIURO OGŁOSZEŃ
STEFANA GRABOWSKIEGO

GARBARSKA 1. Tel. 82.
 

 

Wszystkim Szanownym Swym

 ŁYCZENIA NOWOROCZNE
składa „OGNIWO' M. Gniadkowski

Wilno Ś-to Jańska 9. Tel. 16-06.
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Proces Ukrainców
Prokurator Żeleński przemawia w dalszym ciągu

WARSZAWA. (Pat), Wtorkowe posie-

dzenie sądu w sprawie o zabójstwo śp. mia.|

Pierackiego rozpoczęło się o godz. 10.45.

W dalszym ciągu przemawia prok. Że-

leński.
Wysoki sądzie, — mówi prokurator —

omówiłem wczoraj dzieje Grzegorza Maciej

ki w sprawie zabójstwa. | skonkludowałem,

że jest już faktem historycznym, iż właśnie

on Grzegorz Maciejko jest zabójcą min.

Pierackiego.

ORGANIZATORZY ZBRODNI.

Maciejko uciekł. Maciejko nie jest

sądzony, o Maciejce nie wiemy gdzie jest,

ale są jego współtowarzysze.

Grzegorz Maciejko to człowiek bardzo

prosty, bardzo zwyczajny i to tylko wyko-

'nawca. Natomiast, gdy chodzi o tych, któ-

rzy myśleli za wykonawcę, wszystko przy-

gotowali, to macie ich tu.
* Przystępując do omówienia roli po-

szczególnych oskarżonych, pragnę  poprze-

stać na sumarycznem  przypomnieniu da-,

nych główniejszych.

Oczywistem jest, że wszyscy oskarżeni

dokonali przestępstwa, jako

O. U. N.

UDZIAŁ BANDERY W ZAMACHU.

Pierwszy z nich to Steian Bandera,

prowidnik krajowy.
Prokurator przedstawia czem był wo-

góle prowidnik, w świetle ustaw organiza-

cyjnych i zeznań świadków.

W r. 1932 na konferencji delegatów

O. U. N. Bandera brał w obradach bardzo

czynny udział, Na tej przełomowej konie-

rencji postanowiono, że każdy referent od-

powiada za swą działalność przed prowid-

mykiem krajowym, a prowidnyk odpowiada

za działalność reierentów i za realizację

dyrektyw przed prezesem O. U. N. Kono-

walcem. A zatem w kraju, tj. w Polsce pro-

widnyk jest najwyższym zwierzchnikiem.-

Pidhajny ujanwił, że to właśnie  Ban-

dera nakłonił Maciejkę do podróży do

Warszawy w celu zabicia min. Pierackiego.

Bandera zaopatrywał go też w fałszywe

dokumenty.
To jest nietylko prowidnyk, ale jeden

z największych winowajców zabójstwa min.

ułatwianiu u- oskarżonego Łebeda.bardzo czynną

cieczki Maciejki.
rolę przy

| referentem „Junactwa”,

CHEMIK KARPYNIEC

Przechodząc do omówienia roli osk.

Karpyńca, prokurator zaznacza, że ma on

bardzo ciężkie winy na sumieniu. Rola je- | giellońsi

go jest aż nadto wyświetlona temi butlami,był u

retortami, tym całym sprzętem, który &а ' napadzie,

ludzi miał nieść śmierć. Jest on studentem ki

chemji, organizatorem laboratorjum, w 46-' torem.

rem sporządzono bombę. Odtąd zaczyna

Osk. Karpyniec mówił, że on tę

Łebed w pierwszym okresie jest pod-

jest człowiekiem,

| który już wówczas organizacji się zasłużył.

'| Awansuje i jest podreferentem bojowym.

| Łebed organizuje napad w Gródku Ja-

kim. Tego dnia oskarżony Łebed

Krzywych, szczególne alibi, bo przy

jak i zabójstwie ministra Pierac-

jego nie był, Jest zawsze tylko organiza-

Począwszy od Gródka jest ścigany.

się pobyt zagranicą.

bom-|Łebed bawił w Czechach i w Niemczech.

SZTOKHOLM. (Pat). Szwedzka
agencja telegrałiczna donosi o zbom-
bardowaniu ambulansu szwedzkiego
Czerwonego Krzyża przez samodoty
włoskie w prowincji Borona.

bie dr. Hanner samolotem udał się
niezwłocznie na miejsce, gdzie am-
bulans szwedzki został zbombardzo-
wany,

SZTOKHOLM. (Pat). Szwedzka
misja Czerwonego Krzyża, jak wy-
jaśnia szwedzka agencja tel. składa-
ła się z dwóch grup. Jedna z nich,

Konsul szwedzki w Addis Abe-.

bę sporządził tylko częściowo. Wykonał

tylko konstrukcję zewnętrzną i część zapal-

nika z ampułką. W orzeczeniach biegłych

znajduje dowód, że sporządził ów cały po-

cisk.
W jakich okolicznościach z jaką

świadomością Karpyniec wręczył tę bom-

bę i na jaki użytek? nie mam dowodów na

to, że Karpyniec był uprzedzony, iż bom-

ba miała być użyta na ministra Pierackie-

go. Twierdzę jednak, że Karpyniec wie-

dział, iż bomba jest na człowieka.

Jaka była rola Kłymyszyna?

 
sprowa-

członkowie dził Łebeda, to znaczy był uprzedzony 0

| jego przyjeździe i wyszedł Łebedowi na-

przeciw. Do niego się zwrócono, gdy cho-

(dziło o przyjazd po bombę. Była to pomoc

| istotna.

ŁEBED.
do roli

ORGANIZATOR ZAMACHU —
Skolei prokurator przechodzi

f Łebed był także i w Genewie, jak to opo-
| Jeździł też do obozu Ustaszi we Włoszech.

wiadał sam, A w Genewie jest Sokił, a |.

| przedewszystkiem był wtedy płk.Konowa-

| lec, głównym komendantem U. W. O.

O godz. 17-ej przewodniczący zarządził

dn. 2 stycznia 1936 r. godz. 10

u tym prokurator Żeleński kon-

oskarżycielską.

1

! przerwę do
/rano. W dnit
tynuować będzie swą mowę

(przez Reutera i Hawasa 'na' froncie

Zacięte
WARSZAWA. *(Pat). "Według

nieoficjalnych danych, . wiadomości
ze źródeł abisyńskich, powtórzonych|

|północnym toczą się zacięte walki,

| —

Zdumiewające działanie Termonu połe* N. UPORCZYWE

„ga na jego konstrukcji, umożliwiającej do- ZAPARCIE . Я

szczętne spalenie paliwa i wydzielanych 2 lisa ubłs róśliane. PIGUŁKI

niego gazów, silnem ogrzewaniu pieca przez

doskonałe przewodzenie ciepła do jego ka-

nałów i urządzeniu regulującem wolne spa-

lenie. Płaska pokrywa termonu pozwali
 

zastosowanie Termonu jako kuchenki, Ter- |

monu mie'może zastąpić żaden piec, żaden

aparat służący do ogrzewania. Jest zupeł-

nie bezpieczny i nieprzepuszcza żadnych

gazów.
\

 

   
  

KOWEN. (Cauvia'a), tamie i przy-

Gać uwagę na
mie z napisem: „Canyła-Paris",

a Ais a,

| Jak pracuje samorząd

Obowiązująca obecnie ustawa

 

|pisów w niej zawartych, choć nosi

|miano „samorządowej”, nie sprzyja

ijego rozwojowi i przekreśla w znacz-

nej mierze możność wyrobienia. się

„obywateli na pełnych świadomości i

poczucia odpowiedzialności $ospo-

darzy miasta.
Ustawa jednak nie jest wszyst-

samorządowa z ducha swego i prze-.
Komunalnej Kasy Oszczędności.
Proponowano radnym nar

2 miejsca, gdy według stosunku iloś-

ciowego należało się trzy.

W tych warunkach radni narodo-

wi zrezygnowali z udziału we wła-

dzach Kasy, nie mogąc ponosić od-

powiedzialności za sposó! głosowa-

nia w niej, nie mając należnego na

"to wpływu.

opanowany przez Sanację
czącym tej Komisji jest z ustawy p.

Prezydent.
Może przewodnictwo zlecić jed-

nemu z Wiceprezydentów. Ale wi-

docznie nie chce, a sam Komisji nie

zwołuje. Od uchwały Rady miejskiej
upłynęło już 6 tygodni, pozostało

jeszcze dwa miesiące, Czy Komisja

będzie źwołana? Czy wykona uchwa
łę Rady miejskiej? Nie wiadomo.

Pierackiego. | kiem. Przy najgorszej nawet ustawie

| chodzi o to, kto ją stosuje, jak inter-
Jeszcze bardziej rażąco przed-

stawiały sięwybory na Zjazd

 

REFERENT BOJOWY — PIDHAJNY.

Skolei prokurator przechodzi do osk,

Pidhajnego, który był referentembojowym, |

pomocnikiem jednym z głównych do 'za-,

bójstwa min. Pierackiego. Z zeznań Malucy

i Spolskiego oraz z całego mnóstwa poszlak|

i dowodów wynika jasno, že w Pidhajnym

ześrodkował się dział bojowy, a on sam,

przyznaje, że uczestniczył w sprawie za-|

machu na konsulat sowiecki, Raczyńskiego |

i Kossobudzkiego, że dał pewne dyspozy-;

cje w sprawie zabójstwa Babija, że jeździł ;

do Łucka, aby „dać tradycję” Wołyniowi,|
to jest przygotować zamach na wojewodę

wołyńskiego. On to wreszcie wręczył re-|

wolwer Maciejce i aczkolwiek twierdzi, że

nie wiedział przeciw komu rewolwermiał

być użyty należy wziąć jedno pod uwagę.

Rewolwer był dany, był dany  Maciejce,

który miał go użyć. Ostatecznie jest rzeczą

obojętną czy Pidhajny zdawał sobie spra-

„wę, że właśnie Bronisław Pieracki będzie

zabity. Wystarczy, że Pidhajny wiedział,

że będzie zabity człowiek, a to jest dość

dla art, 225.
O godz. 12.30 przewodniczący zarządził

przerwę obiadową.

Po przerwie przemawiał w dalszym

ciągu prokuratorŻeleński.

MALUCA UŁATWIŁ UCIECZKĘ |

MACIEJCE. %

Przechodząc do osk. Malucy, ooo

tor podkreśla, że Maluca został „wysypa-

my* przez Spolskiego i aresztowany w

związku z zabójstwem dyr. Babija. Sam оп'

przyznaje się, że przygotowywał zamach na'

wojewodę Józeiskiego i przygotował zabój- |

stwo Babija. Słowem był członkiem or-,

ganizacji i to niepowszednim.

Następnie prokurator wiele buduje na

zeznaniach Malucy, jeżeli chodzi o Maciej-

kę i przytacza szereg dowodów, że w szcze

gółach, dotyczących Maciejki, Maluca mó-

wił zgodnie z prawdą. Wszystkie szczegó-

ły zamachu, m. in. sprawa bomby, wszyst*

ko to mógł wiedzieć Maluca jedynie od

Maciejki. i
Maluca wiedział o przygotowanym za-

machu na min. Pierackiego.

Wina Malucy jest dowiedziona abso-

lutnie zarówno co do udziału w organizacji,

* jak i co do pomocy jego w zabiciu min.

Pierackiego. Nadto Maluca odegrał jeszcze

UWAGA |
—

WAŽNE DLA WYJEZDŽAJĄCYCH
DO WARSZAWY

Tani HotelPensjonat
WARSZAWA, CHMIELNA 31,

HOTEL ROYAL.

   

    

według

miejsce przy

pretuje.
Niestety w wielu miastach nie

widać i nie czuć, ażeby ci, w czyich
rękach spoczywa stosowanie ustawy

samorządowej, potrafili z naszego

punktu widzenia patrzeć na nią kry-

tycznie, wyciągnąć z tego odpowied-
nie wnioski i starać się w życiu choć
w części je przeprowadzić.

Przeciwnie, zdają się być zado-

woleni, że zamiast ożywienia życia

obywatelskiego, rozbudzenia zain-
teresowania w sprawach miasta i sa-

morządu, widzimy  ospałość, apatję,
nudę i beznadziejność.

To też, jeśli n. p. zawodowy pre-
zydent miasta, korzystając skwapli-

wie ze wszelkich możliwych upraw-

nień, jakie mu daje ustawa, jako pre-
wod-|zydentowi Zarządu miasta, prze

niczącemu Magistratu, przewodni-

czącemu Rady miejskiej i przewod-

niczącemu wszystkich Komisyj ra-

dzieckich, gdzie tylko może utrudnia

i uniemożliwia pracę czynnika oby-

watelskiego, a ma jeszcze posłuszną

większość -w Radnych, to trudno о-

czekiwać wydatnych wyników pra-

cy ciał powołanych przez ludność do

gospodarzenia miastem.
Czy nie przypomina to stosunków

panujących w Wilnie?
Możnaby powiedzieć,

rząd, to nie rządy samych obywateli
miasta, ale rządzenie „samego pre-
zydenta* zależnego od władz admi-

nistracyjnych. Wytwarza się w ten

sposób karykatura samorządu.

Radni wybrani z listy narodowej,
zapuszczając zasłonę na znane spo-

soby przeprowadzania wyborów sa*

morządowych w czerwcu 1934 r.

przystąpili do pracy, bacząc naswój

obowiązek obywatelski wobec tych,
którzy powierzyli im mandaty ra-

rodu.
W pracy tej jednak nie znajdują

oddźwięku ze strony większości.

Cała też odpowiedzialność za obec-

ny stan gospodarki i życia samorzą-

dowego musi obarczyć

większość.
Stanowisko swoje wobec naro-

dowców, stanowiących mniejszość

Rady Miejskiej zaznaczyła więk-

szość już przy wyborach Zarządu

Miasta. Na 4 bowiem miejsca w pre-

zydjum zarządu miejskiego, wedlug
nku radnych, jednoowe” stosu:

powinno było przypaść radnym na-

rodowym (nie według ustawy, ale

zasady przyjętychdobrych
obyczajów).

Tymczasem wszystkie miejsca

obsadziła sanacja. To samo miało
wyborach do władz

że samo- |

| ku Miast. |

" Tu już według brzmienia statutu

i autentycznej jego interpretacji na-

leżało się z mocy statutu 2 miejsca

'radnym narodowym. Nie dopuszczo-

i

' Jak na to zareaguje sanacyjna więk-
Źwiąz-|szość? A może już dostała admoni-|

cję, że taki wniosek ośmieliła się

uchwalić?
Jeszcze klasyczniejszy przykład.

14 listopada 1935 r. uchwalono wy-

brać Komisję dla opracowania regu-

|no jednak do głosowaniaproporcjo.|laminu dla Komisji stałych i przed-

nalnego i wybrano samych andy- łożyć go na grudniowym posiedzeniu

| datów większości. |Rady miejskiej. (Curiosum, komisje
Wszelka inicjatywa Narodowego

Koła Radnych jest w zarodku tłu-

miona, wnioski odrzucane, a dysku-

sja gilotynowana przez posłuszną;
większość.

Taki los spotkał na Radzie |

wszystkie niemal wnioski Klubu Na-,

rodowego, choćby n. p. w sprawie|

obniżenia kar za zwłokę, w sprawie

uboju rytualnego i haraczu jaki pła-

ci ludność chrześcijańska.

Nie inaczej było w generalnej

jwalce o obniżkę taryfy elektrycznej

ji opłaty za liczniki.
(od interpelacje ?
| Wystarczy wspomnieć  interpe-

|lację w sprawie plakatów w formie

klepsydr przeciw biskupowi Łoziń-
|skiemu, Odpowiedź na nią pominęła
jistotny punkt, że Wat wisiały

szereg dni na ściana Magistratu,

natomiast zawierała wszystkim zna-

iną rzecz, że policja nie ujawniła

|sprawców.
Radę miejską zwołuje się najwy-

żej raz na miesiąc, bo tak każe usta-

wa, i dzięki zachowaniu się SPORE
nej większości, staje się ona tylko

formalnym czynnikiem aprobującym

poczynania Zarządu Miasta, spoty-,

kając się ze sprawami po raz pierw-

szy na posiedzeniu R. M. bez po-

przedniego ich rozważania. !

Doszło do tego, że radny to jak-
„by tylko tytuł, który można nosić
przez 5-letnią kadencję wyborczą,

(obowiązujący czy uprawniający je-,
(dzieckie, wobec dobra miasta i Na- dynie do przesiedzenia czy prze-,

|drzemania godzinkę miesięcznie w
sali Izby Przemysłowo - Handlowej.|

Czy nie ma na to rady? |
Na listopadowym posiedzeniu Ra-;

|dy miejskiej zgłosili Radni narodowi
sanacyjną |wzmiankę o wybranie Komisji @а°

ustosunkowania się do sprawy sta-
tutu m. Wilna. :
Ustawa przewiduje, że Wilno mio-

że mieć odrębny statut, który mógł-
by częściowo przynajmniej w ra-
mach obowiązujących przepisów na-
prawić niedomagania życia samo-
rządowego.

Wniosek ten Radnych narodo-
wych po raz pierwszy w historji o-
becnej Rady miejskiej został uchwa-
PT. misja ma przedłożyć projekt
do końca lutego 1936 r. į

Co się jednak dzieje? Przewodni-
!

istnieją juž przeszło rok a regulami-
nu nie ;

Komisję wybrano. Pan Prezydent
nie zwołał jej. Posiedzenie Rady
miejskiej w grudniu odbyło się, u-
chwała Rady miejskiej nie została
wykonana.
A większość milczy. Tak pozwa-

la się traktować sanacyjna więk-'
szość, tak lekceważyć obowiązujące
uchwały.

W. czasach tak <iężkich gospo-
darczo i politycznie, tylko wysiłkiem
całego społeczeństwa można dojść
do lepszego jutra, ale trzeba dać mu
jakiś cel, wskazać jakiś ideał, do
którego ma dążyć, który go porwie i
doda sił do zniesienia ciężarów i
przeciwności.

Nie da się tego zrobić drzema-
niem na posiedzeniach, gospodaro-
waniem i łatani z dnia na dzień,!
pozwalaniem na lekceważenie swo-'
ich uchwał, bo kto siebie samego nie
szanuje do siebie nie ma zaufania,
nie może wymagać szacunku i zau-
fania od ińmych.

Samorząd to nie Pan Prezydent
ijego „notes“ czy „Notes“.

M. G.
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Zjazd Rektorów
WARSZAWA. (Pat). Zgodnie z

ustawą o szkołach akademickich, p.

minister W. R. iO.P. zwołał na
dzień 2 stycznia 1936 r. zjazd rekto-
rów szkół akademickich -w Polsce.

W zjeździe tym pod przewodnic-
twem ministra 1 R. i O. P. prof.

Świętosławskiego 'weźmie udział 13
rektorów szikół akademickich. Obra

dy rozpoczną się o_godz. 10-ej rano

w$machuimnisterstwa"W. R. i O. P.

ABCMERCY ORZOCZOOJEZRZAPOWOIACA |

CZY JESTEŚ. JUŻ
L. . P.

'
я

podczas wyglasz
"czej w Serres w

| mik,

, Zbombardowanie ambulansu
Czerwonego Krzyża przez Włochów

w której było trzech Szwedów, znaj-
dowałą się na wschodnim odcinku
frontu południowego. Włoscy lotni-

cy zaatakowali drugą grupę, w któ-
rej było 9-ciu Szwedów.

DIS ABEBA. (Pat). Podczas
bombardowania ambulansu szwedz-
kiego według wiadomości ze źródeł
abisyńskich, zginął caly personel
ambulansu z wyjątkiem naczelnego
lekarza  Hylandera, który został
ciężko ranny oraz dr. Smitha Hokma
i pielęgniarki, którzy również odnie-

"śli rany.

walki
w którzychnzekomo już zginęło 23
oficerów włoskich. Wojska rasa

Kassy, rasa Seyuma į Mulugety na-

cierają w kierunku na Makalle. Stra
(ty zarówno włoskie jak i abisyńskie
mają być znaczne.

