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Skiep bogato zaopatrzony

Przedmiotem obrad wczorajszego
posiedzenia komisji budżetowej sej-

mu był preliminarz budżetu mini-
sterstwa poczt i telegrafów. .W! obra-
dach wziął udział minister Kaliński,

wiceminister Drzewiecki i dyr. Ro-
man Starzyński, Sprawozdawca pre-

liminarza poseł Dobrzański w ob-
szernym. referacie zanalizował cało-

kształt prac ministerstwa. Mówca

zwrócił uwagę, że ostatnie imowacje

w postaci poczt peronowych i ho-
telowych itd. doznały życzliwego
przyjęcia w społeczeństwie. Prze-
chodząc do polityki eksploatacyjnej,

poseł Dobrzański podkresii, że w

pierwszych 7 miesiącach przedsię-
biorstwo zdołało wypracować ро-
ważną nadwyżkę, która dochodzi do
10,2 milį. Następnie referent scha-
ralkteryzował umowę zawartą Z
PKO, na której podstawie będzie
PKO płacić przedsiębiorstwu zł.
5.400.000 w r. 34 a po zt. 6.000.000
w następnych dwuch latachzaczyn-
ności w obrocie czekowym i osz-
czędnościowym. Prócz tego PKO
będzie opłacać 60 proc. otrzyma-
nych opłat za obroty na kontach
czekowych wtadz i urzędaw pań-
stwowych. Dalsze ustępy poświęcił
pos. Dobrzański sprawie taryfy po-
cztowej, podkreślając, że taryfa za-
wiera opłaty za listy niższe, aniżeli

w Niemczech, ZSRR, Węgrzech 1
Szwajcarji _ Ministerstwo przywią-
zuje wagę do radjofonizącji kraju.
W. porównaniu z innemi krajami Eu-
ropy, Polska znajduje się ną 16 miej-
scu pod względem rozpowszechnie-
nia radja. Rok bież. dał przyrost
abonentów radjowych, wyrażający
się 18,2 w stosunku do roku ubie-
śłego. W! zakończeniu referent omó-
wił cyfry preliminarza budżetowego.

‚ № dyskusji, jaka się rozwinęła

nad referatem, zabierali głos różni
posłowie, zwracając uwagę m. in.
na konieczność dalszej obniżki ta-
ryfy, na usprawnienie dostarczania
poczty na wsi, obniżki opłat za' ra-
djo na wsi.
politykę taryfową PAST. Ponadto
m. in, pos, Rozmaryn zwrócii uwagę
ministra, że na granicy otwierane są
przez naszego sąsiada zachodniego
listy, przesyłane do Polski ; Francji,
Amglji, bądź też Szwajcarji. Niemcy
t га się przepisami dewizowe-

—

 Krytykowano przytem| d 

„BŁAWAT POLSKT
WILNO, UL. WIELKA 28. TEL. 15 92.

w. ostatnie nowości damskieImęskie
POLECA:

WEŁNY na Kostjumy, Suknie I Palta Damskie,
w*EŁNY na Ubrania | Palta Męskie,
KRE-Y na Fraki, Smokingi I Sutanny.

JEDWABIE W WIELKIM WYBORZE po cenach najniższych.

Posiedzenie komisji budżetowej
Sejmu.

mi, Mówca uważa to za naruszenie
naszej suwerer:ności. Minister Ka-
liński przytem zaznacza, że były w
tej sprawie interwencje. Następnie
przewodniczący ikomisji pos. Byrka
|IBBWIR) omówił działalnoesć PAST
1 wystąpił przeciwko  sciąganiu
przez tę spółkę tak znacznego ha-
zaczu (zwyżka wynosi około 300
proc.) i domage się wkroczenia rzą-
du w tę sprawę.
W związku z poruszoną sprawą

kontroli rachunkowej przekazów z
Bydgoszczy i kwestją maszyn kon-
trolnych minister zaznaczył, że ce-
iem: tej kontroli maszynowe; jest za-
pobieganie nadużyciom i rzeczywi-
ście ilość nadużyć została zmniej-
szona, przyczem przyśpieszono tem-
po wyłkrycia. Minister stoi na sta-
nowisku, ze wzgląd na tępienie na-
dużyć wymaga kontroli maszynowej,
natomiast najw. izba kontroli zaję-
ła stanowisko, że ze względów
oszczędnościowych należy wrócić do
systemu kontroli ręcznej. Minister
oświadczył następnie, że przyjmuje
do wiadomości życzenia posłów co
do rozszerzenia obniżki radjowej na
miasto i kroki w tym ikierunku już
przedsięwzięto. Umowa koncesyjna
z PAST wygasa dopiero w 1947.
Ministerstwo nie może żądać od tej
spółki obniżki taryły, jednak zwró-
ciło się o to do niej.

Po przemówieniu minisira preli-
minarz budżetowy  munisterstwa

poczt 1 telegrafów przyjęto w myśl
przedłożenia rządowego.

Na posiedzeniu popoiudniowem
dokonano przydziału  rełeratów
trzech wniosków: klubu narodowego
w sprawie stanu gosq:odarczego spė-

iek akcyjnych, kontrolowanych
przez rząd, w sprawie gospodarki
subwencyjnej rządu i w. sprawie
uposażenia członków zarządów i
rad nadzorczych monopolów, fundu-
szów i banków państwowych. -Przy-
dzielono także dwa zamknięcią ra-
chunków państwowych i uwagi NIK
0 wykonania budżetu za rok 32/33,
Do komisji wpłynęły cztery przedło-
żenia rządu w sprawie kredytów| ki
dodatkowych na rok 34/5.

Na tem porządek obrad komisji
budżetowej wyczerpano.
posiedzenie we czwartek o 10.30.

Telefon Redakcji,
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Bospolile: ruszenie oświatowe

członków stowarzyszeń spo-
łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu!

„Braki or
współczesna, . znamienna

swem dążeniem do rejestrowania i|
badania wszelkich objawów życia
zbiorowego, zajęła się też w sposób
naukowy handlem, jako jedną z naj-
ważniejszych form życia gospodar-
czego. Dziś istnieje już samodzielna

dziedzina wiedzy o organizacji i wa-

ruńkach handlu zarówno detaliczne-

go, jak i hurtowego. Niestety znajo-
mość tego przedmiotu nawet u bez-'
pośrednio zainteresowanych osób,

t. j. kupców, jest jeszcze niewielka i
dlatego w handlu polskim na każ-
dym kroku spotykamy się z elemen-

tarnemi brakami organizacyjnemi,

Najczęściej u nas spotykane for-
my handlu detalicznego są następu-

jące: przedsiębiorstwa indywidualne,

Czwartek 13 Grudnia 1934.r.
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PRENUMERATA mies. s odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50, zagranicą sł,7.

OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt, w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstom

30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dla poszu«

kujących pracy 50%/ zniżki. Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Układ ogłoszeń

przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie pra”

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
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luksusowego samochodu + od ume-
blowania kuchri do najwykwintniej-

szego futra i kapelusza, mają także
Berlin, Londyn, Wiedeń i Nowy

Jork. W, Polsce ten typ domów to-
warowych jest mniej rozwinięty, cho

ciaż np. warszawski dom towarowy

B-ci Jabłkowskich bardzo już do te-

go typu przedsiębiorstw się zbliża,

W) Wilnie, przed: wojną, były za-
czątki domów towarowych, głównie
żydowskich, obecnie istnieje tylko
jeden chrześcijański .B-ci Jabłkkow-

skich, początkowo zamierzony na
dużą skalę, dziś zredukowany do jed

nego tylko piętra i piwnie.

* System wieikich sklepów towaro
wych ma tę dogodność,. że konsu- domy towarowe i t. zw. system skle-

pów (amerykański Chain - Stores).
Przedsiębiorstwa _ indywidualne

bliższego omawiania nie potrzebują.
Należy tu większość przedsiębiorstw

uwzględniających ściśle określone
towary, lub grupy towarów, stano-
wiące t.zw.branżę,

Przedsiębiorstwom  imdywidual-

nym można przeciwstawić handel
scentralizowany bądź w postaci do-

mów towarowych, bądź w postaci
systemu sklepów.

Domy towarowe rozwinęły się

znakomicie zagranicą. Ma ich mnó-

stwo Paryż, gdzie różne zakłady w

rodzaju Bon Marchć, Louvre, Galle-
rie Lafayette i t. p. stanówią jedną
z atrakcyj ła Ville Lumieie, atrak-
cyj, której nie pominie żadna turyst-
ka, przybyła do Paryża ż zagranicy.
Talkie same domy towarowe, posia-
dające na składzie wszystko, co kli-
jentowi może być potrzebne: od ko-

ment, czyniący większe zasupy róż-

mych towarów,może się w nie zao-

patrzyć w jednelm miejscu
Najiepiej rozwijają się domy to-

warowe. w miastach, mających stale

dużą ilość przyjezdnych, którym kon
centracja towarów ułatwia wybór*
EE ala ;

Jeśli powstaje znowu system skle
pów, należących do jednego przed-
siębiorstwa i mieszczących się w róż

nych dzielnicach jednego miasta lub

w wielu miastach i zajmujących. się
sprzedażą pewnych określonych to-

warów, to wówczas mamy do czynie

mia z systemem Chain-Stores. Do-

.brym przykładem mogą być w tym
wypadku cklepy spożywczo - kolo-

nialne B-ci Pakulskich, rozrzucone

po całej Warszawie.

System sklepów tiljalnych, czy

też oddziałów ma tę dogodność, że

konsument może nabyć potrzebny
mu towar w pobliżu, nie po'rzebując łyski i smoczka dla niemowlęcia do udawać się do innej dzielnicy.

Rumuński minister przemysłu I handlu
w Warszawie,

WARSZAWA. Pat.— Dziś o godz.
13,20 pociągiem z Bukaresztu przy:
był do Warszawy rumuński minister
przemysłu i handlu Manolescu
Strunga w t-wie posła do parla-
mentu rumuńskiego Gheorghiu. Na
dworcu powitali gościa minister
przemysłu i handlu Floyar Reichman
wiceminister Doleżal, poseł rumuń

ski Cadere z członkami poselstwa-
szef  protokułu dyplomatycznego
Romer oraz wyżsi urzędnicy mini-
sterstwa przemysłu i handlu. Po
krótkiem
<yjnym dworca głównego minister
Manolescu Strunga odjechał do ho-,
te'u Europejskiego.

|--—W Wilnie przeważahandel indy*

| widuainy. Ma i on swoje waiory, któ

 
cercle w salonie recep-|

Obydwa systemy handlu skon-

<entrowanego mają tę wyższość nad

handlem indywidualunym. że eprze-,

dając duże ilości towarów, mają du-|

że ustępstwa w cenie od ptoducen-

ta i mogą wobec tego swsim klijen-

tom oferować dogodniejsze warun-
ki. Dlatego to indywidualny handel

detaliczny uskarża się na konkuren-

cję domów towarowych. Istotnie, ta-
kich „okazyj”, jakie co tydzień na-

stręcza klijentowi dom B-ci Jabł-

kowskich, lub Herse w Warszawie

żadna firma indywidualna stworzyć
nie jest w stanie,

Przechodząc od tych ogólnych

rozważań: do stosunków wileńskich,
zaznaczyć trzeba, że u nas or$aniza-
cja handlu stoi na niskim poziomie,

Poza paru firmami, stanowiącemi

chlubny wyjątek, ogromna większość

tirm. (mówimy wyłącznie o firmach

polskich) żyje w bezładzie, zajmując

się wyłącznie narzekani:m na złe

czasy.

remi są: bliskość odbiorcy, oraz to-
war mniej standaryzowany, niż w do
miach towarowych, a bardziej zindy-

widualizowany, odpowiadający gu-

stowi zwłaszcza stałych odbiorców.

Aby walory swego przedsiębior-

stwa uwydatnić, kupiec musi stoso”

wać w swem codziennem postępo-

waniu aaukowe zasady organizacji
sprzedaży.

Zasady te są naogół proste, zro-

zumiaie i łatwe do przyswojenia, a
są niemi: :

rzetelność działania,
aktywność działania,

planowość działania,

stała kontrola.
Że kupiec powinien być w swem

działaniu rzetelnym, to utarta praw-

da, której bliżej objaśniać nie trze-

ba. Natomiasta zasada aktywności i
planowości w postępowaniu nie prze

niknęła jeszcze dostatecznie do świa

domości naszego kupiectwa.
Kupiec polski w Wilnie naogół

czeka, by klijenb go sam odnalazł, O

tem, by klijenta zdobyć, do siebie

| šciągnąs i pp pe-Nesyias myśli
: i bar. niewielu handlujących.

KŁOPOTY LITWY Z K AJPEDĄ| Często te ż się słyszeć daje, że

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: _w tej liczbie kitku rolników i robot WIĘEE KU zdobyciu nowego klijenla

 

i wszechnych itd.

