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WYNIKI WYBORÓW
Na mocy art, 71 Ordynacji Wyborczej

okręgowe komisje wyborcze
trzecim dniu po głosowaniu, a więc w śro-

dę dn. 1i-go września przystąpią do usta-

lenia wyników głosowania w okręgach, a

na mocy art, 76 tejże Ordynacji Generalny

Komisarz Wyborczy w dwunastym dniu po

głosowaniu, t. zn. dn. 20 września ogłosi
wynik wyborów do Sejmu.

Aż do tego więc czasu opierać się
można tylko na danych tymczasowych, któ-
re nie są zupełnie dokładne. :

Na podstawie danych tymczasowych
wyniki wyborów są następujące:
W okręgu Nr. 1 Warszawa — miasto:

Marjan Zyndram - Kościałkowski, minister

spraw wewnętrznych, Antoni Snopczyński.

W okr, Nr. 2 Warszawa — miasto:

W okr. 3 Warszawa—miasto Zygmunt
Gardecki, Jan Hoppe.

Wacław Wiślicki, Franciszek Urbański,

W okr. 4 Warszawa —- miasto: Roman
Krukowski, Wojciech Stpiczyński.
W okr, 5 w Warszawie: Prezes Walery

Sławek, prezes Rady Ministrów, Włodzi-

mierz Szczepański.

W okr. 6 (prasko-warszawski) Eugen-
jusz Jurkowski, Andrzej Wierzbicki.

W okr. 7 (pow. warszawski) Wojciech

Sosiński i Bronisław Wanke.

W okr. 8 Pułtusk Stanisław Kielak i
Stełan Dąbrowski.

W okr. 9 Mława Jan Pohoiski-Lenkie-
„wicz i Steian Olszewski,

W okr. 10 Sierpe Bronisław Chojnacki
i Bohdan Chełmicki.
W okr. 11 Włocławek Wacław Szy-

mański i Leopold Tomaszkiewicz.

Wokr. 12 Płock Antoni Hanebach i
Klemens Kaczorowski.

W okr. Łowicz,

wicz, Jan Koza.
W okr. 14 Skierniewice Tadeusz Ko-

pelewski, Tadeusz Morawski.

W okr. 15 Łódź Lejb Mincber$.

W okr. 16 Łódź Marjan Wadowski.

W okr. 17 m. Łodzi Ludwik Waszkie-
wicz i Michał Wymysłowski.
W okr. 18 Łódź Stefan Wyganowski,

Wincenty Gortat.
W okr. 19 Koło

Wincenty Gretkiewicz.
W okr. 20 Kalisz-Turek gen. dr. Fe-

licjan Sławoj - Składkowski i Feliks Kars-

nicki, |

W okr. 21 Sieradz Wacław Budzyński
i Franciszek Bartczak.
W okr. 22 Piotrków Stanisław Pomia-

nowski i Jan Droz-Gerylski,
W okr. 23 Radomsko Witold Nowicki i

Dominik Dratwa.

W okr. 24 Kielce b. wicemarszałek
Sejmu Stanisław Car i Henryk Kociemba.

W okr. 25 Częstochowa min. Jerzy
Paciorkowski, Wacław Kobylecki.

Wokr. 26 Zawiercie Zygmunt Sowiński,
Tomasz Kozłowski.
W okr, 27 dr. Zbigniew Madejski, Jó-

zei Kaczkowski.
W okr, 28 Jędrzejow

czyca, Piotr Sobczyk.

W okr. 29 Sandomierz Jan
tanisław Krawczyński.

W okr. 30 Opatów Wacław Długosz,

Andrzej Zubrzycki.
W okr. 31 Końskie Stefan Woynar-

Byczyński, Stefan Libiszewski.
W okr, 32 Radom Michał Brzęk-Osiń-

ski, Edward Kasprzycki.
Wokr. 33 Lublin Bolesław Swidziński,

Wacław Haczyński,

Kazimierz Dublasze-

ks, Stefan Downar i

Wojciech Gor-

Wójcik,

Wokr, 34 Puławy Juljan Pyz, Włady-,
sław Szczypa. у

W okr. 35 Zamość Ferdynand Kondy-
sar, dr. Adam Kroebl.
W okr. 36 Chełm Janusz Mostowski,

Jóżet Hołysz.
W okr. 37 Biała podl. Józet Bakon, Ka-

zimierz Światopełk-Mirski.
W okr, 38 Łuków ppłk. Miedziński,

Bogusław Stefan Tatarczak.
W okr. 39 Siedlce Piotr Szumowski,

Marjan Dehuel.

W okr, 40 min. przemysłu i handlu
- Rajchman, Paweł Danow-

ski. +

W okr, 41 Ostrów Mazowiecki Henryk
Messing, Józet Gromada.
W okr. 42 Łomża Antoni Kukliński, Je-

rzy Jabłoński.

dopiero w,

W okr. 43 Suwałki Adam Koc, Michał
Łazarski.

W okr. 44 Grodno Jerzy Bołądź, Wik-
tor Martynowski.

W okr. 45 Wilno Stanisław Hermano-
wicz, Izaak Rubinsztejn. ;
W okr. 46 Wilno Wiktor Maleszewski,

prezydent m. Wilna, Wanda Pełczyńska.
W okr. 47 Wilno (powiaty: wileńsko-

trocki i święciański) gen. Lucjan Żeligow-
ski, Janina Prystorowa.

W okr. 48 Głębokie Alfons Jozanis,

Borys. Pimonow,

W okr, 49 Oszmiana Władysław Ka-
miński, Jan Myśliński,

W okr. 50 Lida Józef Zadurski, Cze-

sław Dębicki.

W okr. 51 Adolf Sarnecki, Emeryk
Hutten - Czapski,
W okr. 52 Baranowicze Tomasz Szale-

wicz, Genadjusz Szymanowski,
W okr. 53 Brześć n. Bugiem  Mieczy-

sław Augustyniak, Stanisław Olewiński.
W okr. 54 Kobryń Bohdan Podoski,

Jan Walerjan Hołyński,
W okr. 55 Pińsk Jerzy Kolbusz, Jan

Freyman.
W okr. 56 Łuck Dezydery Smoczkie-

wicz, Sergjusz Tymoszenko.
W okr. 57 Kowel Leon Suchorzewski,

Piotr Pewnyj.

W okr. 58 Sarny Władysław Wielhor-
ski, ks, Marcin Wołkow.

W okr. 59 Równe Jakób Hoimann, Ni-

kita Bury,

W okr. 60 Krzemieniec Ignacy Puław-

ski, Steian Skrypczyk.
W okr. 61 Tarnopol Stanisiaw Widacki,

Wasyl Boluch.

W okr. 62 Złoczów Stefan Trączewski,

Włodzimierz Kuzmowicz.
W okr, 63 Brzeżamy Tadeusz Schaetzl,

Stefan Bilak.

W okr. 64 Buczacz
Zenobjusz Pełeński,

Witold Zyborski,

Dzieduszycki, Steian Baran.
W okr, 66 Stanisławów Zdzisław Stroń

ski, dr. Iwan Wolański.

Aleksander Wasilewski.

W okr. 68 Kałusz Dymitr Wełykano-
wicz, dr. Karol Krzeczanowicz.

chowski, Kornel Trojan. е

W okr. 70 Lwėw Wagner, Sommerstein,

W okr. 71 Lwėw dr. Stanisiaw Ostrow-
ski, dr. Władysław Byrka.

W okr. 72 Lwów (powiaty:
gródecki i mościcki) Władysław Wójtowicz,
Wasyl Mudryj.
W okr. 73 Sokal dr. Walerjan Zaklika,

dr. Roman Persecki.

W okręgu 47 (pow. wileńsko-trocki i 
'

Żeligowski 38,761,

16.463. Na dalszych miejscach są:

2) Janina Prystorowa
3) Ed-

W okr. 74 Przemyśl Leon Sapieha,
Włodzimierz Celewicz.
W okr. 75 Drohobycz Jerzy Kozicki,

Stefan Witwicki.

W okr. 76 Sambor Hrynko Terszako-
wec, Edward Eckert.

W okr. 77 Sanok Józei Ostafin, Józef
Morawski. i
W okr. 78 Rzeszów Tadeusz Szeiela,

Jan Destych.
W okr. 79 Łafcut „Artur Tarnowski,

Wincenty Inglot.

W okr. 80 miasto Kraków Bolesław
Pochmarski, dr. Robert Jahoda-Żółtowski.

W okr. 81 Kraków Władysław Starzak,

Aleksander Jaczyński.

W okr. 82 Kraków powiat Tadeusz
Gdula, Kazimierz Kuczyński.

Wokr. 83 Bochnia Antoni Goetz, dr.
Władysław Krupa.

W okr, 84 Tarnów Edward Bogusz,

ks. dr. Jėzei Lubelski.
W okr, 85 Jasłow dr. Kazimierz Duch,

Jan Henryk Jedynak.
W okr. 86 Nowy Sącz Jakób Bodziony,

Jan Łobodziński,
W okr. 87 Wadowice

Wincenty Hyla..

W okr. 88 Katowice dr. Ignacy Nowak,

Jan Przyklinka.

W okr. 89 Katowice powiat Stanisław
Ligon, Tadeusz Kopeć. ‚

W okr. 90 Świętochłowice Edmund

Wasik, Jan Pietrzak. |
W okr. 91, Ludwik Piechoczek, Jan

Koja.
W okr. 92 Bielsko Jėzei Plonka, dr.

Ludwik Zakrocki.
* W okr, 93 Poznań — miasto Józei Gło-
wacki, Brunon Sikorski.

W okr. 94 Poznań — miasto Leon Su-

 
Jan Walewski,

 
\

W okr. 69 Stryj dr. Bronisław Wojcie-

lwowski, |

| Czesław Ganza.

rżyński, Stanisław Mróz.

W okr. 95 Poznań Teodor Kozubski,

Bogusław Łubieński,
W okr. 96 Leszno Czesław Wróblewski,

W okr. 65 Czortkow Jan Choiński- Jan Dunin-Mirski,
W okr, 97 Ostrów—Wielkopolski Wło-

dzimierz Krzywosiński, Marjan Gładysz. |
W okr. 98 Gniezno Michał Zenkteler,|

iW okr. 67 Kołomyja Iwan Zawałykut, Franciszek Szymański.
W okr. 99 Inowrocław Antoni Michal-|

„ski, Michał Szulczewski. |
W okr. 100 Bydgoszcz Zygmunt Sigda,

, Juljusz Dudziński. NE oda
W okr. 101 Toruń Jan Slaski, Stetan МЕТЕЕЕ

Matusiak.
W okr. 102 Grudziądz Stanisław Mi-

chałowski, Tadeusz Marchlewski.
W okr. 103 Chojnice Roman Stamm,

W okr. 104 z siedzibą w Gdyni Bole-
sław Fornella, Józei Kamiński.

W województwie wileńskiem |
zanis 51.989, 2) Borys Pimonow 27.298. Po--

rak 22.228, |

W okręgu 49-tym (pow. oszmiański,

| wierność Czechosłowacji

PREZYDENT RZECZYPOSPOLI-
TEJ W PUSZCZY RUDNICKIEJ,

WILNO. Dorocznym zwyczajem
Pan Prezydent Rzeózypcjwośiteć
przybył dnia 9 września do puszczy
Rudnickiej na rykowisko łosiowe.
Pana Prezydenta powitali na gra-

nicy województwa wileńskiego pan
Wojewoda wileński oraz Dyrektor
lasów państwowych.

PRZENIESIENIĘ UROCZYSTOŚCI
JUBILEUSZOWYCH.

GRODNO. Projektowane na- wrze!
sień uroczystości 25-cio letniej rocz-
a śmierci Elizy Ozeszikowej, zo-
stały przesunięte na maj przyszłego
roku i odbędą się wSai
szóstą rocznicę śmierci zasłużonej
pisarki.

GENEWA. (Pat). Zgromadzenie
na wstępie przystąpiło do wyboru
przewodniczącego. Największą licz-
bę głosów, a mianowicie 49 otrzymał
min. Benesz, który został wybrany
przewodniczącym. _ Wygłosił | on
krótkie przemówienie, podkreślając

dla Ligi
Narodów oraz wskazując na zadania
które ciążą na obecnej sesji zgroma-
dzenia Ligi Narodów.

GENEWIA, (Pat), Po wyborze
przewodniczącego zgromadzenie za-
twierdziło porządek obrad obecnej
sesji.

GENEWA. (Pat) Na łudnio-
wem zgromadzeniu Ligi Narodów
przystąpiono do wyboru 6 wiceprze-
wodniczących. _Wiceprzewodniczą-
cymi zgromadzenia Ligi zostali de-
legaci: Francji, Anglji, Włoch, Hisz-
panji, Belgii i Meksyku,

GENEWA. (Pat). Po wyborach:
' posiedzenie zostało zamknięte.prezydjum zgromadzenia przewodni-
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KRZYSZTOF BRUN I SYN
Wyłączne — przedstawicieistwo

Warszawa. | 
 

zgromadzenie Ligi larodów
czący zalkomunikował, że w związku
ze zbliżającemi się wyborami do
Rady Ligi Narodów, które odbędą
się 16 b. m., otrzymał od p. ministra
spraw zagranicznych Becka list z 9
b. m., zapowiadający, że Polska za-
biegać będzie w roku bieżącym o
reelelkcję oraz że postawi swą kan-
dydaturę do Rady Ligi Narodów. Po
odczytaniu tego listu przewodniczą-
cy wyjaśnił, że wobec tego iż wnio-
sek polski zgłoszony został zgodnie
z obowiązującym regulaminem, zgro
madzenie wypowie się w tej spra-
wie wdniu wyborów bez przepro-
wadzenia nad wnioskiem tym dy-
skusji oraz bez przekazywania go
żadnej specjalnej komisji. Głosowa-
nie nad przyznaniem Polsce prawa
reelekcji odbędzie się dnia 16 przed
południem, a wybory do rady — te- goż dnia popołudniu. Po ustaleniu
programu prac na dzień jutrzejszy

CZ Pw ETCORDY

OTWARCIE|
Detalicznego

Fabryki Czekolady

WILNO, WILEŃSKA 27.
CODZIENNIE ŚWIEŻY TRANSPORT Z WARSZAWY, į
 

Przygoda polskiego żaglowca
KRÓLEWIEC. (Pat). Niemiecki

święciański) otrzymali kandydaci na po- zostali kandydaci otrzymali głosów: 3) Jó-' statek strażniczy z Piławy spotkał

stów następującą ilość głosów: 1) Lucjan( zei Kurkowski 27.099 i 4) Stanisław Balce- 6 bm, napełnem morzu jacht polski

„Wega'”, który spowodu  uszkodze-
nią żagli przez burzę błąkał się od

ward  Taurogiński 12.602, 4) Jan Szejko wilejski i mołodeczański) mandaty otrzy- wtoyku po morzu. Załoga w liczbie 4

12.075, 5) Jan Tyszkiewicz 11.653, 6) Karol mali: Władysław Kamiński 45.147 i Jan osób, która znajdowała się w stanie

Dubicki 6.438, 7) Erazm Jeleniewski 5.203.
Z okręgu 48-go (Głębokie, pow. postaw|

ski, dziśnieński i brasławski) wybrani zo-

stali następujący kandydaci: 1) Alfons Jo-|

Myśliński 21.976. , Dalsze miejsca zajęli:
Antoni  Łokuciewski 18,859, Kazimierz

Leśniewski 15.830, Stanisław Pawłowicz‹

12.798 i Ludwik Butarewicz 11.677,

zupełnego wyczerpania, została
przez Niemców wyratowana i od-
stawiona pod opiekę konsulatu ge-
neralnego R. P. w Królewcu. Uszko-
dzony jacht, należący do Koła Ligi
Morskiej we Lwowie, znajduje się
w Piławie.

 

„Kamień Filaretów" _
NOWOGRÓDEK. Dzięki stara-

.|niom Zw. Propagandy Turystyki
Frekwencja wyborcza w. oświetleniu PAT-IGIE| Ziemi Nowogr. słynny „Kamień Fi-

WARSZAWA. (Pat). Uprawnio-
nych ogółem w całem państwie do
głosowania do Sejmu w dniu 8 wrze-
„Śnia r. b. było 16.282.347 osób. U-
dział w głosowaniu wzięło 7.575.681
(obywateli, przeciętna frekwencja
„głosujących wyraża się przeto w 47
procentach (ściśle 46,51 proc.).