PARYŻ. (Pat). "Duże wrażenie w
kołach politycznych wywołało osta-
teczne „potwierdzenie wiadomości o
przyśpieszaniu daty wyborów do
ciał ustawodawczych, które miałyby
się odbyć w końcu marca. Pogł.ska
podana dziś rano przez „Figaro”, że
wybory odbędą się 4-go kwietnia,
została w godzinach popołudnio-

wych zdementowana. Jednakże już

przed wieczorem oficjalnie ją po-

twierdzono, wskazując datę jeszcze

wcześniejszą, bo koniec marca, Po-
nieważ wybory początkowo przewi-

dywane były na maj, : oby

to przyśpieszenie kampanji wybor-
czej o półtora miesiąca. Fakt ten

niewątpliwie będzie miał pewne zna-

czenie i dla układu sytuacji we-
wnętrzno-politycznej.

Strajk studentów |
w Egipcie

KAIR. (Pat). Wykłady na uni-

wersytecie zostały wznowione, lecz

studenci strajkują 'w dalszym ciągu,
domagając się w ten eposóbudziele-

nia amnestji dla więźniów politycz-
nych oraz szybkiej odpowiedzi rządu

brytyjskiego, uwzględniającej żąda-
nia frontu narodowego.

Powodzie w Anglii
i Francji

LONDYN. (Pat). Deszcze padają
w dalszym ciągu i poziom wody na

Tamizie osiągnął wysokość z czasów

wielkiej powodzi, jaka mawiedziła
Londyn i okolice w r. 1929. Na wy*
brzeżu morskim panuje tak silna

zawinąć do !
GRENOBL. (Pat). Ulewne desz-

cze, jakie przeszły ostatnio nad re-

jonem alpejskim, wyrządziły znacz-
ne szkody. Wezbrane potoki wyla-

ły w licznych miejscach. Szosa wio*

dąca z Grenoble do przełęczy Lau-

taret została uszkodzona przez po-
wiódź na przestrzeni około 30 me-

trów. Wskutek osunięcia się skał
komunikacja pomiędzy Embrun i
Briancon została przerwana.

KANDYDAT 9-7 3

NOWY JORK. (Pat). Senator
Borach został wysunięty przez par*

tję republikańską jako kandydat na

prezydenta, a burmistrz owego

Jorku Lagardia — jako kandydat na

wiceprezydenta.

5

WYGWIZDANIE GEN. KON
DYLISA.

ATENY. (Pat). Gen. Kondylis
amia mowy 'wybor-

Macedonji został

wygwizdany, wobec czego przerwał

on swój objazd i powrócił do Salo-

„a

 

Emigracja Żydów do
Palestyny wzrasta
Organ Polsko-Palestyńskiej Izby

Handlowej w * Warszawie aje

liczby dotyczące imigracji żydow-

skiej-do Palestyny. ё

W piervasjės czterech miesią-

cach 1935 r. do Palestyny przybyło

razem ies s rą Roi
skę przypada około 8.7 ;

tym Ad okresie czasu w r. 1934
przybyło do Palestyny 10.195 osób,

z tego z Polski 2.938.
Jak wynika z tych liczb, emi-

gracja z Polski do Palestyny zajmie

jedno z czołowych miejsc, anasile-

nie emigracji do Palestyny w ostat-
nich czasach poważnię wzrosło, |* р
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DWIE EWOLUCJE
Rok, który dziś dobiega końca, był

w pewnym sensie rokiem przelomo-
wym,

Wystarczy chociażby przytoczyć ta-

kie fakty, jak wprowadzenie nowej

konstytucji, zgon Józefa Piłsudskiego,

wybory do sejmu, wyczerpanie gospo-

darcze kraju, o którem tak wymownie
mówił wicepremjer Kwiatkowski, aby

zdać sobie sprawę ze znaczenia tego
roku.

Jest on w okresie rządów majowych

niejako końcem jednego rozdziału i

początkiem drugiego. Czytelnicy nie

wezmą nam za złe, że nie będziemy

charakteryzowali dorobku tego dzie-
więciolecia. Sądzimy zresztą, że ży-

cie codzienne dostarcza im aż nadto
tematów do rozmyślań nad tym dorob-

kiem. Pragniemy natomiast poświęcić

trochę uwagi temu, co stanowi naj-

bardziej znamienne cechy nowego roz-
działu rządów majowych.

Po zgonie wodza, obóz majowy

praśnął oprzeć swoje rządy na nowej

konstytucji. Ułożył ją z tą myślą, jak

umiał najlepiej, pod pewnemi wzglę-

dami nawet — jak się okazalo — za

dobrze. Sądził, że da mu to trwałe
podstawy zarówno w stosunku do

społeczeństwa, jak i na wewnątrz, w

stosunku do poszczególnych grup,

składających się na jego całość. Życie

jednak nie ziściło nadziei. Społeczeń-

stwo polskie w olbrzymiej większości

zajęło stanowisko negatywne, wyraża-

jące się w bojkocie wyborów do sej-

mu. Za sanacją i nową konstytucją wy-

powiedziała się znikoma garstka Po-

laków. I w łonie obozu sanacyjnego

"nie dało się osiągnąć takiej harmonii,

o jakiej myśleli twórcy konstytucji,

kiedy ją układali. Wiele grup i grupek
z obozu majowego nie wierzy w sku-

teczność i trwałość tego narzędzia.

Poszukują oni innej formy,

sposobu, który zapewniłby. im utrzy*
manie się na powierzchni życia pań-

stwowego. W tem poszukiwaniu coraz
częściej nawracają do znanych sobie i |

vvp:6bowanych metod: szukają wo-
dza, któryby stał się dla nich ośrod-

kiem rozkazodawczym.

Omawiając rolę, jaką zaczyna od-

grywać gen. Rydz - Śmigły, żydowski

„Nasz Przegląd" pisze:
„Uwidoczniają się tarcia, toczą się spo-

ry o prawe i lewe rządzenia, zerka w stro-
nę ministra rządu lubelskiego lewica, pa-
trzą w oczy miłośnie, szukając decyzji,
lewi leguni, liczą na pomoc piłsudczycy
z obozu pułkownikowskiego, uśmiechają
się najmocniejsi z Krakowskiego Przed-
mieścia Przydadzą się wszyscy, a fymcza-
sem wódz wytwarza nowe niepisane prze-
pisy, nieumieszczone w żadnej konstytu-
cji, wzmacniające wagę superarbitra“,
Czy charakterystyka położenia, po-

dana przez „Nasz Przegląd”, jest bez

zarzutu ścisłą, czy odpowiada inten-

cjom kandydata na „superarbitra”, czy
wreszcie jest przedewszystkiem pro-

gramem, jaki Żydzi zakreślili na naj-

bliższe lata naszej historji, to inna

sprawa. Niemniej jednak uderza w tem

fakt małego znaczenia konstytucji,

która przecież z podobnem ujęciem

sprawy niema nic wspólnego. Oznacza

to, że ustrój nadany Polsce przez obóz

sanacyjny wciąż się nie pokrywa z je-
go własnemi dążeniami. Duchowi tego

abozu odpowiada przedewszystkiem

instytucja jeśli już nie wodza, to przy-

najmniej „superarbitra', pochodzące”

go z jego środowiska, myślącego zań i
dającego mu rozkazy, nadewszystko

zaś trzymającego ten dziwaczny obóz

w kupie i na powierzchni,

Jest to bardzo swoista psychologja,
nie mająca oczywista nic wspól-

nego z duchem wielkich prądów poli-

tycznych, gdzie. rządzi program i
idea, wódz zaś, w najlepszym razie,
program ten wyraża i personifiku'e.

W stosunkach sanacyjnych, wódz jest
wodzem i kropka. Nikt się nie zapyta

'1nie zatroszczy się, w imię czego i jak

Polską należy rządzić, każdy zaś jest

żywo zainteresowany„w tem.kto będz'e

rządził. W tem tkwi najgłębsza istota
osławionego już w Polsce zjawiska

„współpracy z rządem”.
Tymczasem wielkie zagadnien'a,

składające się na polską rzeczywi.

- stość: sprawa społeczna, sprawa prze-

budowy gospodarczej, sprawa żydow-

innego |

Wyrośliśmy w przeświadczeniu, że
między Anglją a Rosją istnieje nie-
możliwy do usunięcia antagonizm. Wy-
rastał on i krzepnął na gruncie azja-
tyckim, gdzie między W. Brytanją a
Rosją było współzawodnictwo o wpły-
wy gospodarcze i polityczne,

Jeśli w r. 1914 stało się możliwe
współdziałanie dwóch tych państw na
śruncie europejskim, to tylko dzięki
temu, że w roku 1907 nastąpiło poró-
zumienie co do podziału wpływów w
Persji. Po wojnie natychmiast znów
zaczęły się niesnaski, Sowiety podjęły |
tradycje światowej polityki rosyjskiej
i poprowadziły cichą walkę z Anglją

| na terenie Azji przez rewolucjonizo-
| wanie ludów azjatyckich, w pierw-
szym rzędzie Chin. Kto nie czyta
książek i pism, mógł się o tem przeko-
nać z popularnego i u nas filmu „Bu-
rza nad Azją", Obrzydzenie, jakie bu-
azono w stosunkų do „imperjalistow“
i „kapitalistow“ rasy białej, było
skierowane w pierwszym rzędzie prze”
ciw Anglikom. Przez pozyskanie rasy
żółtej dla komunizmu chciano usu-
nąć Europejczyków i posiadłości eu-
ropejskie z Azji izrobić z niej teren
dla ekspansji wpływów politycznych i
gospodarczych Rosji,
Tak było do niedawna, Obecnie jest

inaczej — wiele się już w Azji zmieni-

i

|
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 ło, wiele zaś zmienia się w bardzo
szybkiem tempie. Powiedzmy odrazu |
jasno i wyraźnie: odbywa się zbliże-
nie między Anglją i Sowietami na te- |
renie azjatyckim, |
Akcja komunistyczna zawiodła cał-

kowicie w Japonji; załamała się w

RZYM, 30.12 (PAT). Dziś odbyło
się pod przewodnictwem Mussoliniego

\ po. rady ministrów .Komuni-
at urzędowy wydany po posiedzeniu

stwierdza, że ussolini przedstawił
ministrom sprawozdanie na temat 0-
statnich wydarzeń na terenie między-
narodowym,

| Zwracając szczególną uwagę na
| „prowizoryczne* propozycje paryskie,
| Mussolini podkreślił, iż propozycje te
były bardzo dalekie od zaspokojenia
minimalnych żądań włoskich, zwłasz-
cza z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa granic oraz bezpieczeństwa pod-
danych włoskich, Propozycje te upa-
dły jednak zaraz po ich ogłoszeniu, za-
nim wielka rada faszystów mogła zgo-
dnie ze swemi uprawnieniami je zba-
dać. Powodów udedia tych usiłowań,
których wyrazem były propozycje pa-
ryskie, szukać należy wyłącznie poza
granicami Włoch, co uznane jest już |
wszędzie przez ludzi dobrej woli.

Skolei Mussolini na podstawie do-
kumentów zilustrował obszernie po-
łożenie wofskowe w Frvtrei i So” ii,
ze szczegėlnem uwzglęžnieniem iron',

 
 lu pó.nocnego, gaz.e wojsza wioskie

koncentrują się i umacniają na osią-
śniętych pozycjach, które w pewnych
pukiach odlegie są o 170 km. o1 da-
wnej granicy, Ten szybki skok doko-
nany w ciąśu pierwszych 30-tu dni
wymaga obecnie przeprowadzenia do-
niosłych i rozległych prac nad droga-
mi komunikacji i środkami łączności,
które winny zagwarantować i ułatwić
dalsze ruchy mas wojskowych i robot-
niczych, liczących łącznie kilkaset ty-
sięcy ludzi. Każda wojna, zwłaszcza
kolonjalna, musi mieć przerwy, które
są niezbędne szczególnie gdy chodzi o ,
organizację łączności w trudnym i gór-
skim terenie, jakim jest prowincja Ti-
gre, Powierzchnia tej prowincji wyno-
si 1/7 terytorium włoskiego, a odległa |
ona jest przeszło 400 km. od bazy w

Massui, Pi
Wciąguostatnichspotkańdn.15i

ska, sprawa dorastających rok rocznie

półmiljonowych roczników młodzieży
zgóry skazanej, przy dzisiejszych wa”

runkach, na bezrobocie, wreszcie ca-

ły szereg doniosłych zagadnień poli.
tycznych, związanych z pog'ębiającą

się świadomością narodową społeczeń-

stwa, nadal pozostają nietknięte. Raz

po raz wstrząsają one powierzchnią

naszego życia politycznego i dają znać

o sobie, o swojem istnieniu i swo'em
dojrzewaniu. Coraz bardziej staje się  
jasne, że przy dzisiejszych stosunkach

politycznych żadnej z tych spraw roz-

wiązać nie można, że wszystkie pró-

by, podejmowane przez sanację, koń-

czyły się niepowodzeniem. Dzieje się  to dlatego, że rozwiązanie tych wiel-

Chinach. W obydwóch tych krajach
azjatyckich miast doprowadzić do so-
wietyzacji, doprowadziła ona do
wzmocnienia, względnie wybuchu
dążeń nacjonalistycznych, wyrażają-
cych się w niechęci lub nienawiści
do Europejczyków i ich ekspansji na
terenie azjatyckim.
W Japonii nastąpił głęboki prze-

wrót wewnętrzny, który nazewnątrz
wyraził się w świadomej i konse-
kwentnej akcji, zmierzającej do sku-
pienia ludów azjatyckich pod. przewo-
dem Japonji i pod najogólniejszemi
hasłami: Azja dla Azjatów! Utwo-
rzenie z Mandżurji pozornie niezależ-
nego państwa, będącego wasalem Ja-
ponji, było pierwszym objawem tych
dążeń. Wślad za tem poszła nowa
polityka w stosunku do Chin (celem
jej—-porozumienie z Chinami), a dalej
akcja w Mongolji,w pięciu prowincjach
Chin południowych, w  Turkiestanie
chińskim, wreszcie w posiadłościach
angielskich i francuskich (tu już oczy-
wiście działa się konspiracyjnie),

Polityka japońska na kontynencie
azjatyckim wytwarza tam nowe zgoła
warunki polityczne. Przez swe dąże-
nie do wyrzucenia ludzi rasy białej
wywołuje ona między niemi wspól-
ność interesów. Na tem tle odbvło się
zbliżenie między W. Brytanją a Stana-
mi Zjednoczonemi, a obecnie dokony-
wa się zbliżenie ku tym dwom mocar-
stwom Związku Sowieckiego. Bo
Rosja nie stała się awangardą Azfi w
Europie, jak to niektórzy przewidy-
wali, lecz przedmurzem Europy wo-

| bec Azji.

22 grudnia, które były największemi
starciami od rozpoczęcia kroków wo-
jennych, wojska włoskie oraz €rytrej-
skie wykazały wspaniałe cnoty  żoł-
nierskie, Stan fizyczny i moralny
wojsk jest znakomity.

Mussolini przedstawił dalej dane sta-
tystyczne, dotyczące zbiórki złota i
podkreślił plebiscytowy charakter tej
manifestacji, która odbyła się samo-
rzutnie ji prawie bezimiennie į przyto-
czył szereg wzruszających epizodów
tej akcji. Mussolini podniósł wielką ro-
lę kobiet włoskich w „plebiscycie
złota”,
Walka przeciw oblężeniu gospodar-

czemu — oświadczył dalej Mussolini—-
toczy się w sposób zwarty przy sku-
tecznej współpracyczynników produk-

 

 

Anglija i Rosja
„ Zagrožone w swym bycie i w swych
interesach na terenie azjatyckim,
zaczynają się zbliżać ku sobie
Brytanja į Z.S.R.R. Uwažny gazet
czytelnik wiele już mógł dostrzec ob-
jawów tego zjawiska, Wśród nich nie
najmniej ważnem jest współdziałanie
tych dwóch państw w Europie wobec
Włoch i Abisyniji.
Zmiana we wzajemnym stosunku

Anglji i Rosji w Azji, mająca wszyst-
kie znamiona ewolucji stałej, będzie
miała bardzo duży wpływ na układ
stosunków w Europie. Byłoby rzeczą
przedwczesną przepowiadać, w jakim
kierunku i w jakich rozmiarach. To
wszakże jest pewne, że niepodobna
już| dziś zrozumieć tego, co się dzieje
na kontynencie europejskim, jeśli się
tego, co powyżej powiedziano, nie
weźmie pod uwagę.
Nie może zwłaszcza na to zamykać

oczów opinja polska. Polska, sasiadu-
jaca z Rosją, położona między Rosją i
Niemcami, gdzie, mówiąc nawiasem,
istnieje konsekwentne dążenie do po-
rozumienia z Anglją, nie może być tyl-
ko przedmiotem w tym przyszłym u-
kładzie stosunków, lecz musi dążyć
do tego, by się stać w okresie ich
kształtowania się samodzielnym i sil-
nym czynnikiem, podmiotem politycz-
nym,
Niemasz już dziś polityki europej-

skiej dominujacej nad wszystkiemi
kontynentami, Jest natomiast polityka
światowa, której ośrodek przenosi się
coraz wyraźniej na wybrzeża oceanu
Spokojnego. ‘

 

Nawet propozycje paryskie

nie zaspakajaly żądań włoskich
Mussolini o sytuacji na frontach

cji i wymiany. Wobec wysokiego po-
czucia Oaza» rolnictwa, prze-
mysłu i handlu stały się zbyteczne
wszelkie nadzwyczajne normy ustawo-
dawcze, które nie są również przewi-
dywane na przyszłość, Prace korpo-
racyj idą w kierunku maksymalnego
wykorzystania zasobów kraju oraz wy-
nalezienia materjałów i surowców za-
stępczych. W. końcu lutego zbierze
się walne zgromadzenie wszystkich
korporacyj w liczbie 22,

Następnie Mussolini poinformował
radę ministrów o ostatnich zarządze-
niach, dotyczących wojsk wewnątrz
kraju oraz wysiłków dokonanych przez
przemysł wojenny, stojący kie-
rownictwem  komisarjatu produkcji
wojennej.

Kaprysy angielskie nie obowiązują Francji
B. premjer Tardieu protestuje

PARYŻ, 30.12 (ATE). Byty pre-
mjer Tardieu skierował do przewodni-
czącego centrum republ.kańsk ego
Paul Reynaud list, w którym zawiada-
mia go o swem wystąpieniu z frakcji.
Były premjer zaznacza, że już stano-
wisko zajęte przez Reynauda w spra-
wie ewentualnej dewaluacji franka u-
przytomn:ło mu, że nie może pozosta-
wać nadal członkiem frakcji, Ostatnie
przemówienie Reynauda z dziedziny

jityki zagranicznej pogłębiło jeszcze
Baadziej różnicę zdań, Reynaud przed-
stawił tak sytuację międzynarodową,
jakśdyby Francja miała do wyboru
Włochy, które naruszyły pakt Ligi i
Anglię, która strzeże tego paktu. Jest
to niezwykłe uproszczenie sprawy.

Tardieu twierdzi, że jedną z przy-
czyn zła jest zastosowanie sankcyj bez
uprzedniego ustalenia procedury, Stąd
nieskuteczność sankcyj i różne kom-  

plikacje, Anglja jest odpowiedz'alna za
wytworzoną sy.uację, Były angielski
m.nister Spraw zagranicznych, sir
John Simon oświadczył w Genewie w
lutym 1933 r, podczas dyskusji nad
koniliktem mandżursk'm, że Angja
pod żadnym pozorem nie chce być u-
wikłana w ten spór, Obecnie Anglja
zmieniła swe stanowisko, Jest to pra-
wo tego wielkiego zaprzyjaźnionego
kraju, który jednakże nie może wyma-
ać od Francji, aby wzorowała swą aj
itykę wyłącznie na polityce angiel-
skiej i dopuszczała sie niesprawiedli-
wości w stosunku do Włoch, Tardieu
EA, że sytuacja obecnie jest
ardzo trudna. W końcu swego listu

Tardieu powołuje się na przemówie-
nie sir Austina Chamberlaina w Izbie
Gmin, który uwypukla fałszywe stoso-
wanie sankcyj.