Przygotowania do procesu członków ników. Proces budzi w Kownie wiel- S% :
organizacji narodowo-socjalistycznej jkie zainteresowanie. Zjazd dzienni- $0 kryzysu —ilość osób, mogących
okręgu  kłajpedzkiego są już na | karzy zagranicznych jest dość znacz-| nabywać towary, stale maleje i żad-
ukończeniu. Dużą. trudność stano-
wiło wyszukanie odpowiedniej sali
dla procesu tego, w którym wystę-
puje 126 oskarżonych, 296 świad-
ków, 15 rzeczoznawców 1 kilkuna-
stu obrońców. Zdecydowano się
ostatecznie oddać do dyspozycji są-
du wielką salę w gmachu minister-
stwa sprawiedliwości. w Kownie,
przeznaczonej: na posiedzetia sejmo-
we. Wstęp dla publiczności został
bardzo ograniczony. Jak podaje pra-'
sa, dla dziennikarzy krajowych i za-!
;granicznych przeznaczono zaledwie'
| 20 miejsc. Od kilku dni sprowadza-!
ni są do więzienia kowieńskiego!
oskarżeni, którzy dotychczas znaj-
dowali się w więzieniach prowincjo-
nalnych. Głównymi oskarżonymi w!
procesie są dr. weterynarj* Neumann
i pastor Sass, reprezentu,ący dwie
odrębne organizacje Niemców kłaj-
pedzkich 0 programie narodowo-
socjalistycznym i tendencjach sepa-
ratystycznych. .Większość cskarżo-
nych stanowią urzędnicy różnych
samorządowych instytucyj ktajpedz-
cich, nie wyłączając członków: po-

licji, sej | nauczycieli szkół po-
Na ławie oskarżo-

nych zasiąść mają przedstawiciele
prawie wszystkich warstw ludności niemieckiej obszaru kłajpedzkiego,kiego. |

ny. Najliczniej reprezentowana jest
prasa niemiecka,

GDAŃSK (Pat). Jak donoszą zj
Kłajpedy, organ niemiecki „Ostsee-;,
Beobachter' podaje wiadomość, że
rząd litewski przesłał rządowi nie-
mieckiemu notę protestującą prze-
ciwko mieszaniu się rządu Rzeszy do
spraw wewnętrznych Litwy. Nota
litewska twierdzi, że oficjalna nie-
miecka stacja radjowa ogłasza wia-
domości propagandowe, mujące na
celu zachęcenie niemieckich posłów
sejmiku kłajpedzkiego do wyraże-
nia votum nieufności nowemu dy-
rektorjatowi. Rząd litewski posta-
nowił odwołać «się w sprawie tej
propagandy do mocarstw-sygnatarju-
szów konwencji kłajpedzkiej,
„„ KROLEWIEC (Pat).  „Koenigs-
berger Alig. Ztg.' donosi. ze na Li-
*twie ma zostać wydana uowa usta-
wa' wyborcza, obowiązują.a również
dla obszaru kłajpedzkiego.. Ustawa
ta będzie zawierać między in. posta-
nowienie, że t. zw. elementy anty-
państwowe nie będą miały praw wy-
borczych. [ *

Pismo uważa, że ustawa zostaje
wydana: specjalnie ze względu na
przypadające z wiosną 1935 roku
nowe wybory do sejmiku kłajpedz-

ską

daremne, bo — wobec szalejące

ne zabiegi organizacyjne ilości kli-

jentów. nie powiększą.

CZY CHCE PANI WIEDZIEĆ?
a) wełniane damskie rękawiczki © długich mankietach,
b) apaszki jedwabne w duże kwiaty,
c) chińskie jedwabne ciepłe szlafroki na wełnie.

Polska Składnica Galanteryjna FRANCISZEK FRLICZKA.
WILNO, ZAMKOWA 9. 3—r

ganizacyjne handlu polskiego © Oilnie.
Ł zw. ciężkie czasy i zyskać nową

klijentelę,

Tylko nieznajomością sprawy i
barkiem zaufania do reklamy można

sobie tłumaczyć system, stosowany

przez niejedno przedsiębiorstwo, 0-

graniczające w pierwszym rzędzie

budżet reklamowy. Przecież jest aż

nadto jasne, że 'w dobie obecnej, kie

dy konsumcja wszelkiego rodzaju ar-

tykułów znacznie zmalała, przedsię-

biorca musi się zdobyć na szczegól-

ną intensywność w walce o klienta.

Walka ta ma dwa cele: jeden polega

na zacnęceniu klienta do kupna wo-

góle, drugi zaś na skłonieniu go do

nabycia właśnie reklamowanego

przedmiotu względnie do dokonania

zakupu właśnie w reklamowanym

składzie, a nie gdzieindziej

Racjonalnie przedsięwz.ęta Akcja

reklamowa daje u nas znakomite wy
niki, ponieważ reklama w Wilnie

jest słabo rozwinięta, więc poszcze:

gólme wysiłki reklamowe budzą na
leżyte echo, Rozumieją i doceniają to
firmy zagraniczne, pracujące w Pol-

sce, co widać po systematycznej, ra-

cjonalnej ich akcji reklamowej.

Wydatek na reklamę jest równie

konieczny, jak na kupno świadectwa

przemysłowego. Byłoby przecież nie

logiczne kupić maszynę parową, a

nie zaopatrzyć się w ciłę pędną, A

reklama właśnie odgrywa w każdem
przedsiębiorstwie rolę środka napę-

dowego: ona przecież porusza sprze-

daż, sprowadza klientów | wypycha

towary z magazynów.

Nieraz słyszy się zdanie, że „do-

bry towar sam się reklamuje". Nie-

prawda! Im towar jest lepszy, tem u-

silniej musi być reklamowany. |

Tylko, że trzeba bardzo oględnie

wybierać sposoby; reklamy. Nad spra

wami ieklamy musi się poważnie za-

stanawiać każdy kupiec i przemy-

słowiec, badając kręgi swoich odbior

ców, ich upodobania, zalety swojego

towaru w: stosunku do towarów kon-

kurencyjnych i t. d. i na tych spo-

strzeżeniach budowac plan skutecz-
nej reklamy swoich produktów. |

Najskuteczniejszą reklamą jest ogło

szenie w gazecie. Z gazety dowiaduje
się każdy co słychać na: świecie, z

gazety chce się także każdy dowie-

dzieć co nowego jest na ryku, Zresz

tą badania statystyczne Ameryka-

nów — jak wiadomo, najlepszych w
tej dziedzinie specjalistów — wyłka- Tu właśnie tkwi największy błąd

i najszkodliwsza omyłka naszego
kupiectwa.

Kupiec polski w Wilnie może
podniesć obroty swego przedsiębior-

stwa, może sprzedawać więcej
Kupiec polski ma do zdobycia i

pozyskania ogromne ilości nowych
nabywców, tych, którzy dotychczas

omijają sklepy polskie, a nabywają
potrzebne im towary u „krajowych

cudzoziemców' czyli žydėw, tak

dowcipnie i, trafnie scharakteryzowa
nych przez Bolesława Prusa.

Jak to uczynić?

Jednym z kardynalnych środków
rozwoju przedsiębiorstwa przemysło

wego czy. handlowego jest racjonal-

na reklama. Powtarzamy i podkreś-
lamy: racjonalna reklama! Dlatego
też twierdzenie, które na pierwszy'

rzut oka; zdawać by się mogłopara:

doksem, że „im większy kryzys, tem

intensywniej należy się relilamować'

— powinno być hasłem tych wszyst-;

* kich firm, które pragną przetrzymać

zały przytłaczając wyższość rekla-
my gazetowej nad wszelkiemi inne-
mi rodzajami reklamy,

‚ О4 uznania jednak tego środka
reklamyl do właściwego jego zasto-

sowania jest jeszcze daleko, Ogło-

szenie zest to oferta firmy, która po-
winna być tak ujęta, aby została

przeczytana i aby pomogła sprzedać
towar,

I tu nieraz pomysłowość naszego.

kupca zawodzi. Nie wysiarczy bo-
, wiem wydrukować nazwę fiimy, po-

dać rodzaj towarów oraz zapewnić

' że towar jest dobry i tan:, Ogłosze-
nie musi się zwracać tylko do okreś-

lonej grupy konsumentów 1 musi 0-

perować takiemi argumentami i mó-

wić takim językiem, który tę właśnie
grupę potrafi zainieresować, przeko-

nać i do kupna zachęcić,

Pod tym względem  iapiectwo

polskie w Wilnie ma bardza rozległe

i wdzięczne pole działania
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NOWEJ KONSTYTUCJI.
Žamieszczona w numerze wczo-

zajsżym „Dzien. Wil' telegraficzna
wiadomość PAT-icznej o obradach
senackiej komisji nad projektem
konstytucji nie zawiera wszystkich
istotnych momentów referatu sen.
Rostworowskiego, dlatego podajemy
poniżej najważniejsze cechy pro-
jektu.

PRAWA PREZYDENTA.

Władza państwowa jest jednolita
i niepodzielna - skupia się w osobie
śiowy państwa.
Do Frezydenta należy m. in. mia-

nowanię i zwalnianie szeta 1 urzęd-
ników kancelarji cywilnej, rojzwią-
zywanie lzb przed upiywem kaden-
cji, mianowanie i odwoływanie pre-
zesa Rady Ministrów, oraz prawo
oddania członków rządu pod sąd
'frybunału Stanu.

Ponadto Prezydent uzyskuje
prawo weta ustawodawczego i wy-
jęcie z pod uprawnień izb Ustawo-
dawczych, a poddanie prawu  de-
kretowania spraw dotyczących  or-
ganizacji rządu, zwierzchaictwa sit
zbrojnych oraz organizacji admini-
stracji rządowej.

Art. 12 oddaje Prezydentowi wła-
dzę stanowienia o wojnie 1 pokoju.

Art. 15 stwierdza, że Prezydent
jest za swe akty nieodpowiedzialny
1 nie może być postawiony przed
Trybunałem Stanu.

Na podstawie art. 61 Prezydent
w czasie wojny ma prawo wydawać
bez upoważnienia lzb Ustawodaw-
czych dekrety ustawodawcze z wy-
jątkiem zmiany konstytucji, przedłu-
żać kadencje lzb do czasu. zawar-
cia pokoju oraz otwierać, odraczać
i zamykać sesje Sejmu i Senatu w
terminach dostosowanych do _ po-
trzeb obrony państwa, jak również
powoływać do rozstrzygania spraw,
wchodzący: w zakres działania
lzb Ustawodawczych, Seji: i Senat
w zmniejszonym składzie, Okres u-
rzędowania Prezydenta jest w razie
wojny: przedłużony do upływu 3 mie-
sięcy od zawarcia pokoju.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARLA-
MENTARNA RZĄDU. 3

Kwestja odpowiedzialnosci parla-
mientarnej rządu jest w projekcie u-
regulowana w ten sposób, że wnio-
sek 6 votum nieutności dla rządu
może być wnoszony do Sejmu. tylko
podczas sesji zwyczajnej, nie może
być głosowany na tem samem posie-
dzeniu i nie pociąga za sobą auto-
matycznie dymisji rządu. Prezydent
może, jeśli uzna to za własciwe, albo
odwołać rząd, albo rozwiązać Sejm,
albo wreszcie przed powzięciem
decyzji oddać sprawę pod rozpatrze-
nie Senatu.

|

ROLA SENATU. :
Senat nie został zrównany w u-

prawnieniach z Sejmem. Senat nie
ma inicjatywy ustawodawczej, na-
tomiast został zrównany z Sejmem
w uprawnieniach przy zmianie kon-
stytucji i przy: uchylaniu zarządzeń
o stanie wyjątkowym.

ROLA SEJMU.

Sejm pozostaje nadal reprezen-
tacją spoieczeństwa organizowaną i
powoływaną na podstawie terytor-

yalnej. jedyną zmianą, jaką wprowa-  
 

dza projekt w tej dziedzinie, jest
zmiana granicy wieku dla czynnego
(24 lata) i biernego (30 lat) prawa
wyborczego.

Pozatem według projeklu  kon-
stytucji ma być zniesiona propor-
cjonalność wyborów do Sejmu.

„ELITY“ NIE BĘDZIE
Wybór senatorów przez t. zw.

„elitę”, złożoną z kawalerów orderu
„Virtuti militari' i „Krzyża Niepod-
ległości' został zaniechany.

1. Senat składa się z senatorów,
powołanych w jednej trzeciej przez
Prezydenta Rzeczypospolitej, a w
dwuch trzecich w drodze wyborów.

2. Kadencja Senatu rozpoczyna
się i kończy jednocześnie z kadencją
Sejmu.

3. Ordynacja wyborcza do Sena-
tu określi liczbę senatorów oraz
sposób ich powoływania tudzież
oznaczy kategorję osób, ktorym słu-
żyć będzie prawo wybierania i wy-
bieralności,

WYBÓR PREZYDENTA
PRZEZ ELEKTOKÓW,

Z istotniejszych zmian  zapropo-
nowanych do sejmowego proiektu
ustawy konstytucyjnej przez sen.
kKostworowskiego zasluguje jeszcze
na uwagę następujące:

Reterent stawia po art. 16 arty-
kuły 16/1, 16/2, 16/5. Art. 16/1 po-
Btanawia, że zgromadzenie elekto-
rów skiada się z marszałka Senatu
jako przewodniczącego, marszatka
sejmu jako jego zastępcy, z preze-
sa Rady Ministrów, pierwszego pre-
zesa Sądu Najwyższego, $eieralnego
inspektort sił zbrojnych, oraz 15
elektów wybranych z posrod  oby-
wateli najgodniejszych, dwie trzecie
przez Sejm i jedna trzecia pizez Se-
nat, Mandaty elektorów wygasają
4 mocy samego prawa w aniu obję-
cia urzędu przez nowoobranego Pre-
zydenta: Rzplitej.

Art. 16/2 ma brzmieć: Zgroma-
dzenie elektorów zwołuje Frezydent
Rzplitej najpóźniej na 15-ty dzień
przed upiywem swego urzędowania.
Na trzy dni przed terminem  zgro-
miaazenia Sejm i Senat zbiorą się
każdy z osobna na zaproszenie
swych marszałków celem uokonania
wyboru elektorów. Jeżeli: Sejmi
Senat są rozwiązane, a wynik wybo-
rów do Izb Ustawodawczych w no-
wymi składzie nie jest jeszcze ogło-
szony wyboru elektorów dokonują
posłowie i senatorowie wchodzący
w-skład poprzedniego Sejmu i Se-

natu. aaJoLkik kėLai
— 

Nastroje przedwyborcze  ujaw-

niają się w prasie polskiej coraz

silniej. Rzucane są nawet ;uż hasła,

które w okresie wyborów mają być

|  Sanacyjno-konserwatywny „Czas”
przewiduje, że sanacja i tym razem
| zechce działać pod hasłem walki z
| partyjnictwem.