Dla porównania przypomnieć
jnależy, że w wyborach w r. 1930
uprawnionych do głosowania było

|15.791.278. Udział w głosowaniu
wyraził się cyfrą

| ciętna frekwencja głosujących da-
wała 74,8.proc.

Przyjmując frekwencję z r. 1930,
|jako jedną z najwyższych, która mo-,
że być uważana za normalną i prze-

| ciętną przy głosowaniu ogółu ludno-,

11.816.413, prze- !

Są Li ‚ laretėw" w Karczowie pod Tuhano-

ści bez propagowania i szerzenia wiczami niebawem przejdzie na
haseł antywyborczych, należy, dojść własność państwa. Sprawa ta złożo-

do wniosku, że ubytek procentowy ną w Nowogródzkim Urzędzie Wł-

głosujących wynosi w r. 1935 28,3 jewódzkim jest na najlepszej drodze.
proc, Jest to wynikiem nietylko agi- Słynny ten kamień — wielki narzu-
tacji amtywyborczej i fizycznego|
przeszkadzania w braniu udziału w WNYKI
akcie wyborczym, ale i niezwykle
niesprzyjających waruników, na tó- Wizytacja Arcy-

pasterza
re złożyły się ulewne deszcze, roz-

GRODNO. Przybył do Grodna
mokłe drogi, przedwczesny śnieg w |
okolicach podgórskich i ąca w,

+ Arcybiskup  Jałbrzykkowski, witanyniektórych imiejscowościach powódź
W r. 1930 na listę Nr. 1 w całym przez delegacię kolejarzy,przedsta-|

kraju głosowało 5.292.725 wybor-.wicieli miasta i społeczeństwa, Na-
ców. Obecnie ogół wyborców, bio- stępnie odbył się ingres do Fary,
rących udział w wyborach wynosi bierzmowanie dzieci i błogosławień-
17.575.681. «a ;stwo, udzielone uroczyście przez

s £.Ą --. „| Arcypasterza.

towy głaz — leży na niewielkiej
działce włościańskiej, w zagajniku,
przy drodze, o 3 km. od Tuhano-
wicz, Działka ta ma przejść na włas-
ność państwa w drodze wymiany na
inny pobliski kawałek ziemi.

KAA ZYKAi ki I

Niedzielne wybory
W niedzielę-odbyły się wybory

do Sejmu, nowej „sanacyj-
nej“ ordynacji wyborczej.

Jalk donoszą nam zewsząd ko-
respondenci, zainteresowanie wybo-
rami w całym kraju było minimalne,

'а frekwencja wyborców wpirost zni-
| koma.

O braku zainteresowania wybo-
rami świadczy „nastrój”, o którym
nam donoszą, jalki panował na uli-
cach i w lokalach wyborczych w

stolicy.
(dok. na str. 3-ej). 
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Nowy atak na Abis
Zięć Mussolin'ego, Ciano, mówi

ynie
przez radjo do St. Zjednoczonych

RZYM, 8.9 (PAT). Agencja Stefa-
ni donosi: Minister propagandy, Ciano,
przemawiając przez radjo w Asmara
(stolica Erytrei), zwrócił się do naro-
du amerykańskiego z serdecznem po-
zdrowieniem z Erytrei, gdzie znajdu-
je się od kilku dni w charakterze o-
chotnika — kapitana lotnictwa. Na
chwilę przed rozpoczęciem przemó-
wienia minister powrócił z lotu wywia-
dowczego, który odbył się ponad. gó
rami, w towarzystwie dwóch synów
Mussoliniego. Ciano mówił po an:
gielsku. j
Złożywszy hołd wspaniałomyślności

i odwadze narodu amerykańskiego
minister skreślił pokrótce historję sto-
sunków włosko - abisyńskich w ciągu
ostatnich lat 40-tu oraz bezowocność
wszelkich wysiłków, czynionych przez
Włochy w kierunku pokojowej współ-
pracy — wobec wrogości i złej woli
władców abisyńskich, pragnących za
wszelką cenę utrzymać naród abisyń-
ski w stanie najbardziej opłakanej nę-
dzy i niewolnictwa,

ABISYNJA
OKRADA CYWILIZACJĘ

Stwierdzając nieustanne zagrożenie
kolonij włoskich przez najazdy, gra-
bieże j agresję, minister Ciano oświad-
czył, że władcy z tamtej strony grani-
cy czynili wszystko, aby zakłócić po-
kój w Afryce i wykraść gospodarce i

*. cywilizacji światowej bogaty i zasob-
ny w surowce rynek. W świecie,
przechodzącym ostry kryzys, jest to
równoznaczne ze zbrodniczem sabo-
towaniem solidarności wszechludzkiej,
której współczesna cywilizacja nie mo-
że dłużej tolerować.
Gdy Włochy przywrócą tym zie-

miom spokój i porządek, otworzą za-
razem dla kapitału i pracy .całego
świata nowy, cenny rynek, ściśle j e-
goistycznie zamknięty przez abisyń-
skie barbarzyństwo. Decyzja Włoch,
aby raz nazawsze załatwić kwestję a-
bisyńską i zagwarantować bezpie-
czeństwo granicom swych kolonij, jest
nieodwołalna : nie może ulec jakiej-
koiwiek zmianie.
Naród włoski, jako jednolita i zwar-

ta całość, gotów jest wziąć na siebie
wszelkie konsekwencje, nawet naj-
cięższe — jeśli będą one nieuniknione,
Gotów jest przeciwstawić się za po-
mocą wszelkich, r.awet najostrzejszych
środków, każdemu, kto usiłowałby za-
trzymać bieg historjj ze szkodą dla
(Włoch.
Prawdziwi przyjaciele pokoju w Af-

ryce i całym świecie — mówił dalej
Ciano — wiedzą obecnie, co oznacza
mówienie o sankcjach lub innych śzod-
kach przeszkadzania Włochom w wy-
konaniu ich misji, Włochy są w każ-
dym razie zdecydowane i publicznie
oświadczyły, że uważają okres prób
pokojowej współpracy z Abisynją za
definitywnie zamknięty i że nie będą
przyjmowały na przyszłość obietnic,
które nie były dotrzymane w prze-
szlości, dg

WSZYSCY SĄ ZDECYDOWANI

MW kolonji Erytrea, na której quad-
rumvir rewolucji, de Bono, wyrył w
ciągu kilku miesięcy zaledwie piętno
faszystowksiej cywilizacji, znajduje się
"waleczna armja, reprezentująca zde-
cydowaną j entuzjastyczną młodzież
włoską. Żaden żołnierz spośród ty-
sięcy, jakie tu zastałem w świetnym
sianie fizycznym j moralnym, nie wy-
powiedział ani jednego słowa, które
świadczyłoby o niezdecydowaniu.
Wojsko odczuwa dumę ze szczytnej

misji, którą mu Włochy powierzyly.
Ta sama wiara łączy „czarne koszu-
le", ochotników i rezerwistów,
Gdy nadejdzie rozkaz wodza, wszy-

scy staniemy w obliczu walki z naj-
twardszem zdccydowariem. Ci, na
których spada odpowiedziglność „a
najważniejsze decyzje w tym niezwy-
kle doniosłym w historji świata mo-
mencie, powinni sobie przypomnieć,
że 43 miljony Włochów mają jedną
wolę i jedną religję: widzieć w imie-
nir Mussolini przyszłość i potęgę
Włoch za wszelką cenę i bez względu
na to, kto się temu sprzeciwi.

PRECZ Z ABISYNJĄ
RZYM, 8.9 (PAT). W dniu wcze*

rajszym król, dzisiaj zaś Mussolini, w
obecności kilkunastu tysięcy komba-
tantów 16 narodowości, odebrał n1
Via del Impero defiladę taszystow-
skiej straży przedniej, awangardzistów
z obozu Campo Dux w liczbie 30 ty-
sięcy ,poczem Mussolini powrócił do
pałacu weneckiego.
Do tłumu, który wznosił entuzja-

styczne okrzyki na cześć wodza, Mus-  

solini powiedział z balkonu pałacu:
„Czekacie na słowa: my pójdziemy
naprzód”, Słowa te zostały przyjęte
nowym wybuchem entuzjazmu oraz 0-
krzykami: „Niech żyje wojna”, „Precz
z Abisynją“,

W KONCU WRZEšNIA
WLOSKA ARMJA RUSZY

PARYŻ, 8.9 (PAT). Prasa francu-
ska, nie żywiąc już żadnych złudzeń
co do możliwości uniknięcia konfliktu
zbrojnego, stara się przewidywać dal-
szy przebieg wypadków, po rozpoczę-
ciu przez Włochy kroków wojennych
w Abisynji,
Według „Le Petit Parisien", należy

spodziewać się, że wkońcu tego mie-
siąca kolumny włoskie wyruszą w kie-
runku Adui, Po odniesieniu sukcesów
wojennych Mussolini skłonny będzie
bardziej do nawiązania rokowań.
Dziennik uprzedza Włochów, że mimo
licznych p.zyjaźni, jakie dziś posiada”
ją, z chwilą rozpoczęcia kroków wo-
jennych, grozi im całkowite osamot-
nienie politycznę.
„Oeuvre” pisze, że delegaci włoscy

będą się starali przeciągnąć procedu-
rę Rady Ligi Narodów aż do końca o-
brad zgromadzenia, t. j do końca
września, Gdy już delegaci wszyst-
kich państw wyjadą z Genewy, Włosi
rozpoczną kroki wojenne, Rada Ligi
Narodów zbierze się wtedy ponownie,
aby zbadać sytuację, Przewodniczący
Rady, na wniosek jednego z delega-
tów, prawdopodobnie angielskiego, za-
proponuje zastosowanie ostatniegopa-
ragrafu art. 16, to znaczy, sankcyj.
Dziennik przypuszcza, że sankcje zo-
staną uchwalone jednomyślnie, lecz
ich realizacja natraf; na duże trudno-
ści. Przedewszystkiem zostaną za-
stosowane sankcje natury moralnej
Po obsadzeniu przez Anglików zacho-
dniej części Abisynii, na porządek
dzienny obrad Ligi Narodów wołynie
wniosek o zamknięcie kanału Syez-
kiego.

Dziennik podkreśla, że koncepcja ta
znajduje coraz więcej zwolenników w
Genewie, tak, jak wogóle koncepcia
zastosowania sankcyj. Min, Eden dał
zresztą do zrozumienia w Genewie, że
flcta angielska jest przygotowana na
wszelkie ewentualności, Wiadomość
ta, dyskretnie kolportowana, wywoła-
ła w Genewie wielkie wrażenie. Przy-
puszczają dalej, że Włochy, wobec
śroźby wystąpienia Anglji, wstrzyma-
ja rozpoczętą kampanję wojenną i po-
rócą do Genewy.
„Echo de Paris" uważa, iż faktwy-

słania przez przewodniczącego komi-
sji pięciu na ręce delegacji włoskiej i
abisyńskiej kategorycznie zredagowa-
nego wezwania do powstrzymania się
od wszelkiej akcji, mogącej utrudnić
prace komisji, stanowi wyraźny do-
wód, że przewodniczący, jak i cała ko-
misja pięciu, zamierza w swej pracy
oprzeć się na art. 15, a jeżeli będzie
potrzeba — na art. 16 LigiNarodów.

Dziennik pclwierdza również, że
sprawa odwołania się do sankcyj zy-
skała ostatnio wiele w opinji świato-
wej.
Jakkolwiek—pisze dalej dziennik—

rząd angielski prowadzi właściwie po-
litykę pełną sprzeczności i w gruncie
rzeczy nie jest zdecydowany do żad-
nego działania, jednakże może być
wciągnięty w dalsze wypadki: 1) przez
własne przygotowania wojskowe i
morskie, które są znacznie większe,
niż o tem się mówi, 2) przez opinję
swego kraju.

Czuły na te niebezpieczeństwa prem-
jer Laval, kończy pismo, dąży do te-
go, aby prace komisji pięciu przecią-
śnęły się aż do końca września, t. j.
do rozejścia się zgromadzenia Ligi
Narodów. Gdyby bowiem sprawą wło-
sko - abisyńską zajęło się zgromadze-
nie Ligi Narodów, powstałoby jeszcze
większe zamieszanie w opinji między-
narodowej, należy jednak wątpić, czy
taktyka ta będzie skuteczna.

GÓDŻCIE WŁOCHY
Z LIGĄ NARODÓW

RZYM, 8.9 (PAT.). W „Voce d'lta-
lia”, będącym niedzielnym odpowied-
nikiem „Giornale d'Italia",  Virginio
Gayda zamieścił artykuł, krytykujący
możliwości komitetu pięciu w Gene-
wie. Włochy mało interesują się tym
komitetem, gdyż Rzym, po wręczeniu
memorandum antyabisyńskiego, za-
kończył swe zadanie w Genewie. |

Komitet miał zbadać  memorjai
Włoch, tymczasem przydzielił on so
bie szukanie pokojowego rozwiązania
sporu. Abisynja nie dochowała trakta-
tów w ciągu lat kilkudziesięciu, przeto  

Włochy nie mają żadnego zaałania do
niej, O ile komitet, w którym są repre-
zentowani autorytatywni przedstawi-
ciele państw, dla Włochów przyjaciel-
sko usposobionych, nie chce zboczyć z
drogi, powinien jedynie zbadać memo-
randum włoskie. Chodzi nietylko o po-
godzenie Włochów z Abisynją, ale
rzecz najważniejsza — o pogodzenie
Włoch z Ligą Narodów.

To drugie zadanie jest bardziej cen-
ne dla współpracy i solidarności euro-
pejskiej. Konkluzje komitetu winny
pójść w innym kierunku, niż te, które
wskazują tajemniczy przyjaciele Abi-
synji.

PD+!

 

 

3 tygodnie potrwa

zgromadzenie LigiNarodów
PARYŻ, 8.9 (PAT.). Havas donosi

z Genewy, że rozpoczynające się ;u-
tro zgromadzenie Ligi potrwa około
trzech tygodni, Na otwarciu, z powo-
du nieobecności LAvala, przewodnic-
two delegacji francuskiej obejmie Her-
riot. Jednocześnie w poniedziałek zbie-
rze się komitet pięciu na posiedzenie
poufne w celu zapoznania się z propo-
zycjami brytyjskiemi, złożonemi Wło-
chom w Paryżu.

Nie bedzie konferencji
trzech mocarstw

PARYŻ, 8.9 (PAT.). W kołach po-
litycznych przypuszczają, iż premjer
Laval trzydniowy swój pobyt w Pary-
żu wyzyska przedewszystkiem na na-
rady z referentami spraw kolonjal-
nych. Rozmowy te pozostają w związ-
ki z propozycjami,-jakie ewentualnie
będą przedstawione Włochom, jak
również ze sprawą zabezpieczenia in-
teresów francuskich w Afryce wschod-

niej. . V

„Echo de Paris“ informuje, že w
czasie swej podróży z Genewy do Pa-
ryża premjer Laval miał zdementować
pogłoski na temat ponownego zwoła-
nia konferencji francusko - włosko -
brytyjskiej w jednej z miejscowości
północnych Włoch.

$zwacarja odrzuca wniosek

rewizji konstytucji

BERN, 8.9 (PAT.). Naród szwaj-
carski odrzucił dziś w głosowaniu du-
żą większością inicjatywę, domagającą
się rewizji całej konstytucji, Za rewi-
zją wypowiedzieli się katolicy, kon-
serwatyści i część partji chłopskiej,
przeciwko — radykałowie Szwajcarji
niemieckiej, socjaliści i znaczna część
partji chłopskiej,

PARYŻ, 8.9 (PAT.). Agencja Ha-
vasa donosi z Berna: Odrzucenie więk-
szością 2/3 głosów inicjatywy, zmie-
rzającej do rewizji Konstytucji szwaj-
carskiej z r. 1874, nie zdziwiło nikogo.
nawet autorów projektu, którzy wi-
docznie pragnęli wysondować opinję i
rozpowszechnić przez kampanję wy-
borczą idęę zmian politycznych i spo-
łecznych.

Projekt obalony został głosami par-
tyj, związanych z II i III międzynaro-
dówką. Jest rzeczą niewątpliwą, że
część ludności obawiała się, aby rewi-
zja konstytucji nie dała okazji do wy-
wołania ruchu, podobnego do tego, ja-
ki doprowadził w Niemczech do hi-
tleryzmu.

Głosowaniew kantonach nadgra-
nicznych było pod tym względem zna-
mienne, Niemniej jednak słaby udział
głosujących świadczy o tem, że opinia.
publiczna nie interesuje się zbytnio
reformą.