 

kich zagadnień, stanowiących istotną, | elity obozu majowego, jako stałego
nie urojoną treść naszego życia poli-
tyczno - społecznego, wymaga ram

państwowych opartych na innych za-

sadach, wymaga innej ideologii i in-

nych instytucyj. Rozwiązać te wielkie

sprawy w Polsce może jedynie pań-

stwo narodowe,

Premjer Kościałkowski w jednem ze

swych przemówień wyraził jakgdyby

zdziwienie i żal, że naród polski nie
zrósł się jeszcze dostatecznie z pań-

stwem. Przyczyna tego zjawiska leży
w tem, że dziś w Polsce forma rządów
i naród odbywają dwie odmienne ewo-
lucje. :

Ewolucja obecnych form rządzenia

zmierza do wyodrębnienia i utrwalenia  
czynnika rządów. Pociąga to za sobą

cały szereg znanych następstw poli-

tycznej, społecznej i gospodarczej na-

tury. Ewolucja narodu zmierza do roz-

wiązania tych wielkich zagadnień, o

których pisaliśmy powyżej. Znajduje o-

na swoje odbicie w politycznych dąże-
niach społeczeństwa i w tego społe-

czeństwa postawie,

Z jednej strony system prezydencki

z korekturą „superarbitra“ z obczu

majowego, z drugiej dążenie do pań-

stwa narodowego w jego polskiem u-

jęciu. :

Od dalszego rozwoju tych dwóch
ewolucyj zależy przyszłość narodu i

państwa,  

PRZEGLĄD PRASY
PLOTKA ŻYDOWSKA

Trzeba z miejsca odeprzeć pewną
plotkę, kolportowaną przez p. Regn.sa
w prasie żydowskiej. B Regnis piszet
„Prawicowa prasa prowincjonalna apee

luje ostatnio do a jako do superar=
bitra i w: a go, by wziął się do zrowie”
nia porządku, by rozstrzygnął walki".
Żydowski dziennikarz mówiąc @

prasie prawicowej ma na myśli —
zdaje się — prasę narodową, a wo+
dzem nazywa gen. Rydza - Śmigłego.
Oczywiście twierdzenie jego o stosune
ku prasy narodowej do generalnegoin*
spektora jest złośliwą i niemądrą
plotką,

"TĘSKNOTA ZA PARTJĄ
SANACYJNĄ |

„Czas“ co trzeci lub czwarty dziefi
wyraża tęsknotę za organizacją obozu
sanacyjnego,którabyzastąpiłaniesław=
get rys Blok Bezpartyjny.

leśli Izby — pisze — mają zamiar ©-
degrač „rolę istotnych reprezentantów
społeczeństwa, jeśli mają stać się poważ-
nym organem pol:tycznej organizacji na-

lu, muszą rączo zabrać się do pracy.
stworzeniem nowych przystosowa-

nych do zmienionych warunków form żya
cia politycznego”.
Z pustego nalać nie można. Organi=

zacja polityczna musi mieć program,
a te żywioły różnorodne, które z inte-
resu lub z obawy trzymają się jeszcze
w obozie  sanacyjnym, programu
wspólnego nie mają i mieć nie mo-
śą. Nic więc z nawoływań „Czasu“ nie

wyjdzie, i
O pracy nowego Sejmu dziennik

konserwatywny wydaje sąd druzgo-
cący:

Vaiesione dotychczas do izb projek=
ty. nie doznały w izbach poważniejszej
poprawy fachowej ani też izby nie wnio=
sły do nich nowych myśli, nowych na-
świetleń. Nielczne silniejsze indywidual-
ności w izbach, nie znajdują odpowie-
dniego poparcia i współpracy nawet ze
strony zbliżonych do nich kolegów. Nie
wytworzyły również izby systemu pracy
grupowej”.
"Tak wygląda dzieło p. Sławka w
oświetleniu „Czasu”, do niedawna naj*
gorętszego chwalcy „pułkowników”,.
Same minusy.

„TEMĄDRE FANTAZJE .

P. Mackiewicz snuje znowu w „Sło
wie" fantazje o polityce międzynaro-
RE
takiego oto ustępu:
„Francja nas eksploatowała, nieludzko

eksploatowała: Francja tolerowała, a na-
wet podsycała naszą quasi - wojnę z
Niemcami jednocześnie zacieśn'ając z te-
niż Niemcami coraz czulsze stosunki, je
dnocześnie przygotowując się płacić
Niemcom polskim korytarzem.
dz chciała płacić WłochomOg

uą“.
Takie dzieciństwa pojawiają się w

prasie „polskiej“...

t 1
adenem i

 

20-miljardowy budżet
włoski

RZYM. 30.127(PAT). Uchwalony
*w dniu dzisiejszym preliminarz budże-
towy na rok 1936-37 zamyka się po
stronie wydatków cyfrą 20,29 m:lar-
dów, a po stronie dochodów cyfrą 20,3
miljardów lirów. Budżet obejmuje tyl-
ko wydatki i dochody zwyczajne, Bud-
żetem nie są objęte nadzwyczajne wy-
datki na kampanię w Afryce wscho-
dniej, an. też nadzwyczajne dochody,
które na pokrycie tych wydatkćgw bę-
dą musiały być przewidziane, Cechą
charaxterystyczną budżetu zwyczajne-
go jest ponadto okoliczność, że nie
przewiduje on żadnych subsydjów dla
kolei państwowych. Subsydja te wy-
nosiły w ub. roku budżetowym 840 mi-
ljonów. Równowaga budżetu  kolejo”
wego osiągnięta ma być dzięki przewi-
dywanemu zwiększeniu obrotu towa-
rowego, podniesieniu taryf towaro-
wych oraz przeznaczeniu na rzecz ko-
lei wpływów z podatku, płaconego
przez transporty samochodowe..
Budżet na r. 1934-35 został zam”

knięty deficytem 2 miljardy 30 miljo-
nówlirów, z czego 975 miljonów sta-
nowią nadzwyczajne wydatki na kam
panję w Afryce wschodniej,

Zamknięcie granicy
sowietko-man cżurskiej

RYGA, 30.12 (ATE.). Z Moskwy
donoszą: Spowodu pojawienia się w o-
kolicach Błagowieszczeńska epuiemji
idość licznych wypadków śmierci,
rząd sowiecki postanowił zamknąć
granicę pomiędzy ZSRR » Mandżukuo
wzdłuż rzeki Amur pomiędzy mie'sco-
wošciami Kumara a Paszkowo (trasa
ta wynosi około 500 klm.). Posterunek
graniczny koło Błagowieszczeńska zo”
stał zamknięty. Zarządzenia te posia”
dają charakter tymczasowy.

Ich wartość ocenić można z
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DRAMAT ETJOPJI
Tytuł zaciekawiający każdego, kto

pragnie lepiej i głębiej zrozumieć to
со się dzieje na terenie Abisynji.
Zwłaszcza skoro obok tego tytułu wi-
dnieje nazwisko dobrze znane w lite-
raturze francuskiej współczesnej —
Henry de Monfreid. Dobry pisarz i in-
teresujący człowięk. Przez kilka dzie”
siątków lat mieszkał niedaleko Dżibu”
ti w miejscowości Obok i trudnił się
kandlem i rozmaitemi innemi proce”
derami, spędzając większą część ży-
cią na morzu. Miał wiele niezwykłych
przygód, które opisał w szeregu ksią-
żek, cieszących się wielkiem powo”
dzeniem we Francji,
„Henryk de Monfreid ma wielki dar

pisarski, przytem jest znakomitym
obserwatorem i zna świetnie ludy za-
mieszkujące wybrzeża morza Czer”
wonego, Afrykę Wschodnią i półwy-
sep Arabski. Jego opisy podróży i
przygód są usiane trafnemi uwaga-mi  

o życiu i dziejach tych ludzi; świadczą
one o realizmie i znajomości życia
autora,
Każdy, kto zna poprzednie książki

de Monfreida weżmie napewno z
chciwością do ręki jego książkę o
dramacie abisyńskim, będzie się bo
wiem spodziewał, że od tak dobrego
znawcy Afryki wschodniej dowie się
wiele rzeczy istotnych i prawdzi-
wych. I nie zawiędzie się. W toku
bowiem ovowieści o podróży małym
stateczkiem żaglowym z Dżibuti fran-
cuskiej do Massauy włoskiej, a na-
stępnie lądem do stolicy Erytrei —
Asmary daje autor wiele informacyj
o Abisynji, wyjaśnia wiele zagadek
dręczących Europejczyka, wreszcie
wyraża swe opinie o przyczynach i
wyniku zatargu włosko-abisyńskiego.
Ma on wyraźną, głęboką sympatję

dla tych ludów pierwotnych, wśród
których spędził życie, ceni starą kul-

 

Tragedja emigrantów polskich
Otrzymałem niedawno pakiet doku-

"mentów francuskich z Paryża, który
mnie zdziwił, bo nie mogłem się zor-
jentować, komu mam je zawdzięczać.
Dopiero po rozpatrzeniu się w tych
dokumentach, znalazłem wśród nich
list deputowanego p. Franęois de Tes-
san, którego spotkałem w swoim cza-
sie u jednego z moich przyjaciół we
Francji, a w rozmowie z nim poruszy-
łem sprawę nadużyć, rzekomo popeł-
mianych przez policję francuską przy
wydalaniu robotników polskich
W owym czasie w prasie skiej

ukazał się szereg alarmujących arty"
kułów na ten temat. Tak się złożyło.
że przy spotkaniu się ż p. de Tessan
miałem właśnie w kieszeni jedną z ga-
zet z takim właśnie dE opisu-

jącym wyjazd robotników polskich z
PGP TRSSEAT ROARIBKNIKSTI ГЕЬ
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Zgon wielkiego przyjaciela Polski. —

W/ Budapeszcie zmarł 29 b. m. proł, Ja-

mos Tomscanyi, emerytowany kwrator

azkolny, literat i działacz społeczny.

Zmarły położył wielkie zasługi na polu

popularyzacji kultury polskiej na Wę-
grzech, Wśród mnóstwa artykułów. stud.

jów i szkiców, poświęconych Polsce. do

mawybitniejszych dzieł oryginalnych ś. p.

prof. Tomcsanyi'ego należy książka p. t.

„Polska“, Zmarty przełożył na język wę-

gierski wiele najcenniejszych dzieł pol -

skiej literatury, wśród nich „Chłopów”

Reymonta. Za ten ostatni przekład uzy-

skła nagrodę polskiego Penklubu. Ś. p.

prof. Tomcsanyi odznaczony był koman-

dorją orderu Odrodzenia Polski.
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Montsargis, Pan de Tessan zaintere-
sował się sprawą i poprosił mnie, a-
bym mu gazetę tę dał do przejrzenia.
Chętnie mu dałem ją na pamiątkę i
oto po kilku miesiącach przysłał mi
at pakiet dokumentów.

byt długiem byłoby wchodzenie tu
in meritum całej sprawy i przytacza”
nie tu treści tych dokumentów, Ogra-
niczam się tedy tylko po przestudjo-
waniu ich do stwierdzenia, że gazeta
polska, którą doręczył panu de Tes-
san, conajmniej fantazjowała.
Pan de Tessan, przysyłając mi te

dokumenty, pisze, že „Il y a la dedans
tous les elements pour repondre aux
fantaisies de presse...' i niestety nie
mam mu na to co odpowiedzieć, Żabój
czy jest zwłaszcza nadesłany mi do-
kument, komisarza policji z Mont-
sarkis, który stwierdza, że -kie-

dy w czasie ekspatrjacji robotni-
ków polskich z Montsargis przed-
stawiciel konsulatu polskiego wy-
chodził z podprefektury i chciał

tnicy pol-udać się na poza, to rol
scy, którzy obstąpili go na ulicy, za-

chowywali się względem niego tak

agresywnie, że trzeba było odgrodzić

go od nich kordonem žandarmėw, aby
o większego zajścia nie dopuścić,

Dziwnie przytem się złożyło, że i
fabryka Hutchinson Co. w Montsar-
gis, która w danym wypadku zwolniła

z pracy robotników polskich, nie jest

własnością Francuzów, ale Amery-

kanów.
Wobec źródłowych wyjaśnień, ja-

kie p. de Tessan, pomimo licznych

swoich zajęć raczył zebrać i nadesłać

mi w całej tej sprawie, czuję się zobo-

wiązanym, aby publicznie w prasie

polskiej wyrasić mu nie tylko swoje

ziękowanie, ale i zadowolenie, że

jednak jam się raczej pomylił, gdym z

nim rozmawiał. Smutną tragedję prze-

żywa jeżeli kiedy, to zwłaszcza teraz,
emigracja polska we Francji, ale nie

sami tylko Francuzi są tu winni.
Ks, A. Syskl.

ROZMOWA
Za zezwoleniem autora zamieszczamy

(ragment świeżo wydanej przezksięgar-

mię Św. Wojciecha w Poznaniu powie”

ści Janusza Rabskiego p. + „Alma Ma-

ter,”

Kolacja minęła w miłym nastroju,

Zocha nie była bynajmniej zaskoczo*

na tem, że przy stoliku siedziała z An-

drzejem. Po przetańczonych z nim

tańcach wiedziała, że się on o to po”

stara, W czasie tańca nie byt natręt-

my. Tańczył także z innemi pannami.

Czuła jednak jego spojrzenie, ścigają”

iące ją na sali, zwłaszcza, gdy tańczy”

ła z kapitanem. Zauważyła raz wtedy

u Andrzeja lekki uśmieszek ironiczny,

który zdawał się mówić: „nie istnieją

dla mnie przeszkody”.
Rogala, widząc, że Andrzej zbytnio

nie narzuca swego towarzystwa,

przestał patrzeć niechętnie.

Pod koniec kolacji, przy deserze,

"Andrzej wzniósł „zdrowie” gospoda-

rzy, a toast wypito z aplauzem. Znaj-

dujący się wśród gości młodziutki te"

nor zaśpiewał wówczas toast ze

„Strasznego Dworu"

"A gdy nam się chwila zdarza, chwila
zdarza...

Piimy zdrowie gospodarza..." 3
Nagrodzono go gromkim oklaskiem.

Po chwili zbliżył się do stołu Lacho"

wiczówny stary Rajecki.
-—— Dziękuję bardzo prezesowi za

miłe słowa — rzekł, zwracając się do

Andrzeja. poczem, kierując się do

reszty towarzystwa, dodał:
— Chciałbym zabrać państwu na

chwilę pana Zaruckiego.

 

Poprowadził Andrzeja do dalszych

pokojów. Na twarzy igrał mu uśmiech.

— Ponieważ znam pańskie poglą*

dy, chcę panu coś u siebie pokazać.

— Będzie mi bardzo miło.
Znaleźli się w sypialni pana domu.

Po chwili siedzieli w wygodnych fo-

telach obok małego stoliczka, na któ-

rym znajdowało się wszystko, czego

mogła zapragnąć dusza palacza,
Andrzej zauważył na ścianie duży

portret znaneśo generała, członka

śrupy politycznej, ostro zwalczającej

„Związek Narodowców”. Pomyślał,

że pan domu jest niepozbawiony iow*

jalności, jeśli mając na uwadze poślą”

dy polityczne sweśo gościa, chciał mu

pokazać ten portret.

Rajecki, pochyliwszy się nieco na

fotelu, w chęci zbliżenia się da An"
drzeja, zapytał:

— Cóż pan powie na ten portret?

— Cóż mogę powiedzieć; ilustruje

om pańskie przekonania. :

Rajecki wykonał gest, jakbychciał

usłyszeć coś więcej.
— Chyba pan nie zaprzeczy. że w

tem, co powiedziałem, zawarłem w

słowach najkrótszych naszą rzeczy-

wistość. nawiasem mówiąc, dość od-
ległą od tej, jakąbym chciałwidz.eć.

— Zaczyna mnie pan zaciekawiać.

A można wiedzieć, jakaby pan prag-
nął w'dzieć rzeczywistość?

— Nie stanowi to, proszę pana, ta”

iemnicy. Chciałbym, aby u nas, posia-

danie w mieszkaniu portretu wybit-

neśn wojskowego nie świadczyło o

takich, czy innych przekonaniach po-

 

turę ludu, nad którym panuje Negus.
lecz mimo to przepowiada mu zgubę.
I to właśnie nazywa dramatem Abi-
synii.
Lud to — jak twierdzi de Mon-

freid — posiadający duże zalety, lecz
bardzo pierwotny, lud — dziecko,
posiadający ustrój społeczny i poli-
tyczny taki, jaki panował w Europie
w wieku X lub XI, mający więc przed
sobą bardzo długą i daleką drogę do
zrównania się cywilizacyjnego z naro-
dami stojącemi na wyżynach kultu-
ry. państwo takiego oto ludu
wprowadzono do Ligi Narodów i wy”
maga się od niego, by spełniało misję
cywilizacyjną wśród dzikich i barba”
rzyńskich szczepów podbitych przez
wielkiego Menelika, Podołać ono ta-
kim zadaniom nie może, jest wskutek
'tego li tylko zaporą w wyzyskaniu
śospodarczem wielkich przestrzeni
(Abisynja jest trzy razy tak dużą jak
Polska); wielkich bogactw natural
nych i ziemi nadającej się pod uprawę,
Ma zaś w swojem sąsiedztwie ko*

lonje włoskie, niewielkie przestrze-
nią i nieurodzajne, kolonie narodu
duszącego się na swym pięknym pół-
wyspie i zmuszonego pod grozą śmier*

ci do szukania nowych przestrzeni
dla swej ekspansji. Henry de Mon-
treid wysoko ceni Włochów, jako ko-
lonizatorów i sądzi, że nie zrezyśnu”
ją oni nigdy z ostatniej nadarzającej
się im możności zdobycia nowych te-
rytorjów, na których mosą znaleźć za-

stosowanie ich pracowitość, wytrwa”
łość i zdolności organizacyjne.

Rozwiązanie „dramatu” jest tedy z
góry do przewidzenia. Może on się

ciąwnać krócej lub dłużej, lecz musi

się zakończyć zwycięstwem oręża i
kultury włoskiej.
W ostatnim rozdziale swej książ-

ki przenosi de Monfreid czytelnika z
ziemi afrykańskiej do Rzymu opo"
wiada o swei wizycie u Mussoliniego
w Palazzo Venezia, Mówi o kierowni-
ku polityki włoskiej ze zrozumieniem
iuznaniem i wyraża przekonanie że

wykona on zapowiedź, której dał wy-

raz, mówiąc —„l irai jusqu'au bout”,
Viator.

8) Henri Monfreid, „Le drame ethio-

plen“. Paris. 1935.

Ukazały się dwie miłe książeczki pióra
p. Marji Juszkiewiczowej (Nakładem

„Naszej Księgarni", Sp. Akc. Zw, Nau-

czycielstwa Polskiego, Warszawa 1935 r.

„Małpka i Krabik” (bajki japońskie —

dla młodszych dzieci) oraz autobiogra-

ficzna „Fembo, małpka i ja” dia dzieci

starszych). Pisać dla dzieci nigdy nie by-

ło zbyt łatwem zadaniem, zwłaszcza, je-

śli je pojmiemy jako trud nauczycielski

niemniej niż rozrywkę. Problem jaki dziś

stoi przed autorami piszącymi dla mlo-

dzieży, ekomplikował się niezmiernie:

chodzi już nietylko o atrakcyjność, zdob-

ną podbić najbardziej głodną wyobraźnię,

ale i o gatunek tworzywa artystycznego,

litycznych gospodarza, tylko, żeby

mówiło, że gospodarz kocha armię

polską — jednem słowem, żeby świad”
czyło wyłącznie o patrjotyźmie gos"

podarza. :

Przez twarz Rajeckiego przebiegł

skurcz. Był trochę zaskoczony cha“

rakterem odpowiedzi swego młodego

gościa, Co innego spodziewał się u-

słyszeć. .