„Dla ludzi myślących, którzy lubią po-
zą słowami dopatrywać się również treści,

może walka z partyjnictwem posiadać
* dwojakie znaczenie: 1) walki partjami

jako organizacjami, za pośrednictwem któ-

rych obywatele zabierają głos w sprawach

publicznych i 2) walki ze złemi obyczajami

politycznemi. >

Jakąž treść posiadało hasto walki z

partyjnictwem w Polsce? Tylko i wyłącz-

nie walki ze złemi obyczajami partyjnemi.

Nie walki ze stronnictwami  politycznemi

jako takiemi, bo w takim rażie należałoby

dążyć do stworzenia organizacji, któreby

mogły je w życiu publicznem zastąpić, a

prób tego r ju w Polsce niema, ale

walki z temi stronnictwami, które nasze

i  zanarchizo-

*

 

| życie polityczne zabagnily

wały.
W. roku 1926 walka z partyjnictwem

miała na celu odsunięcie od udziału w rzą-

dach i od wpływów tych wszystkich ugru-

powań politycznych, które w poprzednich

, latach złożyły tak liczne i tak haniebne
| dowody złych obyczajów politycznych,

braku poczucia odpowiedzialności, naszego

Dyrektorzy Żyrardowa
będą wypuszczeni za kaucją.

Przeciągająca się od dwóch mie-
sięcy sprawa zmiany środka  zapo-
biegawczego, wobec dwóch dyrek-
ktorów Żyrardowa  Vermerscha i
Mojżesza Caena, osadzonych w wię-

| zieniu Mokotowskiem, zbliia się do
! ostatecznego rozstrzygnięcia.

We wtorek odbyła się ponownie
konferencja obnońców u sędziego
śledczego, na której ustalone zosta-
ło, że Vermersch odzyskac może
wolność za kaucją hipoteczną w wy-
sokości 1.000.000: złotych, bądź też

| kaucją gotówkową 250,000 złotych,
zaś Caen za kaucją hipoteczną —
250.000 zł., bądź goiówkową w wy"
sokoścz 100 tysięcy. złotych. Kaucze
za obu dyrektorów mają być złożo-
ne już w najbliższych dniach. Z Pa-
ryża przybyli krewni aresztowa-
nych, którzy okazują gotowość słu-

żenia im pomocą  finansową.. „Ver-

mersch i Caen, jak. przewidują, ©-
puszczą jeszcze przed świętami Bo-
żego Narodzenia więzienie Moko-
towskie. '

|

|

  

Dalsze losy nowej konstytucji.
Senat — jak to wynika z donie-

sień teliegraticznych — zaiatwi na-
pewno w terminie ustawowym  po-
prawki do projektu konstytucji, Ja-
Rae jednak dalsze jer iosy?

to,
sprawie „Nasz Przegląd”.

„Po ukończeniu posiedzenia ko-
misji konstytucyjnej Senatu i na

czego dowiedziat się w tej'

— Na ten temat, oświauczył pre-
zesSławek—mówiłem użwiele i
nic dodać nie mogę. Nie lubię mó-
wić o zamiarach, lecz tysko o rze-

| szach dokonanych.
Prasa chcialaby jednak wiedzieć

|jaki będzie los konstytucji, o którą
klub BB tak zawzięcie walczył.

Poseł Sławek, uśmiechając się,
radzie senatorów z BB członków|mówi żartobliwie:
komisji konstytucyjnej,  współpra- —Pozostaje zgadywać. Radził-
cownik nasz zwrócił się w kuiuarach|bym stukać palcem o palec i może w
do p. prezesa klubu BB Sławka z
zapytaniem, czy klub BB dążyć bę-
dzie po uchwaieniu projekiu nowej
konstytucji przez Senat do ostatecz-
nego załatwienia tej kons:ytucji
obecnej kadencji sejmowej.

wczoraj i GZis.
Miasto kościołów, bankrutujących

sklepow, urzęaników, siudentow 1 e-
merytów. Wilno. Miie miasto, o któ-
rem jednak mozna powiedzieć „byte
miasto. Wiprawidzie oticjainie nier.
być nie przestaio, „zagranicą” awan-
sowato nawet na stoucę, wprawdzie
ma magistrat, wojewodztwo, uniwer

syiet, niemniej Wilno żyć przestało,
przestaio się rozwijać, stanęio na
martwym punkcie i kontempluje ni-
cość swego obecnego isinienia, ni-
cość, która jesi przerażająca, wobec
niedawnej jeszcze przesziości, w któ
rej to miasto żyło i kwitto. Tak,
kwitło.

Na restytucji państwa polskie,:
zyskało wiele miast. Nie mówiąc ;14
o Warszawie, zyskał Poznań, Kra
ków, Katowice, miasta, w któryc'.
życie kipi i wre, które rozbudowi:+
się całemi dzielnicami.

Maiej już zarobił Lwów, zato
znalkomicie rozwijają się Rowne, Ko-
wel, nawet niektóre mnie,sze miasta
z województw .wschodnicu, jak Ba-
ranowicze, Lida. 3

Tylko nad Wilnem wisi jakiś u-
rak fatalny. Wilno wegeiuje. Ta
niemrawość szarego dnia, bezna-
dziejność, powolność uderza każdego
kto się z tem zetknie. I to jest we
wszystkiem. Całe Wilno oddycha
przeszłością. Przeszłość — oto atmo
stera naszego miasta. Z pizeszłości
sączą się reminiscencje zakończo-
nych i niepowrotnych czasów b. W.
X. Litewskiego. Uniwersytet — to
teź wciąż jeszcze pierwsze trzy dzie-

" siątki XIX wieku, — wzór nie-
dościgły, ideał, który jakoś nie mo-
że „sięgnąć bruku'', notabene tak sa-
mo wyboistego, jak w zeszłem stu-
leciu.

Tknąć się spraw bardziej pospo-
 

Utych, zwykłych, ale koniecznych,—
nie lepiej, jesli nie gorzej. iINaprzy-
kiad nanaei 1 przemysi. Więiki czyn

nik naszej cywilizacji, ktory tak nie-

Gaiwnę jeszcze, bo przed wielką woj-
ną pionąf w Wiimie wieikiem Ogn1-

skiemm, przyciągai w sterę swego azia
tania ovorzymie poiacie kiajow, rów
nych co do wielkosci przeszło po-
trojnemu obszarowi dzisiejszej Fol-
ski, obecnie ledwo się żaczy, ledwie
się tli, !

Przed wojną Wilno uyio źród-
iem zakupów dla siedmiu dawnych
gubernij rosyjskich, obsiugiwato kraj
od baityku do Smoleńska, od Psko-
wa do granic Wofynia Na niektóre
artykuiy otrzymywano zawówienia
nawet z Petersbunga i Mosxwy (me-
blej. Kilka tysięcy szewców wyra-
biato obuwie, w iktórem potem cho-
dziło mieszczaństwo 1óżnych  Tam-
bowów,  Jarostawiow, Kazaniow i
mnych miast niezgłębionej Rosji. W
doskonałych zakładach krawieckich
Załuskiego, Michałowskiego, Radzi-
wiłłowicza, Szumańskiego 1 in., za-
trudniających każdy od 15 do 40 cze
ladników, szyto eleganckie garnitu-
ry, które opłacało się szyc,Do zawsze
znajdowały nabywców. Tuwar' trze-
ba było mieć dobry, bo kiijent był
wymagający, ale solidny i zasobny w
gotćwkę. Opłacało się sprowadzać i
W”drogie materjaży dngiel

e,
dostać nawet 'w Warszawie. Niektó-
re sklepy koniekcyjne robity tu po-
dobno zakupy większe, niż Warsza-
wa,
W Wilnie ubieraio się zamożne

ziemiaństwo nietylko z  Kowień-
szczyzny, Wileńszczyzny, Mińszczyz
ny, ale nawet z Witebszczyzny, Mo-
hylowszczyzny, nawet z pod Psko-

które niezawsze można było.

ten sposób prasa dowie się prawdy”.
Z powyższego wynika, że klub

BB w dalszym ciągu nic nie wie,
kiedy i jaka zmiana konsiylucji zo-

w| stanie uchwalona.

wa i Smoleńska. „Żubry miały sze-
'roki gest, wielkopanskie potrzeby,
wytóbiony smak, dobry gust, umie-
jętnosc naślaaowania księcia Wa-
l, a co najwazniejsze, posiadały na
to wszystko pokrycie w dźwięczą-

cych „imperjaiach“.
Ljezazai też po zakupy kupiec z

Moskwy i z Putra, zjeżażai średnio-
sytuowany „czynownik', bo różnica
cen pokrywała koszty podróży,

Więc ztoto piynęfo strużą szero-
ką, obroty wciąż się zwięsszały, in-
teresy kwitły, słowem. bysa to era
„prosperity, złoty wiek przemysłu i
i handlu. Nic dziwnego przeto, że ku
piec wileński umiał korzystać z wy-

| marzonych warunków i aniby muna-
przykład przez głowę nie przeszło
przesiedlić się do Warszawy. Nie
opłaciło się. Wilno dawało większe

, zyski.
\ ° Так — było. Byto, i badaj, że
aż mie wróci. A dziś?
— Dzisiaj jest kryzys, —- powie-

działem do jednego z wybitnych
przedstawicieli miejscowego  kupie-
ctwa. :
— Kryzys, pan powiada, To ma-

ło, to jeszcze nie wszystko — mówi.
Gdyby na całym świecie nie było
kryzysu, to w samem tylko Wilnie
musiałby być, proszę pana. Przed
wielką wojną Wilno miało oddech
szeroki, miało. przestrzenie, perspe-
ktywy, dzisiaj ma naokoio granice.
Dlatego Wilno maleje, kurczy się,
brak mu rozmachu.

‚ , Pomyślałem, że to może prze-
„sadny pesymizm, ale ten pesymizm
wykwitł z rzeczywistości.
Rzeczywistość bowiem, la rzeczy-

wista, a nie urojona, to jeden płacz
i lament. Więc, a propos handlu, kto
dziś kupuje? _„Żubrów'* wytępiła
wojna, a ci, co uratowawszy własne
śłowy, pozostali, zapomnieli nawet o
swojej dawnej „sile nabywczej”. Zie- 

AZIENNIK MIERASRI |

z prasy.
Walka zpartyjnictwem.

—

| PARYZ. Pat. Havas donosi z Saar-
partyjnego egoizmu, warcholstwa itp. grze- |brueckea: Komisja  plebiscytowa
chów, Dziś hasła to oznaczać powinno dą- podała komunikat do prasy, w któ-
żenie do spokojnej, naturalnej likwidacji TYT podkreśla, że głosowanie pod-
tych stronnictw, które trwają przybez-, Za plebiscytu będzie ściśle tajne.
względnej opozycji do pomajowego regi-|!(grtki z głosami będą wkładane do
me'u i marzą o przewrocie, któryby wskrze|

 

Przed plebiscytem w zagłębiu Saary.
podwójnych kopert w budkach izo-
lacyjnych. Obliczania głosów będa
dokonane przez
pochodzących z krajów nie zalnte-
resowanych w plebiscycie.

sił smutnej pamięci anarchiczne stosunki z

przed 1926 r. Stronnictwa tie są nadal
szkodnikami, które niczego się nie na-

uczyły, które ponadto wzięły «ompletny

sozbrat z jakiemkolwiek poczuciem rzeczy-

wistości Choć nie mają onz absolutnie,

żadnego wpływu na bieś spraw  publicz-|

nych i choć nie mają żadnych szans doj-

ścia do głosu, tem niemniej potrafią przez
bałamucenie opinj: poważnie utrudniać l

opóźniać naprawę Rzeczypospolitej, Dlate-

go to likwidacja ich leży w interesie pań-

stwa,

Staruszek „Czas“ chce zlikwido-
wać opozycję, a złych obyczajów
tym razem w BB nie widzi, choć
przed paru dniami dość ostro i słusz-
nie z BB się obszedł. :

Ale opozycję w Polsce iikwidu-
je się' już osiemlat i ciągle ona
istnieje. Pizetrwa też onanapewno
i nadchodzące wybory. i

 

 

Elegancka Sylwetka
Moanej Pani.

Krój palta zimowego posiada w tym-
rcku duże zmiany w kroju rękawów i ogól-;
nej sylwetki. |

Wszystkie rozszerzenia, fałdy, zaszew-
1: i epolety, które znajdowały się przy ra-
niieniu, czyli tam, gdzie rękaw jest wszyty
są obecnie przy łokciu i przy mankiecie, i
to wszystko futro, futro, futro,..

W, tym sezonie zimowym modne są
15žnorodne gatunki futer poczynając od
srebrnych lisów, karakułów, szenszyli, fok
a kończąc na zwykłych, dobrze wyrobio-
nych w ręku zdolnych kušnieržy naszych,
«qałych poczciwych „kłapouszkow* — kró-
ków, które w doskonałe; imitacji z trud-
nością można odróżnić od prawdziwych
futer.

A więc z królików mamy wszelkie od-
miany futer — na obecne kryzysowe czasy.