Zaostrzenie cenzury
: w Sowietach
PARYŻ, 8.9 (PAT.). Havas donosi

z Moskwy, że komisarjat ludowy han-
dlu zagranicznego komunikuje, iż żad-
na osoba, przebywająca w ZSRR nie
będzie mogła otrzymywać książek,
wydawnictw perjodycznych lub dzien-
ników z zagranicy z uprzedniego
pozwolenia i wyłącznie za pośrednic-
twem instytucji państwowej; posiada-
jącej monopol na prawo importu
wszelkiego słowa drukowanego.

Zarządzenie to oznacza wzmocnienie
monopolu handlu zagranicznego oraz
zaostrzenie cenzury.  

Światowa konferencja
Zydów polskich

LONDYN, 8. 9. (PAT.). W Londy-
nie rozpoczęła dziś obrady pierwsza
światowa konferencja Żydów pol-
skich, zamieszkałych zagranicą. W
konferencji tej bierze udział około
70 delegatów, reprezentuiących fede-
rację Żydów polskich w 18 rajach

Konferencja ma na celu zespole1.ie
wszvstkch wysiłków Żydów polskich
zaóranicą celem zorganizowania hu-
manitarnej ekonomicznej pomocy dla
Žvdėw w Polsce, dotkniętych kryzy-
sem gospodarczym.
Otwarcia konferencji dokonał pre-

zes federacji Żydów polskich w Wiel-
kiej Brytanji, Tarło, witaijąc delega-
tów oraz przybvłych na otwarcie ofi-
cialnvch przedstawicieli polskich pla-
cówek. a mianowicie charść @а-
tfaires. radcę ambasady, Orłowskiego,
konsula ćnnoralneśo, dr. Poznań-
skieóo, i sekretarza ambasady Baliń-
skieóo,

 

Komentarze na temat
podróży Morgenihaua

NOWY YORK, 8, 9. (A. Т. Е.). 7а-
nowiedziana podróż amerykańskiego
ministra skarbu, Morgent-au'a do Eu-
ronv. gdzie zamierza spędzić wakacje
w Hiszpanii i Portugalji, oraz wyjazd
dwuch rzeczoznawców tegoż minister-
'um. mianowicie eksperta dla spraw
srebra, Oliphanta, i szefa sekcji staty-
stvcznej, Hassa, do krajów środkowej
Europy, lub skandynawskich, są żywo
komentowane w kołach finansiery a-
mervkańskiej w związku z uvorczy-
wemi nośłoskami o rzekomo zbliżają-
cem sie wznowieniu rokowań miedzy-
narodowych w sprawie stabilizacji
walut.
Urzędowo jednak zapewniają, że

narazie niema mowy 0 nawiązaniu
iakiegokolwiek kontaktu celem zwo-
łania w jesieni konterencji miedzyna-
rodowei w sprawie stabilizacji sto-
sunków monetarnych.

Kronika telegraficzna
— Zaprzeczają wiadomości, jakoby ojciec

św. unieważnił małżeństwo bł króla hiszpań-
skiego, Alfonsa XIIL

Po trzydniowych obradach zakończy-

ła się 6 b, m. sesja Agencji żydowskiej.

— Ks, Walji, który spędza wakacje na
Riwierze, opuszcza na początku przyszłego

śeodnia Cannes, skąd uda się do Buda-

pesztu.

 

 

Pn -rzemówieniu rabina Feldmana
konferencję powitał, w zastępstwie
bavr-cego na urlopie ambasadora
R P., chargė d'affaires Orłowski, za-
znaczając, że najlepszą podstawę do
polepszenia bytu gospodarczego Ży-
dów w Polsce stanowić będzie oży-
wienie handlu zaśraniczneśo Polski.
Uznając wzniosłe cele humanitarne
konferencji, radca Orłowski życzył
jej powodzenia w obradach.
—!-;

Od 3 dni deszcz

KRAKÓW, 8.9 (PAT.). Na terenie
województwa krakowskiego od trzech
dni pada deszcz. Rzeki górskie nie-
znacznie wezbrały, jedynie Soła 'gro-
zi wylewem. Powołano do życia ko-
mitet powodziowy na terenach zagro-
żonych. W górach deszcz pada bez
przerwy. Nastąpiło znaczne obniżenie
temperatury,
KIELCE, 8.9 (PAT.). Wskutek dłu-

gotrwałych i ulewnych deszczów
wszystkie rzeki na terenie woj. kielec-
kiego znacznie wzbrały. Narazie nie
zachodzi obawa powodzi:

 

Kongres :

sionistów-rewizjonistów
WIEDEŃ, 8.9 (PAT). Wczoraj

wieczorem otwarty tu został pod prze-
wodnictwem Żabotyńskiego kongres
sjonistów - rewizjonistów.

Zagajając obrady, Żabotyński pod-
kreślił, że kongres reprezentuje 700
tysięcy Żydów z 34 krajów, którzy wy-
powiadają się za nową pokojową ewo-
lucją wewnętrzną. Mówca dodał, że
państwo żydowskie nie jest celem о-
statecznym, lecz pierwszym krokiem
do urzeczywistnienia radykalnego sjo-
nizmu, t. j. państwa o większości йу>
dowskiej po obu stronach Jordanu.

Bilans Banku Anglii
Ogłoszony w dn. 5 b. m. tygodniowy bi--

lans Banku Anglji wykazuje znaczny wzrost

obiegu banknotów, który ponownie prze-
kroczył poziom 400 milj. funt, i osiągnął
kwotę 401,6 milj, funt, W ten sposób wzrost

w porównaniu z poprzednim tygodniem wy-
niósł przeszło 2 milj, funt, Suma ta jest o 20

milj. funt. wyższa,niż przed rokiem. Zapas

złota pozostał bez zmiany. Stosunek rezerw
do zobowiązań spadł o 1,8 proc, i wynost

36,3 proc.

Jak Żydzi starają sę zniszczyć lekarza-Polaka
(Od własnego korespondenta)

*

Sasów, małe miasteczko kolo Ztoczo-
wa w woj. tarnopolskiem, nie różni się
niczem od tylu innych małych, biednych
i zażydzonych miejscowości w Małopol-
sce Wschodniej. Ostatnio jednak i do Sa-
sowa dotarła idea narodowa, która zna-
lazł podatny grunt dzięki wytrwałej i
owocnej pracy ks. kap. Węsierskiego,
miejscowego proboszcza, oraz ks, Wika-
rego.

Biedny, zażydzony i jakby uśpiony Sa-
sów obecnie nietylko sam zdobywa się
na placówki życia narodowego, ale ini-
cjuje' pracę narodową w okolicznych
wsiach. Rzecz jasna, że prócz pewnych
czynników przedewszystkiem żydostwo
zajęło wobec narodowców wrogą posta-
wę. Obecnie skierowało ono swój atak
na miejscowego lekarza dr. Z., który
działalność swoją oparł nie, jak Żydzi,
na zasadach materjalistycznych, lecz na
"etyce chrześcijańskiej. Do walki z Pola-
kami stanęli Żydzi Morgenstern, niepraw-
nie używający tytułu doktora, i aptekarz
Feldman, znany z systematycznego fał-
szowania środków lekarskich, oszukiwa-
nia na wadze, działania na szkodę Ubez-
pieczalni i t. d.

Obaj wymienieni, chcąc za wszelką ce-
nę usunąč z miasteczka dr. Z., psują mu
jak mogą opinję. A więc aptekarz w na-
głych wypadkach udaje, że... nie może
przeczytać recepty dr. Z., oszukuje na
wadze lub daje fałszywe środki, gdy
przychodzi do apteki klient lekarza-Po-
laka, a wreszcie wręcz oświadcza lu-
dziom: „po co wy idziecie do Z.? On
nie nie umie, idźcie do Żyda, on was do-
piero wyleczy”,
Na nie się jednak zdały żydowskie za-

biegi. Społeczeństwo polskie Sasowa i
okolicy, wie, co warte są żydowskie „ra-
dy“, Mimó to byłoby rzeczą wskazaną/
aby Izba lekarska we Lwowie zajęła się
nieprawnie używającym tytułu doktora
p. Morgensternem, a Ubezpieczalnia i
władze prokuratorskie oszukańczym a-

"| ptekarzem Feldmanem.
 

Sasów, we wrześnit.

Nawiasem mówiąc — w sasowskiej
szkole powszechnej, uczy żona Morgen-
sterna, jakkolwiek dwie nauczycielki —
Polki ze Złoczowa muszą równocześnie
praktykować w tejże szkole zupełnie
bezpłatnie.

Kradli za namową
Żyda Stachowera

Kraków, we wrześniu.

Przed sądem okręgowym w Kra-
kowie toczyła się rozprawa przeciwko
Chodackiemu i Tekielakowi, którzy,
będąc lokajami hr, Szembeka, dopu-
szczali się systematycznych kradzieży
na szkodę ich chlebodawcy. Akt o-
skarżenia zarzuca oskarżonemu Cho-
dackiemu, iż skradł zegarek złoty,
łóżko blaszane, parę trzewików dam-
skich do konnej jazdy, dwa półmiski z
porcelany chińskiej, kilka książek, fu-
tro powozowe i różne inne przedmioty
ogólnej wartości około 5.795 zł. Oskar-
żony Tekielak zaś skradł złoty zega-
rek męski, dwa pistolety, krucicę an =
tyczną i inne wartościowe przedmioty
na ogólną sumę 1.134 zł., ponadto
skradł on Karolowi Ślusarczykowi jed-
ną kłódkę i nożyce stalowe Obaj o-
skarżeni przyznali się na rozprawie do
kradzieży, usprawiedliwiając ją tem,
że od dwuch lat nie otrzymywali pen-
syj i deputatów. Również stanął przed
sądem Dawid Stachower, Żyd z Oświę*
cima oskarżony o to, że nakłaniał Te"
kielaka do kradzieży mówiąc, że wszy»
stko kupi, co też zrobił, Na rozprawie
tłumaczył się, że przedmioty kradzio-
ne kupował, ale nie wiedział, że pocho-
dzą z kradzieży. Z uwagi na niestawie-
nie się w sądzie w charakterze świad-
ka hr. Adama Szembeka, sąd postauno-
wił rozprawę odroczyć.



 

"nowa ordynacja,

„ sował,

PO GŁOSOWANIU
Niedzielne wybory do Sejmu odby-

wały się w zgoła innych warunkach,

niż do wszystkich poprzednich izb

prawodawczych. Zdecydowała o tem
która gruntownie

zmieniła dotychczasowe prawo wybor-

cze. Główna zmiana polegała na tem,

iż w sprawie kandydatów na posłów

decydujący głos miały kolegja wybor-

"cze, odpowiednio dobrane, Wyborcom

pozostała tylko możność głosowania

na tych kandydatów, których wysu-

nęły Zgromadzenia okręgowe. Fak-

tycznie więc obywatelom pozostała

możność głosowania, a nie wybierania,

(Wprawdzie wyborcy mogli wybierać

wśród kilku kandydatów, ale należeli

oni. do tej samej grupy politycznej.

Nic też dziwnego, iż stronnictwa o-

pozycyjne, a zwłaszcza Obóz Narodo-

wy, zdecydował się nie wziąć udziału

w głosowaniu, To usunięcie się od

głosowania nie oznaczało bynajmniej

postawy biernej. Wprost przeciwnie—

niegłosowanie stało się. aktem poli-

tycznym o wielkiej wadze, którego na-

stępstwa okażą się w niedługim cza-

sie. Już w okresie przedwyborczym

zaznaczaliśmy na łamach naszego pis-

ma, iż ten obywatel, który nie weźmie

udziału w głosowaniu, też będzie gło-

Jego głos nieoddany. będzie

wyrażał nietylko niezadowolenie z no-

wej ordynacji wyborczej, ale będzie

_ niejako votum nieufności dla jej twór-

ców i wykonawców. W tem właśnie

tkwi całe znaczenie niedzielnych wy-

borów,
Zresztą w tym kierunku prowadzili

agitację wyborczą także ci, którzy

chcieli, aby jak największa liczba oby-

wateli wzięła udział w głosowaniu w
dniu 8 września, Jeden z przewódców

„sanacji” i kandydat na posła z War-
szawy, p. redaktor W. Stpiczyński, za-

/ znaczył wyraźnie, iż nikt nie interesu-

je się, kto zostanie wybrany posłem,

ale tem, ilu ludzi zgłosi się do urn wy-

 borczych. Czyli, iż obóz rządowy mi-
mowoli, czy wbrew swojej woli, przy-

jął stanowisko tych, którzy nie poszli
do wyborów. Wybory więc niedzielne
pojęto jako pewnego rodzaju plebis-
cyt.
Jak ten plebiscyt wypadł? W tej

chwili nie możemy jeszcze dokładnie
na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ

nam brak wyników głosowania w wie-

lu okręgach, Jednak już z posiadane-
$o materjału możemy przynajmniej w

przybliżeniu i w ogólnych rzutach

scharakteryzować wyniki niedzielne

go głosowania. Mamy wrażenie, iż w

całym kraju wzięło udział w głosowa”

niu około 30 proc. uprawnionych. Jest

to wniosek wyciągnięty ze sprawozdań

urzędowych agencyj, Miasta głosowa-

* ły liczniej, niż wieś, chociaż i tutaj u-

dział wyborców był nieliczny, W
Warszawie głosowałookoło 30 proc.,

w Łodzi — 20 proc., w Poznaniu— 30

proc., w Wilnie — 35, we Lwowie —
25 proc. Najlepiej i najliczniej ponoć
głosował Kraków i Górny Śląsk, Na

Śląsku jednak wyborcy poszli do urn
licznie, ale za to jest tam największy

procent nieważnych głosów. Tłumaczy

się to tem, iż na Górnym Śląsku ludzie

są zależni, dlatego więc poszli do gło-

sowania, ale oddawali takie kartki,

które nie miały znaczenia i je unie-

wažniano,
Abstynencję wyborczą agencje u-

rzędowe tłumaczą bardzo charaktery-

stycznie. W komunikatach PAT-icznej

czytamy, iż w pewnych okręgach licz-

ba głosujących była mała, ponieważ

szalały burze, spadł ulewny deszcz, a
nawet śnieg. Należy więc przypo-
mnieć, iż wszystkie poprzedniewybo-

ry do Sejmu i Senatu odbywały się w

miesiącach jesiennych, lub nawet zi-

mowych, a liczba głosujących była
wielka, Wtedy śnieg, mróz czy deszcz

nie odciągnął obywateli od głosowa-
nia. Czyli istotne przyczyny absty-

nencji wyborczej w ostatnią niedzielę

były inne, a jakie, to dobrze wiemy i

my, i ci, którzy szukają przyczyny w

zjawiskach atmosferycznych,

W/ sprawozdaniach P. A. T.-icznej

wymienia się jeszcze inne czynniki,

które miały zmniejszyć frekwencję

i

PRZED LOKALEM WYBORCZYM

Przed lokalami wyborczemi brak cha-

rakterystycznych grupek ludzi, omawia-

jących tematy polityczne i dzielących

się spostrzeżeniami. Zrzadka. znajomy

spotka znajomego i zamieniwszy КПКа

słów szybko oddala się, jakgdyby chył-

kiem. Niepodobna też posłyszeć jakiej-

kolwiek wymiany zdań.
Ale oto widzimy naszego znajomego,

dozorcę domu, członka związku zawo-
dowego, z przekonań socjalistę. Zainte-

resowani podchodzimy i witamy się.

Wydaje się jakby zaskoczony, ale nieba-

wem rozwiązuje mu się język. Ano, gło-

suję — mówi — bo myszę. Wczoraj mój

chłopak przyniósł ze szkoły wiadomość,

że na tych, którzy nie będą głosować

štrai natožą, „profesor“ mówił, Więc

przyszedłem. Ale nie tylko ja, P. N. ten

emeryt z czwartego, wie pan, też po-

szedł głosować. Mówi, że nie chce, aby

mu odebrano emeryturę.

Rzeczywiście za chwilę p. N. opuszcza

lokal wyborczy po złożeniu głosu. A więc

i tacy byli wśród głosujących...

„WYCHOWAJĄ CI SYNA"..,

Wchodzimy do jednego z lokalów na

ul. Gęsiej. Na schodach wita nas wielki

napis: „W tym lokalu wychowają ci sy-

na w duchu tradycji narodowej na reli-

gijnego Żyda”. Przez chwilę sądzimy,

żeśmy zbłądzili, ale strzałka orjentacyjna

wyprowadza nas z błędu. Okazuje się, że

lokal wyborczy mieści się w szkole ży-

dowskiej, hołdującej narodowym trady-

cjom żydowskim.