— Rozumiem pana — rzekł po

chwili krótkieśo milczenia. — Wy-

daje mi się, że upraszcza pan sobie

szereg zagadnień, ale trudno niesłu:

chać pana z sympatią.
— Bardzo panu dziękuję. Wydaje

mi się, że łatwo uzasadnić pański sto”

sunek do tego, co mówię. Szczytnem

powołaniem wybitnych .wojskowych

jest być jak soczewka, w której sku”

piają się uczucia całego Narodu, Do

tego oczywiście potrzebne jest speł-

nienie jednego elementarnego warun-

ku: muszą być tylko żołnierzami, go”
rąco miłującymi swoje żołnierskie

„rzemiosło”, W słowach „obrońca oj*
czyzny“ fest taka potężna treść, że
wszystko inne ją pomniejsza.

Pan domu był otoczony kłębami

dymu tytuniowego i Andrzej nie mógł
widzieć śry rysów jego twarzy.

Rajecki chwilę milczał, potem od-

sapnął z zadowoleniem.
— A eo pan powie, panie Andrzefu.

o układzie stosunków w Japonii? Jak
panu wiadomo, wo'sko ma tam wpływ
na tworzenie rządu. A przyzna pan
chvba, że Japończycy pełni są ducha
patrjotvzmu i enót rycerskich.
— Rozumiem, o czem pan myśli

Chodzi panu o to, że w Japonii każ
dorazoweso ministra spraw wojsko
wych wyznacza kolegium generałów

innemi słowy może *'e teoretycznie
zdarzyć, że kolegium to nie wyzna 

 

 

Jedna z metod |

„Wychowania młodzieży”
Ruch narodowy obejmujący wszystkie

Klasy społeczne dociera do wszystkich

bez względu na to, czy jest to robotnik,

chłop, inteligent — obejmuje swoimwpły

wem, swą wielką ideą wszystkich Pola

ków.

Najbardzie! podatnym gruntem ze wzlę

du na strukturę umysłu są ludzie młodzi,

Młodzież gimnazjalną ma oczy i uszy

Słyszy i widzi co się wokół niej dzieje.

Młodzież, której nie dało się panom Ję-

drzejewiczom przy pomocy „Straży

Przedniej” zgangrenować, wierzy w idea.

ły, wierzy świadomie i zda'e sobie spra*

wę z obecnych przemian politycznych

Walka ekonomiczna, którą prowadzi O-

bóz Narodowy, objęła swym zasięgiem i

młodzież szkół średnich, Jest ona całą du

szą po naszej stronie, biorąc czynny u-

dział w tej walce, wypowiedzianej wszy-

stkim, którzy szkodzą inter narodu

polskiego,
Są jednak jednostki społeczeństwa star

szego, którym obecne przemiany nie od-

powiada'ą, bo im, skompromitowanym

przed całem społeczeństwem wyczynam

„radosnej twórczości” odcięty zostanie

dostęp na kształtowanie stosunków poli-

tycznych i gospodarczych. Starają nę ten

wielki, potężny w swej idei ruchnarodo-

wy zniszczyć od doły odmłodzieży.

Hasło państwowego wychowania stało

się "uż niepopularne, zastosowano inny

chwyt, Wprowadzić zamęt w młodych u-

mysłach, pozbawić ich wratrzenia w przy

szłość, odebrać inicjatywę, wreszcie т

czynić z nich powolną masę kierowaną

dowolnie przez siebie.
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KARPIŃSKIEGO

      PASTĄ DO ZĘBÓW,
kióra wprawdzie nie zastąpi

lekar-dentysty. ale nato.
miast sapownia gruniowae

wyczyszczenie nębów

1odźwieżeniejnnyustnej,jest
DENTOLIN KARPIŃSKIEGOD
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Co czyta młodzież?
rodzaj intrygi i wątek, z jakiego ją utka-

so, Powieść i bajki p, Juszkiewiczowej są

pisane z wyjątkowem wprostpoczuciem

odpowiedzialności i sumiennością peda-
gogiczną. Na jej pochwałę zapisać nale-

ży pełną artystycznego umiaru powścią*

gliwość, tam nawet, gdzie wprost sam

temat wymagał pełnego wykorzystania i

dalszego rozwinięcia w duchu sensacyj-

ności, Tyczy to dwu bajek japońskich o

wybitnym pierwiastku grozy, zawartej w

motywach spirytystycznych.
Obydwie książeczki, wydanę bardzo

starannie, nieźle zilustrowane, opatrzone

zostały pomysłowemi (zwłaszcza „Fom-

bo, małpka j ja”) okładkami.

czy ministra wojny — a zatem desy*

gnowany przez cesarza szef rządu nie

spełni swej misji,
—- O tem właśnie myślałem. Ale

niechno prezes poczęstuje się papie"

rosem.
Otworzył porte-cigare.

— Śmiem twierdzić — mówił An
drzej, zapalając — że tu istnieje tylko

teoretyczna obawa wpływu na rządy.

Natomiast, co mnie uderza, to to, że

polityka nie ma wpływu na obsadze*
nie ministerstwa wojny. Robi to ko“
legjium generałów. Zatem, panowie po-

litycy, precz z łapami od wojska! In-
na rzecz, że to co ma miejsce formal-
nie, będzie istniało faktycznie tylka

wtedy, gdy w gronie generałów-elek-

torów nie będą działały poulne orga”

nizacje polityczne.

— A teraz, panie Andrzeju. wra*
cając z tej dalekiej japońskiej podró*

ży, niech mi pan powie, jak się pan
zapatruje na rozwój stosunków u nas.

Może pana dziwi, że takie pytanie
panu zadaję, ale jest pan przecież

przywódcą młodzieży, a wiem, jakim
autorytetem otacza młodzież akade-

micka swoich kierowników.
— Stawia mnie pan w kłopotliwem

położeniu — rzekł Andrzej, Zamyślił
się.
— Powiem panu tak: uważam, że

pójdzie u nas wszystko drogą normal-

ną, o ile duże ugrupowania, mające

wpływ na opinię, zajmą wspólne sta-

nowisko w sprawie żydowskiej. To
jest nasze wewnętrzne zagadnienie

główne. Żydzi, w których interesie jest
ogłupianie Polaków, wysuwanie kwe-

stji żydowskiej nazywają „dosiadaniem

żydowskiego konia” i mówia o „zoolo-

gicznym antysemityźmie”. Jeśli to po-
rozumienie, o którem mówiłem, nie

Wprowadzanie zamętu w młodych ue
mysłach, to uroń obecni: jezęścićj stos

sowana przez „padagogów” i wych»<
wawców” młodzieży.

I tak, kiedy Obóz Narodowy rzucił Ъч
sło walki o polski handel przemysł tze-
miosło, kiedy w walce te; padły miode

życia, to jednocześnie w sanacyjnychpi-
smach pojawiły się artykuły o humaq'tar-
ności, miłosierdz.u chrześcijańsk:em, «
tem, że Żydzi też potrzebują żyć, że 05
Be też walczyli o wolność Polski
tė

lego jednak było nabardziej „фотй +
wym” za mało. Leży obecnie przedęmyną,
"ismo szkół średnich z Radomia, w któ -
rem między innemi znajduje się nowela
p. t „Bratnia dłoń”, Jest rzeczą wprost
potworną ażeby takie prace umieszczać
w pismach szkolnych. Panowie „wycho-
wawcy” nie zdają sobie sprawy ze skute
ków jakie wywarła ta nowela.

Uczniowie o podobnem postępowaniem
opiekuna pisma, który zezwolił (może po-
mógł) na umieszczenie tej pracy w nurze-
rze z miejsca na to zareagowali ogłasza-
jąc bojkot własnego pisma.

Młodzież zareagowała 1 jednocześnie
wyciągnie daleko idące konsekwencje x
podobnego ustosunkowania się mektó+
rych ptnów profesorów do najistotniej =
szych zagadnień naszej egzystenci.Mło«
dzież dawno straciła zaułanie dóswoch
profesorów mie wierzy w żadne zdanie
wyp 'wiedziane z katedry, tego jedijak
było zamało.

ie panowie wychowawcy mysicię ©
tem pam.ętać, że młodzież umie na swój
sposob myśleć i ezuć a przedewszyst -
kiem umie pamiętać, Nie zapomm tego,
że ich w młodych wieku uczyliście Ob
łudy i kłamstwa, że tendencyjnie o świe”
tlaliście hustorję, nie zapomni, że hamo-
waušciė w wej zdrowe i sziachetne pory-
wy.

Jaki jest stosunek samej młodzieży do
te! sprawy niech świadczą pełne obu-
rzenia listy, które otrzymałem od ucz-
miow ez451 radomskich w związku z u-
xazaniem się te noweli w piśmie szkol-
nem. Jeden z uczniów pisze: „Banialukż
(w noweli „Bratnia dłoń”) o niedoli ży «
dowsxiej, o poniewierce, o niesprawie-
dliwości, oburzenie i ironja na słowo an-
tysemityzm, oraz uwydatnienie pracowi -
tości i szlachetności żydowskiej jest
wstrętnie uplastycznione. Również treść,
polegająca na przedstawieniu niedóli Ży-
da - ucznia, syna legjonisty. (O zgrożo,
więc są jeszcze wierzący w Żydów obroń-
ców ojęzyzny!). Żyd legionista tanny za
swą ojczyznę „Polskę”? nagroda ż ust...
(dajmy spakė': cenzura!), poniewierka I
wreszcie „szlachetna” postać „Poaka”
podającego rękę Żydowi i współczująca

mu.„ Do czego to ;uż doszło by podobne

prace ukazywały się w piśmie szkół pol-
skich, katolickich”,

B. B-ski, 
—-——

0085888

nastąpi, to jestem przekonany, że cze-
kają nas duże wstrząśnienia, Żydzi zro-
bią oczywiście wszystko, żeby do te-
go porozumienia nie dopuścić. Co do
mnie, to mam, śmiem twierdzić, uza-

sadnioną wiarę, że trawestując smutne

przysłowie, — Polacy okażą się mą”

drzy przed szkodą i że nie spełni się

żydowskie marzenie, aby słowo „Pol-

ska“ stalo się m dźwiękiem geo-

graficznym. Tak jak, dzięki Bogu.
niema Polaków, którzyby dla między-
narodowego „Treuga Dei" zgodzili się
zrezygnować ze Śląska, Pomorza lub

Wilna, tak niezadługo zabraknie Pola-
ków, którzyby ze spokojem „poczci-

wych" głuptasków zgadzali się na za-

lew żydowski w imię... „pókoju Boże»
go” w stosunkach wewnętrznych.

Zdaleka poprzez rząd pokojów do-
biegły dźwięki muzyki tanegzūej.

— No, nie będę już pana zatrzymy*

wał; napewno ma pan ochotę potań-
czyć, Z zajęciem pana słuchałem.

Andrzej wstał. 5

— Pozwoli pan, że teraz ja mu ra-

dam jedno pytanie — spytał —с
pan, w którego pokoju wisi ten por”
tret..,

Rajecki się uśmiechnął.
— „.Wwierzy w patrjotyzm polski u,

Żydów?
— Nie, proszę pana.
— Tylko to chciałem wiedzieć.
Zbliżali cię do salonu, gdy stary Ra-

jecki powiedział:
— Muszę panu na zakończenie po-

wiedzieć, że naprawdę z pana właści-
wy człowiek na właściwem miejscu.

Andrżej ukłonił się.
— To największa pochwała, fąką kiedykolwiek usłyszałem od... przeci-

wnika,



 

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno ©. rozpogodzeniami,

miejscami mglisto lub drobny deszcz.

Temperatura bez większych zmian.

Dość ciepło.
Umiarkowane wiątry południowe i po-

łudniowo-zachodnie.

20 Z MIASTA.
— 125 zabaw zapowiedziano na

spotkanie Nowego Roku. Mimo kry-
zysu, bezrobocia i nędzy w Wilnie
władze'administracyjne zezwoliły
urządzenia zabaw :na spotkanieNo-
wego Roku w 125 wypadkach, (h)

— 5320 bezrobotnych w Wilnie.
W Wilnie zarejestrowano 5320 bez-
robotnych, w tej liczbie 1980 pra-
cowników umysłowych.

Bezrobocie w porównaniu z po-
przedniemi tygodniami zwiększyło
się o 100 osób. (h)

AI iii a

Przy dolegliwošciach žolądkowo - kisz-
kowych, braku apetytu, atonji  kiszek,
wzdęciach, zgadze, odbijaniach, ogólnem
podrażnieniu, bólach głowy migrenowych
zastosowanie 1-—2 szklanek naturalnej wo-
dy gorzkiej Franciszka - Józefa wywołuje
doskonałe opróżnienie przewodu pokarmo-
wego. Zalecana przez lekarzy. j

ATEITI KSKTOPANTS |

— Wymówienie pracy 20 pracow-,
nikom miejskim, Zarząd miasta,
Wilna wymówił pracę 20 pracowni-|
kom miejskim, którzy z dniem 31)
marca rb. ostatecznie utracą pracę.|

Zaznaczyć należy, iż w 1935 ro-
ku utraciło pracę 68 pracowników |
miejskich. (h) :

HANDEL I PRZEMYSŁ.|
— Izba Pracy w Wilnie. W Wil-|

nie powstaje Izba Pracy, która obej- | pokoju. Kominek Termon jest wynalazkiem przez Sąd Apelacyjny.

mie ziemie północno-wschodnie.
— Prace Izby rozpoczną się nie

wcześniej niż w pierwszych dniach'
lutego rb. (h)
— Likwidacja firm i fabryk. W/g$

danych w ciągu 1935 r. uległo likwi-|
dacji 48 firm handlowych, 16 war-|
sztatów pracy i 14 fabryk. W: okre-|
sie tym powstało w Wilnie 8 firm|
handlowych i przedstawicielstw
warszawskich. Z nowym rokiem w
Wilnie powstają 2 fabryki. (h)

  

 

Wszystkim Szanownym Swy

„rewskiej, St. Grabowskiej,

wileńska
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

| 7 Staraniem Wileńskiego Woje-
„wódzkiego Komitetu „Dni Przeciw-
gruźliczych'** dnia 4-go stycznia 1936
!r. o godz. 23 odbędzie się dancing w
lokalu cukierni Czerwonego Sztralla
ul. Mickiewicza 14. `

Czysty dochód przeznacza się na
„budowę sanatorjum na Wileńszczyź-
nie, — Wstęp 1 zł. 99 gr. Akad. 1 zł.
„49 gr.
— XIII Konferencja Pań Milo-

sierdzia św. Wincentego A Paulo
urządza czarną kawę dn. 3.I 36 od
godz. 21—23 u Czerwonego Sztralla
"przy łaskawym współudziale arty-
stów pp. W. Biszewskiej, Z. Baza-

J. Kro-
piwnickiego, В. Polakiewiczówny,
Telmaszewskiego. Na opał i żyw-
ność dla najbiedniejszych, Wstęp 49
groszy.

RÓŻNE.
— Zniżka cen soli. Z dniem dzi-

siejszym obniżona zostaje cena na
sól białą. Z dniem 2 bm. w Wilnie
sklepy będą sprzedawały sól białą
po cenie 32 gr. za 1 klg. Dotychczas
cena soli wynosiła 36 gr. za 1 klg..

1

— Teatr „Rewja”. Dziś program rewjo-
wy pt. „Noc Sylwestrowa”. Początek przed
stawień o godz. 4.15,6.45 i 9.15. я

NADESŁANE.
— Termon jest rewelacją w gospodar-

stwie domowem. Ogrzewa  najzimniejsze
mieszkania, osusza zawilgotnione ściany
mieszkań, połową kosztów najlepiej zbudo-
wanego pieca. Termon jest metalowym ko-
minkiem o specjalnej konstrukcji, tbudo-
wanym po mozolnych studjach i doświad-
jczeniach mających na celu wydobycie stał na osiem miesięcy więzienia.
maksymalnej ilości ciepła przy minimalnej
ilości drogiego dzisiaj opału, 2 kg. węgla
spalone w Termonie wystarcza na ogrzanie

polskim zbudowanym ze specjalnego ga-
tunku żelaza. !

OFIARY
złożone w Administracji „Dzien. WiL“ za-
miast powinszowań i życzeń Noworocznych.

Stefanja i Stefan Grabowscy zł. 3.— na
herbaciarnię dla inteligencji.

Tadzio i Miecio Grabowscy zł. 2.-— dla
najbiedniejszych dzieci. '

Marja Kijuciówna zł, 2— na lekarstwo
dla chorej dziewczynki, zł, 2-— dla wdowy
z 5-giem dzieci i zł. 2-— dla wdowy Stan-,
kiewiczowej. Н

I A lu ii 2

Życzenia Noworoczne Zasyła |
CENTROOPAŁ"

p. z o.o.
Hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla,

 

koksu, drzewa opałowego i cementu. 8.
Wilno, Zamkowa 18, tel. 17-90.|

i
Z Pol. Mac. Szkolnej |

Polska Macierz Szkolna Ziem betyzmem, odczytowe;, bibliotecznej,'
Wschodnich, prócz 41 szkół na Wi- sprawowanie opieki nad domami lu-
leńszczyźnie, prowadzi bardzo oży- dowemi i kierowanie czytelniami-
wioną działalność oświatową. Ce- świetlicami. Na przewodniczącego
lem skoordynowania i większego jej j wydziału wybrano dr. Michała Am-
ożywienia Zarząd Centralny powo-
łał do życia Wydział Oświat Poza- |
szkolnej. Do zadań tego ydziału |
należy prowadzenie akcji z analfa-

Z Państwowego Zakładu Higieny
Do kwietnia r. b. działały w Wi!l-

nie oddzielnie filja Państwowego Za-

brosa, na czele podwydziału miej-
skiego stanął Stanisław Janicki,
wiejskiego — dyr. Józef Biegański.

|
|
|
|

nikiem filji wileńskiej jest dr. Praž- |
mowski, a kierownikiem oddziału;

kladu Higjeny i filja Państwowego ;badań żywności dr. Mlonikowski.
Zakładu Badania Żywności i Przed-|
miotów Użytku. Następnie obie in-
stytucje połączono jakio filję wileń-

ską Państwowego Zakładu Higieny,
w Warszawie z dwoma oddziałami:
oddziałem bakterjologicznym i od-
działem badania żywności. Kierow-

Po połączeniu obu instyfucyj wi-;
leńskich nastręczyła się konieczność,
umieszczenia ich w jednym lokalu.;
W tych dniach odbywa się przepro-|
wadzka i od Nowego Roku Państwo-
wy Zakład Higieny w Wilnie będzie
się mieścił przy ul. Tatarskiej 11.

 

Standaryzacja Inu . |
Komisja Standaryzacji Lnu i Ko-

nopi z siedzibą w Wilnie, powołana

"w 1934 r. przez ministrów przemysłu

i handlu oraz rolnictwa i reform rol-

nych, pod przewodnictwem inż, WŁ
jdukiewicza, naczelnika wydziału

przemysłowego Wileńskiego Urzędu
Wojewódzkiego ustaliła obecnie nor
my, obowiązujące przy obrocie
handlowym: . trzepanem włóknem
Inianem, pochodzącem z terenu pół-
nocnych województw Polski na se-
zon 1935/36 r.

Normy te obowiązują od 1-go
stycznia 1936 r. Jest to poważny
krok w kierunku oficjalnego standa-
ryzowania Inów polskich, które, jak
wiadomo, były dotychczas eksporto-
wane na rynki zagraniczne bez stan-
daryzacji, a dzięki pomieszaniu ga-
tunków i złemu opakowaniu nie u-
zyskiwały odpowiednich cen ani
marki, na którą zasługują.