O ile Pani ma podniszczoną  zeszło-
roczną kurtkę futrzaną można do palta do-
dać nowość sezonu t. zw. plastrony, za
wzór maleńkiego przodka sięgającego tak
nisko, jak wycięcie u płaszcza.

Kamizelki Z futra są również modne;
tak jak wszelkie inne dodatki do płaszczy,
a więc fantazyjne kołnierze, mufki, lub
nawet pelerynki futrzane.

Przy umiejętnej przeróbce tutra — mo-
zeseWeg Sz akła grin

* Jako naj pra kuśnierską i
W tuter polecamy —- Pracownię

Ł. ŁOPUSZAŃSKIEGO, uL Zam-
bowa 4. Obsługa szybka i fachowa. Ceny
konkurencyjne.

: J. Ch.  
 

Zz KR
„Znowu zatonięcia na jeziorze.

| na temat załamania się komunizmu bie rewolucji, nie mogła być prze-

Senator Berenger w Rzymie.
RZYM (Pat). Senator Berenger współpracę wielkich mocarstw. Po-

przed swym wyjazdem do Paryża rozumienie francusko-włosxie jest

udzielił (korespondentowi rzymskie- Ikwestją bardzo bliskiej przyszłości,
mu „Paris Soir' wywiadu, w którym mówił sen. Berenger. Mirister La-
oświadczył, że wszystkie zagadnie-|val podczas swego pobytu w Rzy-

mia francusko-włoskie dadzą się| mie zawrze układ, który z niecier-
rozwiązać. Trzeba będzie uzgodnić| pliwością oczekiwany jest przez oba
wspólne stanowisko Francji i Włoch| narody,
w sprawie Europy środkowej oraz RZYM (Pat). Senator Berenger
uzgodnić interesy M. Ententy z in-| wyjechał dziś o godz. 12-ej do Pa-
ieresami Włoch. Francja zgadza się ryża. ;
na wysuwaną przez Mussoliniego

Niemcy wobec komunizmu.
BERLIN, (Pat). We wtorek wie- cach ich państwa.

czorem w salonach hoteiu. Adlon Premjer Goerin$ wskizał dalej
odbyło się doroczne przyjęcie, wy- na rozwój idei komunizmu przeciw-
dane przez kierownika urzędu dla|stawiając mu aspiracje narodowo-
spraw zagranicznych partji narodo-! socjalistyczne. Za walkę z komuniz-
wo-socjalistycźnej Rozenberga, dla mem partja narodowo-socjalistycz-
dyplomacji przedstawicieli prasy na ściągnęła na siebie potwarz.
zagranicznej. Na przyjęciu tem byli Mówca . zazanączył, że Niemcy
obecni: feldmarszałek Mackensen, przyzwyczaiły się do tego, jednak
gen. von Blomberg, min. finansów ostatnie publikacje dotyczące Ern-
Rzeszy i inni. ‚ 4а przekroczyły wszelkie granice.

W] czasie przyjęcia premjer pru- ' Mówca przyznał, że walka z komu-
ski Goering wygłosił przemówienie nizmem, zwłaszcza w pierwszej do-

w Niemczech. Mówca na wstępie prowadzona w rękawiczkach i
zastrzegł, że występując przeciwko wskazał na konieczność utrzymania
komunizmowi niema bynajmniej za-| nadal, choć w zmniejszonej ilości,
miaru obrażania w jakikolwiek spo-| obozów koncentracyjnych w Niem-
sób obecnej Rosji Sprawa (komu-| czech oraz podkreślił, że walka Nie-
nizmu w Rosji, jest sprawą we-| miec przeciwko komunizmowi ratu-
wnętrzną rosyśską, Niemcom zaś| je cały świat przed chaosem.
wolno zwalczać komunizn w grani- |

 

Katastrofa w czasie koncertu.
400 osób wpadło w 12-0 metr. otchłań.

LIVERPOOL Pat. Dziś wydarzył do szpitala. W celu przewiezienia
|się tu straszny wypadek. Mianowicie tak wielkiej ilości rannych $zarekwi-
|w sali szkoły św. Klemensa w cza- rowano w mieście wszystkie samo-

chody.sie koncertu zawalił» się podłoga,
Przed gmachem szkoły rozgry*wskutek czego zgórą 400 osób spa-

dło z wysokości 12 metrów. wały się rozdzierające serce sceny.
Przeszło 300 osób przewieziono|Matki przełamują kordon policyjny,

TAJEMNICZE WYBUCHY W BOSTONIE.
BOSTON. Pat. Dzś rano w 4ch Władze policyjne i sądowe, które

teatrach w Bostonie, prawie w tym |prowadzą dochodzenie są zdania że

samym czasie nastąpiły tajemnicze |niewykryci przestępcy podłożyli w

wybuchy, które spowodowały bar- |zbrodniczym zamiarze bomby za0-

dzo poważne szkody materjalne.|petrzone w system zegarowy.

AJU.
 

Ro'wój spółdzielni lit»wskich
NY ostatnich czasach w pow.

święciańskim i wileńsko - trockim
powstało 7 nowych spółdzielni li-
tewskich, które posiadają już zgórą 

"Na jeziorze Łuknia w gm. zales- ; Mikuciem załamał się lod i obaj 300 Członków spółdzielczych.
kiej wydarzył się nieszczęsiiwy wy-
padek podczas. przechodzenia ryba-|
ków po lodzie na drugą stronę je-
ziora. Pod rybakami Staniszewskim.

 

Nagła śmierć rewidenta
izby Skarbowej. .

GRODNO (Pat)., Wiczoraj o godz.

smiertelna bójka wśród
zabawy.

POSTAWY. Na zabawie we wsi
Wielka  Uzła, gm. miadziolskiej,
wywiązała się bójka, w czasie której
został bardzo dotkliwie pobity Jam
Krot, lat 28. Krota przewiewiono do
szpitala w Wilejce, gdzie pa kilku
dniach zmarł. Stwierazono, že
sprawcami pobicia Krota byli Jan

wpadli do wody. Mikuć zdołał przy

pomocy pewnej kobiety wydostać

się na brzeg. zaś Śteniszewski!

utonął. i

Zatrzymano trzy wozy:
tygeńskie z łupem.

Z pow. święciańskiego donoszą,
iż w okolicach Łyngmian zatrzyma-

 

9-ej rano zmarł nagle w IX Urzędzie no trzy wozy obozu cygańskiego,
Skarbowym 52-letni Kazimierz Ko- który po zwinięciu udawał się na
rolczuk z Białegostoku, xióry Od jęże zimowe w okolice Grodna. W 

| wego..

-40—50, a dziś 10—15, wzbudza  za- 

tygodnia rewidował tutejszą kasę

skarbową. Śmierć nastąpiła praw-
dopodobnie na skutek atanu serco-

 

miaństwo zaś miejscowe, to lak jak-

by go nie było: prawie nic nie. ku-

puje. Zubožaie, opędzające się przed
nakazami piatniczemi kas skarbo-
wych, nie liczy się wcale w pozycji

handlu, gdyż zabardzo liczy się z

groszem, Ziemianin kupuje dziś bar-

dzo rzadko, a i to przewaznie rzeczy

tanie. i Še

Dzisiejsza klijentela Wilna, mo-

że nawet liczna, ale biedna, to urzęd

nik, Kiedy w miastach :vuych, u-

przemystowiomych, w. Warszawie

czy Łodzi, kljentela wymagająca

dobrego towaru pozostałe, a nawet
się zwiększyła, to w Wiinie prze-

ciwnie, nie ma jej prawie wcale.

Dzisiejszy nabywca wileński żąda
przedewszystkiem rzeczy ich,

jaknajtańszych. To jest zrozumiałe,

boćurzędnikamie stać na rzeczy

kosztowne. W okresie  komunktury

możną było  urabiač sobie popyt

według dyrektyw producenta, dziś
jest odwrotnie, producent zmuszony

jest przystosować się do odbiorcy, Z| gro

tej prostej przyczyny, że konsument

nie ma pieniędzy na rzeczy lepsze,
temsamem droższe,

Dlatego się mówi, że wszystko
stamiało. A nie jest tościsłe. Prze-

dewszystkiem pogorszyła, się jakość

towaru i to st ywo: wiece niż

w. tym samym stosunku spadia cena.

Przedmiot z koniekoji męskiej, któ-

ry kosztował przed kilku laty zł.

chwytynadspadkiemcen, śdyw
rzeczywistości zniżka, jest, ogromnie
mniejsza: towar który siędziśpoka-
zało, przeznączony był dawniej na

małe prowincjonalne miasteczka,

wozach cygańskich „znaleziono mnó-
stwo przedmiotów, pochodzących z
kradzieży, przyczem odebrano cy-
ganom 4 konie. skradzione okolicz-
nym włościanom.

jednorazowo nie można wyasygno-,
wać większej sumy.
A teraz z tem płaceniem, Towar

śię bierze darmo, płaci się ratami.

Zamiąst pięknych szeleszczących
banknotów, kwitną na biurkach ka-

sowych w sklepach t. zw. „ordery”.
10 proc. nabywa towary, zwłaszcza
koniekcyjne, na wypłaty. Klijent
płacący gotówką jest rzadkim bia-
łymikrukiem. Najczęściej zostawia
weksel, który, według wyrażenia

pewnego solidnego kupca „przez

takt podpisu traci swą wartość.

Mimo poszukiwania —tanizny,
istnieje zaufanie do tego, co się na-
zywa „dobra firma”. Aie właśnie
dziś tym „firmom jest najtrudniej.

Konkurencja, zwiększona wskutek
bankructwa szeregu większych ma-
gazynów i zakładów, zatrudniają-

cych dawniej po kilkudziesięciu
pracowników, którzy znalazły się

na bruku, pozalkładali mniejsze inte-

resa na własne ryzyko, -— jest o-
mna. Sklepy większe wegetują,

jak cale Wilno. Klijent „zdemorali-
zowany“ (tak mi powiedziano!) rze-

komą taniością w innych skiepach,
żąda i w większej tinmie rzeczy nie-
drogich, a śdy po pewnym czasie

towar okaże się nietrwały, — prote-
stuje. =

— Ten płaszcz, który: kupiłam w
zeszłym sezonie, już się znosił.
—AA zapłaciła za

ni tylko 50 złotych.
goaTo wszystko: jedno,
kiej firmiel

Więc ,firma” musi dawać rzeczy,
lepsze, a te jak wiadomo, nie są,

tańsze. Zresztą taka klieniela jest

 
ale w ta: Obecnie stał się artykułem zbytu w

Wilnie.. 3

Wprawdzie gorszy: towar zmusza

do częstych zakupów, ale jest to;

'wyśodniejsze. dla kupującego,. choć
mniej praktyczne. Prosta: kalkulacja:

dziś rzadkością. To też nie sprowa-
dza się już towarów: drogi.h. Kra-

watu, który przed paru laty koszto-

wał jalkieś 15 zł, dziś w Wuinie wo-

góle niema. Nie opłaca się go spro-

wadżać. Trzeba bowiem mieć duży

 

Afranowicz, mieszkaniec wsi Wiel-
ką Uzła i Wincenty Leoszko, ze wsi
Wielka. Uzła. Obu ich skierowano
do Sądu Grodzkiego w. Miadziole,
który zastosował względem nich
areszt bezwzględny, a stamtąd wy-
stano ich „do Wilna

ak Ai eZ i kk ARIISL T LIa aiiiai i ia ii o

wybór, sprzeda się jedną, dwie
sztuki, reszta leży i poterm idzie za
bezcen. A klijent, ktory chce rzeczy
droższych,  wykwintniejszych, w
Wilnie ich nie nabędzie — Takie
błędne koło.

Prócz sfer urzędniczych pewien
ruch w interesie robi studenterja i
profesura, Tylko, że student ubiera
się przeważnie w małych sklepikach
na Wielkiej czy Niemieckie, a bar-
dzo niewielu w większych sklepach,
więc i z nich pociecha niewielka
— No, a profesorowie? — zapy-

tałem.
— (Co profesorowie?
— Trochę kupują?
Stary kupiec popatrzał na mnie

ze smutnym uśmieszkiem i rzekł
zgryžliwie:
— Owszem, kupują. lużurek i

parasol na lat piętnaście i togę raz
w życiu.

' Umilkłem. Jeśli się zważy, że
żyją przeciętnie lat 70—$0 (daj im
panie Boże, zresztą, jak — najwię-
cej), to istotnie, nie można powie-
dzieć, żeby się mogli wydatnie przy-

czynić do ożywienia handlu w tej

dziedzinie.
Poprawa? Niema: na nią żadnej

nadziei lstnieje iatomias: przysto-
sowanie się do obecnego stanu,
przyzwyczajenie się, niemal stabili-

zacja na poziomie kryzysu. Ludzie

mówią już mniej o dawnej zamożno-

ści, choć zapomnieć o tem nie mo-

gą. Jedni są zadowoleni, że na raty

można kupić palto, drudzy, że w

ciągu 3-ch miesięcy wpływać bę-
dzie do kasy po 25 złotych.

Mogłoby. nastąpić

szą gażę. Ale zarówno wi
skl
wiedzą, że są ta fantastyczne ma-

rzenia.
Lech. ‚

ożywienie,.
gdyby urzędnik miał trzykroć wyż-

aścichdel

funkcjonarjuszów |
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KRONIK
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.|Wojewodzkiego Komitetu I'unduszu dzienna trzy złote.

— Walne zebranie £w. Wiaści-|
cieli Śr i Wr. Nieruchomości, „Ni | dla bezrobotnych w okresie od 15!nie' bezrobotych wynosi w gotówce
nie;szem uprzejmie komunikujemy,'

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno, z dro-

bnemi opadami w dzielnicach
wschodnich. Miejscami _ mglisto.
Temperatura bez większych zmian.
Umiarkowane, chwilami porywiste
wiatry z południo-wschodu.