Wita nas radośnie przewodniczący ©

charakterystycznym nosie „sądząc, żeśmy

przyszli głosować. Kiedy prostujemy o0-

myłkę, widać wyraźnie w czarnych о-

czach rozczarowanie,
Za chwilę znów jesteśmy na ulicy.

UPRZEJMOŚĆ

Jest dziedzina, w której wybory wczo-

rajsze stały na bandzo wysokim poziomie,

To uprzejmość organizatorów. Każdy

wyborca witany jest w lokalu wyborczym

przez policjantów, strzegących wejścia,

a następnie przez komisję wyborczą, nie-

mal serdecznie.
Ogólny nastrój udziela się nawet agita-

torom ulicznym.
Kiedy odmawiamy dość kategorycznie

przyjęcia jakiejś wpychanej nam  gwal-
tem ulotki, słyszymy uprzejme: „nic nie

szkodzi” i wyciągnięta ku nam ręka co-

fa się natychmiast. Spoglądamy dość

zdziwieni na agitatora i widzimy przed
sobą młodą twarz i jasne oczy, uśmiecha-

jące się porozumiewawczo. Cała niechęć,

wywołana incydentem, pryska odrazu.

ZAINTERESOWANIE ZAGRANICĄ

Wczorajsze wybory w Polsce, posia-

dając szczególny charakter, wywołały tak

żywe zainteresowanie zagranicą, że spe-

cjalnie na dzień wczorajszy przybyło

kilku korespondentów pism zagranicz-

nych, aby swym redakcjom dostarczyć
bezpośrednich obserwacyj.

NAPAD NA LOKAL WYBORCZY

PAT donosi: Na terenie woj. warszaw-

skiego przebieg wyborów naogół nieza-

kłócony. Tylko w pow. skierniewickim

dokonano napadu na lokal jednej z ko-

misyj obwodowych. W Radzyminie i Wo-

łominie członkowie Stronnictwa —Маго-

dowego rozrzucali ulotki, wzywające do

bojkotu wyborów.

Nieważne głosy na Śląsku
Chorzów-miastona85.000upr. gło-

sowało 38516. |
Kończyce — na 28000 upr. głosowało

1500.
Radzynków — па ok. 7.200 upr. gło-

sowało 2900.

Posłowa Góra — (pow. tarnopolski) —

na 2000 upr. do godz, 14-ej głosowało 70

osób.

Orzech — na 600 uprawnionych gło-

sowało do godz. 17-ej — 52 osoby.

Powiat lubliniecki — według prowizo-

rycznych obliczeń frekwencja wynosiła

około 35 proc.
W Katowicach władze policyjne opie-

czętowały lokal Stronnictwa Narodo-

wego.
Z innych miejscowości na Śląsku nade-

szły wiadomości o stosunkowo bardzo

znacznej frekwencji wyborców z tem

jednak uzupełnieniem, że z reguły 50 —

przy wyborach, a to: odpusty i Stron-

nictwo Narodowe. O ile nam wiadomo,

to wszelkie odpusty władze kościelne

przeniosły na niedziele po wyborach.

Jeżelibyśmy chcieli omawiać rolę

Stronnictwa Narodowego, to wiadomo,

iż Obóz Narodowy w wyborach nie

wziął udziału, a wpływ tego naszego

postanowienia na wynik głosowania, 

‚ -от

NIEDZIELNE WYBORY
(Dokończenie ze str. 1-ej)

60 proc. głosów okazało się po otwarciu

kopert nieważnych. Tak np. w Tarnow-

skich Górach głosowało około 70 proc.

uprawnionych a około 55 proc. złożo-

nych głosów było nieważnych, ;

Wytężonąagitacjęza udziałem w wy-

borach rozwinęli Niemcy.

KATOWICE, 8,9 (PAT.). Zaintereso-

wanie wyborami w godzinach popołud-

niowych było znacznie większe niżprzed

południem. Obserwowano dość znaczny

udział w wyborach ludności niemieckiej.

W okręgu 81, zamieszkałym przez lud-

ność żydowską na 68.500 uprawnionych
głosowało 30.000 osób.

W okręgu 80, na 64.000 uprawnionych

głosowało 27.000.

Zainteresowanie wyborami bardzo sła-

be. Do godz. 16-ej według zupełnie wia-

rogodnych danych głosowało 13% upra-

wnionych, z tego liczyć się należy z dużą

ilością unieważnionych kartek. Bardzo

niska frekwencja była zwłaszcza w śród-

mieściu. W niektórych obwodach wyno-

siładogodz. 16-ejod 5do 8% uprawnio-

nych. :

POZNAŃ, godz. 12.00 (Tel. wł.). —

Wielki odsetek głosów w Poznaniu nie-

ważny. Taksamo na prowincji, gdzie

frekwencja jest daleko słabsza, niż w

mieście. '

GRODZISK WLKP.

Na 3400 uprawnionych do godz. 18-ej

głosowało około 400 osób. W sąsied-

nich wsiach frekwencja około 5% upra-

wnionych. 3

Kiedy Anglja przed trzema laty zer-

wała ze złotem, jako podstawą swej

monety, w fachowej literaturze tam-

tejszej zaroiło się od rozpraw, udo-

wadniających, że „złoto to chimera”,

że czas już najwyższy porzucić ten

marny kruszec i zwrócić się do innego

miernika wartości, wprowadzić mone-

tę „obliczeniową” lub jakąkolwiek in-

ną, ale opartą na racjonalnych pod-

stawach gospodarczych, nie zaś na tra-

dycyjnej błyskotce.

Szczerość z tych wywodów wyślą-

dała o tyle podejrzanie, że z jednej

strony dewaluacja funta nie była ak-

tem zupełnie dobrowolnym, a więc

wydawało się to dorabianiem teorji do

faktów, z drugiej zaś wiadomo było,

że korzystając z tego poniżenia złota

w opinji, kierujące instancje finanso-

we skupią energicznie to poddane po-

gardzie złoto z rąk prywatnych wła-

ścicieli, skruszonych znaczniewiększą

ilością funtów papierowych, jakie za

złotego sowerena otrzymują. Transak-

cje te wydały się tembardziej korzyst-

ne, że mimo dewaluacji funta ceny na

razie nie rosły. Nie wzrosły i później

i to zadecydowało o powodzeniu ek-

sperymentu finansowego Anślji. Przy

obniżonej wartości pieniądza można

było utrzymać koszty produkcji na

dawnym poziomie. Sztuka ta nie uda-
ła się nigdzie poza Anglją, a tu dało

się ją wykonać dzięki szczególnie

sprzyjającym okolicznościom.

Najpierw potęga finansowa i han-

dlowa Anglji sprawiła, że cały szereg
państw, uprawiający z nią stosunki

handlowe, zmuszony został pójść jej

śladem i zdewaluować swe waluty, tak

że nabywca angielski nie odczuł róż-

nicy w koszcie sprowadzanych towa-

rów. Dalej, i to było najważniejsze,

dewaluacja angielska natrafiła na o-

kres gwałtownej zniżki cen na rynkach

światowych, zniżki, dotykającej szcze-

gólnie dotkliwie płodów rolniczych i

hodowlanych, a więc tych produktów,

które decydują o koszcie utrzymania.

Zniżka ta wyrównała spadek funta,

sprowadzana do Anglji żywność nie

wzrosła w cenie w funtach papiero-

wych i płace zarobkowe można było

pz
OOO

stwierdzony przez ajencję urzędową,

jest tylko podkreśleniem wielkiego

wpływu idei narodowej wśród społe-

czeństwa polskiego.

Wybory więc niedzielne są wielkiem

niepowodzeniem obozu sanacyjnego,

i stwierdzają, iż naród polski chce

gruntownych zmian i to w kierunku

, realizacji programu narodowego.
 

 

 

GDYNIA

Do godz. 18-ej: w śródmieściu, za-

mieszkałem głównie przez urzędników,

głosowało około 28% uprawnionych, na

przedmieściach — 18%.

POWIAT MORSKI

Do godz. 18-ej głosowało 15% upra-

wnionych.

POWIAT KARTUSKI

Do godz. 18-ej głosowało 12% upraw-

nionych.
POWIAT KOŚCIERSKI

Do godz. 18-ej głosowało 15% upraw-

nionych.

ARESZTOWANIA W LUBLINIE

LUBLIN, 8.9 (Tel. wł). Według obli-

czeń własnych, w Lublinie głosowało o-

koło 25 proc. W godzinach południo-

wych aresztowano 27 członkówStronnic-

twa Narodowego, Po głosowaniu kilkuna-

stu z aresztowanych narodowców wy-

puszczono na wolność, a kilku jeszcze za-

trzymano.

ARESZTOWANIA W ŁASKIEM

PAT komunikuje: W pow. łaskim a-

resztowano 5-ciu członków Stronnictwa

Narodowego, którzy usiłowali powstrzy-

mać siłą wyborców, wchodzących do lo-

kalu komisyj obwodowych.

W KIELCACH 26 PROC.

KIELCE, 8.9 (Tel. wł.). W mieście na

około 27.000 uprawnionych, głosowało

według ścisłych relacyj, 7.000, costanowi

26 proc „uprawnionych. Dodać należy, że

Kielce są miastem urzędniczem. Wśród

głosujących duży procent stanowili Ży-

dzi. Pierwsze wiadomości z obwodów

podmiejskich wykazują, że udział głosu-

jących był jeszcze mniejszy i wahał się od kilku do kilkunastu procent.

 

utrzymać na dawnym poziomie, gdyż

zachowały swą dawną realną war-

tość.

Mimo to jednak skup złota trwał.
Obrachunki wydobycia tego metalu i

wzrostu jego zapasów w instytucjach

emisyjnych wykazywały wielki deficyt

po odliczeniu ilości, koniecznej na po-

trzeby techniczne, jubilerskie i t. d.

Ogromna większość rocznej produkcji

złota gdzieś ginęła, ale nie trzeba by-

ło wyjątkowego sprytu Sherlocka Hol-

mes, żeby stwierdzić, że to właśnie pu-

bliczność angielska napełniła swe:

skarbce prywatne złotem. Kupowano

nietylko złoto zjawiające się na ryn-

ku z kopalń, lecz zaczął się ogromny

dowóz z Indyj, gdyż tam, w kraju i

znacznie biedniejszym, przynęta pa-

pierowych funtów działała silniej. niż !

w Anglji w pierwszych czasach dewa-

luacji i Indje stały się kopalnią tak

obfitą, jak prawdziwe kopalnie połud-

niowo afrykańskie. Według ostatn'ch

ocen w ubiegłym roku Anglja wyku-

piła w Indjach złota na sumę 190 mil-

jonów funtów, czyli za prawie 5 mil-

jardów naszych złotych.

W ten sposób teorja o nieprzydat-

ności złota, jako miernika wartości,

stała się typową nauką na eksport.

Publiczność angielska, po chwilowem

zawahaniu się, nawróciła napowrót

na drogę finansowej ortodoksji i ma-

gazynuje złoto. A pewno nietylko

zwykła publiczność, lecz i finansiści,

bo ci zdają sobie niewątpliwie spra-

wę z tego, że utrzymanie siły kup-

czej, zdewaluowanego funta nie jest

tak murowanie pewne i stałoby się

niemożliwe w razie wzrostu cen na

płody rolnicze. Tak więc w ekonomj:

najbardziej kapitalistycznego kraju na

świecie powracamy do osławionej

pończochy, względnie garnka ze zło-

tem, zakopanego w ogródku,

Trzeba jednak przyznać, że ów

garnek nie wyczerpuje całego wysił-

ku, dokonywanego przez Anglików w

celu uchronienia od skutków kryzysu

i przezwyciężenia samego przesilenia.

Myśl ekonomiczna pracuje tam żwa-

wo i dochodzi do nieraz interesują

cych rezultatów, a ostatnio zaszedł

fakt, który może mieć nielada zna-

czenie. Od kilkunastu lat dyskuto-

wany był w Anglji, wprawdzie nie w

oficjalnych kołach finansowych, lecz

pośród rozmaitego rodzaju reformi-

stów, t. zw. Social Credit, pomysłu

majora Douglasa „Ltóry w r. 1919 o-

głosił książkę p. t. „Economie Demo-

cracy” i znalazł dość licznych zwo-

lenników. Powstała organizacja do

propagandy tego systemu kredytowe-

| jąc temu,

 go, wychodzi tygodnik dyskusyjny

(tyt. „Social Credit"), lecz w samej

PUŁTUSK

Uprawnionych do głosowania 9.000 —

głosowało 2.000.

KOŃSKIE '

Frekwencja wyborcza około 30 proc.

PABJANICE

Do godz. 14-ej na 28.000 uprawnio«

nych głosowało 3.000 osób, t. j. około

11%, przyczem zaznaczyć należy, że

głosowali przeważnie Żydzi iNiemcy.

RZESZÓW

Do godz. 19.20 w okręgach chrześci«

jańskich głosowało około 30% uprawnio<

nych, w okręgach żydowskich — 45 —

50%, W okolicznych wsiach głosowało

około 20% uprawnionych.

6 OSÓB

W jednej z komisyj wyborczych w Su+

lejówku zanotowano do godz. 1-ej w

poł. zaledwie 6 osób, które złożyły

1930 i 1935
Dla orjentacji Czytelników podajemy

liczy, obrazujące frekwencję podczas wy<

borów w latach 1922, 1928 i 1930 w War-

szawie i na terenie całej Polski według

województw.
1922 1928 1930

M. st. Warszawa 716 698 647

woj. Warszawskie 817 844 767

woj. Łódzkie 848 853 793

woj. Kieleckie 820 839 7711

woj. Lubelskie 753 799 698

woj. Bialostockie 693 728 723

woj. Wileńskie 57,4 652 58,9

woj. Nowgoródzkie 558 647 626

woj. Poleskie 542 65,2 68,8

woj. Wołyńskie 591 687 642

woj. Poznańskie 874 845 864

woj. Pomorskie 820 881 817

woj, Śląskie 65,7 906 906

woj. Krakowskie 11,4 805 76,00

woj. Lwowskie 5827-2053 181

woj. Stanisław, 32,1 762 804

woj. Tarnopolskie 351 7807

Dla całej Polski odpowiednie liczby

wynoszą: 67,9 proc., 78,5 proc. i 74,8 proc,

ję

ORTODOKSJA I REWOLUCJA
Anglji ruch ten poza dość szeroką

zresztą dyskusją, nie posunął się ku

praktycznemu urzeczywistnieniu, Po-
djęła się natomiast tego jedna z pro+
wincyj Kanady, mianowicie Alberta,

Parę tygodni temu przy wyborach

do zgromadzenia ustawodawczego tej

prowincji (liczy niespełna miljon

mieszkańców, głównie rolników) od-

niosło decydujące zwycięstwo stron<
nictwo, kierowane przez nauczyciela

W. Aberharta"właśnie pod hasłem
wprowadzenia w życie systemu majo<
ra Douglasa, System ten polega zasa-
dniczo na „finańsowaniu” spożycia i
chce zapobiec temu skandalicznemu
zjawisku, jakiem jest istnienie głodu-
jących mas pośród obfitości wszela«
kiego rodzaju produktów; zapobiega<

pobudzi się jednocześnie

produkcję. Środkiem do osiągnięcia
celu jest udzielenie każdemu obywa-
telowi pewnego kredytu miesięczne<
go, którego wysokość ma być ozna
czona w pewnym stosunku do ogólne:
go dochodu społecznego, Kredyt ten,
rozprowadzany przy pośrednictwie
specjalnej instytucji _wyrównawczej
(clearingowej), ma stać się podstawą
ożywienia konsumcji, P. Aberhart ma
się niebawem zabrać do wprowadze-
nia tego systemu. W ten sposób u
antypodów londyńskiego City zabie-
rają się do eksperymentu, wywraca-
jącego ortodoksyjny system, dla tegoż
City święty.