Komisja ustaliła pięć rejonów po-
chodzenia lnu, objętego przepisami
standaryzacji, pod nazwami geogra-
ficznemi:

Dla lnów słańców: 1 — Wołożyn,
2 — Horodziej, 3 — Hoduciszki*—
Dokszyce.

Dla lnów moczeńców: 4 — Miory|
i 5 — Traby. !

Pod nazwą lnu trzepanego stan-,

Saryzowaneno mok być 2|ask
handlowym tylko len poc ący z|
powyższych rejonów pod warunkiem|
sortowania na podstawie pięcioga-
tunkowej skali, oznaczanią gatun-
ków specjalnemi wywieszkami, od-,
powiedniego koloru dla każdego ga-|
tunku i z tem, że w jednej beli może:
znajdować się tylko jeden gatunek
włókna. .

Komisja ustaliła pozatem szcze-|
gółową charakterystykę liczbową.
poszczególnych gatunków pod wzglę
dem minimalnej wydajności lnu cze-|
sanego oraz maximum strat przy)
"czesaniu, jak również bardzo szcze-|
Pm przepisy opakowania Inu
trzepanego dla ładunków krajowych,
| zagranicznych i ich.

Jak się stwarza bezrobocie
PAT donosi, że zakłady przetwór- nowych torów kolejowych na plano

cze huty „Piłsudski* mają przystą- wanych terenach może być wykona

pić do budowy specjalnego pociągu ne z szybkością 3 klm. w ciągu

przeznaczonego do mechanicznego ćwóch godzin.

układania torów kolejowych przy Jak wynika z doniesienia PAT

budowie nowych linij kolejowych. nowy pociąg w ciągu doby układa

Przy użyciu tego pociągu układanie 36 klm toru, a w ciągu 300 dni w

roku 10.800 kilometrów toru.

|  Życzyćby należało, aby nowy

wspaniały pociąg nie byt... bezro-

botny. W każdym razie pewne jest,

że nie buduje się go w celu zwalcza-

nia bezrobocia w Polsce.

Mandaty poselskie członków zarządów
Związków Samorządowych

Jeden z wojewodów zwrócił się datu „uzyskać musi bezpłatny „urlop.

do ministerstwa spraw wewnętrz- Opierając się na obowiązujących

nych o wyjaśnienie, czy w myśl prze przepisach, ministerstwo spraw we-

pisów, obowiązujących w wojewódz- wnętrznych wyjaśniło, że na całym

twach zachodnich, członek zarządu terenie Rzeczypospolitej, niewyłą-

związku samorządowego powinien czając województw zachodnich, płat

być uważany za pracownika samo- ny członek zarządu gminy może pia”|

rządowego w rozumieniu art. 84 or- stować mandat poselski, bez ko-

dynacji wyborczej do Sejmu i czy nieczności uzyskiwania urlopu na.

wobec tego na czas piastowania man czas sprawowania tego mandatu. |

Wskutek"intryg urzędniczki oskarżono |
niewinnego człowieka „Ža

W/ dniu 23 października r. ub. wa i Sztukowskiej dowodów na pi-

wyrokiem Sądu Okręgowego w Wil- śmie, wykazujących, iż postępowa-

nie kierownik Zakładu Sprzedaży nie Bayera było zgodne z regulują-

Wyrobėw Polskiego Monopolu Ty- cemi sprawą djet przepisami, jak

toniowego, Stefan Bayer, za rzeko- również powysłuchaniu przemówień

me wystawianie nieścisłych rachun- obrony Sąd ogłosił wyrok calkowi-

kėw za djety wyjazdowe skazany zo cie uniewinniający St. Bayera ze

wszystkich zarzucanych mu  prze-,

stępstw. !

Na przewodzie sądowym „ustalo- ,

no, iž e. ten ata no w

W'czasie przewodu 'eadówego po. (ry50m jednej z ПЕРЖННСЙ PRZ
dokładnem I adis całckaciakt maa az sz Pa ła.

sprawy, oraz po złożeniu przez obro- miałaod Sze/a mepoZy! 8
! Andrejo та zorganizowała cały spisek w celu

NA o ele" zdeskredytowania swego przełożo-

us"eo, epilogiem czego „był wyrok
., skazujący w instancji pierwsze]. (e)

DLA OCHRONY |B8
į

PRZED

 

Hemoroidy. Wybitni chirurgowie stwier-
dzają, że przed i po operacji stosowali
u pacjentów naturalną w odę gorzką
Franciszka - Józefa z najlepszym wynikiem.
 

 

W dniu wczorajszym sprawa ta:
poraz drugi rozpatrzona została

     

  

| wyłudzali
| W. dniu wczorajszym ogłoszony

| został w Wileńskim Sądzie Okrę-

|gowym wyrok w sprawie procesu

jRomana Kruk - Lewko, Bolesława

jBelskiego, Bolesława  Wojtuszew-

| skiego, Władysława Kleszczyńskie-

|so, oraz Leona Frenlkla, oskarżonych

0 to, iż w czasie od listopada 1934

pór do lutego 1935 roku, po utwo-

|rzeniu organizacji pod nazwą „Naro-

jdowa Socjalistyczna Partja Robotni-

  POLSKIE

TABLETKI   

BUKOWSKIEGO

  

  

   

BANK KANDLOOY J. A.
ZAŁOŻONY W 1873 R.

UL. MICKIEWICZA 8.
TELEFONY

INSTYTUCJA
4-45 — 8-16

CENTRALNA
3-16 — 4-08
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LIDA —WARSZAWA = SUWAŁKI

B'A NK” załatwia wszelkie operacje bankowe.

Przekazy pieniężne do Litwy I Rosji

oraz do wszystkich miejscowości w krajui zagranicą,

przyjmuje wkłady oszczędnościowe terminowe

i na każde żądanie oraz depozyty na przechowanie,

inkasu je należności w kraju i zagranicą,

oraz wynajmuje KASETKI (safes) w podziemnym skarbcu stalowym.

: a. M i z

4

czyzn i 374 tysiące kobiet, w Wilnie
i 48 tys. mężczyzn i 61 tys. kobiet, w

  

    

  

 

  

   
  

 

  

Z NAJLEPSZYCH NAJTAŃSZY

 

CHORA WĄTROBA
ZATRUWA ORGANIZM

Zaburzenia w runkcjonowaniu wątroby

i wydzielaniu żółci powodują swe: rodza-

ju zatrucie organizmu, a na tem tle szereś

najrozmaitszym chorób.

Zioła Magistra Wolskiego

zawierające znane rośliny
„Billosa“

egzotyczne

| Combretum i Boldo, pobudzają wątrobę do

właściwej pracy oraz pri owefo wydzie-

lania żółci i powodują naturalne wypróż-

nienia. Stosują się przy cierpieniach wa-

troby i woreczka żółciowego (kamicy ż6t-

ciowej). : й

Zioła ze znak. ochr. „Billosa“ na naby-

cia w aptekach i drogerjach (składach ap-

W ių Magister E. Wolski, War-

szawa, Złota 14, m. 1.

7 e——————-—-

10 TYS. PACZEK ŻYWNOŚCIO-

WYCH WYSŁANO Z DYREKCJI

WILEŃSKIEJ DO ROSJI SOWIEC-

KIEJ.

Według danych w okresieprzed-

świątecznym (Bożego Narodzenia i

Nowego Roku) urzędy „pocztowe i

agencje Wil Dyr. Poczt i Telegrafów

wysłały około 10 tys. paczek żywno-

«ciowych, kierowanych przeważnie

do Z.ŚJR.R. (h)

CT75PE

Narodowo-Sociališci
pieniądze
czo-Włościańska”, stojąc ma czele

tej organizacji werbowali na nie-

istniejące posady bezrobotnych, wy-

łudzając od nich kaucje, które w
rzeczywistości ргхемпаста!у się do
kieszeni prywatnyrcch.

Na mocy wyroku Roman Kruk-
Lewiko skazany został. na 3 lata
więzienia, B. Belski i B. Woituszew-
ski po 1 r. i 6 miesięcy każdy, dwaj
zaś pozostali oskarżeni zostali unie-
winnieni. (e)
AL TE TNEAST 1AFTP"TCCNARKOZYTD.

| PRZEPROWADŹCIE
| remont żołądka...
jNiedomagania żołądkowe odbierają
| dobre samopoczucie, energję do pra-
„cy i wyczerpują organizm. Francu-
skie zioła The Chambard usuwają
(zaparcie stolca.
| iniii iii ioi ai

| PRACA ZAROBKOWA KOBIET
! W ŚWIETLE STATYSTYKI

Ogłoszone zostały dane staty-
styczne, dotyczące liczebnej przewa-
gi kobiet w Polsce, Według spisu
ludności z'r. 1931 na 100 mężczyzn
przypadło u katolików 123 kobiety,
u ewangelików 119 kłobiet, u żydów
113 kobiet.
U ludności chrześcijańskiej w Pol-

sce przewaga kobiet dochodzi do 24
proc., u ludności żydowskiej jest ona
znacznie niższa i wynosi przeciętnie
około 13 proc.
W wieku od 17 — 49 lat naliczo-

no w Warszawie 301 tysięcy męž-

Krakowie 57 tys. mężczyzn i 73 tys.
kobiet, we Lwowie 83 tysiące męż-
czyzn i 104 tys. kobiet.

Liczebna przewaśa w średniem
pokoleniu zmtusza kobiety do szuka-
nia egzystencji w pracy zarobkowej,
gdyż znaczna ich ilość nie może li-
czyć na zamążpójście. Praca zawł-
dowa staje się losem wielu kobiet na
przeciąg całego życia.

W. dzielnicy nalewkowskiej War-
szawy przewaga kobiet średniego po
kolenia nad mężczyznami jest znacz
nie mniejsza „aniżeli w innych dziel-
nicach miasta. Na 17 tys. mężczyzn
w wieku 17—49 lat było w dzielnicy
nalewikowskiej tylko 20 tys. kobiet,
czyli istnieje tam pewna równowaga.
W starych dzielnicach Warszawy na
195 tys. mężczyzn średniego pokłole-
nia przypada 254 tysiące kobiet, w
dzielnicach nowych stolicy na 95 tys.
mężczyzn średniego pokolenia 100
tys. kobiet.
Na wsi polskiej kobiety mają rów-

nież przewagę liczebną, ale znacznie
mniejszą niż w skupieniach wiellko-
miejskich,
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„Niezwykleciężki rok
Dotąd słyszeliśmy z obozu sanacyj-

nego, iż położenie śospodarcze Polski
pozostaje w ścisłym związku z niską
konjunkturą międzynarodową. Póź-
niej — sugestjonowano nas zapewnie-
niem, iż Polska oderwała się od nie-
korzystnej sytuacji międzynarodowej i
kroczy własną drogą ku poprawie. O-
becnię— należałoby stwierdzić, iż po-
mimio poprawy położenia ekonomicz-
negowielu krajów — Polska znajduje
się w po depresji,
'PA.T., która daje obraz życia go:

spodarczego Polski w 1935 r., ujmuje
Kkwestję mniej otwarcie i szczerze,
„Na tle bardzo niejednoliteśo przebie-

śu konjunktury w światowej gospodarce,
ie mianowicie niektóre kraje wykazu-

ją wyraźną poprawę, inne zaś polepsze-
mie o. charakterze wybitnie sztucznym,
względnie wyraźne jorszenie — sytu-
moja podarcza Polski w 1935 r. ksztal-
towała się — zdaniem P.A.T, — pod zna-
kiem stopniowej niewielkiej poprawy -0-
razspokojnego ae procesów g0-

spodarczych. ziedzinię produkcji wy-
twórczość przemysłowa azuje dalszy
stopniowy wzrost i oddalanie się od ©-
siągnietego już przed paru laty kryzy-
sowego minimum“

wyraziła się w końcowych miesiącach ro-
ku sprawozdawczego w, wydaniu wielkiej
liczby dekretów i zarządzeń. 'szystkie
te postanowienia -mają.na celu zrównowa-
żenie budżetu stwowego, wę by-
tu warstwy rolniczej  oraż śodzenie
CE w polskiem życiu gospodar-

czem, Większość tych zarządzeń. zaczęła
wziać, rezultaty dopiero .w grudniu
tak, że uchwycenie liczbowe wyńików:tej
akcji jest jeszcze niemożliwe w tej chwili.
W jeszcze większym stopniu rezultaty jej
zpiępcią się dopiero na początkur.

Trzeba tu przypomnieć, że deficyt
w ciągu 8 miesięcy roku budżetowego
dosięga 220 miljonów zł., a: wyniki
dotychczasowych zarządzeń nie dadżą
się jeszcze przewidzieć; "Należy się 07
bawiać, że pomimo nałożenia nowych
ciężarów — dochody mogą zawodzić
na skutek ostrego wyczerpania kraju.

Najważniejszem jest to: wszakże, iż
odłogiem leży dziedzina wydatnego,
zdecydowanego zmniejszenia  cięża-
rów prawno - publicznych i ogranicze-
nia funkcyj i" przerostów -gospodarki
państwowej. | NEA YE
Jak dotąd — wszyscy inni mają po-

nosić skutki polityki. deflacyjnej. Po-

niec miesiąca w roku sprawozdawczym
wahał się w granicach od 931.7 mljn. zł.
(w końcu lipca) do 1,046.8 miljn. zł. (w
końcu października), Równocześnie za-
pas złota w instytucji emisyjnej wyka-
zywał od końca stycznia do września sta-
ły nieznaczny wzrost. wpływem
przypadających płatności jesiennych rat
długów zagranicznych państwowych i sa-
morządowych. zapas złotaw instytucji e-
misyjnej w końcu września i w g
dzie ulegt — wedle komunikatu P.A.T —
zmniejszeniu. W końcu listopada zapas
złota w Banku Polskim wyniósł 442,8
miłjn: zł. 'i ostatnie bilanse dekadowe z
grudnia wykazują zapas złota ma nie-
zmienionym poziomie, a nawet z pewną
tendencją zwyżkową. Pokrycie złotem o-
biegu banknotów ś natychmiast płatnych
zobowiązań wynosiło w dn. 20 grudnia
41,18 proc., przekraczając normę statu-
ze: © przeszło 11 punktów”.
Złota mamy bardzo małe ilości. O-

bieg banknotów utrzymuje się na nie-
wysokim poziomie, co jest tem do-
tkliwsze, że w kredytach Banku Pol-
skiego coraz wydatniej uczestniczy w
tej czy innej postaci państwo wraz ze
swojemi przedsiębiorstwami. Ponadto
zaś przez szereg lat państwo zabierało
na swe potrzeby wielkie ilości gor
tówki z wolnego rynku pieniężnego.

snej nastąpiła pewna zwyżka

Na giełdzie mięsnejKaro : nastąpiła pewna zwyżka cen

Na zebraniu warszawskiej giełdy. mię-
cen, zwła-

A ”Ž a andyIar gdzie
ardzo ożywiony, ze względu

pay ai szupołnlenia Przez detali-
stów zapasów na składach.
Spęd wyniósł ogółem — 472 sztuki by-

Skutki dewaluacji w Belgii
%Brukseli danoszą: i

związku z postępują а
PeSona utrzymania w. raf

w celu przystosowania uposaże:
ado oti:premjer Van Zeeland
ma zaproponować na Radzie Ministrów
Poka z dniem 1 stycznia 1936 r. o

proc. uposażeń j pensyj, nieprzekra-
czających 10 tys. fr.
Przypomnieć należy, że sprawa ta sta-

nowi od pewnego czasu źródło nieporo-
zumień mi "rządem a socjalistami,

przyczem d rząd był przeciwnytą
wszelki żęe.Broj kt van Zeelan-
da aćLai "astępstwem na
rzecz socjalistów, pożatem jednak nosi

  

Poprawa, jeśli ktoś zdołał ją zau-
ważyć, była mikroskopijną, a'wskaź-
mik produkcji przemysłowej, który w
Histopadzie osiąśnął maksymalne 69,8
proc., był zaledwie o 4 proc. wyższy
od maksymalnego w r. 1934, zato po-
zostawał bardzo daleko w tyle za
wieloma krajami europejskiemi i nie-
europejskiemi,

Rolnictwo miało bardzó ciężki rok i
wchodzi w rok nowy pełne niepewno-
ści o jutro, obciążone skutkami tylu
lat chudych, wyniszczone i anemiczne,

„Sytuacja rolnictwa w ciągu większej
<zęści roku nie wykazywała większych
zmian, jednak w drugiej połowie — zda-
mitem P.A.T. — naskutek pomyślnego
kształtowania się cen artykułów zwierzę-
«ych. zmniejszenia nacisku na finanse
rolników, oraz — szeregu innych posu-|żydówskiej w

Ka żydowskiego z Grudziądza z prośbą
o interwencję u p. wojewody wae:
zajść antyżydowskich w Grudziądzu.

akresie legacjazaznaczytę, że interwencja
u w oz

związku: z powyższ:
dowska w Toruniu
sprawie do p. wojew.
cetnsteina, prezesa
zenberśa i członka

mięć usta :
możliwą do uchwycenia poprawę”,
ч O:handlu zewnętrznym, mającym
dla nas m. in. znaczenie w z:
walutowym, inówi P.A.T.:
„Trwająca niepewność w gospodarce

światowej zaakcentowana w, drugiej po-
dowie roku w związku z międzynarodo-
wemj wydarzeniami politycznemi, a zmaj-
dująca wyraz przez większą część okresu
sprawozdawczego w wahaniach. tó-

h walut odbiła się na eksporcie pol-
ska, który wykazał pewne dalsze n'e-
znaczne zmniejszenie. Jednocześnie pe-
wna poprawa gospodarcza w Polsce spo-
wodowała nieznaczny wzrost importu w
porównaniu z poprzednim rokiem”,

Bliższe dane mówią:
„W dziedzinie handlu zagranicznego

dało się zauważyć tendencję do wzr'
po stronie przywozu i Poz)
nie eksportu. związku z tem uległo
zmniejszeniu dodatnie saldo bilansu
dlow: za 11 mies. 1935 r. w stosunku
do analogicznego okresu r, 1934. W kwiet-
niu i maju zanotowano nawetPA
ujemne saldo, wprawdzie w bardzo nie-
"wielkich rozmiarach. Dodatnie saldo bi-
łansu handlowego za 11 miesiecy 1935 r.| szym s
przekroczyło sumę 57 miljn. zł.” , | dach.

- Niępomyślnie kształtowała się w| Dewi:
roku ub. sytuacja finansówzm
wych, czego nie ukrywa P.A.T.:
*„Mimo kilkakrotnych wielkich wysił-

ków; czynionych w ostatnich latach,  fi-
manse państwowe wykazywały w ciągu
roku kalendarzowego 1935 w dalszym
ciągu stały niedobór. Deficyt ten, ciążąc

wodawczych, zaczęła wykazywać

dza Rizeni
Delegacja

74.95 przy
Dewiz

bardzo powažnie na gospodarce polskiei. |pięć ósmych
zdolnej już do przyjęcia poprawy, „jak
również ujawnóające się w dalszym ciągu
dysproporcje pomiędzy niektėremi cena-
mi przemysłowemi a cenami rolnemi. jak
wreszcie tendencja do poprawy bytu
warstwy rolniczej — skłoniły rząd pre-
mjeraKościałkowskiego do rozwinięcia

intensywnej akcji gospodarczej, która

szwajcarksi
żyła się w 

17)
G. 0. BAXTER. ;

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

" Szczęściem, byłem poinformowany o wszystkiem.
Zresztą nie bałem się Verealów tak jąk inni. Wo”

góle nie boję się niczego. Nie można mnie nastra-

szyć

"+ Może „Jones'owi przypomniały się pierwsze
chwile ich spotkania, w każdym razie nie uśmiech-
nął się; }
+ == Wreszcie — ciągnąž dalej Simon — by-
łem w możności zobaczyć się z Verealem. Mówi-.
łem z.nim szczerzej niż się to zdarzyło któremu”
kolwiek z Verealów w ciągu czterystu lat. Powie-
działem mu tak: panu się wydaje, że pan postępu:

je szlachetnie, sprzedając swoją własność w ce-
lu oddania długu, który pan ma wobec mnie? A
w rzeczywistości krzywdzi mnie pan. Nie osiągnie
pan ze sprzedaży majątku więcej niż pięć szó-
stych sumy, którą mi pan jest winien
— Czy to nie wystarczy? —spytał Vereal,

| s—Mnie wystarczy, tylko zwrot: każdego po”.