ILS AKAL

Dzis w nocy dyżurują następujące
apteki: i

Jundzilia P. — uł, Mickiewicza Nr, 23
(tel. 10-95); Mańkowicza — uL PFutsudskiego

Nr. 3U (tel. 18-83); Narbutta — ul. S-to Js%
ska; Sokołowskiego — w. lyzenhia
zowska: Nr. 1; Szyrwindta i Turgieia —-
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 39-24), Oras
wszystkie n+ przedmieściach próce SŚni
piszek.

: SPKAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady Miejskiej.

Dziś w lokalu lzby Przemystowo-
Handlowej odbędzie się plenarne

posiedzenie Rady Miejskiej. Porzą-
dek dzienny zawiera 14 spraw, w
tem kilka wniosków o konwersję
pożyczek, zaciągniętych w swoim
czasie przez samorząd waieński.
— St dla studentów

USB. Przed 17 laty zmar: w Wilnie
obywatel Zygmunt Juszkiewicz.
Ś. p. Juszkiewicz w testamencie za-
pisał 35 procent swego majątku na
ustalenie rocznych stypenajów dla
biednych studentów uniwersytetu
wileńskiego. Obecnie  sukcesorzy
snajątku po ś. p. Juszkiewiczu zgło-
sili się do magistratu o zajęcie się
tą sprawą, zmarły bowiem tundusz
na stypendja przeznaczył dv rozpo-
rządzenia gminie m. Wilna. Specjal-
nie powołana przez prezyjenta mia-
sta komisja zajęła się oszacowaniem
majątku. Okazało się, że na stypen-
dja przypada suma 14.200' złotych.
Na dzisiejszem posiedzeniu Rady
Miejskiej sprawa ta zostanie osta-
tecznie załatwiona.

Z MIASTA.
Przeniesienie lokalu Ubez-

ieczalni. _ Dowiadujemy się, że
ieczalnia Społeczna w Wilnie

nawiązała pertraktacje z właścicie-
temdomu przy ul. Zawalnej 6 o wy-
najęcie 3 piętra, położonego nad lo-
kalem, gdzie mieści się Ubezpie-
czalnia. O ile pertraktacje dadzą
pozytywny rezultat, do nowego lo-
kalu przeniesione zostaną agendy

ieczalni, mieszczące się przy
Dominikańskiej 15. Loka: zaś ten

ieczalnią zamierza. opróżnić.
|— Ważne dla emigrantów do

Francji i Bełgji Z dniem 10 grudnia
r. b. dla emigrantów, udających się
do Francji i Beigji transportami Syn-
dykatu Emigracyjnego, zostały obni-
Zone ceny biletów. kolejowych.
Równocześnie z tą obniżkąemigran-
ci podróż odbywać będą, poczyna-
jąc od Warszawy, pociągami mię-
dzynarodowemi, co im w  dużeji
mierze ułatwi przejazd, gdyż nie bę-
dą zmuszeni przesiadać się w Po-
znaniu jak było dotychczas.

Emigranci natomiast w dalszym
ciągu podróż odbywać będą pod
opieką konwojenta Syndykatu Emi-
śracyjnego. Bilet kolejowy z War-
szawy do Paryża kosztować będzie
zł. 99.50, a nie zł. 105,95, jak było
dotychczas.. Transporty wyruszają
z Warszawy we czwartki każdego
tygodnia.

SPRAWY SANITARNE
— Lotna łustracja.w Hali miej-

skiej. W dniu wczorajszym: prze-
prowadzona została lotna lustracja
w Hali miejskiej, jatkach mięsnych i
mleczarniach, położonych w t. zw.
dzielnicy handlowej.  Zlustrowano
około 100 sklepów i straganów. Lu-
stracja naogół wypadła pomyślnie,
gdyż lustratorzy zaledwie sporzą-
dzili 8 protokutėw za nieprzestrze-
ganie przepisow sanitarnych.

: POCZTA I TELEGRAF.
— Q nieprzerywanie rozmów te-

leionicznych. Jak podaje lzba Prze-
mysłowo-Hamdlowa w Wilnie, Mini-
sterstwo Poczt i Telegrafów zarzą-
dziło, aby i'w komunikacji krajowej
zaniechano uprzedzania o u ie
trzyminutowych jednostek trwania
rozmów międzymiastowyca, z tem
jednak, że abonentom pozostawiono
możność określenia zgóry czasu
trwania rozmów w momencie ich
zgłoszenia. W wypadkach więc, gdy
abonent przy zgłoszeńiu iozmowy
określi czas jej trwania, to po upły-
wie tego czasu będzie przez perso-
nel, wykonujący zgłoszenie, uprzę-
dzany, przyczem czas ten będzie li-
czony wedlug jednostek J-minuto-
wych.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Sprzedaż świadectw przemy-

słowych. Kasy skarbowe Wyleńskiej
Izby Skarbowej: przystąpiły do
sprzedaży świadectw i kar! przemy-
słowych. Pewien odsetek przedsię-
biorstw handlowo - przemysłowych
już nabył świadectwa.-

Przy sposobności władze skar-
bowe przypominają, iż wykupywa-
nie świadectw: odbywać- się winno
do 31 grudnia r. b, gdyż po tym|-
terminie rozpoczną się  iustracje
kontrolne, których zadaniem będzie:
skontrolowanie przedsiębiorstw,
które w terminie nie
świadectwa; przyczer1 będą nakła-
dane kary.

Rozpowszechniajcie
bony fałmużnicze -„Caritasu"

wykupiły ;

 

i

zę w dniu Io b. m. o godz, iż m, 50

w sali domu Nr. l przy tuucy Me-
tropolitainej w Wilnie — odbędzie
się Walne 4ebranie inio:macyjne
czionkow Związku Właścicieli Sre-
dnich i Drobnych Nierucuomości m.
Muna i woj. Wil, "Na porządku
ania: 1j sprawa wykuwpu ziemi, 2)
sprawy podatkowe 1 kanalzacyjno-
wodoc., >j sądy polubowne.
— Z życia „dokvła*. >okoli idą

ną roraty w. niedzielę dnia 16 grud-
nia na godzinę 6-tą do kościoła św.
Ducha przy ul. Dominikanskiej.

MW. niedzielę dnia 16 śrudnia o
godz. 18-ej obędzie się w unieździe
tradycyyny opłatek, na któzy zapra-
szauniazdo wszystkich druhów, dru”
nny orąz sympatyków. Zapisy przyj-
muje Sekretarjat Gniazda w godzi-
nach urzędowych tyiko do dnia 14.
— Z życia „Sokoia“. Ubiegłej

niedzieli odbył się Sokoli obchód
powskłania: listopadowego przy u-
dziale ponad 250 zgromadzonych
członków i gości.

Prelekcję na własciwy temat, ze
szczególnem uwzględnieniem  prze-
biegu powstania na Wileńszyźnie i
Zmudzi, wygłosił p. profł it. Mienic-
ki, który w przemówieniu swem za-
znajomił słuchaczy ze szczegółami

akcji 1831 roku, pod Wilnem, Na-
stępnie znany chlubnie chor „Echo“
pod batutą p. prot. Wł. Kalinow-
skiego wykona: z wielką staranno-
ścią szereg polskich pieśni, wywołu-
jąc szczere oklaski publiczności. Po
zakończeniu tego działu wkroczyły
na salę przy dźwiękach muzyki za-
stępy ćwiczących solkotów, miło-
dzieży i dorostu, w ilości 54 osób,
przyczem zostały wykonane t. zw.
piramidy, ćwiczenia na przyrządach
i wreszcie akrobatyczne. Starannie
przygotowany popis gimnastyczny,
wywołał uznanie zebranych, ćwicze-
nia zaś akrobatyczne wzbudziły
wprost entuzjazm na sali. Obchody
sokole,  urządzane dla „szerszych
warstw ludności polskiej Wilna,
bezwzględnie należą da udatnych
poczynań w pracy kulturaino-oświa-
towej.organizacji społecznej.
— Ze Dozorców

Domowych Chrześc- Zarząd Zjedno-
czenia Dozorców Domowych Chrz.
ul. Gaona 18, róg ul. Szklanej) po-
wiadamia swych członkow, że w
dniu 16b. m. o „ 6 m. 30 rano
w kościele Św. zyn; odbędą

DZIENNIK MILERSKI | .

Swiadczenia FunduszuPracy dla
bezrobotnych.

Wczoraj odbyło się posiedzenie

Pracy. Omawiano sprawę pomocy|

grudnia 1934 roku do 15 stycznia
1935 roku, łącznie z altcją świą-
teczną.

MW okresie tym wszyscy bez-
robotni, zakwalifikowani do pomocy
doraźnej, t. j. posiadający legity-
macje z Nr.Nr, K. 1 (samotni), R. 2
(od 2—3 osób), R. 3 (od 3--5) i R. 4
(ponad 5 osób) — otrzymają pro-
duktami: R. 2 — 10 kilo mąki żyt-
piej, R. 3 — 20 kilo mąki żytniej,
R. 4 — 30 kilo mąk: żytniej; mie-
szańki kawowo- cukrowej: R. 2 —
U» kilo, R. 3 — 1 kilo, R. 4 —
11/2 kilo. Bezrobotni samotni (R. 1)
otrzymają po trzy kilo chleba.

Oprócz tego bezrobotni
mają pracę w/$ nast. nora:

Bezrobotni fizyczni: R 1 — 2 dni,
R2— 2dni, R3— 4dni, К 4 —
6 dni. Dla wszvstkicn stawsa dzien-
na w: wysokości 2-złotych.

Bezrobotni pracownicy umysło-
wi: R 1 — 2 dni, R 2 — 2dni, К З

otrzy-

 
 

Przechodzień ul
w oświetleniu kupca i rzemieślnika.i

edo blady świat okras niebo,
zwiastując rozpoczynający się dzień, skiego sklepu kapeluszy Ł. Miesz- bywać, niż tandetę. Dajemy zreszą
ulice naszego grodu zaluiniają się.
Z mroku ustępującej nocy, z mgły;
porannej wyłaniają się sylwetki, zra-
zu zatarte, niewyraźne, koniurowe,
później nabierające kształtów il
barw.°

Wilnianie wstają naogoł wcześ-
nie. Już o godz. 6 zrana na ulicy wi-
dać przechodniów, a od godz. / pa-
nuje prawie normalny ruch.

Tłum wileński, który przez cały
dzień, od świtu aż do późnej nocy,
dąży caodnikami, jest jakiś dziwnie
niekontrastowy i... ubogi. Ńażdemu
to się rzuca w oczy.

Przeciętny przechodzień ulicy Wi-
leńskiej jest bardzo skromnie ubra-
ny. Często nosi ubrańie o niedobra-
nych kolorach, gatunku ub dese-
niach, które kłócą się z sobą. Nie
wszyscy mają dobry gust. Często
zdarza się nawet ktoś ubrany nie-
elegancko, biednie i co gorsze, nie-
chlujnie,

Każdy drobiazg, czy to sapelusz,

— 3 dni, R 4 — 4 dni. Stawka

Ogólny prelumnarz na zatrudnie-

27.555 zł. i ekwiwalent w naturze|
15:000._zł. й

Prowadzone będą następujące
prace: produkcja kostki kamiennej,
roboty drogowe prowadzone przeż
zarząd miejski w obrębie m. Wilna,
roboty wodne (regulacja brzegów
Wilgi), prowadzone przez zarząd
miasta i przez wydział wodny Urzę-
du Wojew., roboty konseiwacyjne
na górze Zamkowej i roboty pro-
wadzone przez U. S$. B.

Pracownicy umysłowi zatrudnie-
ni są w Biurze Statystycznem Ma-
gistratu m. Wilna, w Izbie Przem.-
Handlowej, w Biurze Meldunko-
wem, w Instytucie Badań Europy
Wschodniej, w Zakładzie ogólnym
rawy 'roli i roślin, w Bibljotece
miwersyteckiej itd.
Wszystkie te prace wyśonywane

będą poza budžetami normalnemi
wymienionych instytucyj.

 
do: jedynego w Wilnie chrześcijań-

kowskiego, przy ul. Mickiewicza 1. |
— Przedewszystkiem znteligen- |

cja, pointormowai nas p. Mieszkow-|
ski. Cztonkowie zawodów wolnych,|
urzędnicy, handlowcy i t. d. Nie ku-!
puje natomiast klasa robotnicza i|
włościańska.
— Jakie kapelusze mająwieiścy|

popyt: tańsze, czy drogie?
— W. latach 1930 — 1932, gdy

najbardziej dawał się nam we znaki
kryzys, kupowano tylko tańsze, o-!
becnie zaś panuje tendencją nabywa|
nia droższych. Kapelusz ap. za 4 zł.
już niema tak wielkiego popytu, jak *
xapelusz za, 10 — 12 zł. !
— Moda? |
— Moda dominuje Każdy woli

nabyć częsciej kapelusz tańszy, ale,
żeby był modny. į
— Kiedy u pana esi napbardziej

ożywiony handei? ›
— MW sezonach:na wiosnę i w

śesieni. W, okresie przedzimowym
więcej sprzedaje się ciepiych cza- krawat, rękawiczki, skarpe:ki, chust

ka, czy też laska, spiniki, muszą być
dobrane, muszą harmonizować się i
uzupełniać nawzajem: się uroczyste Roraty, zaś w dniu 17

b. m. o godz. 6 m. 30 rano odbędzie
się żałobna. Msza Św. za zmarłych
członków rodzin.. .
! © Chrześcijański Uniwersytet
Robotniczy. Dziś w świetucy Chrze-
ścijańskiego Umiwersytetu Robotni-
czego (Metropolitalna 1) p. Włady-
sław Ostrowski wygłosi aktualną po-
gadankę en: Początek 0
godz. 7 wiecz. Wejście bezyłatne.