Interesujące jest, Że podczas gdy
„Times“ pokpiwa sobie z rełormator=
skich usiłowań Alberty ,to inny organ
konserwatywny, „The Financial
News“, traktuje tę rzecz poważniej,
mianowicie jako zrowrogi napis „ma-
ne tekel', ukazujący się na murach
gmachu finansowego i utrzymuje, że
trzeba z tej nauki wyciągnąć wnioski.
„Jeżeli rząd — czytamy tam — wo-
bec wzmagającego się niedomagania
radykalniejszej polityki monetarnej,wy<
bierze sztywną, niekompromisowo or<
todoksyjną postawę, wówczas są szan<
se na to, że w kraju za krajem eks-
tremiści reformy monetarnej zaczną
zdobywać władzę polityczną, Gdy
zaś z drugiej strony dążyć się będzie
do uwzględnienia ciężarów, wynikają-
cych z nadmiernego zadłużenia i bra*
ku pracy, to wtedy mamy szanse doj
ścia do rozsądnego rozwiązania bez
narażania świata na niepotrzebne ry=
zyka i ciosy'. Walka między orto-
doksją i rewolucją zapowiada się in-
teresująco i może z niej coś naprawdę
cennego wyniknie.

ZYGMUNT RACZKOWSKI

—| —  
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25-lecie Kółka Rolniczego w Sterdyni
(Od własnego korespondenta)

„W dniu 1 września b. r. Kółko Rol-
nicze w Sterdyni uroczyście obcho-
dziło 25-lecie swojego istnienia, Na
program obchodu złożyły się: 1) na-
bożeństwo w kościele parafjalnym i
przemowa ks, prob. Augustyniaka,
2) złożenie wieńca na grobie Niezna-
nego Żołnierza, 3) „dożynki w wy-
konaniu Sterdyńskiego Koła Młodzie-
ży Wiejskiej, 4) wspólny poczęstunek,
5) akademia, 6) zabawa taneczna,

Należy wspomnieć, że przed 30-u
jeszcze laty okolica Sterdyńska wraz
z całym powiatsm Sokołowskim miała
być włączona do projektowanej gu-
bernji Chełmskiej, a tarcia pomiędzy
kulturą wschodnią i zachodnią były
tu zawsze bardzo żywe. Jako przy-
kład ówczesnych stosunków może
służyć następujący drobny, ale cha-
rakterytsyczny epizod, jakiego byłem
naocznym świadkiem:

W listopadzie 1905 r, podczas od-
pustu w Sterdyni, ks. wikary, po po-
rannem nabożeństwie udzielał Komu*
nji św. Rzesze wiernych kornie przy*
klękały przed Stołem Pańskmi, a tuż
za ich plecami uzędował i kręcił się
miejscowy strażnik Poświniuk, który
z polecenia swojego zwierzchnika, na-
czelnika straży ziemskiej Bezkiszkina
zważał na unitów i nie dopuszczał ich
do Komunji św. Trudno wyobrazić so-
bie coś bardziej ohydnego i bezmyśl-
nego, gdy się widziało, jak Poświniuk
brutalnie wyciągał za kołnierz klę-
czących unitów, Po Bezkiszkinach i
Poświniukach . pozostało zaledwie
przykre, jak koszmarny sen, wspom-
nienie,
Lud tutejszy był przez zaborców

zazdrośnie strzeżony przed wpływami
osób niepowołanych, zwłaszcza przed
zetknięciem się z inteligencją polską.
Utrzymywano lud ten w ciemnocie,
stale powtarzano mu jedną i tęż samą
zwrotkę, że najpotężniejszym władcą
na świecie jest car rosyjski, że car
jest opiekunem i jedynym dobroczyń-
cą ludu polskiego, panowie zaś są te-
$go ludu wrogami; obok tego kapto-
wano lud przywilejami i spodziewano
się wielkich z tego sukcesów.
|. Po przegranej wojnie Rosyjsko-Ja-  

Sokołów, we wrześniu.

pońskiej, więzy, jakiemi nas krępo-
wano, nieco się rozluźniły: ogłoszona
tolerancja religijna sprawiła, że opor*
ni unici oficjalnie przystąpili do koś-
cioła Rzym. - Katolickiego, a możność
tworzenia stowarzyszeń i organizavyj
stała się punktem zwrotnym w życiu
ludu tutejszego. Lud zaczął budzić się
z uśpienia, przecierał oczy i wreszcie
odsłonił swoję piastowskie oblicze, so-
lidarnie stanął po stronie całego na-
rodu, poczuł się odwiecznych tego na-
rodu tradycyj dziedzicem.
Na terenie tutejszego Nadbuża

Sterdyń, dzięki specjalnym lokalnym
warunkom  (urodzajna gleba, wpływ
dworu sterdyńskiego wraz z jego wła”
ścicielem ś. p. prezesem Ludwikiem
Górskim, duchowieństwo miejscowe,
spora ilość inteligencji) była zawsze
ośrodkiem, z którego duch polski pro-
mieniował na całą okolicę,

I przed 30-u laty Sterdyń pierwsza
bodaj stanęła do apelu,
Z młodzieńczym zapałem zaczęły

się organizować i tworzyć instytucje
społeczne, które do dziś isnieją i są
paw, dia całej Nadbużańskiej oko-
icy,
Koło Rolnicze sterdyńskie, założo-

ne przed 27-iu laty przez ludzi wy-
chowanych na „Polaku“ į „Przeglą-
dzie Wszechpolskim'* obchodziło teraz
25-letni /jubileusz,
Do obchodu, który wypadł wspa-

niale, przyłączyły się i inne miejscowe
organizacje, powstałe już w czasach
późniejszych, które skorzystały z oka-
zji, by zaprezenotwać swoją żywioło-
wość, młodzieńczą fantazję, pomysto-
wość i sprawność, +
Obchėd, przy sprzyjającej pogodzie,

wypadł, jak wspomniałem, wpsaniale.
Mocno już osiwiali członkowie —

założyciele Kółka Rolniczego z zadu-
mą w oczach spoglądali na to przeo-
brażenie, jakiemu uległa wieś polska
w ciągu tak krótkiego, bo 25-letnieśo
zaledwie okresu, utrwalili się w prze-
konaniu, że my Polacy jesteśmy na-
rodem młodym, zdolnym do życia i do
przetrzymywania chwil ciężkich, że
możemy ufnie spoglądać w przyszłość,

Dr. A. JAROSIŃSKI.
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Wiešci 2 Zaglebia
Wielkie zebranie $tronnictwa Narodowego—Nieudane występy

b. posła Madeyskiego — Para'iżowanie akcji przeciwżydowskiej
(Od własnego korespondenta)

Ciszę przedwyborczą, o której pisa-
liśmy w ostatniej korespondencji z Za*
głębia — przerwało pierwsze Stronni-
ctwo Narodowe, W ubiegłą sobotę mia-
nowicie odbyło się w Dąbrowie Górn:
czej zgromadzenie członków i sympa-
tyków Stronnictwa Narod., poświęco-
ne stanowisku Obozu Narodowego wo-
bec „wyborów”.
Dużą salę „Ogniska szczelnie wy-

pełniła robotnicza ludność Dąbrowy.
Na mównicy zawieszony był miecz
Chrobrego, straż porządkową _ pełnili
umundurowani członkowie Stronni-
ctwa.

Zebrani z zainteresowaniem wysłu-
chali referatu kol. Sobolewskiego, któ-
ry uzasadnił stanowisko. Obozu Naro-
dowego wobec „wyborów”.. Po prze-
mówieniu, uchwalono jednogłośnie re-
zolucję za bojkotem wyborów.
W podniosłym nastroju odśpiewano

Hymn Młodych, poczem okrzykiem na
cześć Wielkiej Polski i Obozu Naro -
dowego — zebranie zakończono.
Sanacja prowadzi akcję wyborczą ci-

chaczem i jakby wstydliwie. Bez afi-
szów i obrazków, jak to ongi bywało...
Urzędnikom państwowym zostały bez-
płatnie rozesłane broszury, w których

nie przedstawia się programu rządze+

nia Polską, lecz atakuje się Obóz Na-

rodowy. Nawiasem można dodać, że

broszury te mają tę jedną wadę, że są

nieco przydługie.
Sanacyjni kandydaci z ostatnich

miejsc wydają ulotki z curriculum vi-

tae (czyżby własnym nakładem?).
Wierzyć się nie chce, czytając te ulot-

ki, które przypominają nekrologi, że

podobne „talenty” i „opatrznościowi
mężowie” mogli dotychczas ukrywać

się w Zagłębiu i nikt o nich nic nie wie-

dział. Maluczko, a znajdzie się drugi

Plutarch i Zagłębie będzie miało „swo-

je żywoty sławnych mężów”...
Czołowi kandydaci sanacyjni nie wy-

dają ulotek, lecz, uważając, że są do-

brze znani. ogółowi — organizują ze-

brania, wstydliwie, bez afiszów i bez

reklamy, dobrze natomiast obstawione

przez policję.  Zebrania te nie należą do udanych. |

Sosnowiec, we wrześniu.

W Sosnowcu np. przemawiał na takiem
zebraniu b. poseł Madeyski, a gdy u-
czestnicy po cierpliwem wysłuchaniu
obiecanek przedwyborczych domaśali
się dyskusji głosu nikomu nie udzielo-
no, wobec czego zgromadzeni opuścili
zebranie, tak, że drugi kandydat na po-
sła nie miał do kogo przemawiać.

Nie lepiej powiodło się p. Madey-
skiemu w Dąbrowie Górniczej, gdyż
tutaj zaledwie pojawił się na mówni-
cy — powitały go okrzyki i gwizdania
tak, że policja zmuszona była zebra -
nych rozpędzić.

Opisane wypadki świadczą dobitnie,
że b. poseł Madeyski jest aż za dobrze
znany w Zagłębiu.
Mimo tak oczywistych przeciwnych

nastrojów — p. Madeyski jest pewny,
że posłem zostanie...

Sanacja ma z „wyborami” wible kło-
potu, jest niemi zaabsorbowana i lęka
się, by ktośw okresie przedwyborczym
nie przypomniał społeczeństwu, że ist-
nieją poważniejsze zagadnienia, niż u-
ganianie się pp. Madeyskich i Kacz -
kowskich za posadami poselskiemi i
wybieranie wybranych posłów. Chodzi
o sprawę żydowską. Stronnictwo Na-
rodowe przygotowało mianowicie ulot-
kę do młodzieży polskiej, oraz do ro-
dziców, nakłaniającą do czynienia za-
kupów w związku ze zbliżającym się
rokiem szkolnym — w sklepach chrześ-
cijańskich.

Ulotka ta była przedrukiem z nie -
skonfiskowanego 31 N-ru „Samoobro-
ny“.

Starostwo zwlekało z decyzją, a po-
nieważ nie było podstaw do konftiska-
ty — udzieliło zezwolenia na drukowa-
nie ulotki.

Jednocześnie policja w Dąbrowie
gdzie ulotka była drukowana, otrzyma-
ła od starosty nakaz zajęcia całego na-
kładu, co też zostało uskutecznione.
Postępowańie władz administracyj-

nych oświetla aż nadto widocznie sto-
sunki, jakie panują w Zagłębiu ordz
trudności, na jakie napotyka Obóz Na-
todowy. Trudności te jednak przyczy-
niają się do rozwoju ruchu narodowe-
g0. S.  

an : й

359 artykułów
kartelowych

Organizacje spożywców przeprowadzi.
ły ostatnio obliczenia, dotyczące :akre-
su wpływu karteli na sprzedaż artyku-

łów przemysłowych i artykułów pierw=
szej potrzeby. Jak się okazuje karteliza-
cja spowodowała dyktowanie cen na 359
artykułów w najrozmaitszych gałęziach
życia gospodarczego, Wśród stowarzy-
szeń spożywców powstał projekt powo-
łania do życia komitetu antykartelowe-
go, który miałby na celu walkę ze śru-
bowaniem cen. (i)

Wizyta — 80 artystów
zagranicznych

Jutro we wtorek 10 b. m, gościć bę-
dzie w Warszawie grupa artystów zagra-
nicznych, powracających z festiwalu tea-
tralnego w Sowietach. Do Polski przy*
jedzie 80 artystów dramatycznych i fil-
mowych z Francji, Austrji i Czechosto-
wacji. Artyści zagraniczni zabawią dwa

dni w Warszawie.  

50-lecie „Lutni“ w Warszawie
Wielki koncert jubileuszowy

W roku 1936 przypada 50-cio lecie
istnienia w Warszawie Towarzystwa
śpiewaczego „Lutnia”, które powstało w
1886 roku, jako pierwsza tego typu orga-
nizacja na ziemiach b. Kongresówki.

Istniały wprawdzie swego czasu przy
paru stowarzyszeniach chóry, jak np.
przy Tow. Muzycznem, czy wioślarskiem,
lub wreszcie chóry kościelne, nie stano-
wiły one jednak odrębnych jednostek,
pracując na innem zgoła podłożu.
Od chwili powstania swego, „Lutria”

prowadzi ożywioną działalność na niwie

artystycznej, społecznej i narodowej.

Koncertując w stolicy i na prowincji,

zdobywa wykonaniem programów, opar<

tych na pieśni ludowej, serca słuchaczów.

Po pewnym czasie świetnego rozwoju,

załamuje się „„Lutnia”, wskutek powsta-

nia Filharmonji, której wspaniałe kon-

certy odwracają zainteresowania od chó-

ralnego śpiewu.
Całkowita nieoplacalnošė koncertów

zmusza Towarzystwo do szukania w tym

 

amowolne obcięcie emerytur miejskich
Łatanie błedów magistrackich cudzym kosztem

Z kół emerytów miejskich dochodzą

nas skargi, związane z ostatniemi wypła-

tami emerytur,
Okazuje się mianowicie, że wszyscy e-

meryci otrzymali na 1-go września sumy
mniejsze, aniżeli poprzednich miesięcy,

przyczemkasamiejska niczem nie umo-
tywowała samowolnego zmniejszenia za-

opatrzeń. Trzeba było specjalnie docho-

dzić przyczyn.
Okazało się wówczas, że kasa miejska

przeoczyła w kwietniu ustawę, która pod-
wyższyła dodatek do podatky dochodo-
wego z 10 proc, do 15 proc. i nie zasto-
sowała aż dotąd przepisów tej ustawy

do emerytur miejskich.

Kierownikom finansów miej.kich mu-

 

siano jednak zwrócić uwagę na to przeo-
czenie i wówczas zdecydowali się na. je*
dnorazowe potrącenie ryczałtem różnicy
w wysokości uposażeń emerytalnych za
okres pięciu miesięcy, Wypadły stosun-
kowo znaczne sumy.
Emeryci słusznie zwracają uwagę, że

można było rozłożyć te zaległości na ra-
ty, aby naprawianie błędów magistrac-
kich mniej dotkliwie dało się odczuć,
Cóż, kiedy nie liczono się z nimi, ani
pytano ich o zdanie. Odebrano część u-
posażenia bez jakiegokolwiek umoty*
wowania i na tem koniec.
Czy stało się to za aprobatą naczel-

nych władz tymczasowego zarządu mia-

sta, nie wiemy, 3

Niezwykłe powództwo przeciw policji
0 15.000 zł. odszkodowania

Niezwykły spór cywilny będzie nieba-
wem rozpatrywany w warszawskim Są-
dzie Okręgowym. Osoba, która poniosła
straty wskutek pożaru, wystąpiła z żą-
daniem odszkodowań od policji. Pełno-
mocnik właściciela stolarni przy ulicy
Wroniej 23, Władysława Tyszki, zgłosił
powództwo przeciwko Skarbowi Pań-
stwa o 15.000 zł. Poszkodowany twier-

dzi, że pożar, który strawił jego war-

sztat pracy został rzekomo wywołany
wskutek bezczynności organów policyj-
nych.
Świadkowie mają stwierdzać, że komi-

sarjat policji powiadomiony o wybuchu
| pożaru, miast zaalarmować straż ognio-
wą, posłał na miejsce dwóch posterunkó-
wych w celu sprawdzenia wypadku.
Tymczasem spłonęło 14 kredensów, dwa
komplety sypialni i cztery gabinety.

Rozędzenie pochodu komunistycznego
Strzały i aresztowania :

Wczoraj w południe pl, Grzybowskim

w kierunku ul. Twardej podążał pochód

komunistyczny, złożony z około 500 mło-

dzieży, Wznosili oni okrzyki: „Precz z

policjąl Bić policję!" i t. p. Na wieść

o manifestacji, kierownik VIII-go komis,

wysłał dwa samochody z rezerwą poli-

cji, która manifestantów rozproszyła.