Жусгопеко dolara plus odpowiednie procenty —
odparłem.
» (w Wyprostował się na krześlei spojrzał na mnie °
jak:gdybym był wcieloną plaśą egipską. Nie zwra”
gałem uwagi na jego pogardę. Pracowałem raczej

dla jego dobra niż własnego, | BSC e

u —A przytem — ciągnąłem dalej— panu może

być przyjemnie skończyć raz.z'temi finansowemi
utrapieniami,

lityka rządowa nie:rezygnuje ze swych
wybujałości, które 1
wy odrodzenia gospodarczego, .

olityka walutowa
skutecznie kurs złotego.i jego wyso-
ką siłę nabywczą. .

„Obieg biletów Banku Polskiego na ko-

?. А. Т. donosł do żydowskiego „Na-

szego Przeglądu" z Torunia:

„Dnia 24 b. m. owa się do $miny

WARSZAWA, 30.12. Na. dzisiejszych
giełdach walutowych nastąpiła — zgod-

Warszawie (kabel)
bec 5.31 i trzyósme, w Zurychu 3.07 i

wobec 3.07i

5 sa apł etrankZastana 4 a
0.Doma па 4 obni-
arszawie z 172.70

w Paryżu zaś z 493.50 do 492.00.
Osłabł również Amsterdam: w War-

szawie z 360,35 do 359,50, w Paryżu z

-— AA OWO ZOOWED ODEONWARCE CA

 ale dzieciom pańskim .dzieje się

podcinają: podsta

utrzymywała  we własne ręce.

 

cenie władzom G
T iu delegacja kupiec-

legacji z Grudzią-
а. & @ 2

nferowała przez dłuższy cony”,

Po zwycięstwie Lavala
| gwałtowna reakcja na giełdach

m lub więk-

Z Londynu informują:

rzy. otwarciu 74.52 wobec
tniem 1

„31 i jedna ósma wo-

czwarte.
otwarciu 15.12 wobec| łatwienia

172.25,  
krzywda. Co pomyślą o panu gdy się dowiedzą, że
zrzucił pan z bark zbyt ciężkie brzemię i zostawił
ich bez grosza? `
— Mówmy o czem innem — odparł Vereal.

W naszej rodzinie honor ojca i honor syna to
jedno. Niech się pan nie kłopocze uczuciami me-
go chłopca. Będzie się na tę sprawę zapatrywał
tak samo jakifa— ;
— Istnieje jednak rozwiązanie całego tego za-

gadnienial— ||| t
—Słucham pana —— uśmiechnął się ironicznie

Verena ia
. „— Niech panwsiądzie na okręt I odjedzie do
eM i niech pantam posiedzi dwa do trzech

isto : К

‘ "1 — Bógwidzi, że chciałbym móc to zrobić —

  

 

L odpalt Don Pedra“?
— To jest wykonalne —powiedziałem.
= Dla bankruta? Nie będą oszukiwał wie-

śzyciek OE ANA a AE
"='Ja dóstarczę potrzebnych pieniędzy a pan

mi zapłaci takie procenty jakich 'zażądam. ;
Potrząsnął głową, dając do zrozumienia, że

nie rozumie tych kombinacji.
ы "Wówczas ': wyłożyłem mu szczegółowo mój
ak ST 5

1. — Pan musiprzez kilka lat zrezyśnować
(z dawnego trybu życia. A potem, o ile pan zechce,
'będzie'pan' mógł do niego powrócić. Niech pan
przez kilka lat wydaje pieniądze tak jak człowiek
bogaty, nie jak król, A gdy te lata miną gwaran-
"tuję,, że pan będzie.mógł. znowu: postępować po

krėlewsku. — 2 - 8

+ /Spyta! mnie w'jaki sposób jest to możliwe,
a ja odpowiedziałem,* że wyjeżdżając zagranicę:

*zamiast' zabierać śwoją świtę: złożoną z. tuzina

osób: i.świtę syna. złożoną z-pół tuzina, będzie się
musiał ograniczyć do dwóch .osób: osobistegosłu”

Mamy poza sobą jeszcze jeden rok
niezwykle ciężki gospodarczo,
Rok nowy może być dla nas po-

myślniejszym o tyle, o ile naród polski
ujawni dość sił, by swe losy wziąć

czas z powodu nieobecnošci
wody z p. naczelnikiem bezpieczeństwa,
który natychmiast telefonicznie dat pole-

Grudziądza, by roztoczyć
opiekę nad ludnością żydowską. Ponie-
waż spokój w Grudziądzu nie został

rócony, ludność żydowska zmuszo-
na była poraz drugi i trzeci alarmować,
że sytuacja pogarsza się z każdą chwilą

nie poskutkowala. 2 bij mid
ż ; ją przechodniów żydów, wybija-
delet PERI e zęby ie wpuszczają kupujących do

raka dra GR.| sklepówPOWA. Dopiero. enerficz.
р ne zarządzenia wydane przez nacz a

y Hilarego Ro-| pęznieczeństwaSZMŻYJY kres zaišciom
i spokój w Grudziądzu został

10.30 1 jedna czwarta do 10.28. Wresz-
cie osłabła Kelgja: w Warszawie z 89.50

mie z przewidywaniami — gwałtowna| do 89.20, w Paryżu z 255.75 do 254,87.

reakcja po sobotniem zwycięstwie prem-
jera Lavała. Wyraziła się.ona w spadku
popytu na walut anglo-saskie oraz f-

ne waluty złote, które wszystkie wyka-

zały w Paryżu poważny spadek Spadek
ten ujawnił się w mni:

topniu równieżi na innych fieł-

na Londyn notowano: w War-
szawie 26.09 wobec 26.22 w sobotę, w

Zurychu 15.15 wobec 15.17 i trzy .czwar-
te,w Paryżu

naRoe York nołowakó: w

 

W związku z Sa laniera walut anglo-
saskich a przedewszystkiem iunta szter-
linga, co nastąpiło na tle zwycięstwa La-
vala i zahamowania ucieczki kapiłałów
z. Francji, koła londyńskiej City — jak
zwykle w takich wypadkach — zwraca-
ją uwagę, że ich zdaniem zwycięstwo La-
vala nie może oznaczać ostatęcznego za-

blemów tranka. Jest to,
zdaniem kół londyńskich, raczej tylko je-
den epizod co nie wyklucza możliwości
szeregu dalszych alarmów w okresie
przed powszechnemi wyborami we I'ran-
cj.
Na potwierdzenie tej t zwraca s

uwagę, że deporty w owialsch pada

 

 

charakter kompr. у

Problem waluty sowieckiej
Z Mo: informują:

ASS donosi: W związku zAgencja
likwidacją Torgsinu i em, u-
dzielonem owi Państwa do dokony-
wania wymiany walut zagranicznych po
kursie 1 rubel — 3 irankom fr., co ma na
celu ożywienie turystyki w Sowietach i
uzyskanie wi: в j ilości dewiz —uka-

się w niektórychpismach zagranicz-
nych informacje na temat abli-

j reformy monetarnej w ZS de-

Nad ludnością żydowską w Grudziądzu |vezioreemii ponsso pigsiatrų,
władze administracyjne roztoczyły opiekę

stwierdzenia, że iniormacje te są bez-
podstawne.

Ustawodawstwo
gospodarcze

Ukazał się Nr. 95 „Dziennika Ustaw
R. P.* z dnia 30'grudnia r.:b., w którym
opublikowane zostały m. in. następujące
rozporządzenia o charakterze gospodar-
czym:

rozp, Rady Ministrów z dnia 7 grudnia
1935 r. o zmianie niektórych przepisów,
dotyczących zaopatrzenia emerytalnego

i odszkodowania za aiesyczeya wy-
padki pracowników przedsiębiorstwa
„Polskie Koleje Państwowe" (poz. 594);

rozp, ministra Skarbu z dnia 18 grud-
nia 1935 r. w porozumieniu z ministra-
mi: Przem. i Handlu oraz Rolnictwa i R.
R. — o zmianie rozp. z dnia 31 lipca
1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wy-
wozie zbóż strączkowych, nasion olei.
stych, produktów przemiału,. grochu. po-
lerowanego ;słodu (poz. +

rozp. ministra Skarbu z dnia 19 grud+
mia 1935 r. o zmianie 10 ministraŠaro
bu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen
soli (poz. 598). |

ana woje-

przywró-  
 

Pesymizm kół finansowych Londynu
pomimo zwycięstwa Lavala |

nowych tranka zmniejszyły się stosunko-
wo nieznacznie, co świadczyłoby o trwa-
niu wątpliwości na temat przyszłych lo-
a waluty francuskiej. LŽ

'owsze się, że o
Laval może wieć ajwažniejsze trud-
ności natury siać agród to jednak po-
zostaje szereś spraw natury ściśle tinan-
sowej poważnie utrudniających zadanie
odbudowy gospodarczej trancji. Szcze-
jólnie zwraca się uwaśę, że do chwili od-

wy zaufania we Prancji — rząd
Salia » tka 2Es

przy zaciątaniu yczek potrzebny.
dla zrówaowiMiNik:gospodarki tinansów
państwowych.

 

żącego i nauczyciela chłopca. Powinni opływać
we wszelkie wygody, ale nie wolno im rozdawać
pieniędzy. Innych warunków nie stawiałem.

Jeżeli się na to zgodzi, może sobie pozatem
wydawać ile chce. Wiedziałem, że nic mi nie gro-
zi, że mogę sobie pozwolić na tę wspaniałomyśl-
ność, bo Verealowie lubili wydawać nie na siebie
a na innych, na wspaniały orszak satelitów,
a w każdem zwiedzanem mieście na cele dobro-
czynne. Vereal słuchał mnie, twarz jego wykrzy”
wiał grymas, ale w końcu kiwnął potakująco gło-
wą. 8
— Lepiej coś, niż nie — powiedział.
Zacząłem więc wykładać mój plan szcze”

gółowo. Nie był ani bardzo nowy: ani bardzo
świetny. Poprostu ta kombinacja nie przyszła do
głowy memu ojcu, choć był całkowicie w możno-
ści ją przeprowadzić. я

Zaproponowałem Verealowi, że cały zarząd
majątkiem przejdzie w moje ręce: będę miał pra-
wo kupować. sprzedawać, wydzierżawiać, šcią-
gać, podpisywać kontrakty i nabywać w imieniu
Verealów wszystko począwszy 6d kopalń złota
a skończywszy na uprzeży dla mułów.

Zaproponowałem Verealowi, niech najmie jed-
negó, lub dwóch godnych zaufania jegomosciów.
którzy będą utrzymywali kontakt ze mną i informo-
wali go o wszystkich moich poczynaniach tyczących
administracji majątku. Wówczas będę mógł zająć
się całokształtem interesów, fermami, kopalniami,
hodowlą, wszystkiem, co składało się na całość
ogromnego majątku. Postaram się wykazać Verea-
lowi do jakich rezultatów można. dojść w ciągu
kilku lat, dzięki racjonalnej administracji.

ACZ 0),  

dła, cieląt — 559 sztuk, trzody chlewnej
— 921 sztuk, z czego — 152 sztuki po-
zostało niesprzedanych. Ё
Za 100 kg. żywca loco Warszawa płar

cono: woły mięsiste — 60 do 62 zł., tiu-
ste —.65 do 68 zł., karmne — 54 do-57
zł, buhaje mięsiste — 59 do 62 zł,, tłu-
ste 68 zł., karmne — 50 do 57 zł, kro
wy tłuste — 65 do 68 zł., mięsiste — 59
do 62 zł, karmne — 50 do 57 zł., bydło
chude bez różnicy gatunku i wieku 45
do 46 zł., bukatykarmne — 50 zł., cie:
lęta odżywione — 80 do 85 zł., mięsiste
— 73 do 75 zł. Trzoda chlewna: słonino-
we od 150 kg. wzwyż — 90 do 100 zł.,

asa Mei izł., mięsne o: wzwyż —
do_ 85 zł. " Ч
Na hali hurtu za kg. mięsa uboju war“,

szawskiego płacono: woiowina gat. l-szy
— 1.10 do 1.15 zł., gat. U-gi — 1.05 do
1.10 zł., cielęcina gatunek I-szy 1,50.do:
1.60 zł., gat. II-gi — 1.30 do 1.40 #
wieprzowina słoninowa — 1.10 do 113
zł., mięsna — 1.08 do 1.10 .zł. Mięso
przywożone: wołowina gat. I-szy — 95
r. do 1.05 zł., gat. Il-gi 85 do 90 śr.. cię-
Mać gat. I-szy — 1.35 do 1.40 zł., gat.

-gi — 1.20 do 1.30 zł., baranina zady —
80 śr. do 1 zł., wieprzowina mięsna 1.08
do 1.10 zł. й

- $

Giełdy pieniežne |
Notowania z dnia 30 grudnia 1935 r.

2 DEWIZY у о)
gja 89.20 (sprzedaż 89.38, kupno

69.02); Holandja 359.50 (sprzedaż 360.22,
kupno 358.78); Londyn 26.09 (sprzedaż
26.16, kupno 26.02); Nowy Jork (Kabel).
5.29 1 = trzecia (sprzedaż 5.30 i trzy
ósme, kupno 5.29 i siedem ósmych; Oslo
131.00 (sprzedaż 131.33, kupno 130.67);
Paryż 34.97 i pół deo 35.04 i pół,
kupno 34.90 i pół); 68 2197 (sprze-
daż 22.01, kupno 21.93); Szwajcarja
172.25 (EP 172.59, kupno 171.91);
Sztokholm 134.55 (sprzedaż 13488, kup-
no 134.22); Madryt 72.55 (sprzedaż 72.70,

OEdu ed dy dewizami średnie, tem ja
słabsza. W obrotach prywatn Rao
knoty dolarowe 5.30, rubel złoty 4.74,
dolar złoty 8.99. jedna czwarta — 8.99,
rubeł srebrny 1.60, 100 kopiejek w bilo-
nie rosyjskim 0.67, gram czystego złota
5.9244, marki niemieckie paska
123.75 — 123.25, funty angielskie (ban-
knoty) 26.09. о#

- РАР[ЕКУ PROCENTOWE 3
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 64.00—

64.50 — 64.13 (odcinki po 500 dol.) 64.38
(w proc.); 4 proc. państwowa pożyć
premjowa dolarowa 53.00; 5 proc. kon-
wersyjna 63.75 — 64.00; 6 proc. požycz-
ka dolarowa (odcinki po 500 dol.) 7975
odcinki po 100 dol. 79.50 (w proc.);
proc. pożyczka kolejowa. 57.00; 8 proc.

L. Z. i obligacje Banku gosp. kraj. po
94.00 (w proc.); 7 proc. L. Z. i dia
Banku rolnego po 83.25; 8 proc..L. Z.
Banku sopejo 94,00; 7 proc. L. Z. Banku

 

rolnego 83. ią 8 Roe L Z. aso
1d odarstwa krajowe „00;

8 proc, f „ Towarz. Era w‚ рга pol
88.00 (w proc.); 4 i pół SS Z. ziem-
skie 45.75; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933
3 5325 — 53.75; 6 proc, obligacje m.

arszawy 6 em. 59.50, 8 i 9 em. 57.00.
„AAKCJE

Bank Polski 9600; Warsz. Tow. fabr.
cukru 32.50 — 32.75; Węgiel. 11,75. -
Dla pożyczek państwowych i listów za-

swo tendencja przeważnie mocniej-
sza, dla akcyj przeważnie słabsza, 8 proc.
pożyczka z r. 1925 (Dillonowska) 93.50
(w proc.). `

Giełda zbożowa .
Notowania z dnia 30 grudnia 1935 r.

Pszenica czerw. jara szk. 7/5 gl. — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl 19,25
—i Pszenica zbierana 742 gl 1875

Żyto I standart 700 gl 12.50 — 12.75;
Żyto II standart 687 gl. 12.25 — 12.50;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 g |. 14 25—
14.75. Owies A I st, (lekko zadesz.) 516
gl. 14.75 — 15.00; Owies II stan 460 g-1
— 1375 — 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 620,5 gl. 13 50—
13.75; ZA 20.00 — 22.00; Groch
Victoria 31.00 — 34.00; Wyka 19.50 —
20.50; Peluszka 21.50 — 22.00; Seradela
pomo: czyszczona 20,00:— 21.00;
ubin niebieski 8.25 — 8.50; Łut

bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 SU —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
pak letni 4150 — 4250; Śremię
niane  bassis 90 procentowe 32.50
— 33.50; Koniczyna czerw. sur. b2z @Г.
kanianki 90.00 — 100,00; Koniczyną
czerw. bez. kan. o czyst 97 proc 120 00—
130.00; Koniczyna biała, surowa 60.00 -—
70.00; Koniczyna biała bez kan. o czyšt.
97 proc. 80.00 — 90.00; Mak, niebieski
67.00—69.00; Ziem. jad. — — —; Maka
pszenna gat I — A 0 — 20 proc 3100—
33.00; Mąka pszenna gat. |— B6 —
45 proc. 29.00 — 31.00; I-C 0 —55 proc.
2700 — 2900; 1 — D 0 — 60. proc.
25.00 — 2700: 1-E 0 — 65 proc 244 —
25.00; II-B 20 — 65 proc 23.00 — 2500;
II-D 45 — 65 proc 22.00 — 2300, 1I-E
55—65 proc 22.00 — 23.u0, Il G 60 =-65
proc. 21 00—22.00. Mąka żytnia. wycą*
owa” 0-30 2000—2100; Mąka z:tnia
śat. i-45 20.00 — 21 00: Mąka żyt * sat.
0-55 proc. 19.00 — 2000; | gat 0 65 "oc.
20.50 — 2150 II gat 1500 — 1604 ra-
zowa 1500 — 1600. nośiednia — - —

- Otrębv Nszenne grube przem.
stand 1050 — 1100. otrebv psze.ne
średnie przem. stand 95, — 101" Q.
trębv oszenne miałkie 950 — 1000 O-

CA RACJE Kuchv *nia*
ne „50 — 16.00; uchy rzepakowe
13.50 — 1400; Kuchy słoneczn żowe
= — = m my Śruła sojowa 45 proc.
22,50 — 23.00.
Ogólny obrót 1744, w tem żyta 510

tonn.
Usposobienie spokojne.



 

Uroczystość wręczenia piuski kardynalskiej
].- Em. Ks. Nuncjuszowi

W siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w
Warsza je odbyła się uroczystość wrę-
czenia pierwszej odznaki kardynalskiej
—piuski purpurowej Jęgo Eminencji Ks.
Kardynałowi Fr. Marmaggiemu, Pronun-
cjuszowi Apostolskiemu.

W pięknie ozdobionych kwiatami sa-
lonach Nuncjatury zebrali się dostojni
goście: przedstawiciele najwyższych
władz państwowych, kościelnych, za-
rządu miasta, korpus dyplomatyczny,
szambelanowie, senatorowie, posłowie.
Przybyli IIEEm. Ks. Kardynałowie Ka-
kowski i Prymas Hlond, IIEE Księża Ar-
cybiskupi Ropp i Gall, Księża Biskupi
Kocyłowski, Przeździecki, Kubina, Ra-
doński, Jasiński, Adamski, Barda, Li-
sowski, Bukraba, Gawlina, Szlagowski.