SPRAWY ROBU4NCZE.
— Zatar$ między robotnikami

piekarskimi: a właścicielami zakła-

nicy: zaprzestali: organizować strajki
w: poszczególnych piekarniach i dążą
«do polubownego załatwienia zatar-
gów.

 

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia,
zażywa się rano naczczo szklankę natural-
'nej wody gorzkiej „Franciszka-Jūzeia“.
Pytajcie się lekarzy. 36318

 

 

"Teatr | muzyka  — Teatr. Miejski Pohulanka. Dzis i ju-
iro „Kwiecista droga“ — komedja w 4-ch|

aktach W.: Katajewa (reżyser J. Bonecki).

| — Teatr muzyczny „Lutnia'. Dziś ope-|
retka Lincke „Gri-Gri' z Zofją Lubiczėw-

ną w roli tytułowej. Ceny propagandowe.

— „Madame Pompadour”, Jutro uj-

rzymy operetkę Falla „Madame Pompa-

dour“ z J. Kulczycką: Geny propagandowe.

— Wileński Teatr Objazurwy — gra

dziś w Wilejce, jutro —— w Głębokiem

farsę amerykańską p. t. „Dzier bez kłam-

stwa”,

Z za kotar studjo.
Tola Mankiewiczówna śpiewa w radjo.
W. koncercie muzyki lekxiej w dniu

13-ym grudnia (czwartek) o godz. 15.45
wystąpi'z programem swych miłych i we-,
ołych> piosenek. Tola  Mankiewiczównąa,
l:órej zawsze chętnie słuchają radjosłu-

chacze, dla jej pełnych wdzięku interpre-
tacyj. - Reszię programu wypełni orkiestra
PE pod dyrekcją- Zdzisława Górzyń-;
skiego.

Paryski koncert na polskich falach. i
Wi cyklu międzynarodowych koncertów

europejskich -transmitują rozgłośnie radjowe
w dniu 13-tym grudnia: o godz. 21.30;
(czwartek) koncert z Paryża, w. wykonaniu,
orkiestry pod dyrekcją. M. Ingeibrechta, z
udziałem- słynnej śpiewaczki, Germaine
Martinelli, - która wykona  „Stances* Gau- |
berta.- W mse orkiestrowym -utwory
Georges Hue, Bachelet. i CL. Debussy..

Recital Maryłi Jonasówny. 3
Utalentowana pianistka, ktora juž nie-

jednokrotnie. ku zadowoleniu słuchaczów
występowała przed. mikrofonem warszaw-
skim, Maryla Jonasówna, da się słyszeć w

„dn. 13-tym grudnia (czwartek) o godz. 18.15
w krótkśm recitalu, złożonym z utworów:
Bacha, /Handla, Rossi, Scaratti'ego"i . Schu-
; berta. ,
| Tragedja Sokratesa w „Teatrze Wyobraźni”.

W dniu 13-tym ia „Teatr Wy-
obraźni!* „wznawia Trylogię -. Platona
Tragedję Sokratesa. Część pierwsza tra-

| gedji P. t. „Eutytron“ nadana będzie w
|tym dniu o godz. 17,00 z Jaraczem w roli
głównej,

 

 
Niestety, przechodzień wileński

wykazuje o swój ubiór maio dbałoś-
ci. Każdą część swej garde:cby spra-
wiaosobno,mało dbając o harmo-
nżę koloroów. Naogół zaś ubiera się
niegustownie, co niezbyt pochlebnie
świadczy o jego kulturze.

Ale dlaczego tak jest? Dlaczego
przechodzień ulicy wileńskiej wyglą
da biednie, nieelegancko i nawet nie
chlujnie? Co na to wpływa? Oto py-
tania, za któremi kryje się tajemni-
"ca ubioru wilnian.

dówpiekarskich<trwa nadal- Robot-|.
)

KAPELUSZ. |

Ilekroć spotykamy na ulicy męż-
czyzmę lub kobietę, rzuca się nam
w oczy najpierw kapelusz. I tu z
przykrością należy stwierdzić, że w
Wilnie 90 procent mężczyzn nosi ka
pelusze połamane lub nie pasujące
do całości ubioru.

Kto dziś kupuje kapelusz? — z
, takiem oto pytaniem zwróciliśmy się

VRK I LISTNk Ak

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 14 grudnia.

6.45—7,40: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.
Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Kone. rekl. 7.55: Giełda roli.
11.57: Czas, 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
'neteor. 12,05: Przegl. presy. 17.10: Muzy-|
ka taneczna. 12.45: „Kosmetyka na co-,
dzień” — odczyt. 13.00: Dzien. poł. 13.05:
D. c. muzyki tan. 15.30: Wiad. eksport.
15,35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lek-
ka. 16.45: Aud. dla chorych. 17.15: Kon-
cert solistów. 17.50: Aud. dla dzieci. 18.15:
Koncert dla młodzieży (płyty). 18.45: „Sa-
mochodem przez Persję'. 19.00: Recital
śpiewaczy. 19.20: Feljeton aktualny. 19,30:
Picsenki francuskie (płyty). 19.50: Wiad.
<port. 19.56: Wil wiad. sport. 20,05: Pogad.
auzyczna. 20,15: Koncert symfoniczny.
Dzien. wiecz. Jak pracujemy w Polsce?
D. c. koncertu, 22.30: Recytacje poezyj.
22,40:- Wil. wiad, kolejowe. 22:50: Konc.
rekl. 23.00: Transm. z Warsz.  Wiad.
meteor. 23.75—23.30: Muzyka. taneczna.

Czwartek, dnia 13 grudnia 1934 r.

6,45: Pieśń. Muzyka Gimnastyka, Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do-
sau. 7.40: Progr. dzienny. 7.50: Konc. rekl.
1,55: Giełda roln. 11.57: Czas. 12.00: Hej-
nał. 12.03: 'Wiad. meteor. 12.05: Przegląd
prasy. 1210: „Po lesie i po wodzie” —-
1 og. o Polesiu z muzyką. 12.30: Poranek
szkolny. 13.00: Dzien. poł. 13.05: Z rysunku
-racy. 13,10: D. c. poranku szkolnego.. 15.30
Wiad; eksport, 15.35: Codz. odc. pow. 15.45:
Muzyka lekka. 16.45: Lekcja francuskiego
17,00: Słuchowisko: *Tragedja' Sokratesa.
12. 1. „„Eutyfron*, 17.50: „Skrzynka pocz-
towa Nr. 341." 18,00: Konc: rekl. 18,05: Li-
tewski odczyt ekonomiczny. 18.15: Recital
fortepianowy. 18,45: „Co czytać?” —- szkic
lter. L. Piwińskiego. 19.00: Muzyka lekka.

 
*,20: Pogad, aktualna. 19.30: Pieśni po-
ludnia (płyty). -19.45:  Progr. ma piątek
:9.50: Wiad.sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
+0.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien, wiecz.
20.55: Jak pracujemy w Polsce. 21.00: Kon-
cert popułarny. -21.25: Przerwa. 21.30: Kon-
sert europeiski. 22.30: „O autorytecie na-
uczania” — odczyt wygł. Helena  Obie-
zierska. 22.45: Koncert, rekl. 23.00: Wiad.
meteor, 23,05: Muzyka faneczna. S

pek, a w okresie wioseniym., więcej
kapeluszy.
— Czy klgenci sąwypiacalni? ||

+: — Ostatnio dało. się zaobserwo-.
wąć ciekawe zjawisko. Oto klijenci
starają się uregulować stare zobowią
zania, a jeśli coś obecnie nabywają,
lo piacą gotówką. Tak więc w naszej
branży raty, weksle i ordeiy powoli
zaczynają znikać,
— Gdzie są wyrabiane kapeusze?-
— Tylko w kraju, w labrykach

na Śląsku i w Łodzi. Inna kwestja;
że część tych iabryk — io filje а-
bryk zagranicznych.
— Wobec tego, czem pan tłuma--

czy zaniedbanie przechoania wileń-,
skiego? Dlaczego tylko 10 proc. męż
czyzn nosi odpowiednie świeże i nie'
zniszczone kapelusze?
— Nawykiem dzielnicowym. „Re

$jonalnem zaniedbanie”. Bo o ile w
stolicy każdy stara się kupić jaknaj-
elegantszy kapelusz, to w Wilnieo
to wcale nie dba. Tak dalece to
przyzwyczajenie jest udzieiające się,
że nawet, przyjezdny, który osiądzie
tu na dłuższy okres, szybko traci
swe przyzwyczajenia do elegancji.

*. KRAWAT, KOSZULA,
RĘKAWICZKI.

Dla zrekonstruowania całości,
musimy, niestety, wkroczyć w dzie-

dzinę intymnych szczegółów ubioru
i to zarówno męskiego, jak i dam-
skiego. Informują nas o tem w skład-
nicy galanteryjnej Fr. Frliczki na ul.
Zamikowej.
— Jeśli chodzi o bieliznę, to du-

żo dałoby się powiedzieć, Mężczy”
zna mniej dba o to, niż kobieta. Mi-
mo, iż daję dobre krajowe towary po
cenach b. niskich i jeszcze ze spec-
jalnemi zniżkami, kupujący żąda je-
szcze tańszych towarów.
— Z czego ta wypływa?
— Oczywiście, brak gotówki, O-

gólne zubożenie. Wskazuje zresztą
ną to fakt, że coś z 40 proc. klijente-
li kupuje na weksle, na raty i na or-
dery.
— Czy są wypłacalni?
— Dajemy bardzo ostroznie. Dla

tego rocznie najwyżej 1 -— 2 proc.
z ogólnego obrotu jest niesciągalny.
— A kto u pana kupuje?
— Urzędnicy, członkowie wol-

nych zawodów, handlowcy, przemy-
słowcy it. d. Natomiast nie widzimy
u siebie ani robotnikow, ani ziemian,
czy też: włościan.

1
KOSTJUM, PŁASZCZ, LASKA.

Całkiem inaczej jest u braci Jabł
kowskich. `
— Ota — iak twierdzi dyrektor

tego domu — w ostatnich czagach
ze zdziwieniem obserwuję nowe: zja-
wisko. Coraz lszniejszą mamy klijen
telę włościańską i robotniczą.
— Co wpłynęło na tę zmianę?
—Poprostu ludzie przekonali się,

że droższy, lecz solidny towar, jest
 

icy wilenskiej

„w tej branży ożywia się na wiosnę i

fw jednym dniu.

| Zynduł: kopnął młodszego kolegę.

DZIECKO NIE ZNOSI MIĘ TAX.

chelnie natomiast czyšci ząbki smaczną, idealnie

odświeżającą:pomarańczową pastą do zębów

ona Dzieci BEBEDONT SZOFMANA
ч

Echa tragedji przy ul. Kalwaryjskiej
Rancewėwne skazano na pėltora roku więzienia

Głośna z przed czterechz

cy sprawa zabójstwa Jana Cnašcina

przez domniemaną jego córkę nie-

prawą, Aleksandrę Rancewównę.

była wczoraj rozpatrywana przez
sąd okręgowy, dokąd tłumie ścią-

gnęła publiczność, oczekując moc-
nych wrażeń. : 4

W/ swoim czasie prasa ubszernie
podawała szczegóły tej sprawy, to
też dziś, zwłaszcza że proces ze
względu na jego drastyczne podło-

że, toczył się przy drzwiach zam-
kniętych, ograniczamy się do po-

bieżnego sprawozdania,

W dniu 14 sierpnia b. r. do IV-go
komisarjatu P. P. przybyła wzburzo-
na' młoda dziewczyna i oświadczyła,

iż żabiła swego wychowawcę, Jana

Śmaścina, który usiłowali ją znie-

wolić:* . 3 15 AENZŁ

trwały i dlatego korzystniej go na-

tamie i dobre towary własnego wy-

robu, Pozatem obecnie panuje ten-
dencja na droższe towary. я
— Czy kostjum solidny iecz mniej

modny, ma taki sam popyt?
— Nie. Każdy jednak woli , ku-

pić coś modnego.

SUKNO, FUTRA...

P. Pikiel, właściciel skiepu sukna
i futer przy w, Wielkiej imformuje,
że jego klijentelę stanowią przeważ-!
nie urzędnicy, nabywający towary
przeważnie na raty za pomocą wek-
sli i orderów, wydawanych przez in-
stytucje, w których pracują. W ostat
nich klijenci -poszukują
lepszych torarów, bo się przekonali,
że tandeta drożej ich kosztuje. Rów-
nież towar niemodny ma popyt. Ruch

w zimie. Są to dwa sezony,
Właściciel zakładu krawieckiego

p. Julian Nowicki stwierdził, że cho-
ciaż klijent dziś nie posiada więcej
pieniędzy, niż przed okiem, to jed-
nak dąży przedewszystkiem do lep-
szego ubioru.

si
WRESZCIE OBUWIE.

Najgorszy klijent — szewcki, Jak
twierdzi p. Łupiaito, właściciel pra-
cowni i sklepu obuwia, bieda i nę-
dza 'wycisnęty na ludności dziwne
piętno. Niema klijenta, któryby nie
pragnął kupić jaknajtańszego obu-
wia. Dostaje tanie buciki, a jeszcze
targuje się do upadłego o cenę.

1 co najbardziej, p. Pupiałto pod-
kreśla, że klijent, starając się kupić

 

jaknajtaniej, pragnie jednocześnie
nabyć towar elegancki i co najgłów-
niejsze, modny.