Doszło przytem do strzałów rewolwero-

wych, choć nie stwierdzono, kto strze-

lał 3
Na ulicy wynikla panika. Przechodnie

zaczęli kryć się po bramach. Sklepy po-

zamykano, W wyniku akcji policyjnej a-

resztowano ośmiu wywrotowców. Są to:

Ela Elinger (Franciszkańska 9), Szlama

Zelman Wasercug, (Mirowska 9), Szmul

Kempa, (Smocza 1), Icek Frydman, (Wo-

łyńska 23), Hersz Nusbaum, (Nowolipki

18); Jakób Zeiger, (Śliska 53), Abram Ja-

Zbrodnia na Targówku

W nocy z soboty na niedzielę, do

mieszkania 43-letniego Franciszka Gon-

tarza, murarza, (Nieświeska 26, w Tar-

gówku), wtargnęło dwóch nieznajomych

mężczyzn, którzy rzucili się na śpiącego

w łóżku Gontarza, zadając mu szereg

ciosów tasakiem., Wśród morderczych

uderzeń napastnicy dogadywali: „A

masz gołębie!”. Żona Gontarza wszczę-

ła alarm wzywając pomocy, napastnicy

uciekli, Lekarz Pogotowia stwierdził u

G. 12 ran rąbanych w okolicy lewej skro-

ni i tylnej części głowy, z uszkodzeniem

kości i mózgu. Po opatrunku, ofiarę

zbrodniczej napaści, w stanie b, ciężkim,
przewieziono do szpitala Przemienienia

Pańskiego. Policja XXIV-go komis, pro-

wadzi dochodzenie, celem wykrycia

zbrodniarzy i ustalenia motywów zbrod-

ni.
Gontarż jest zamiłowanym hodowcą

gołębi, istnieje więc przypuszczenie, że

na tle jakiegoś sporu o gołębie doszło do

krwawej rozprawy.  

rosław, (Bonifraterska 10) i Szul Mo-
szek Rzeszewski, (nigdzie niemeldowa-
ny), Trzech z nich zostało lekko potur-
bowanych, Po sporządzeniu protokułu,
wszystkich aresztowanych przekazano
do dyspozycji policji politycznej, W cza-
sie badania, żaden z aresztowanych nie
przyznawał się do udziału w esta-
cja
 

ер

Tragiczna Śmierć ucznia
Wczoraj o godz. 7-ej rano, 15-letni Ta-

deusz Bieńkowski, (Kawęczyńska 31),
syn kolejarza, uczeń Ill-ej klasy IV-go
gimn. miejskiego przy ul. Skaryszew
skiej, jechał ma rowerze, powracając z
wycieczki. W chwili, gdy znalazł się na
moście Kierbedzia, usłyszał sygnał auto-
busu miejskiego, jadącego z zajezdni do
Warszawy. Bieńkowski chciał usunąć się
z drogi, jednak w chwili, gdy przejeż:
dżał przez szyny tramwajowe, koło ro-
weru poślizgnęło się na szynie i chłopiec,
straciwszy równowagę spadł na jezdnię,
dostając się pod przednie koło autobu-
su. Szofer żatrzymał natychmiast auto-
bus, ale było już zapóźno. Nieszczęśliwy
chłopiec został zmiażdżony przez koło.
Żywego jeszcze przewieziono do szpita-
la Przemienienia Pańskiego gdzie zmarł,

| Ponura lista

— zi-letnia Janina Żkelińska, (Gro-
dzieńska 31), otruła się esencją octową.

49-letni Józeł Jabłoński, murarz, (Ząb-
kowska 19), otruł się kwasem octowym.
— 2i-letnia Helena  Wożniakówna,

służąca, (Focha 6), napiła się esencji oc-
towej. Wszystkich ofiarom zawodów ży-
ciowych pomocy udzieliło Pogotowie,
poczem Zielińską i Jabłońskiego prze-
wiozło do szpitala Przemienienia Pań-
skiego, Woźniakównę zaś do św. Ducha.  

okresie innych dróg dla propagandy
pieśni,
Wdzięcznem polem popisów „Lutni” o<

kazało się wówczas „Polskie Radjo“.
Chóry „Lutni” zyskują uznanie zarówna
kierownictwa artystycznego, jak i radjo+
słuchaczów, a jednocześnie propaganda
śpiewactwa nie ulega przerwie. :
W tych warunkach „Lutnia“ dobiega

swego pięćdziesięciolecia.
Ku uczczeniu tej rocznicy, Towarzy

stwo przygotowuje program wie!kiega
jubileuszowego koncertu, w którym weź
mie udział, oprócz chóru „Lutni”, orkie«
stra, soliści i zespoły solowe,
Wzywając wszystkich członków oby<

dwu chórów na pierwszą posezonową
próbę, jaka się odbędzie w dn. 16 wrze+
śnia r. b, o godzinie 20, w lokalu, za«
rząd jednocześnie zawiadamia nowo+
wstępujących, że zgłoszenia na członków
do Towarzystwa przyjmuje Sekretarjat
w poniedziałki i czwartki, t. jj w dni
zwykłych prób, które prowadzi kierow4
nik artystyczny, p. Kazimierz Jurdziński,
dyrektor „Lutni”,

 

err

Nowy typ skrzynek
pocztowych '

Na ulicach Warszawy instalowane są!
obecnie skrzynki pocztowe nowego ty-
pu. Na skrzynkach pocztowych umiesz-
czono napisy propagandowe. Między inn.
opatrzono skrzynki napisami, jak należy:
adresować listy przez podawanie dziel<
nic miasta ; t. p. (i)

Pożar samochodu

W Al. ks. Poniatowskiego, w kterunku:
parku im, Paderewskiego, jechał samo-
chód ciężarowy Nr. 17973, prowadzony
przez kierowcę, Jana  Lubasińskiego,.
(Jagiellońska 20), Gdy samochód dojeż=
dżał do Al. Zielenieckiej, nagle pękła.
tylna oś, lewe koło zaś oderwało się i:
potoczyło na chodnik. Wskutek nagłe
go zahamowania, samochód skręcił rap--
townie w bok, jednocześnie zaś z rozbite«
go zbiornika wylała się na jezdnię i za+
paliła benzyna. Po chwili, płomienie o<
bjęły cały samochód. Kierowca, z pomo=
cą przechodniów, pozrzucał z płonącego»
samochodu wszystkie paczki. Ogień u<
gasiło pogotowie V-go oddziału straży.
Samochód poważnie uszkodzony, towar
częściowo ocalał,

Ofiara morfiny
46-letnia Marja Wožniakowa, od 14-tm

lat byta natogową mortinistką. W ostat-
nich czasach W, coraz ciężej cierpiała
wskutek głodu morfinowego, gdyż syna
nie stać było na częste kupowanie nar=
kkotyku. W, mówiła często do domowni-
ków, Że musi ze sobą skończyć.
Wczoraj syn postanowił umieścić cho-

rą matkę w szpiłału. Wiadomość o tem.
pchnęła ostatecznie chorą do samobój<
stwa, Skorzystawszy z parogodzinnej
samotności powiesiła się na szelkach, u+
mocowanych na gwoździu, wbitym wi
ramę drzwi  Odcięto ją, ale wszelkie
zabiegi okazały się bezskuteczne. Zwłoki.
przewieziono do prosektorjum.

Wypadki przy pracy
W warsztacie przy ul, Hożej 33, elek=

tromonter, 17-letni Władysław Wójcik,
(Przemysłowa 11), podczas pracy przy
wiertaroe, odniósł rany szarpane palców
lewej ręki,

W tabryce przy ul. Gocławskiej 9, ro<
botnik, 37-letni Andrzej Ćwiek, (Sulej+
kowska 22) podczas pracy, uległ zmiaż-
dżeniu palców lewej dłoni — w maszy-

nie. ‚
W fabryce przy ul, Markowskiej 7,

ikowal, 41-letni Władysław  Sybilski,
(Goszczyńska 11), podczas pracy przy
maszynie, odniósł rany szarpane prawej
dłoni i ranę miażdżoną palca lewej dłoni.

Przy ul. Powązkowskiej 7, robotnik,
35-letni Antoni Rykowski, (Grochowska
145) został przygnieciony belką, ulega-
jąc potłuczeniu brzucha.

Przy ul. Sienkiewicza 8, spadł ż dra-
biny { złamał prawą nogę malarz, 37-let-
ni Feliks Gmurozyk, (Marszałkowska
20). К /

Przy ul. Žabiej 5, zostala udėrzona ok-
nem 2i-letnia Zofija Lagodzifska, stužą-
ca, (zam. tamże). Doznala ona potłucze-
wia prawego policzka i odniosła ranę
ciętą prawej dłoni. Wszystkim ofiarom
wypadków prży pracy, pomocy udzieliło |
Pogotowie, poczem Ćwieka i Rykow-
skiego przewiozło do szpitala Dz. Jezus,
Sybilskiego do Przemienienia Pańskiego
i Gmurczyka — do św. Rocha,



 

 

Skoda pewnym kandytatem
na Mistrza

Fatal:y poz.om boksu Makkabi

W niedzielę o 12-ej w poludnie, cyrk
zapełniła szczelnie żądna bokserskich
emocyj publiczność. Tym jednak razem
adherenci klubu fabrycznego nie dali się
ubiec ani w liczbie ani w dopingu synom
Izraela. A byli przytem dużo objektyw-
niejsi i spokojniejsi w  uzewnętrznianiu
swych wrażeń. Coprawda popis bokse-
rów Makkabi mógł wywołać tylko krzy-
ki. oburzenia.

Klub żydowski nigdy nie imponował
poziomem technicznym, ale to chaotycz-
ne „mlėcenie“ łapami, to dzikie parcie
naprzód, ta nieczysta walka „trzyma-
nie'* przeciwnika, uderzanie głową, brak
wszelkich uników, zajd-step'ów, brak
najprymitywniejszej taktyki i rozłożenia
sił na cztery rundy — wszystko to, sło-
wem,.co składa się na boks w wydaniu
Makkabeuszy, czyni dopiero zrozumiałą
ich katastrofalną klęskę zeszłoroczną
0:16, poniesioną w Poznaniu z rąk War-
ty.
Choć więc Skoda również poza kilko-

ma wagami (kogucią, piórkową i lekką)
nie zaprezentowała się udatnie, to jed-
nak na wygraną w stosunku 10:6 w zu-

pełności zasłużyła.
Natomiast bardzo słabo wypadł sę-

dzia ringowy, absolutnie nie umiejący
sobie radzić z zawodnikami i tolerujący
walkę nieczystą. Na mecze z Makkabi

trzeba zresztą sędziów specjalnych, któ-
rzy pewniej czuliby się w ringu i zdecy-
dowaniej reagowali na faule.

Mecz rozpoczął Moczko II i Rund-
stein.

Bokser żydowski nie wykazuje od ze-
szłego roku żadnej poprawy. Jedyny je-
$o atut — to silny cios i więlka wytrzy-
małość, Wystarcza to jednak w zupeł-
ności na Moczkę. „Skodziarz” jest w
bardzo słabej formie. Tem tylko można

tłomaczyć sobie, że nie potrafił wyzy-
skać swych dłuższych rąk, że nie utrzy-
mywał walki na dystans i dzikich ata-
ków Rundsteina nie umiał „stopować”.
W pierwszych rundach zawodnik ży-

dowski otrzymuje 2 ostrzeżenia za ude-
rzańie głową, Ale trzecia runda przyno-
si dwa nokdauny Moczki, który walczy
ciągle tylko — lewą ręką. Od k. o. ra-
tuje go gong... W IV-ej rundzie Moczko
odrabia trochę punktów, wszystko to
jednak jest mało.
Makkabi po walce w wadze muszej

prowadzi 2:0.
Bardzo ładnie spisuje się zato Czor-

tek w wadze koguciej. „Kajtek jest na
„koguta“ trochę za niski wprawdzie ma
jednak soczysty cios z obu rąk, szybki
unik i dobre wyczucie dystansu. Sytua-
cję ułatwia mu zresztą surowy Krawiec-
ki, najsłabszy chyba ze słabych bokse-
rów żydowskich, Czortek już w pierw-
szych minutach zapewnia sobie ogromną
przewagę punktów. $
W pierwszej rundzie obaj przeciwnicy

dostają ostrzeženia za trzymanie, w dru-
giej „zdobywa” je powtórnie Krawiecki.
Trzecia runda przynosi kolosalną prze-
wagę „Skodziarzowi”, który robi sobie

1 Makkabeusza albo wyraźne... kpiny,
albo... worek treningowy. Tylko wielka
trwałość Krawieckiego daje mu możność
przetrzymania dwu ostatnich rund, choć
broni się w stanie zupełnego zamrocze-
mia. Mało rutynowany sędzia walki jed-
nak nie decyduje się przerwać, Gong
końcowy zastaje zawodnika Makkabi na
deskach...

 

W elki sukces Daniela
w wyścigu dookoła Rumunii

W niedzielę rozegrany został ostatni
etap wyścigu kolarskiego „dokoła Ru-
munji” na odcinki Drasow — Bukareszt
(dystans 166 klm.)
W etapie tym zwyciężył Turek Kir-

kor. Na czwartem miejscu przyszedł Li-
piński, na dziesiątem — Daniel.
W klasyfikaci indywidualnej całego

wyścigu zwyciężył Daniel przed Rumu-
mem Tzapu. Na trzecie miejsce wysunął
się Lipiński.

Triumt Polaków, jakkolwiek w słabej
odniesiony konkurencji, potwierdza jed-

mak da rą klasę naszych szosowców.
Poza nagrodami przewidzianemi przez

organizatorów, kolonja polska w Buka-
reszcie wyznaczyła nagrodę w ogólnej
sumie 5000 lej. Nagroda ma zostać po-
dzielona między zawodnikami naszymi,
którzy ukończyli wyścig, a więc między

Danielem i Lipińskim. -

Czortek wyrównał! Jest 2:2.

W wadze piórkowej Kozłowski odra-
zu „idzie'* na silną wymianę ciosów z
rezerwowym Spiegelmanem.

W pierwszej rundzie uzyskuje jednak
tylko niewielką przewagę punktową, za-
to w drugiej błyskawiczny, suchy cios z
prawej rzuca żydowskiego boksera na
deski. Spiegelman kończy rundę „grog-
gy”. W trzeciej jest już „do ośmiu* na
deskach i wznawia walkę w stanie opła-
kanym. Sędzia czeka jednak, by. ciosy
„Kozła”* doprowadziły go do zupełnej
nieprzytomności i dopiero w czwartej
rundzie walkę przerywa. Techniczny k.

o,! Skoda prowadzi 4:2.

W wadze lekkiej Bąkowski ma za
przeciwnika palestyńskiego „syna mar-
notrawnego" — Rosenbluma. Ale zawod-
nik Makkabi nie dorósł jeszcze ani do
tej wagi, ani do... swego przeciwnika..

Bąkowski jest ciągle w ataku i zapisu-
je pierwszą rundę na swoją korzyść. W
drugiej — po paru silnych ciosach „Sko-
dziarza* wyłaniają się wszystkie braki
Rosenbluma: słaba technika, zupełna
nieumiejętność uników i walki w deien-
zywie. Uderzenia Bąkowskiego z prawej
robią przytem — wyraźne wrażenie na
Makkabeuszu. Widząc zdecydowaną
swoją niższość, Rosenblum stara się wy-
zyskać jedyną broń całej drużyny Mak-
kabi — silny cios. Idzie więc w IIl-ej
rundzie do chaotycznego ataku i ma na-
wet lekką przewagę, dopóki mocniejszy
„swing“ Bąkowskiego z prawej nie u-

spakaja go, Jeszcze w IV-ej próbuje Ro-

senblum wyrównać punkty, ale ciosy

przeciwnika nie pozostają bez śladu:

Rosenblum kończy rundę, słaniając się

na nogach.

Znów notujemy dwa zdecydowane

punkty dla Skody, równie wielką prze-

wagę Bąkowskiego, jak i jego kolegów z

wa$ lżejszych, i żelazną odporność na

ciosy żydowskiego boksera. Punktacja

6:2.

Seweryniak walczy w półciężkiej z

„emigrantem* wileńskim — Jungerem,

surowym i dzikim zawodnikiem.

Przez dwie pierwsze rundy dzikie sko-

ki, bezsensowne pchanie ciałem i nie-

czysta walka „litwaka”* — sprawiają

spokojnemu Polakowi trudności. Spotka-

nia te są wysoce nieciekawe i urozmaica

je tylko... ostrzeżenie dla Jungera za u-

derzanie łokciem. W trzeciem zato stary

rutyniarz Skody zaczyna sięrozgrzewać,

„Rozgryzł* już przeciwnika, doprowa-

dził walkę do ulubionego półdystansu i

zaczyna swą niszczycielską  „robotę”.