P. Prezydenta Rzeczypospolitej repre-
zentował szeł Kancelarji Cywilnej dr.

St Świeżawski. W uroczystości wzięli u-
dział p. premjer Zyndram-Kościałkowski,
p. wicepremjer, minister skarbu Kwiat-
kowski, p. minister W. R. i O. P. proł.
"šwietoslawski, p. minister Spraw Wew-.
nętrznych Raczkiewicz i pp. podsekre-
tarze stanu. 2
Ceremonjał wręczenia piuski kardynal-

skiej rozpoczął się zaanonsowaniem
przez ks. prałata Kępińskiego przybycia
kurjera dyplomatycznego Ojca św., kapi-
tana gwardji papieskiej, hr. Piotra Pie-
tromarchi, którego oczekiwał JEm. Ks,
Kardynał Marmaggi w otoczeniu Ablega-
ta papieskiego, ks. prałata Paciniego 1

 

Nabożeństwa
w kościele św. Jacka
W kościele Św. Jacka (Freta 10) we

wtorek 31-go b. m. na zakończenie sta-
rego roku odbędą się Nieszpory z uro-
czystą procesją o godz. 7 m. 15 wiecz.
Odpust w środę Nowy Rok, Msze Św.

© godz. 7 — 9i 11 suma z uroczystą pro-
cesją i kazaniem. Nieszpory o godz. 5-ej,
po Nieszporach uroczysta procesja z od-

śpiewaniem 5-ciu Ewangelji,
`

Dar
dla Muzeum Narodowego

Muzeum Narodowe w Warszawie о-
trzymuje nowy cenny dar w postac: sze-
regu dzieł sztuki i pozostawionych mu
przez p. inż. Sohucha. Zbiory Muzeum
wzbogacone zostaną m. in. portretem
Augusta II pędzla włoskiego portrecisty,

®

Emigracja do Palestyny
Syndykatowi Emigracyjnemu przedsta- |

wione zostały zestawienia dotyczące wy-
chodżtwa z Polski do Palestyny. Jak się
okazuje emigracja do Palestyny wzrosła
MW pierwszych czterech miesiącach r. b.

wy'echało do Palestyny 8.717 obywateli
polskich, podczas gdy w tym samym o-
kresie r. ub, wyemigrowało 2.938 osób.  6) |

dostojnych gości. Hr. Pietromarchi od-
czytał pismo Kardynała Sekretarza Sta-
nu, powiadamiające o podniesieniu Ks.
Nuncjusza Marmaggiego, w uznaniu jego
zasług, do godności kardynalskiej i o
przesłaniu mu oznak tej godności. Na-
stępnie kapitan Pietromarchi wygłosił
przemówienie, w którem podniósł wiel-
kie zasługi, jakie oddał Kościołowi nowy
członek Koleśgjum Kardynalskiego, do-
tychczasowy Nuncjusz w Warszawie. W
odpowiedzi swej, Kardynał Marmaggi
widocznie wzruszony, podziękował hr.
Pietromarchi za przywiezienie piuski
kardynalskiej i za życzliwe słowa.

Następnie w porywających słowach
podkreślił, że myśl jego w tej chwili z
wdzięcznością zwraca się ku Ojcu św.
Purpura kardynalska, którą raczył Naj-
wyższy Pasterz przyozdobić Nuncjusza w
Polsce, purpura, będąca symbolem ойа-
ry i poświęcenia, tylko wzmoże wysiłki I
oddanie się sprawie Boga i Kościoła.
Drugie wspomnienie poświęcił Ks. Kar-
dynał Marmaggi swej matce, której zaw-

dzięcza wychowanie na zasadach głębo-
kiej religijności i moralności. Przebiega-
jąc pokrótce okresy swego życia  pra-
cy, czy te pasterskiej w Rzymie, czy to
na placówkach dyplomatycznych w Bu-
kareszcie, Konstantynopolu, Pradze,
Kardynał Marmaggi specjalnie podkreślil
te uczucia sympatji i więzów serdecz-
nych, jakie łączyły go na tych stanowi-
skkach z miejscowymi Polakami. Mówiąc
o ośmiu latach swego pobytu w Polsce,
Ks. Kardynał podniósł wysokie walory
narodu polskiego i serdeczne związki
przyjaźni, jakie go nazawsze połączyły x
Polską, która się stała dlań drugą Ojczy-
zną. Serdeczne słowa poświęcił Ks, Kar.
dynał Episkopatowi polskiemu, z którym
łączyła go najlepsza współpraca i które-

$o oddanie się sprawie Bożej i swych

 

Dyrekcja tramwajów

 

wiernych mógł dobrze ocenić, W końcu
dziękował Ks. Pronuncjusz za łaskawe
przybycie przedstawicielom władz pań-
stwowych i kościelnych, korpusowi dy-
plomatycznemu, ks. Ablegatowi papie-

skiemu oraz wszystkim uczestnikom uro-
czystości, -
Po przemówieniu Jego Eminencji w

salonach Nuncjatury odbyła się recepcja
w niezwykle miłym i podniosłym nastro-

Przyjazd kap. śwardji papieskiej do

Warszawy

 

 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności pieniądze ocalały
Kasiarze dokonali nowej wyprawy na

kasy Tow. Księgarni Kolejowych „Ruch“
przy ul. Jerozolimskiej 63. Tym razem
złoczyńcy obezwładnili czuwającego przy
kasach dozorcę, poczem związawszy mu
ręce i zakneblowawszy usta, przystąpili
do rozbicia po kolei znajdujących się w
lokalu trzech kas ogniotrwałych. Zdołali
jednak rozpruć dwie kasy, w których
znajdowały się jedynie dokumenty i
książki buchalteryjne, poczem zbiegli,
przed przyjšciėm pierwszych pracowni-
kėw, juž od godz. 3-ej nad ranem rozpo-

czynających pracę. W kasie, która oca-
lała, znajdowało się 28.000 złotych Zło-
czyńców było trzech, wszyscy byli ubra-
ni w maski i w gumowe rękawiczki.
Zawiadomiona natychmiast po wykry-

ciu śladów gospodarki złodziejskiej po
licja, wszczęła dochodzenie i aresztowa=
ła dozorcę, podejrzewając go o zmowę
z kasiarzami. Przypuszczeniu temu prze-
czylaby okoliczność, že kasiarze działali
na oślep i wskutek tego właśnie rozbili
kasy z książkami, pozostawiając  nie«

tkniętą kasę z pieniędzmi.

Okradzenie mieszkań na ul. Złotej
Przez szajkę złodzieji — „dachołazów"

Przy ul. Złotej 28, nieznani złodzieje
„dachołazy” dostali się na dach 5-с!›
piętrowego domu, skąd zakradli się, po
wybiciu szyby w oknie — do mieszkania
Stanisława Linkiewicza, właściciela owo-
carni, Tu splondrowali całe mieszkanie,
zabiera'ąc ubrania damskie i męskie, o-
raz bieliznę i 2 sztuki biżuterji, Poszko-
dowany oblicza ogólne straty na 500 zł.
Prawdopodobnie ci sami złodzieje

przeszli na dach sąsiedniego domu (Zło-
ta 30) gdzie po wąskim gzymsje weszli
do mieszkania na IV-em piętrze, zajmo-
wanego przez Eugenjusza i Jadwigę małż.
Hankisz. Skradli tam ubrania damskie :

 

- Nadużycia w Wawrze
Sędzia śledczy na powiat warszawski

nakazał osadzenie na Pawiaku strażnika
kolejowegonastacji Wawer, Józefa Za-
wadę. Aresztowanie to pozostaje w

związku z wykryciem kradzieży w skła-
dach kolejowych stacji Wawer. (i)

ma głos!
 

Przyczyny niedomagań komunikacji tramwajowej w stolicy
- № jednej z tonferencyj prasowych
przedstawiciele zarządu miasta j dyrek-
cji tramwajów miejskich obszernie tłu-
maczyli przedstawicielom prasy przy-
czyny niedomagań w ruchu tramwa'o-
wym w stolicy. Prasa niejednokrotnie
podńosiła i podnosi dale; zarzuty prze-
<iwko komunikacji tramwajowej w sto-
licy, udzielała jednocześnie wiele miej-
sca słusznym skargom i narzekaniom pu-
bliczności. Tramwaje warszawskie zna-
lazły się na cenzurowanem. W myśl jed
nak zasady: „audiatur et altera pars“ —
posłuchajmy, co o komunikacji tramwa-
jowej mówią „oskarženi“: przedstawicie-

| le zarządu miejskiego i dyrekcji tramwa-
jówmie skich.
„Tramwaje i Autobusy” są instytucją

dobra publicznego, ale również i przed
siębiotstwem, Ten podwójny charakter
wpływa na układ tras poszczególnych li-
mij, na gęstość ruchu oraz na politykę
cen. Tramwaje muszą pracować z zy-

NST TSWOGEZY iURZ I TIIII IISKOS

Dodatkowe tramwaje w Sylwestra -
Dyrekcja tramwajów i autobusów miejskich w noc Sylwestrową, wypuszcza na

miasto dodatkowe wozy. ;
4

Nocy tej tramwaje będą kursowały według następującego rozkładu jazdy:

Na Czerniaków: odjazd z pl. Teatralnego
z Czerniakowa

pociągi zwykłe dodatkowe
0.07, 0,45 1,45

0,40, 1,15 2,15
Linja Gocławek: odjazd z pl. Teatralnego 0,05 1,20

odjazd z Gocławka 0.45 2.00
Linja Pelcowiżna: odjazd z pl. Teatralnego 0,04 115

odjazd z Peloowizny 040 150
Gocławek odjazd z Okęcia 0.38

. 2 z pl. Narutowicza 0.58
% z Dworca Głównego 1,05 2,10
m Z Gocławka 1,40 2,45

Linja „10“
«Ruch co 8 minut, Ostatni odjazd z dworca Wschodniego 4,33

z pl. Narutowicza 4,15
odjazd do zajezdni na Pradze 4.32

- Linja „20“. Ruch co 8 minut,
Ostatni odjazd z Młynarskiej 4,28

do zajezdni na Mokotowie 5,00
Wierzbno

z pl. Unji Lubelskiej 4.51
Linja „20“
do Babie

Z Wierzbna 23,40 1,43
Przejazd przez pl. Teatralny 0,08 2.11
odjazd z Pabic ' 0,41 2,45

Linja „30”. Ruch co 8 minut.
Ostatni odjazd z pl. 3-ch Krzyży 4.30
z Żoliborza 4,20
odjazd do zajezdni na Muranowie 4,55

Linja „30° @о СТЕ-п '
z pl 3-ch Krzyžy 23,53 212
przejazd przez pl. Teatralny 0,00 2,19

: przyjazd do CIF-u 0,35 247
Linja 30“ na Marymont : ,

z pl. 3-ch Krzyžy 0,04 220
przejazd przez pl. Teatralny 0,11 2.27
przyjazd na Marymont 0,46 2.59

— ч

 

skiem, aby miały nietylko na amortyza-
cję inwestowanego kapitału, ale i na dal-
-sze inwestycje, Lecz jako instytucja do-
bra publicznego muszą utrzymywać nie-
tylko linje rentuące się, ale równ'eż
szereg lini, osiągających zaledwie zwrot
kosztów własnych, a nawet pracu ących

ze stratą. Dla dobra ludności nietylko
nie redukuje się linij deficytowych, ale
niejednokrotnie wydłuża się trasy wielu
Inij, wiedząc zgóry, że nie będą się ren-
towały, Dowodem tego jest wzrost ilo-
ści wozokilometów w stosunku do
ilości przewiezionych pasażerów na wie-
lu linjach. Nierentującemi liniami sa np.
linja „B“, 15, 15A, 24 oraz linje nocne.
Zdaniem dyrekci tramwajów przepro-

wadzona w maju 1935 r, zmiana tras po-

szczególnych lini; osiągnęła swój. cel,
gdyż obecnie zapełnienie wozów *ram-
wajowych. jest znacznie równomieiniej-

sze niż przedtem,
Potwierdzają to nietylko obserwacje,

ale przedewszystkiem statystyka Ta
zmiana tras umożliwiła również licznym
rzeszom publiczności komunikację bez-
pośrednią, czego dowodem, że liczba bi-
letów koarespondencyjnych zmalała i to
tak w stosunku do ilości biletów sprze
danych wogóle (w r. 1934 od 1.7 do 1.11
— 21,51 proc., w r. 1935 w tym samym
okresie tylko 14,4 proc.), jak i w cyfrze
bezwzględnej (o 20 proc. mniej w po-
równaniu z rokiem ub., mimo wzrostu
frekwencji o ok. 9,5 proc.).
Przez zmianę tras wyzyskano faż le-

piei tabor, który obecnie jest niedosta-
teczny (329 wozów silnikowych i 288
przyczepnych). Powiększenie 'ednak ta-

boru z dnia na dzień 'est niemoż:'we z
różnych względów, Jeden wóz silnikowy
kosztuje ok. 100.000 zł., a przyczepny
ok. 50.000 zł. Powtóre zamówienia nie
mogą być odrazu wykonane. Zajezdnie,.
których rozbudowa musi być konsekwen-
cją wzrostu taboru, też stanowią duży
wydatek.

Trzeba wreszcie wziąć pod wwagę nie-
regularność frekwencji w ciągu dnia. O-
becnie w godzinach rannych kursuje ca-
ły rozporządzalny tabor tak, że nie ma

możności przedłużenia jakiejkolwiek linji
ani też zagęszczenia ruchu w tych godzi-
nach nawet na linjach najbardziej prze.

ciążonych. Natomiast w południe ruch
jest słabszy. tak, że nawet przy obecnym
stanie taboru część wozów zeżdża do
za'ezdni. Nowe wozy będą więc potrzeb-
ne tylko w godzinach rannych. To też
lokowanie kapitału w nowym taborze
nie może być nieprzemyślane i wskutek
tego rozrzutne. Tem niemniej z budżetu
tegorocznego zdecydowano zakupić 33
wozy, które zacznąnadchodzić sd kwie-
tnia 1936 r. Dalsze powiększenie taboru
jest przewidywane, jeśli chodzi o przy”
szły okres budżetowy.  

Zdaniem dyrekcji tramwajów, powięk-
szenie taboru bynajmniej nie usunie
trudności komunikacyjnych stolicy, Głó-
wne arterje stolicy są już przeciążone i
mie wytrzymają zbytniego zgęszczenia
ruchu. :

Niektórzy doradzają zastąpienie ko-
munikac'i tramwaowe: w centrum mia-
sta autobusami. Rozwiązanie takie nie
jest łatwe, a przedewszystkiem wymaga
bardzo znacznych nakładów, nie mowiąc
już o tem, że autobusy są droższym dlą
publiczności środkiem komunikacji, Sto-
pniowo miasto idzie jednak na rozbudo-
wę komunikacji autobusowej, czego do-
wodem jest zamierzone — niezależnie
od tegorocznego zamówienia 7 wozów
— znaczniejsze powiększenie taboru au-
tobusowego w przyszłym roku budżeto-
wym. .

Nowe wozy tramwajowe również czę-
ściowo zmniejszą tłak w pociągach tram-
wajowych. Trzeba jednak otwatcie po-
wiedzieć, że przy stałym wzroście za-

ludnienia, ruchu i przeciążenia ulic wy-
godna 'azda tramwa'em dziesiątków ty-
sięcy osób o jednej porze jest bodaj nieo-
siągalna przy dzisiejszej strukturze mia-
stą i jego arteryj ruchu. Nie znaczy to
jednak, abyśmy mieli zrezygnować z u-
lepszenia obecnego stanu rzeczy, Wzra-
sta szybkość tramwajów (od r. 1928
wzrosła o ok. 2,4 km. (godz.), która o-
becnie wynosi ok. 14,4 km/godz. i nale-
ży do najwyższych w Europie, ustępując
tylko szybkości tramwajów niektórych
miast niemieckich. Przyśpiesza się wy-
Jazdy pociągów, korygu'e rozkłady '»zdy,
uruchamia dodatkowe pociągi na plażę,
w czasie świąt i t. p. \
Dalsza bolączka — to kursowanie

|tramwajów „stadami”, Główna przyczy-
na leży w samej istocie ruchu tramwa'o-
wego, powódującej. że zatrzymanie się
jednego wozu odbija się zaraz na dzie-
siątkach innych wozów i to nietylzo tej
samej linji, ale i lini mających tylko
niektóre odcinki wspólne.Z powodu kon-
figuracji naszego miasta odcinków wspól.
nych jest bardzo dużo. O lokalne za*amo-
wanie ruchu est w Warszawie łaiwiej,
„niż gdzieindziej, z powodu ciasnoty ulic
i nadmiernej ilości powolnych i mało
zwrotnych pojazdów konnych. Oprócz
tych przyczyn stałych działały również w
sezonie budowlanym przyczyny czasowe,
związane z przebudową torów.
Dalej dyrekcja tramwajów miejskich

podnosi, że zmniejsza się liczba wvpad
ków tramwajowych oraz narzeka na za-
chowanie się publiczności. W konkluzji

dyrekcja stwierdza, że na usprawnienie
komunikac'i tramwajowe; w stolicy trze-
ba czekać jeszcze wiele lat.

Do spraw tych, mających duże znacze-
nie dla miljonowego miasta, jeszcze nie-
jednoktotnie będziemy powracak,

 

 

męskie, oraz bieliznę, przyczem poszkos
dowany został również sublokator Kae
zimierz Trzciński urzędnik. Ogólne stra

ty poszkodowani obliczają na 300 zł,
Wreszcie po wybiciu szyby złodzieje

weszli przez okno do sąsiedniego miesze
kania, zajmowanego przez studentów шч
niwersytetu, Gustawa Mielke i Boleslas
wa Paluchowskiego, W pokoju kawaler=
skim złodzieje nie znaleźli dla siebie
żadnego łupu.

 
 

Fałszywe świadectwa
rzemieślnicze

Izby rzemieślnicze zajęły się uiedo*
puszczalnemi machinacjami, które poe
pełniane były przy składaniu podań o u-
dzielenie kart rzemieślniczych. W wielu
wypadkach wymagane przez władze
przemysłowe świadectwa uzdolnienia
zawodowego, okazały się falsyfikatami,
nabywanemi za pieniądze. Wytworzył się
mawet proceder pośredników dostarcza-
jących takich świadectw. W związku z
tem zgłoszono Ministerstwu Przemysłu
i Handlu wniosek, by wszelkie przedkła-
dane władzom administracy'nym świa«
dectwa uzdolnienia zawodowego, przesy=
łano właściwym izbom rzemieślniczym,

w celu zbadania autentyczności. (i)

Samobójstwo
przemysłowca

W sprawie samobójstwa na cmentarzu
Powązkowskim 49-letniego Tomasza O-
strowskiego (Lublin, Krak. Przedm 29),
dochodzenie ustaliło, iż był to właściciel
zakładów elektrotechnicznych w Lubli-
nie. Ostrowski przyjechał do Warszawy

w celu zainkasowania gotówki od swych
klientów. Gdy gotówki nie otrzymał, w
przystępie rozstroju nerwowego, popełnił
samobójstwo. Zawiadomiona o tragicznej
śmierci żona Ostrowskiego, Wanda,
przyjechała wczoraj do Warszawy,

Skazanie defraudanta
Sąd okręgowy w wydziale odwoławe

czym rozpatrywał w poniedziałek spra-
wę niejakiego Roberta Sandersa vel
Sendyka b. kierownika oddziału na Żo-
liborzu komisji propagandy teatrówi
sztuki. Sanders na tem stanowisku do-
puścił się defraudaci pieniędzy, za co
został skazany przez sąd grodzki na 2
miesiące aresztu. i

Od wyroku tego skazany wniósł apela=
cję. Sąd odwoławczy jednak wyrox sądu
grodzkiego utrzymał w mocy.