W, latach ubiegłych, śdy zbliżał
się okres przedświąteczny, było peł-
no klijentów. Obecnie zas sytuacja
pod tym względem pogorszyła się
do tego stopnia, że sezonu swiątecz-
nego prawie się nieodczuwa.

Rozmowy z przedstawicielami
różnych branż dały nam painy obraz
tego, jak ubiera się wilnianin. Wy-
kazały też przyczyny, dlaczego prze
chodzień ulicy wileńskiej talk ubogo

wygląda.
m. I. S.

WYPADA:
— Cztery zamachy samobójcze kobiei

Wczorajszy dzień pobił

rekord zamachów samobójczych w Wilnie.

Samobójstwa popełniły następujące ko-

biety:

M. Majewska, lal 32 (W. Pohulanka),

$tóra zatruła się amoniakiem. Powód —

ciężkie warunki materjalne

H. Mierzejewska (Filarecka 41), lat 27,

zatruła się esencją octową. Powód niė-

 

  
znany.

G. Noworyta (Targowa 9) zażyła su-

blimatu. Powód — ciężki stan materjalny.

Przy ul. Nowcgródzkiej znaleziono za-

trutą kobietę w wieku średnim nieustalo-

nego nazwiska. я

Wszystkie kobiety skierowino do szpi-
tala św, Jakóba.

-— Pożary. 'W' warsztatach samochodo-

wych Marji Sobeckiej przy ul. Tatarskiej 3

w pokoju, mieszczącym narzędzia  ślusar-

skie, zapaliła się nafta, przeznaczona do

mycia części samochodowych. Ośień objął

szybko cały pokój, jednakż: robotnicy

warsztatów pożar stłumili: do «hwili przy-

bycia straży pożarnej - Pożar powstał od

piecyka, znajdującego się w ty: pokoju.

W. firmie „Reprezontant“ przy ul.
Wielkiej od. piecyka wybuchł pożar. Spa“
liła się część ściany i sufit. Pożar ugasiła

straż ogniowa.

Nieszczęśliwy wypadek. 14-letni
Zmitrowicz Władysław, uczeń szkoły po-
wszecłinej, przechodził ulicą Góra Bouffa-

łowa, gdzie spotkał się: ze swym kolegą
tzkolnym'' Henrykiem  Zyndulem,- lat 16.

Žmi-

trowicz upadł i złamał lewą nogę poniżej  kolana. Przewieziono go do szpitala Św.
Jakóba w stanie niebudzącyn: obaw o

życie, l

MWidrożono  dochodzezie. We

wskazanem mieszkaniu (ui. Kalwa-

ryjska 5 m. 13) policja znalazła

istotnie zwłoki Snaścina z 5-cioma

ranami na głowne. Ž :
Okazało się, iż dnia tego dnaścin

(dozorca magistracki) przyszedł z

miasta pijany i awanturował się, wo-
bec czego wszyscy domownicy,

prócz Rancewówny, wyszli. | ‚
W pewnym momencie Snaścin

rzucił się na dziewczynę, a wów-

czas ta schwyciła siekierę i obu-
chem zadała 5 ciosów napastnikowi,

wskutek czego ten padł, nie dając

znaku życia. ;

Rancewówna, oszołómina wy-
padkiem, zamknęła mieszkanie i po-

wiadomiła policję ‚ : 2
Dalsze śledztwo NAWKRA iż

Rancewówna w rodzinie Snaścinów

pozostaje od 1926 r., kiedyto odda-

na została na wychowa przez
matkę jako 13-to-letnia dziewczyn-
ka. Od tego czasu Snaścin, alko-

holik, wielokrotnie usiłował zgwał-

cić wychowankę, lecz zawsze w

porę nadeszła pomoc. :
Proces, któremu przewodniczył

prezes p. Michał  Kaduszkiewicz,
udziale pp. sędziów Zaniew-

przy `
skiego i Tomaszewskiego, rozpatry-

wany był z wykluczeniem jawności.

Po zbadaniu szeregu świadków i
wysłuchaniu przemówień:oskarży-
ciela publicznego P. prok. Wyszkow.
skiego i adw. Sienkiewiczówny,sąd
ogłosił wyrok, skazujący osk. Ran-
cewównę na 1'/» roku więzienia za
zabójstwo, dokonane pod wpływem
silnego wzruszenia duchowego. Na
poczet kary sąd zaliczył odbyty
areszt zapobiegawczy dn. 16
sierpnia b. r. Kos,

Walka z żebractwem.

W? wyniku podjętej akcji przez

starostę grodzksego łącznie Z wy”

dziaiem opieki społecznej zarządu

 

miejskiego Wilna 1 1-wem dowalki

z zebractwem i włóczęgostwem po

licja zatrzymała w dniu wczoraj”

szym na terenie Wilna iosadziła w

areszcie +37 żebraków, trudniących

się natrętną żebramną, bezokreślo-

nego zajęcia i miejsca zamieszkania.

MWaększość -z. nich Ца z poza

Wilna i ci żebracy będą pizymuso-

wo wysiedleni z miasta. 2

Starosta grodzki ukarai w trybie

administracyjnym bezwzględnym. 3-

dniowym aresztem żebraków Jakó-

ba Wierzbickiego, Irenę Jabluniową

(Zydowska 10) i Joannę Ostrowską

(Żydowska 10), a Ludwik Zamara

izaułek Majowy 5), Tekla ŹZwierz-

chnicka (trakt Batorego) i Frajda

Prypsztejn (Zarzecze 6) skazani zo-

stali na dwa dni bezwzględnego

aresztu, wszyscy za natrętne żebra-

ctwo i włóczęgostwo.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Likwidacja pokątnych pisarzy. Po-

iicja przeprowadziła cały szereg obław po-
kątnych doradców i pisarzy, grasujących w
urzędach i magistracie. Aresztowano około

15 osób, które, nie mając zezwolenia na
prowadzenie biur podań, trudru'i się pisa-
niem próśb, odwołań i t. P. Wśród zatrzy-

manych znajduje się kilku panów z kry-
minalną przeszłością.

— Okradanie sklepów mięsnych. Trzej
bracia: Stefan, Władysław i Mskołaj Ła-

niewscy (Dzielna 56) zorganizowali bandę i
okradali przeważnie sklepy mięsne. Okra-
dli oni kilka sklepów mięsnych a ostatnio

sklep Wołczyńskiej przy ul. Cedyminow-

skiej. Kradzione mięso sprzedawali na pro-
wincji, dokąd wozili je wozami ' Areszto-

wano obecnie dwóch braci Łaniewskich,

Władysława i Mikołaja, gdyż Siefan zdołał

zbiec. Ža zbiegłym złodziejem zarządzono

pościg -

— Kradzieże. Członek bandy „Złotego

Sztandaru” J. Jankun, znany 7 porwania

Lejbowicza, po upadku bandy stał się zwy

kłym złodziejem. Wczoraj zai-zymano'go

na kradzieży z wozu przy Rewnem Polu.

Jankuna osadzono w areszcie.

Z mieszkania Kurklińskiego-Czesława

(Zarzecze 18) nieznani sprawcy skradli pod-
czas nieobecności domowników garderobę

męską i damską, wartości 346 zi.

Futro czarne na źrebakazn, wartości

300 zł., skradziono p. Helenie Raczyńskiej

z mieszkania przy ul. Ostrobramskiej 27.

— Z kuchni akademickie; (Bak-
szia 15) dokonywano syslematycz- *
nych kradzieży produktów żywno-
ściowych i bielizny, na ogolną sumę
230 zł. Jako podejrzaną o kradzież
zatrzymano niejaką Bronisławę Fili-
powską. Skradzione rzeczy odnale-
ziono.
— Czego już nie kradną? Juljan

Jankowski ze wsi Nowosiołki do-
niósł policji, że skradziono mu becz- °
kę asenizacyjną.

— Napad rabunkowy. Szena Mnuska
(Mostowa. 16) doniósła policji, ze jakiś oso-
bnik wyrwał jej 6-letniemu synowi Arono-
wi, wychodzącemu ze szkoły przy ul.
Orzeszkowej 7, teczkę z książkami i zeszy-
tami, poczem zbiegł.

— Ze strychu domu przy u'. Kalwaryj-
skiej 4 skradziono bieliznę Dawida Gelfon-
da. Poszkodowany ocenił sw; straty na
211 sł.

+

 



SP OR I.
Wilno pominięte zostało w hokeju.

Mamy jeszcze jedną sensację
sportową przy zielonym stoliku, oto
Polski Związek Hokeju na lodzie
postanowił na ostatniem zebraniu

' zmienić system rozgrywzk o mi-
strzostwo Polski, tworząc tak zwa-
ną Ligę hokejową. Liga składa się z

"_8 klubów. '
„ Wšrėod tych klubów brak jest

Wilna. Zespół Ogniska został pomi-
nięty w sposób rażący, bo przecież
w pierwszem postanowieniu PZHL
była myśl by Ognisko rozegrało eli-
minacyjne spotkanie z Warszawian-
ką, a potem jednę z tych drużyn za-
kwalifikuje się do Ligi

Wilno zostało skreślone jednem
pociągnięciem ręki, Usunięto nas w

. cień i koniec. Ktoś tam z panów
„dygnitarzy* powiedział, že Wilno
to słaby okręg, że można obyć się
bez nich, a wiedzą wszyscy, że wil-

Nie można przecież bez walk spor-!
towych układać przy zielonym sto-! Ateny pozazdrościły widać Ameryce tego,

'
žiku wynikėw. i

Wilno na każdym kroku napoty-|
ka podobne szykany. Wilno jest)
wciąż na indeksie panów zasiada-
jących w zarządach centralnych
związków w Warszawie, ale nad-
szedł już największy czas vy Wilno
zaczęło zdawać sprawę z sytuacji,
która z każdym dniem bardziej się
pogarsza.

Nie mielibyśmy urazy 1 żalu do
PZHL gdyby Ognisko przegrało z

Warszawianką w eliminacji i wów-
czas nie zostałoby wzięte w rachubę

przy układaniu Ligi hokejowej, ale
teraz uważamy to za krzywdę.

Jeżeli sprawa ta zostanie pusz-
czona w niepamięć, to w takim ra-

zie warto pomyśleć o likwidowaniu
sportu wileńskiego wogóle, bo cóż
ram innego pozostaje, chyba za- nianie to naród spokojny, awantur

robić nie będą, więc projekt prze-
szedł, a do Ligi zakwalifikowano
Warszawiankę.

Wilno nie zostało więc zaliczone
do Ligi. Nie będziemy więc mieli
swego predstawiciela w „extrakla- skiego. || ółem — 166 zawodników, w.ambicję tego, żeby być źródłem światła -а jest Czynny:

sie” hokeja polskiego. , ‚ |Комегепоа prasowa ogslnopolska |; Meble — 38 na igrzyska zimowe.| promieniającego na esy świat znaczy, że ten krem ° WGN twarz Pani
EZada kc ь Ai TS TTT AIRTESTTED Przy stosowaniu CREME S

czyć się ta cala „afera“ sportowa.
Trzeba mieć cywilną odwagę i zgło-

Hokejowego i od Ogniska, które zo-
ctało . bezpośrednio skrzywdzone.
Trzeba natychmiast działać, Musimy
rozpocząć walkę.

sić votum nieufności Zarządowi. konierencja prasowa, zwołana przez Wyloz fi m Ch ześcijańskich š + "e zawsz =
Przynajmniej tego domaga się dzi- Państwowy Urząd Wychowania Fi- f WIECKIE „nitaby ja Pani na  miekności wiedzie PrZEź 4"m
siaj społeczeństwo sportowe Wilna zycznego. pa: U Szaańicy EW. A Taisvia B Tatarska 1—10 Oroga do doskonałej P'£ = gi

ńsiki ‚ ji ń „ Szumańscy £. i W, — Mi IWTry: ood Wileńskiego Okręgowego Zw. Na konferencji Państwowy rząd. MkAklsy aka 17 haiidazowicz Sł: —- ааваа 6-2 GRA

Niech z Wilna natychmiast uda|
się delegacja sportowa do Warsza-
wy i załatwi całą sprawę. Polski
Związek Hokejowy musi się cofnąć.

Je; Zaznaczamy

jąć się turystyką, albo łapaniem ryb
na wędkę.

jednocześnie, że

sprawa pominięcia drużyny Ogniska

nie jest sprawą wyłącznie Ogniska,
lecz sprawą całego sportu wileń-

w ;
W dniu 10 stycznia br. odbędzie

się w gmachu PUWFE ogólnopolska

WF zaznajomi zebranych. dziennika-
rzy z kierunkami swojej pracy i za-
mierzeniami na przyszłość.

Edward Ran znokautowany.
IW. Bostonie odbył się mecz bok-

serski pomiędzy zawodowcami w
wadze średniej: Harry Devine # ро-
lakiem, Edwardem Ranem.

OD PIĄTKU 14 arudnia

7 DZIENNIK MILEŃSKI ©

Niezwykły fenomen natury.
Przyzwyczailiśmy się już, że kolebką

wszelkich sensacyjnych wiadomości jest

miasto Chicago, tymczasem stolica Grecji,

monopolu i sygnalizują ukazanie się naich

terenie zjawiska wręcz niesamowitego. Jest

mim młody mężczyzna Anastazjusz Econo-

E ite ZO IAIN i ik S

Mecz miał być rozegrany w 10

rundach. Jednalk już w szóstej run-

dzie Ran został znokautowany.
Mecz miał przebieg dramatycz-

ny. Już w drugiej rundzie Ran idzie

dwa razy na deski. Potem —silny
cios Devine'a posyła Polaka poraz

trzeci na deski w rundzie piątej.