Junger „odgryza” się, jak może i.. umie,

ale Seweryniak góruje już wyraźnie.

Najbrzydsza walka meczu przynosi mu

wreszcie zdecydowane zwycięstwo, a

Skodzie dalsze dwa punkty.

Klub fabryczny przegrać nie może;

stan spotkania brzmi już 8:2.

Ale dalsze punkty wydają się straco-

ne... Tymczasem w wadze średniej prze-
ciwko Woźniakowi debiutuje najsurow-

szy bokser Makkabi — Fuchs, „Sko-

dziarz” zrobił pewne postępy — Makka-

beusz prezentuje się tylko silnym  cio-

sem. Jest to jednak za mało, by lepsze-
go technicznie Woźniaka znokautować.

Zresztą i sam on odpowiada ciosami,

które na przeciwniku żydowskim robią

poważne wrażenie. Fuchs źle przytem

wytrzymuje tempo walki i pod koniec

każdej rundy słania się ze zmęczenia.

Przewaga Woźniaka w ciągu całego

spotkania jest zupełnie zdecydowana i

remisowy rezultat pozostanie... tajemni-
cą sędziów punktowych. ^

Protesty widzów naturalnie nie poma-

gają, ale Skoda i tak ma już zapewnio-
ne zwycięstwo punktacją 9:3,

W wadze średniej staje na ringu (prze-

sunięty z półciężkiej emigrant ze Lwowa,

były „hasmonejczyk* — Strauss. Za

przeciwnika ma niezwykle „miękkiego'*

Ozimka. Już w I-ej rundzie nowicjasz

Skody „nadziewa' się na cios walący na

deski, Po „pięciu* — wstaje i walczy

bez lęku. Strauss „poluje” na k. o... Po-

zwala to Ozimkowi trochę odzyskać stra-

cony teren punktowy. Ale odporności

wystarcza mu tylko do III-ej rundy. Tu-

taj się kończy” i przegrywa przez tech-

niczny nokaut.

Makkabi zdobywa więc dwa punkty i

wyciąga punktację meczu na 9:5 dla Sko- dy.  

Garstecki w wadze ciężkiej skazany
jest „na pożarcie”, Nieetektowny w rin-
&ч przeciwnik jego, Neudin$, w zbyt
prymitywny sposób chce jednak zakoń-
czyć walkę, Skacze na ogromnego Gar-

steckiego, stara się go dosięgnąć krót-
kiemi rękami, ale Polak wykazuje, ku
ogólnemu zdziwieniu, dużą poprawę ior-
my i nieoczekiwaną odporność na cio-
sy. Walka, jak na ciężką wagę, jest bar-
dzo żywa i stoi na wyższym stosunkowo

poziomie technicznym, niż inne. Neuding
mimo to nie wygląda na mistrza nawet...
Makkabiady. Zapomina o punktowaniu,
czyha tylko na kończący cios i... traci
punkty,..| Wreszcie w IV-ej rundzie sięga
do szczęki Garsteckiego i ogromny „Sko-
dziarz** wali się na deski. Wstaje jed-
nak szybko i opiera się w dalszym cią-

gu. Wynik nierozstrzygnięty krzywdzi w
każdym razie dużo mniej Neudinga, niż
skrzywdził w średniej — Woźniaka.

Mecz kończy się zasłużonem zwycię-
stwem Skody 10:6. Klub fabryczny jest
teraz „murowanym'* kandydatem na mi-
strza stolicy.

Pewni jesteśmy, że w rozgrywkach o
drużynowe mistrzostwo Polski spisze się
napewno lepiej od zeszłorocznego repre-
zentanta Warszawy — Makkabi.

J. K. W.  

 

Warszawianka

pozwala sobie wydrzeć jeden punkt
Remis Pogoni

Warszawianka nie ma szczęścia do
spotkań na swojem boisku. Nie dopisują
jej — nie właśni gracze, ale pogoda.
W niedzielę, na stadjonie na Wawel-

skiej, było przeraźliwie zimno — na
trybunach, a błotnisto i ślisko — na
boisku. Publiczność, mimo deszczu, zja-
wiła się w pokaźnej liczbie i swego „po-
święcenia” chyba nie żałowała. Gra była
bowiem szybka, ciekawa, na możliwym

poziomie technicznym prowadzona, ale
zdecydowanie — za ostra. „Trup”walił

się podczas meczu gęsto, a jednym z „u-
trąconych" (na szczęście na kilka tylko
minut) był nawet nasz as reprezentacyj-

ny — Matyas.
Sympatyczny „Myszka” zdał w War-

szawie egzamin  przedreprezentacyjny.
Mniej zadowolił drugi „poganiacz" —
Albański, a zupełnie już niewidocznym
był Wasiewicz. Bardzo niebezpiecznym
okazał się natomiast prawoskrzydły Po-
goni — Niechcioł. Przeboje jego, przy
słabej grze Makowskiego na lewej pomo-
cy Warszawianki, stwarzały bezustannie
groźne sytuacje podbramkowe, których
jednak nikt nie umiał wykorzystać,
Pomoc Pogoni grała wręcz słabo. Toż

samo trzeba powiedzieć o obronie. Wy-
biegi Albańskiego były niebezpieczne, a
uganianie się za piłką po boisku — nie-
potrzebne i zbyt ryzykowne,
Atak Warszawianki, prowadzoy dobrze

przez Smoczka, wypadł w pierwszej po-
łowie meczu dużo lepiej od lwowskiego.

 

Jugosławia zwycięża Po.skę whazenie4:3
W niedzielę na stadjonie W. P. w

Warszawie rozegrany został mecz mię-
dzypaństwowy Polska — Jugosławia w
hazenie,
Zawody rozpoczęły się zwykłemi uro-

czystościami ołicjalnemi, po których
przystąpiono do gry w składach nastę-

pujących;
Jugosławja: w bramce — Cimperman,

w pomocy Lawrencicz, w obronie: Jx-
stin - Oman, w ataku: Bernik - Tomljeno-
wicz - Janeszic. (Tę ostatnią w drugiej
połowie gry zastąpiła Petanicz).
Drużyna polska: Stefańska w bramce,

Olczakówna w pomocy, Wiszniewska —
Filipiakówna w obronie, Połomska —
Gruszczyńska — Głażewska w ataku.

Polki rozpoczęły mecz gwałtownym a-
takiem. Pierwsze strzały broni Cimper-
man, najlepsza zawodniczka na boisku.
W tej fazie meczu Polki wyraźnie prze-
ważają, częściej przebywają na polu
przeciwniczek i dużo strzelają na bram-
kę. Ustępują wprawdzie Jugosłowian-
kom pod względem technicznym, ale brak
ten nadrabiają ambicją i doskonałą kon-
dycją fizyczną,
W 5 min, prowadzenie dla Polski zdo-

bywa Głażewska, W dwie minuty później
wyrównuje Bernik z winy  Stełańskiej,
która broni niepewnie. W 10-ej minucie
Głażewska ponownie zdobywa dla nas
prowadzenie,

Gra na szybkie tempo. Polki dużo
kombinują i strzelają, ale w strzałach są
niecelne, a przytem Cimpermanowa cią-
śle broni doskonale, Na chwilę przed
przerwą Bernik strzela drugą bramkę dla
Jugosławii — wyrównującą.
Po przerwie Polki utrzymują swą prze-

wagę. Wzrasta obustronna zaciętość i
tempo gry. Kilka ładnych bomb Bernik
dobrze broni coraz lepsza Stefańska,
W 4 min, po przerwie bramkę strzela

Głażewska i Polska prowadzi 3:2! W 17  

jednak min. wyrównuje Tomljenowicz.
Gra przybiera na ostrości. Kontuzjowa-
na Tomljenowicz schodzi z boiska, za-
stępuje ją Petanowicz, Najgroźniejszą w
ataku Jugosłowianek jest Bernik, która
doskonale się przebija przez naszą obro-
nę i nie przestaje niebezpiecznie strze>

lać, (Zawodniczka ta grała bardzo ostro
i nasze hazenistki odczuły to dotkliwie,
schodząc po grze poturbowane z boiska).
Wyraźnej przewagi Polki nie umieją

cyfrowo uwidocznić, strzelając nadal nie-
celnie i przesadnie kombinując. Pozatem
zaporą nie do zwalczenia jest znakómita
Cimpermanowa.
W ostatniej wreszcie minucie gry Ber-

nik strzałem niemożliwym do odparowa-
nia, zdobywa zwycięską bramkę. Fauluje

przytem zawodniczkę polską, czego sę-
dzia — niestety — nie widzi. Polki prze-
grywają 3:41...

Najlepszą zawodniczką na boisku była
Cimperman. W obu drużynach wyróż-
niły się linje pomocy i obrony, ataki —
słabsze. Stefańska spoczątku niepewnie,
później broniła dobrze.

Sędziował p. Lipiński.
Po meczu prezes PZGS., gen. Kordjan-

Zamorski, wręczył Jugosłowiankom u-
fundowany przez siebie puhar,
Na zakończenie kilka słów oceny gry

i wyniku ze strony obu kapitanów rywa-
lizujących zespołów.
Kapitan drużyny jugosłowiańskiej, p.

Baltezar, oświadcza, że niezadowolony
jest z gry swojego ataku, który był zbyt
miękki, Wynik uważa za zasłużony. Pol-
ki, jego zdaniem, poprawiły się znacznie
i imponowały kondycją fizyczną.
Kapitan naszego zespołu, p. Lipiński,

nie jest zadowolony z gry naszego ataku,
który — jego zdaniem — zbyt wiele
kombinował, a zamało strzelał,

Osobiście — przychylamy się do zda-
nia kpt. Lipińskiego.

 

 Głażewska strzela jugosłowiańskim hazenistkom pierwszego gola.

w Warszawie
Skrzydłowi ustępowali wprawdzie o сач
łe niebo środkowej trójce, ale szli przy*
najmniej szybko naprzód pod bramkę,
choė tam... „knocili“, jak mogli.
W drugiej połowie spotkania, kiedy

Smoczek i Knioła „spuchli”, atak War-
szawian się rozkleił, przestał być groźny
i zawcześnie spoczął „na laurach".
Pomoc klubu warszawskiego częściowo

tylko sprostała zadaniu, O słabej grze
Makowskiego mówiliśmy już wyżej. So-
chan trochę tylko był lepszy, natomiast
środkowy Sroczyński pracował przez ca-
ły czas bardzo pożytecznie.

Obrona spisała się gorzej, niż zwykle,
a Rudnicki, mimo gry bardzo ofiarnej,
wypadł niepewnie.
Grę rozpoczęto w ostrem tempie, Już

w 2-ej min. pierwszej połowy tylko
kunktatorstwo Matyasa nie przynosi Po=
goni gola. Zato Knioła w 4 min. wyzysku-
je okazję i główką strzela pierwszą
bramkę dla barw klubu stołecznego. W.
10 min. gorączkowe zamieszanie pod
bramką Albańskiego nie zostaje przez
Warszawian wykorzystane, Drużyna war-
szawska przeważa w tym okresie gry bar-
dzo wyraźnie, a obrona Lwowian stwas
rza pod własną bramką szereg niebez-
piecznych momentów.
W 19-ej minucie gol drugi dla Warsza-

wianki wisi w powietrzu, ale Albański
wybiega z bramki, zderza się ze Smocz-
kiem i uniemożliwia mu celny strzał. Po
chwili znów Niechcioła mija się ze Słup-
kiem o pół metra. „Poganiacz* poprawia
się zato w 25 min., uzyskując z analogicz-
nej pozycji wyrównanie,

Strata bramki deprymuje wyraźnie
Warszawiankę, Zaczyna. przeważać Po-

| goń. Ale 37 minuta zastaje Smoczka
sam-na-sam z Albańskim, w odległości
kilku metrów od bramki, Plasowany
strzał. i Warszawianka prowadzi 2:11...

Kontrataki Pogoni stają się pod koniec
pierwszej połowy coraz groźniejsze, W.
41-ej minucie w jednym z nich zosta-
je kontuzjowany Matyas. Znoszą go na-
wet z boiska, ale po przerwie najlepszy
technik Pogoni wraca. 52-ga minuta zdaje
się grzebać wszystkie nadzieje Lwowian:
sędzia dyktuje rzut karny. Knioła strze-
la jednak wysoko nad poprzeczką,zaprze-
paszczając zwycięstwo,
Pogoń odpręża się psychicznie, atakuje

coraz śwałtowniej i wobec „spuchnięcia'*
Warszawian, zaczyna przeważać. Tu
Warszawianka zastosowuje złą taktykę:
$ra „na czas”. a czyni to w sposób zbyt
jaskrawy. Na takiem boisku tylko jednak
ciągły atak i nieskończona ilość strza-
łów na bramkę — mogą dać dodatnie re-
zultaty, To też Niechcioł w zamieszaniu
podbramkowem w 84 min. strzela wy-
równującego gola,
Warszawianka rzuca się w odpowiedzi

do ataku, znów przeważa, ale bramki
strzelić już nie może,
Jeszcze kilka szaleńczych wypadów,

kilka podniebnych strzałów, kilka niebez-
piecznych fauli (ofiarą ich pada Hanin)'
— i mecz się kończy remisem 2:2.

Jak przewidywaliśmy, Pogoń nie wy-
jeżdża z Warszawy „bez rany” —straci-
ła jeden punkt, ale i za ten połowiczny
sukces powinna złożyć uroczyste podzię
kowanie Warszawiance, której zła takty-.
ka wydarła pewne zwycięstwo,

—>>:

BOJE LIGOWE
W DERBACH KRAKOWSKICH
ZWYCIĘŻA CRACOVIA 5;0

W Krakowie rozegrany został mecz
Cracovia — Wisła z katastrofalnym re-
zultatem dla drugiej.- Warunki atmosłe-
ryezne grę zniekształciły, jednakże Cra-
covia górowała zdecydowanie ambicją i
strzałami nad spisującym się słabo prze-
ciwnikiem. Do przerwy wynik brzmi 2:0
dla Cracovii po przerwie padają dla niej
jeszcze trzy bramki. Strzelcami byli: Kor-
bas, Malczyk, dwukrotnie Doniec i Szu-
milas. Z dwóch rzutów karnych wyzyska-
ła Cracovia jeden.

Dzięki temu zwycięstwu Cracovia wy-
dostała się ze strefy zagrożonej,

L. K. S. SKACZE
NA CZWARTE MIEJSCE W TABELI
W Łodzi mecz o mistrzostwo Ligi

ŁKS — Garbarnia, rozegrany w bardzo
ciężkich warunkach atmosferycznychi te-
renowych, zakończył się zdecydowanem
zwycięstwem Ł. K. 5. 4:1 (1:0). Bramki

dla zwycięzców zdobyli: Król (2), So-
wiak i Herbstreich, a dla pokonanych
Harlender.

Łodzianie mieli przez cały czas meczu
zdecydowaną przewagę nad przeciwni«

 

 kiem.



 

Kronika wilefska,
DYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następują:e
apteki:

Apteka Rostkowskiego —  Kalwaryj-
ska 31, Apteka Wysockiego — Wielka 3,
Apteka  Augustowskiego — Kijowska 2

URZĘDOWE.
77— Urlop Wicewojewody.
wojewoda wileński, Marjan Jankow-
ski, rozpoczął urlop wypoczynkowy.
Pama  Wicewojewodę  zasiępować
będzie na czas urlopu naczelnik wy-
działu samorządowego p. Józei Ra-
kowski.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Przesunięcia personalne w

składzie duchowieństwa. Na mocy
rozporządzenia J. E. Ks, Arcybisku-
pa Metropolity w składzie osobi-
stym duchowieństwa zaszły nastę-
pujące zmiany:

Ks. Stanisław Worowicz, wik.
adjut, w Koleśnikach,. na proboszcza
w Koleśnikach,

Ks. Michał Sucharewicz, nowo-
wyświęcony, na wikarego do Dąb-
rowy.

Ks. Bolesław*Maciejowski, pro-
boszcz w Łuczaju, na proboszcza do Postaw.

Ks, Julian Jankowski, proboszcz
w Postawach, na proboszcza do
Łuczaja.

Ks. Juljan Kołłb-Sielecki, wik. w
Koleśnikach, na wik. do Żołudka,

Ks. Julian Wysocki, pref. w Ost-
rowcu, na wik, do Koleśnik.

Ks. Edward Godlewski, wik. w
Łyntupach, na wik. przy kościele
św. Jakóba w Wilnie,

Ks „Stefan Sieczka, wik, w Kryp-
nie, na wik. do Łyntup.