Wykrycie domu gry
Wczoraj w nocy funkcjonarjusze XI-go

komis., po dłuższej obserwacji i wywia-
dach, wykryli lotny dom gry w ruletkę w
5-cio pokoowyrą lokalu, należącym do
Janiny Jaskierskiej (Marszałkowska 69),
figurującej na liście lokatorów, jako „ak-
torka“. W chwili przybycia przedstawie
cieli władzy, zastano przy grze 15 osób,
na stole zaś — około 1.000 zł. gotówką.
Policja wylegitymowała wszystkich go-
ści (sami mężczyźni), poczem skonfisko-
wała pieniądze, dużą ruletkę, płótno i
wszystkie przybory do gry. Wszystko to
załączono do protokułu. W mieszkaniu
był urządzony bufet. Właścicielkę miesz.
kania pociąśnięto do odpowiedzialności.

Choroby zakaźne w Polsce
Państwowa Służba Zdrowia zarejestro-

wała w ub. tygodniu w całym kraju 59
wypadków tyfusu plamistego. Zaobser-
wowany został natomiast spadek zacho-
rowań na tyfus brzuszny i czerwonxę,W
całej Polsce zgłoszono 331 wypadków
tyfusu brzusznego i 22 czerwonki 7 #-
nych chorób epidemicznych  zarerestro-
wano 918 wypadków odry, 546 szkarla-
tyny, 3 Heine Medine, 2 twardzie.a i 1
wąglika. (i)

   



“ Opiatek"w schronisku -
im. K. Zubowicza('Wil. T-wa Opieki nad

Dziečmi
Tegoroczna uroczystość łamania

się opłatkiem w „Schronisku” przy
ulicy Jakóba Jasińskiego szczególnie

miło się zaznaczyła w pamięci dziat-

wy, całego personelu, zarządu oraz
zaproszonych gości.

Panujący tam zawsze nastrój ser-
decznej prostoty i rodzinnego ciepła
w atmosferze czystości, ładu i po-
rządku, w tym roku spotęgowany
został dzięki uprzejmym  odwiedzi-
nom p. wojewody Bociańskiego, któ-
rego szczera dobroć i widoczne umi-
łowanie dzieci rozgrzały wszystkie
serca, Po poprzedniem uroczystem
powitaniu wojewody, doskonale wy-
głoszonem w ładnym okolicznościo-
wym wierszu przez jednego ze star-
szych wychowańców zakładu, ode-
grano sprawnie i bez zarzutu obra-
zek sceniczny p. t. „Wieczór wigilij-
my”, poczem aniołek zstąpił z estra-
dy i rozdał obecnym gościom opłatki
do podziału.
Ośmielone serdecznym uśmiechem

i ujęte łaskawością pana Wojewody
rzuciło się małe bractwo z opłatkiem
do Niego. Otoczyło Go gwarnem ko-
łem... Podniosły się drobne ręce.
Zajaśniały oczy. Każde opłatek swój

w Wilnie
pragnęło. I nie odmawiał, łamał się

z każdym, dobrotliwie po główkach

gładził, do piersi tulił po ojcowsku.

Szczere wzruszenie ogarnęło

obecnych. My, Polacy wilnianie, na

prawdziwą dobroć tak niezmiernie

wrażliwi jesteśmy. Wyniosłość tak
nas mrozi i odpycha.

Wil. Tow. Opieki nad dziećmi od

lat tylu dzielnie, tęgo pracuje,z trud-
nościami ogromnemi walczy, rąk nie

pokłada. Lecz ilość wychowanków

wciąż  wzrąsta, potrzeby rosną.
Niechże o tem Wilno pamięta, niech

nie odmawia poparcia i ofiar. Ni

zacni ludzie dobrej woli szeregi
członków Towarzystwa pomnażają.

Wielka to i święta sprawa — opieka
nad sierotami!

Stanisława Świętorzecka.
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POWIESIŁ ZA 20 ZLOTYCH '
Policja wileńska zatrzymała nie-

jakiego Jana Narejko, zam. przy

Rydza Śmigłego 34, który w. roku

1933 w lesie burbiskim powiesił Mi-
|rę Kaczergińską, która wynagradza-,

jąc go za dokonanie katowskiego

czynu, zapłaciła mu przed własną |

ul. składającą się z 20 obrazów,

, Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohalance, Dz

o godz. 4-ej Wileński Teatr Objazdowy o-
degra poraz pierwszy w tym sezonie ko-
medję Stelana Kiedrzyūskiego p. t. „Życie
jest skomplikowane" w następującej obsa-
dzie: A, Bardini, J. Ochroń, K. Roman, K.
Utnik, H. Drohocka, W. Nawrocka, H. Zel-
werowiczówna. Ceny propagandowe.
— Wieczorem o godz. 8-ej sztukę М.

Trigera „Szczęśliwe małżeństwo” w wyko-
naniu: H. Dunin - Rychłowskiej, E, Wie-
czorkowskiej, 1. Polakówny, M. Szpakiew:-
cza, A. Szymańskiego. Reżyser Wł. Czen-
gery.

! — Koncert Jarboro w Teatrze па Ро-
hułance, W piątek dn. 3 stycznia o godz.
8.30 wiecz. w Teatrze Miejskim na Pohu'
lance wystąpi raz jeden tylko, przejazdeni
przez Wilno, światowej sławy śpiewaczka
murzyńska Caterina Jarboro, primadona
opery w Chicago. Ceny specjalne. Wszyst-
kie kupony i zniżki nieważne. Bilety wcześ-
niej do nabycia w kasie tatru „Lutnia”.

ech | — G. Ginzburg w Wilnie, Zapowiedź
koncertu słynnego pianisty, laureata pierw-
szego konkursu im. F. Chopina, Grzegorza
Ginzburga, wywołała żywe zainteresowanie.
Znakomity artysta wystąpi raz jeden tylko
w środę 8 b. m. w Teatrze Miejskim na Po-
„hulance. Bilety do nabycia w kasie zama-
| wiań:

— Teatr Muzyczny „Lutnia* „W Wil-
nie życie wre”, Dziś o g. 8.15 w. ujrzymy
rewję noworoczną „W Wilnie życie wre'

najnowszy”h
piosenek, efektownych inscenizacji oraz sa-
tyrycznych skeczów. Udział bierze cały
zespół artystyczny pod režyserją K. Wyr-
wicz - Wichrowskiego.

Dzisiejsza  popołudniówka „Rose
Marie“ w „Lutni”*, Na przedstawieniu po-

z Nim przedewszystkiem podzielić egzekusją 20 złotych. (e)

P,A 4 Premiera!
Dziś początek o godz. 12-ej

i Największajtajemnica.l za ga dka_naszegojstuteciai

 — —- —

GABIMET
figur woskowych

zreal'zow, całkowicie w kalorach naturalnych
« 4

Nadžprogram przepiękmy kolorowy „dodatęk p.ft:yw „Zaczarowanejtoni"

j najnowsze aktualja. Bil. honer. bezwględcie nieważne. R
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Tetr-Rewji „WE S0 ŁY MURZYN" Ludwisarska 4

Bo m 2 vi

nad. Wilnem,
1 E R M 0 N Przewrót w ogrzewaniu mieszkań
ТЕ Я М @ М to ciepłeIoszczędność.
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Zaczelo sie pocałunku
Nowe zagadnienie. Ciekawe. Aktualne. Powszechne. Nad program: Dodatki i najn aktuaj:

= ся в
"Kursy języków obcych

południowem ukaże się operetka amery-

HELIOS|
 

kańska „Rose Mane“ + S. Bestani i M.
Wawrzkowiczem na czele całego zespołu
artystycznego.2 : |

— Dzisiejszy poranek dla dzieci i mło-
dzieży w „Lutni”, Dziś o g. 12.15 odbędzie
się w „Lutni* specjalne widowisko dla dzie
ci i młodzieży pióra W. Stanisławskiej „Ma
ły gazeciarz, w którem autorka ujęła w 6
barwnych obrazów dzieje biednego gazecia
rza wileńskiego. Oprócz szeregu artystów
w widowisku tem występują dzieci oraz
zespół uczenic szkoły baletowej N. Mura-
szowej. Ceny miejsc specjalnie zniżone.

Polskie Radjo Wilno
Środa, dnia 1 stycznia 1936 r.

9.00 Sygnał czasu i kolenda. 9.03 Płyty
9,50 Dziennik poranny. 10.00 Transm. nabo- ›
żeństwa. 11.30 (Po nabożeństwie) Bach —
Magnificat (płyty) 11.57 Czas i Hejnał, 12.15
Powtórzenie polskiego  konoertu europej-

skiego. 13.20 Fragm. słuch, „Wieczór trzech
króli” Szekspira, 13.40 Melodje z filmów
dźwiękowych. 14.00 Nowy Rok — humo-
reska Bolesława Prusa.
czeń. 15.00 „Co się działo na świecie w ro-
ku 1935'. 15.45 Dosiego roku, gawęda no-

woroczna. 16.00 Audycja dla dzieci. 16,20

Recital wiolonczelowy Kazimierza  Wiłko
mirskiego. 16.50 O muzyce w Radjo, 17.15
Muzyka taneczna. 18.05 Świat się śmieje.

18.15 Arja i pieśni w wyk. Stani Zawadz-

kiej. 18.40 Słuchowisko: Skąd się biorą

dziurki w serze szwajcarskim”. 19.10 Roz-

ważania noworoczne, red. Romuald Węcko-

wicz. 19.20 Skrzynka ogólna. 19.30 Koncert

reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe. 1930 Re-
portaż aktualny. 20.00 Gwałtu ratujcie, we-

soła audycja muzyczna. 20.45 Dziennik wie-

czorny. 20.55 Życzenia dla „antenatėw“.

21.00 XVIII-ta audycja z cyklu „Twórczość

Fryderyka Chopina”. 21.35 „Na rozstaju”,

Dziš Premjera.

Chór Dana — Adolf Dymsza
oraz największe gwiazdy ekranu i sceny najnowszej

Dodek na froncie
wielkiej komedji muzycznej
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Według popularnej operetki Emeryka kalnan:. Upajejąca cygeńska
humorem akeja! Przekomie?re sytuscie! Dźwięki wsica I ezerdasz

MARTA EGGERTA

ORADNIA BUDOWLANA

porady urządzenia wystaw i wnętrz, rekla
spwietlnuch, przebudowy, remoniaw, izolac
wi odizi R kino 2 rawdzanie mówia

 

NIAŁO|
BUDZIKI

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4.-—

u W. JUREWICZA
WILNO, MICKIEWICZA 4.
 

6-clu tygodniach osczędz» jąc
opału przy podniesieniu temperatury,

Cena kompletu wynosi tylko zł. 27,—

amortyzuje się w
połowę

w lokalu „lstytuta haok  Kandlowo,- Gospodarczych,
Wykladamądial aaa jesyki ANGIELSKI. FRANCU.
SKI i NIEMIECKI naGzechPoŚliENA: elementarny m:34

с^

S
R
R
.

Żądać w większych sklepach
żelaznych. į

 

  

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

Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczeniai za-
łatwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia

. prospektów, dzieł naukowych i t. d.
Informacje i zgłoszenia od godz. 8—13 oraz od 17—20 w Se-
kretarjacie Instytutu Nauk H-G.

cji, techniki i t. p.). 28

Żądajcie prospektów.
 KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,f

iż WINA vytwėrni

W. Osmotowski Wilno'
SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ
WINO „MIESZANKA JAGODOWA", DO _ NABYCIA

W SKLEPACH WINNO-SPOŻYWCZYCH.
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0. Matkiewicz

 

   
 

w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM

Zofja Jankowska
Na podarki gwiazdkowe: wykwintaa bielizna, najmodnielsze

krawaty, bluzki, swetry, pończochy
 

 

>każdy otrzyma

WILNO, WIELKA 15,

Balkon 25 gr. Progrom Nr. 54 p. t.:

NOCSYLWESTROWA
t obeanego sezonu

„Księżniczka Czardasza!"
muzyka. Trysnzjąe*

a. W rol. głównych

AMS_SOEEKAEA |

‘ОЭЧОРРа'
TELEFOA 20-

MSRIEGO cooz. 5-5 #6

l uosobienie mę-
sklego czarru

koje dźwiękowo.

:
SKLEP

spożywczy z urządze-
niem i towarem do

REBRA, ZEGARY, _||Połocka 11.

Drzewa tabryczne
dąb,

 

Y P. BURE. szczyna — sprzeda
jmajętność  Eljaniszki,

[ —1— ЭРЕСЕ

RUP | Sz ać:styt r.
fi sprzedaż prodazdcń fat

1.1
m. 2

Dabrowskiego

budowlane
przy ul Portowej 24
i Górze Bouifałowej
do sprzedania. Infor-

ASK kaisSKAN MRS

Mieszkania
I pokoje R

macje: Św. Jacka 9 ;

RARE© Bokó h
Jesiony '
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14.20 Koncert žy |

‚ ZAKLOCONE WESELE
| ZŁODZIEJÓW.

Przy ul. Jeziornej 3 odbywało się
iczne wesele. Znany wileński wła-

„mywacz i złodziej Jankiel Gryliches
poślubił niemniej znaną złodziejkę o
,przezwisku „Złota rączka” — Sorę
|Sabat. Świat przestępczy Wilna, za-
proszony na wesele, stąwił się in
corpore i bawił się* wyśmienicie

| Niestety o północy uroczystość
iweselna zakłócona zostałą przyby-
'ciem agentów policyjnych, którzy,
„korzystając z licznej obecności „po-
szukiwanych ptaszków”, aresztowali
„kilku osobników. ё
| Zatrzymani zlodzieję „z wesela
powędrowali wprost do krymi-
nału. (e

| ERZE DOT
| ARESZTOWANIE OSZUSTA.

Organa P.P. aresztowały 34-let-
niego Marjanowicza Adama, miesz-
kańca wsi Bołacie, śm. połoczań-

 

* skiej, pod zarzutem dokonania oszu-
stwa przy sprzedaży ziemi, Marja-
nowicz dwukrotnie sprzedał grunta;
raz niejakiemu Sadowskiemu Wł.
zaś drugi raz osadnikowi Borowi-
czowi (h)
DRL ZONA I ZOEZROBI

m Starego Roku z Nowym. 21,55rozmowa

Wiadomości sportowe. 22.10 Muzyka ta-
neczna. 23.00 Kom. met. 23.05—24.00 Muzy-
ka taneczna. 24.00 Zakończenie programu.

Uwaga: 12.03 Audycja noworoczna dla

jąc

od  
ch

sprzedania. Adres: ul. najnowszą
;Przyjmie
ment. : Warunki do-,
| stępne, i
„za obiady.

jezion, brzoza, a. DS dai

goba, klon, olcha, je a adm 2 i a kaja

STUDENT |7Zniwo
p. Mejszagoła, pow.U. S. B. udziela lek- 376

Wil. - Trocki. Pisem- cyj w zakresie gima.
oferty specjalność:

do 10 miemiecki Zgłoszenia
"sub.

w do adm. „Dz. Wil”,

   

2 pok. zkuchnią, e-
lektry i

wego do wynajęcia.
Stara 33 m. 4 charakterze

S iki
wym i t p

i NAUKA. L

TLLA
, KWALIFIKOWANA
pianistka udziela lek-

 

 

gry fortepianowej «

Polaków na Litwie kowieńskiej.

(0. ||(M(UBS

ZRZESZENIE PRODUCENTOW NABIALU
CENNIK

produktów nabiałlowych
Ważny od dnia 1.1. 1936 r. do odwołania.
Mieko na miarę za 1 L zł 0,18 zł. 0,22

Mleko butel. dla
„Dziecka“ za1l zł.0,22 zł.0,25

.Mleko butel. „Wybo
rowe" па 11. zł. 0,20 zł. 0,22

Śmietana za 1 kś zł.1,00 zł. 1,30
Śmietanka paster.

w but. za 1/5 L zł. 0,35 zł. 0,40
Śmietanka paster.

na miarę za 1. zł.1,40zł. 1,60
Ser biały šmietan-

kowy za 1 kg. zł. 1,00 zł. 1,20
Ser litewski za1 kg. zł. 1,60 zł. 1,80
'Twarog tłusty za 1 kg. zł. 0,30 zł, 0,40
Twarog chudy za 1kg. zł.0,15zł. 0,20

Hart Detal
Zarząd

GRUŹLICA PŁUC
jest nieubłagana i co-
rocznie, nie robiąc róż-

PY ( nicy dla płci, wieku i
„Zi stanu pociąga bardzopa

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc-
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę- *
czącego kaszlu i t. p. stosują pp. Lekarze
„Balsam Thiocolan-Age", który ułatwia-

wydzielanie się plwociny, usuwa
kaszel,

ABSOLWENTKA
szkoły _ Handl.-Prze-
mysłowej chętnie

pracęPRE
pri 7

kantki w sklepie, za-
przemysło-
. Łaskawe

zgł do adm. „Dzien.
WiL* pod  „praca”,

cznością, wolne
podatku  lokalo-

"PÓSZUKUJĘ
pracy do dziecka, do
sklepu albo za gospo-
jynię do samotnych.

Rekomendacje poważ-
ne. Mickiewicza 22-13.

ewentualnie |,

metodą.
akompanja-

łacina,

„Wszechpolak“

Wilnie od 27.XII do tamże adres.

 

kuje zdolny,
pracownik 5 lat prak-
tyki w majątku. Ła-
skawe zawiadi
Wilno, ul. Jerozolim-

3 й

ARK

Potrzebny
ogrodnik znający ho-
idowię drzew  owo-
cowych z małą rodzi-
ną od zaraz lub od

PRACA. B
ska 34. Božyczko.

MLODY TECHNIK
w bardzo ciężkich
warunkach  materjal-
nych prosi uprzejmie
o jakąkolwiek pracę.
Jest zdrów i może

  

1 kwietnia 1936, Od- и 7

_ pisy świadectw. Po- ps

dęby, na pnie lub „do wynajęcia г užy- ste-restante poczta |mię każde

klocach, inne S nių telefonu główna Wilno, — 1а |zajęci sz
0 Adres w Admin. „Dz.|przyjezdnego. „czŁaska acji

ste, sosnę, kupię Wa | Wil." . niYĆ”:

cław Janowicz, Wil-| —- - PRACOWITY P

no ul. Wielka 12—12.| POKÓJ z długoletnią prak:|zuza

mn | 96 wynajęcia umobla |A aboje ь :
SUKA wany. owa , |wiantowy

wilczyca, 7 mies. do| m. 11. —2|posady do majątku. i RÓ. NE ė

sprzedania. ul.Stolar- £ 5 Posiada świadectwa T as ikos

POSZUKIWANE b. dobre. Krzywe Ko- =
z całodz. ło 18—2. 280 Pensjonat Rejentowej « oraz wszelkie inne zbocze- LL SS rok |dobrem utrzymaniem |» - - -— |

nia mo adykalni Pi тНито aż OSTR | BRODOWSKIEJ,

wmirooszucowsei ] ОНа z czenie| Nowo ŚĆ. salrata a ie mBA S
WILNO TAMKOWA 3 dla jąkałów. Przy zakła- | r t i gentnej katolickiej ro-| wana, przyjmuje dy- 43, obok Dworca.

я : уе нна ба a, spczany automatycznie podnoszone oraz |Gii;Q' dla profesora żury do chorych. Za-|  Komiort, tanio.
poleca w dużym wyborze ZEGARY I ZEGARKI od 5 at. || mych i małorozwiniętych. inne meble wyściełane poleca + | S raliai: Pożądany  strzyki, masaż, bańki| —— ————

wzwyż oraz wykonywa wszelkie reporacje w zalnes zegar- | M WŁAIF WICZ WARSZAWA, Wacław Mołodecki rejon ul. Mickiewicza. Miejscowość  obojęt. |DGŁASZAJCIĘ SIĘ

mistrzostwa wchodzące. Ceny dostępne. . jl L, uL Chłodna 22. WILNO, Ul. JAGIELLOŃSKA 8. | Oterty do Admia. |na. => ш. Ка у о„

Prospekty kanselacja wysyła bezpłatnie. Ceny konkurencyjne. j|Dzien. Wileńskiego | waryjs „12, m. 2, Liao

saa + * |pod „45 plus 11“. Kreniowa. й
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