Wreszcie w rundzie szóstej straszli-

wy cios w brzuch nokautuje Polaka.

Norweska ekspedycja olimpijska.
Norweski Komitet Olimpijski u-

,stalił już przypuszczalny skład nor-

„weskiej ekspedycji zawodników na

igrzyska olimpijskie 1936 1. w Ber-

Linie.
W skład ekspedycji wejdą: 26

narciarzy i łyżwiarzy, 40 gimnasty-

| ków obu płci, 25 piłkarzy, 10 I-atle-
jtów, 9 jeźdźców, 6 szermierzy,
, strzelców, 5 zapaśników,
"ków, 5 wioślarzy, 5 bokserów itd.

i Goimont Józei — Zamkowa 8—2
,Bierniukiewicz W. — Zamkowa 3—4

, Nowicki Juljan — Wielka 24
| Samoluk Aleksander—MWielka 5—20

; tei, 2021)
| Rynkiewicz Jan — Królewska 1
| Turkiewicz G,—Kalwaryjska 16—20

5 pływa:;

mos, posiadający jakąś nieznaną  enerfję
promieniotwórczą o silnem napięciu.

mym faictem swej obecności potrafi oświet-
lić ciemny pokój tak jasno, jakśdyby paliła
się w nim żarówka 100 świecowa. Miejsco-

wi uczeni starają się rozwikłać tę niezrozu-
miałą zagadkę, a jeden z nich poświęcił się

wyłącznie badaniu niespotykanego dotąd
fenomenu natury i obiecuje w najbliższym
czasie złożyć dokiadny elaborat greckiej.

| Akademji Umiejętności. {
Zabawnym zbiegiem okoliczności w tej

historji jest nazwisko owego cudu natury,
jakgdyby był żywą reklamą  wykradzioną

Złośliwi ateńczycy przypominają nie tak
dawno przebrzmiałą historję pewnego u-

czonego fanatyka teorji promieniowania
istot ludzkich, który chcąc poprzeć swą

tezę zaopatrywał własnych syaów w małe
latarki elektryczne wywołujące
promieniowania. Podstęp ten wykryto i na

czas dłuższy teorja promieniowania ciała
ludzkiego została zdyskredytowana, Fakt
zainteresowania się osobą Economosa po-

ważnych uczonych greckich świadczy jed-
nak o tem, że w tym wypadku nie mają
oni do czynienia z oszustem, Zagadka win-

na się wyjaśnić wkrótce.

| Trudno jednak zaprzeczyć, że Hellada

 
jtak w starożytności, juk į cbecnię ma

| „Kresowianka*: Chrześcijańskie Po-
1  gotowie Krawieckie — Portowa 6

| Morawski Józei — Mickiewicza 56

Mularczyk Józet — Św. Filipa 1—35
| Božkiewicz Ignacy — =

 

ateńskiemu  towarzystwu _— elektryczności, ]

złudzenie |

Kto wygrał na loteri|?
WARSZAWA (Pat). Wi dniu pierw-

Sa-| szym ciągnienia 3-ej klasy 3l-ej polskiej
państwowej lotecji klasowej następujące
większe wygrane padły na numery losów:

ZŁ 20.000: 81.496, 102.830,

Zi. 10.000: 41.052, 61,862,
161.256. .

ZŁ 5000: 8.778, 66.774. 81.490, 169.379,
174.251.

155.221,

r i a,

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY" z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkołyina
,Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady. Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

| Św. Wincentego & Рашо,

aa

Giełda.
WARSZAWA (Pat), Waluty: Belgja

| 123,67—123,98—123,36. Berlin 212,65—213,65
|-211,65. Holandja 358,25 —359,15—357,35.

Londyn 26,24—26,37—26,11. Kabe! 5,297/—

5,32/+—-5,26в. Paryż 34,93—35,01—34,85.
Praga 22,13—22,18—22,08. Stokholm 135,35
—136—134,70. Szwajcarja 171,53—171,96—
171,10. Włochy 45,21—45,33—45,19. — Ten-
dencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 94,75, Cukier 28,50,

Więgiel 13,50. Lilpop 10,25.
12,80—12,90. — Niejednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 46,
Konwersyjna 64,50  Dolarowa 7275—73—
72,75. Dolarėwka 53,50. Listy ziemskie
51,75—52—51,75. Stabilizacyjna 68,50—69—
68,63. —  Tendencja dla pożyczek prze-
ważnie mocniejsza, dla listów niejednolita.

Starachowice

AN

Popierajcie Polską Macierz Szkolną.
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Nowozaangażowany Zespół1924 r. I dni następnych
zaprezentuje wesoly

Artystów Scen WarszawSkich s7etxowy  rewjo.
montaż w 18 «DRZWIAMI I OKNAMI» złożony z ostat-
obrzzach p.t, nich nowości kra-
Jowych i zagranicznych, Szczeaóły w afiszach.

Dziś ostatni dzień na ekranie „NA ULICY" i .KROL NIEDOŁĘGOW".

SYN KIŃG-KONGA
"a = lg Plr jo. Reż. twórca „KING KONGA"—ERNEST SCHOEDSACK.

rol główn: 1
ROBERT ARMSTRONG | " 23-metrowa M A t P A.

Nad progr. Atrakcja w kolorach oraz Tygodnik Pat Ма 1 s. ceny źniżone. Pocz. o g. 4.
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HELIOSТОН,ЕНО
  

ЗАNET GAYNOR i GARAT  Ceny propsgandowe na 25 gr., ©. 54 gr.

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
     
 

 

   
 

  

 

JAN BUŁHAK

 

Ruszczycowskie dożynki...
Wracamy do ogrodu, do jego ro-

sochaątych splotów grusz i ,abłoni, do
zarośniętych dróg 1 ścieżek, do roz-
trzęsionych mostków, płotów i prze-
łazów, do spadzistej pochyini traw-
ników, do nieprzejrzanej gęstwiny
dzikich kwiatów i jagód, krzewów,

haszczów i chwastów. Wszystko w
rim jest naturalne i samorosnące,
niegdyś założone planowo, a następ-
nie pozostawione siłom dziczejącej,
bujnej wegetacji. (W. takim dwo-
rze ogród nie kończy się na właści-
wym sadzie i parku i przesącza się

_ zielonemi rozlewami do sąsiedniego
obejścia gospodarskiego. Caie okole
dworskie jest zadrzewione, zagęsz-
czone, trawiaste i kkwieciste i two-

' rzy swą treścią nowy rozdział staro-
- świeckiej estetyki ziemiańskiej. Każ-
dy budynek jest pretekstem do opar-
cia się o jakąś liściastą scianę, do
schronienia się pod jakieś zacisze

- zieleńce, do obrzeżenia płynnych, tę
| go wydeptanych ścieżek prześlicznie

_ jedwabistą murawą, do uwieńczenia
 

  

 

_ mpiękne od grzecznie przystrzyżo-

terenu pracy nagrodą malowniczoś.
ci Trudno odgadnąć, ile w tem jest
świadomej ludzkiej intencji, a ile bło
gosławionego działania saaiej przy-
rody; Dość, że pole każdej czynności
$ospodarczej dworu przystraja się w
pejzażową nadobność, skomponowa-
ną jakgdyby z przemyślnym zamia-
rem połączenia użyteczności i wdzię
ku w nierozdzielną całość A plenna
ziemia, użyźniona wiekowem zasie-
dzeniem dworu, aż kipi i wzbiera
mocą rozrodczą i obok drzew, traw
i kwiatów, wystawia po rozlicznych
zakątkach i opłotkach całe bataljony
wysokiego zielska, zachłannie i pysz
nie zadomowione, panosząze się z ja
kąś zwrotnikową zaciekłoscią. Nie
wiem dlaczegoby dzikie krzewyi
zioła nie miały cieszyć oką i pocią-
śgać wyobraźni narówni z uprawnemi
i nie mogiy być wdzięcznym przed-
miotem kontemplacji i opisu? Dzwon
kowe wisiory chmielu, opiatające
dziki śliwniak chwytnemi seiedyno-

nych krzewów na foremnych gazo-
nach, a nienagannie wyczyszczone
kwiatowe rabaty nie dorównają mo-
że wymową i nastrojem zachwasz-
czonym  gęszczom, podobnym do
tropikalnej dżunglji. Ileż wspaniałoś-
ci mają strzeliste dziewanny, usadzo
ne jak gotycka iglica katedralna zło-
taiwemi kwiatonami, albo końskie
szczawie, rozpuszczające czerwone
kiście nakształt gniewnych indy-
czych korali! Ile świątecznego uroku
mają kwitnące marchewniki, gdy na
ich wachlarzowatych pałąkach ście-
lą się tumany białej okiści i prószą w
sadzie śnieżącem. zalewiskiem, z któ
rego, jak z mgły, wynurzają się i
wznoszą do góry ramiona jabłoni!
Jaką surową mocą tchną kiapouche,
napiętrzone patery łopauchów, roz-
kładające się potężnemi warstwa-
mi w wilgotnym cieniu olszniaku; al-
bo wojownicze czworoboki pokrzyw,
najeżone chytremi kolcami i sparte
do ataku pod zbutwiałym parkanem!
A wszystko to w Bohdanowie docho-
dzi do ńajwyższego natężenia kształ
tu, barwy i rozrostu w skwarnem
słońcu letniem i nieskończunym sze- wemi gronami, nie są przecież mniej
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niespożytych mocach żyznej
iej Muszczycowskiej „4iem1 ,
cierpliwym pługiem samotnego ora-|
cza pod biaiosiną glorją gigantycz-

nych obłoków.
Całe to rozrzutne pańsiwo roślin|

ne zamylka od północy ciemna świer-
kowa ściana, od południa 1ytmiczny
wąż klonowych bukietów, pełzający!
po garbatem wzgórzu, od zachodu |
grupy strzępiastych jesionow i in-
nych _— liściastych weteranów, a
wszystko razem zwiera się 1 zaokrą-
śla w potężną warownię, przytuloną
do pochyłego zbocza, kopulisto na-
krytą i rysującą się zdala na widno-
kręgu zdecydowanie  bryiowatym
kształtem przestrzennym,

Taka jest siedziba Ruszczyców,
wzniesiona nietylko z bierwien i ce-
gieł, ale i z żywego budul:a pni, ko-
narów 1 liści,

Wychodzę w pole brzozową ale-
ją, mijam rzeczkę Holszankę, wieś i
ko'ciół parafjalny, otoczony lipowym
pierścieniem i wchodzę na wzgórze,
skąd okolica rozściela się szeroko i
wzorzyście i posiada wybitne zna-
miona pejzażu Ruszczycowskiego.   regiem zielonych zwrotek spiewa o

zyśskiego, Mlilno, MostowaNr. 1.

kiem  nawarstwieniem
prawdziwy dzień letni į žniwny, kie-

оР dy człowiek czuje się wyzwolony z
Już niewiem w jakim stopniu oddzia|wszelkich przymusów ciężkiej odzie

ten odsłania mi oblicze poważne, ma
iestatyczne, zarysowane  wielkiemi
stalowanemi lnjami, na któe patrzy
się nie z pobieżnem  zaiaieresowa-
niem turysty, ale z jakąś synowską
czcią, w skupieniu niemal resigijnem.
Ta ziemia przywodzi na myśl orga-
nowy hymn kościelny, wibiujący peł
nemi, niskiemi akordami 1 nastraja
do głębokich wnętrznych 1ozpamię-
tywań. Ta ziemia oczarowuje, pod-
bija i zniewala. Może to emanacje jej
dawnych dziejów unoszą się nad po-i
lami i odradzają się razem z plonem
każdego żniwa, może to duchy ро-
koleń, co przeminęły w pracy i miło-
waniu, błąkają się po. tych rozłogach
i każą wspominać, szanować i ko-
chać. A może ten czarodziej-artysta
talk swem życiem całem przetworzył
i wypięknił bohdanowską ziemię, że
Już niepodobna widzieć jej maczej,
jak tylko — Jego oczami?

Dzień jest gorący i pogodny z lek
ką skłonnością do burzy i z wyso-

obłoków,  

ziemi, ływa rzeczywistość, a w jakim inter- ży i ogrzanego domu i w całej pełni
rytej pretacja artystyczna, ale krajobraz | zażywa darów. słońca, przestrzeni,

wiatru i nieba. Rodzi się w nim wów
czas bratnią spójnia z życiem, przy-
rodą i z wielką dalą widnokręgu, Od
bożych krówek na żytnich zdźbłach
do drzewnych konarów na
firowym nieboskłonie wszystko mu
jest pokrewne i bliskie, żyjące jego
własnem życiem, oddychające jego
własnym oddechem. Ciasna prze-
strzeń domowego obejścia :ozszerza
mu się w bezgraniczne rozsłonecznio
nej ziemi, ciepłej, jasnej i przychylnie
gościnnej. Każde stąpnięcie utwier-
dza go w tem zawrotneni poczuciu
lekkomyślnej swobody. Idzie przed
siebie jak bajkowy królewi.z po za-
czarowanym kraju nieskończonych*
możliwości, i wierzy, że mógłby tak
iść bez kresu poprzez pyl.e drogi,
poprzez żółte: niwy, pasiaste pola i
szumne gaje, zdobywając kolejno
wszystkie horyzonty, nęcące z odda-
li tajemniczem omgleniem i czyniąc
za niemi odkrycią coraz piękniej-
szych obrazów, coraz szczęśliwszych
niespodzianek, <coraz dziwniejszych
cudów nieba i ziemi!..

(D. <. a.)
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