Ks. Piotr Wojno-Oraūski, pref.
w Trzciannem, na wikar. do Krypna.

Ks. Kazimierz Cyganek, wik. w
Kirynkach, na wik. do Trzciannego.

Ks, Władysław  Kaszczyc, pref.
w Krzemiennicy, na wik. do Łuczaja.

Z MIASTA,
Zachorowania na tyfus W
ostatnio zanotowano kilka

zasłabnięć na tyfus
Wilnie
wypadków

 

i

Teatr i muzyka. |
— Teatr Miejski Pohtqlanka, Dziś o;

godz. 8-ej wiecz. odbędzie| się premjera|
trzyaktowej komedji Irving'a Kaye Davis'a
p. t. „Wszystkie prawa zastrzeżone” z go-
ścinnym występem w roli głównej znakomi- |
tego artysty teatrów Т. К. К. L, Macjudzaćł
Maszyńskiego. Obok występowicza po raz
pierwszy w Wilnie wystąpią pp. Elżbieta
Wieczorkowska, Janina Polakówna, Sta-
nisława Masłowska, Zdzisław Mrožewski,
Zbigniew Borkowski. Pozatem udział biorą

body * ‚ „pp. Irena Jasiūska-Detkowska, Irena Gór-
wych z ćwiczeń, W dniu 12 b. m.'ska, Klementyna Zastrzežyūska, Henryk
to jest we czwartek, pownacają z|Zastrzeżyński. Oprawa sceniczna W. Ma-
ćwiczeń wojskowych pod dowódz- |kojnika. Ceny | kepag wcześniej

J 2olei ldzią. |do nabycia w kasie „Lutni”.
Mg „ora usasiew oddzia — Teatr Muzyczny „Lutnia* Ostatnie
y wileńskiego garnizonu. 4 _ |przedstawienia „Domku trzech dziewcząt”.

Z inicjatywy Polskiego Białego| Dziś jedno z ostatnich przedstawień op.

Krzyża społeczeństwo wileńskie bę-j Szuberta „Domek trzech dziewcząt”. Ceny
dzie miało sposobność powitać woj-; zniżone. . :
sko w tym dniu przedgodz. 14-tą na! — „Skowronek“ Lehara. W piątek 13

& 2 as ; b. m. na repertuar teatru „Lutnia“ wchodzi
ul. Wielkiej, przed kościołem Św.| arcydzielo Lehara „Skowronek”. Piękna,
Kazimierza. PAINE muzyka, tryskające humorem

Prócz przedstawicieli władz pań- libretto, składają się na całość niezmiernie
С Н 4 h _ | interesującą, z której niczego nie uroni sta-

stwowych i samorządowych OTAZ pannie przygotowany zespół pod reżyserją
związków i stowarzyszeń zjawi się M. Tatrzańskiego. 2
młodzież szkolna, aprzedewszyst- | — Teatr „Rewja”, Dziś rewja p. t.
kiem liczne rzesze publiczności, „Publiczność ma gło

brzuszny. Chorych natychmiast izo-
lowano i umieszczono w szpitalu dla
zalkaźnych. Według statystyki w
Wilnie choruje 18 osób na tę epi-
demję. Władze sanitarne przedsię-
wzięły środki zapobiegawcze. (h)

Powrót oddziałów wojsko-

 

1

   i „ Początek seansów
5 Ё 5 KA k o godz. 6 min. 30 i 9-ej.

Nigdzie wojsko nie cieszy, się ta-| iskie Radi .
ką sympatją i miłością jak w Wilnie,| Po SKIE . ta 10 Wilno
to też w tradycyjnem powitaniu stru! Wtorek, dnia 10 września,
dzonych manewrami ale zahartowa- i A Pieśń. ow Baw św

h żołni i sia zienmik poranny. Muzyka. 7. iełda rol-
dai Ctat)Žas nicza. 8,00 Audycja dla szkół. 8.10—11.57
SJ w LE 3 q.:.; Przerwa 11.57 Czas i Hejnał, 12.03 Dziennik

nie szczędząc kwiatów i gromkich poładniowy. 12.15 A my za nią, jak za pa-
okrzyków. nią — audycja dla szkół. 12.30 Wagner II-gi

akt „Walkiryj” (płyty). 13.30 Z rynku pra-
cy. 13.35 Ze starych operetek (płyty). 15.15
Codz. odc. pow. 15.25 Życie kulturalne mia-

SPRAWY NAUKOWE.

Z za kotar studjo.
„Od mleka do taśmy filmowej”

Nie wszyscy może wiedzą, że mleko
jest używane nietylko jako produkt spo-
żywczy. Służy ono także celom przemysło-
wym. Otrzymuje się z niego produkt mają-
cy szerokie zastosowanie w przemyśle,

znany pod nazwą galalitu. Stanowi on jed-
ną z t. zw .mas plastycznych, jak celluloid,
bakelit „trolit i t. d. Posłuchajmy co nam o
tych ciekawych materjalach powie przez
radjo inż. Ludwik Arwin w swej pogadan:
ce z cyklu „wielkich i małych wynalaz-
ków” p. t. „Od mleka do taśmy filmowej,
która nadana zostanie we wtorek, dnia 10;
września o godz. 17.00. ›
Koncert Chóru Pocztowego  Przysposobie-

nia Wojskowego z Poznania.
W ramach audycji „Cała Polska śpie-

wa', która zjednywa sobie coraz szersze
uznanie radjosłuchaczy dzięki popularyzo-
waniu polskiej oryginalnej twórczości na
niekorzyść współczesnych  szlagierów 0
wątpliwej często wartości, usłyszymy we
wtorek, dnia 10 wrześnie o godz. 16.45 kon
cert Chóru Pocztowego Przysposobienia
Wojskowego w Poznaniu pod dyr. Stani-
sława Wiechowicza. Chór wykona szereg
utworów polskich kompozytorów. Audycję
tę transmitować będą z Poznania wszystkie
rozgłośnie Polskiego Radja. i

Soliści w radjo.
Wtorek 10 b. m. przyniesie kilka wy-

stępów solistów: o godz. 16.15 wykona
śpiewaczka Iza Rola szereg pieśni pol-
skich kompozytorów, bezpośrednio potem
o godz. 16:30 skrzypek Antoni Szafranek, |
w transmisji z Katowic — drobne utwory
skrzypcowe, zaś o godz. 20.00 znakomity
nasz śpiewak Edward Bender (bas) wystą-
pi z recitalem obejmującym szczególnie
piękne pieśni Schuberta, Liszta, Corneliusa.

Haendla koncert organowy.
Organy, jeden z najstarszych instru-

 

WIELKIE DESZCZE NA
WILEŃSZCZYZNIE.

W ciągu ostatnich dwóch dni na
terenie powiatów Wileńszczyzny
padały wielkie deszcze. Skutkiem
ulewy na drogach potworzyły się
wielkie jeziora nie do przebycia.
Wiele dróg woda porozmywała.

ZJAZD WIKLINIARSKO - KO-
SZYKARSKI

W dniu 10 b. m. rozpocznie się w
Wilnie pierwszy zjazd wikliniarsko-
koszykarski w Wilnie, zorganizo-
wany przez wileńską Izbę Przemy-
słowo - Handlową, który będzie ob-
radował nad kulturą wikliny, roz-
wojem przemysłu koszykarskiego
oraz zbytem w kraju i zagranicą. Na
zjazd przyjeżdżają poza miejscowe-
mi czynnikami  zainteresowanemi,
również delegaci z Warszawy i Ma-
łopolski,

KRONIKA POLICYJNA.
— Bójka. W dniu wczorajszym w cza-

sie bójki z nieznanym osobnikiem ugodzo-
ny zosta łnożem w skroń niejaki Jan Je-
rofiejew, sezwc z zawodu, zam. przy ul.
Wąwozy 32. Pierwszej oomocy udzieliło
poszkodowanemu pogotowie ratunkowe.

WYPADKI.
— Zatruła się domowym środkiem le-

karskim. W dniu wczorajszym zmarła w
szpitału św. Jakóba miejaka Zelma Piotro-
wiczowa |. 53, którą dostarczono do szpi-

tala z objawami zatrucia. Ustalono, iż de-
natka w celu wypędzenia tasiemca zażyła
w większej ilości nieznanego środku le-

mentów muzycznych, jakie posiada Europa, karskiego, wskutek czego wkrótce zmarła.
— Komitet Gospodarczy VI Po-

wszechnego Zjazdu Historyków Poi-
skich w Wilnie zawiadamia, że ter-
min otwarcia Zjazdu, oznaczony po-
przednio na dzień 17.IX godz. 11
przed poł., uległ przesunięciu na
godz. 10 m. 15 punktualnie. Otwar-
cie Zjazdu będzie transmitowane
przez Polskie Radjo na całą Polskę.
Równocześnie Komitet przypomina,
że zgłoszenia na członków Zjazdu
należy kierować w czasie do dnia 12
września do Komitetu we Lwowie
(Uniwersytet — konto 152.226. Pol-'

sta i prowincji. 15.30 Koncert. 16.00 Skrzyn
ka P. K. O. 16.15 Pieśni w wyk. [Izy Rola.
16.30 Utwory skrzypcowe w wyk. Anto-
niegą Szafranka. 1645 Cała Polska śpie-
wa. 17.00 Wielkie i drobne wynalazki —
odczyt. 17.15 Kwadrans muzyki dawnej
(płyty). 17.30 C. Haendel Koncert organo-
wy F-dur. 18.00 Muzyka taneczna. 18.40
Piosenki południowe (płyty). 19.00 Co chcie
libyśmy usłyszeć? — audycja życzeń. 19.25
Koncert reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe.
19.50 *Pogadanka aktualna. 20.00 Recital
śpiewaczy Edwarda Bendera (bas). 20.20
„Omówienie koncertu europejskiego z Bu-
dapesztu. 20.30 Transm. z Budapesztu Kon-
certu europejskiego, poświęconego Fr.

skie Towarzystwo  . Historyczne. Lisztowi. p Dzien. wiecz. 21,40 Obrazki
= ž śni „z Polski współczesnej. 21.45 Muzyka ta-
RO Dae Gala io (webzgło neczna. 22.30 Dopolavoro — feljeton. 22.45
szenia przyjmuje Sekiretarjat Zjazdu
w Wilnie (Uniwersytet. Seminarjum
Historyczne .Zamkowa 11).

MAŁY
PUŁKOWNIK

WKRÓTCE.

HELIOS | Premjera. Otwarcie sezonu jesiennego. Prod. 1935-36 r.

Wielki film erotyczny, odsłaniający tajniki serca kob'ety

Urojony Świat
Claud:tte Colbert — jako młoda lekarka, Joan Bennet— jako młoda naiwna kobie!ka
oraz czołowy amant prod, ameryk. Charles Boyer. Akcja toczy się w środowisku do

tej pory na ekranie niewidzianem,
Nad program: Kolorowa atrakcja oraz aktualja.

CASINO|
jedna i
Jedyna

ny

Na wszystkie seanse B:lkon 25 gr. Parter 51 gr.
PREMJERA. Wielki niebyweły podwój-

program ulubieniec wszystkich

GRETA GARBO czara
Jąca

w pierwszym pra «dziwym fiimie, Ilustr. Žycis okratnegomi:sta p. L:

„Wielki Gracz
trzymejącym widza w najwyższem napięciu I”„ZUZANNA LENeX"

PAN|

„Dzień Gielkiej Przygody”

Kolosalny sukces FILMU POLSKIEGOIUI

Pocz. o 4, 6, 8 I 10.20

Clark Gable:

Nyrna Loy -..z William Powell

 

 
 

do konserwowańia owoców, jarzyn, grzy-
‚ bów etc. .

przy zakupie śwarantowanych słoi |
° do zapraw

o T Att6
„irena „irena-Fatent"

Żądać we wszystkich sklepach.
Skład fabryczny na województwo pół-

nocno-wschodnie

DIH. „T. ODYNIEC"
wł. L MALICKA,

Wilno, ul. Wielka 19, tel. 4-24.
Poszukujemy przedstawicieli

1 komisantów.  
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Wilno, ul. Ś-to Jańska 11. Tel. 4-72.

4) Pastylki, sole i wody mineralne.
5) Sole i extrakty sosn. do wanien.
6) Środki dezyniekcyjne.
7) Artykuły opatrunkowe i do pielę$-

 Ceny na wszystkie towary przystępne.

|kań i pokoi umeblo-

O rasizmie w literaturze — felj. 23,00 Kom.
„met. 23.05 Podróż po Europie — audycja z

! plyt. - 12 Яя

 

 

 

lenia oraz wszelką galanterię

należy nabywać tylko w chrzešc

wielki wybór iTam

   
0. Matk

dawn. J. K. Go

poleca w dużym wyborz
<raz wykonywa wszelkie

 

wanych. Opłata od

gimnazjalnej zTAU   

5“ Zamkowa 12
„LUDWIK vis a vis Skepówki

ceny bardzo dostępne

 

WILNO, |
ZAMKOWA 9

zegarmistrzostwa wchodzące. Ceny dostępne,

 

irmiskaoiec-Zdrójł
naturalne kąpiele solankowe, siarczane, borowinowe,

inhalatorjum — słynna Naftusia — tani sezon je-

sienny wrzesień — paźd

  

jazd do dziewczynki, |
przygotować do I-ej zredukowanego

zachęcały kompozytorów przez przeciąg
wszystkich wieków, do
specjalnie na ten instrument
nych. Organy nadawały się

— Zastrzelił się. W. niedzielę późnym
tworzenia dzieł wieczorem popełnił samobójstwo,

przeznaczo- jąc z rewolweru w skroń,
szczególnie ski l. 21, drukarz z zawodu, zam. przy wl.

Denat popełnił sa-dobrze do kompozycyj utrzymanych w stylu Dominikańskiej 1—13.
wielogłosowym, ponieważ na skutek swoich mobójstwo w s
licznych rejestrów, a więc na skutek możli- sprzeczki ze swoją narzeczoną. :

Ustalono, iżwości wydobywania licznych barw dźwię-,

stanie

— Nagły zgon.

strzela-
Karol Pogorzel-

pijanym podczas

zmarły

kowych na podobieństwo orkiestry, umożli- nagle przy ul. Wiłkomierskiej 90 mężczye-
wiały równocześne i wyraźne prowadzeniena nazywa się Wincenty

kombinącyj zam. na Szyszkińskiejnajbardziej skomplikowanych
głosów. Mistrzowie z początków wieku  Wiłowicza. Nagła

XVIII, przedewszystkiem Bach i Haendel, została wadą serca.
poświęcali temu właśnie instrumentowi
szereg  kompozycyj
kiem kościelnej, ale
Jedną z tych kompozycyj, a

Górze,
śmierć

Olszewski l. 57,
na działce

spowodowana

Zamach samobójczy. W dn. 9 b. m.
matury przedewszyst- o godz. 5.30 Aleksander Jewsiejew, lat 69,

również i świeckiej. bezrobotny (Warszawska 6)
mianowicie bójczym rzucił się z mostu na tory kolejo-

w celu samo-

koncert organowy Haendla F-dur będziemy we, wskutek czego doznał złamania lewej
mieli okazję usłyszeć w wykonaniu i z ob- m
jaśnieniami prof. Bron.
transmisji z Konserwatorjum dnia 10 b. m.
o godz. 17.30. '

ORYGINALN
MIGRENOS
RMSWNUSI9
ZNAK FABR,

  
i inne towary

ijańskiej firmie

TT|
  

Potrzebna
piśmienna młoda słu-
lżąca do dwojga osób,
„bez prania i do po-
|mocy przy sklepie.
20 zł, osobny pokój
1 pełne
Zgłaszać się

 

  
    

 

e zegary I zegarki
reperacje w zakres

    

 

   

tylko z

   

rekomendacją.  Żeli-
gowskiego 1 m. 24
frontem. 101

BONA-
wychowawczyniz kil-
kuletnią praktyką w
domach ziemiańskich
z szyciem, lat 35, po-

ziernik.
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REWJA lim, ulg, gr, 75 Program Nr, 38 p. ti. 4 I pokoje a noe łacina, |WiL" dla Bony lub

i sa|SET|; siaSa Šolski i jęz. niemiec.|Žwirowa Gėra 1—14.

SEZ N'0 ŚĆ NA SCENIE" | do wynajdc. (ki. Zgłoszenia: Adm] —— —— -
: TANIO! ynalęcia.| „Dz. Wil” dla „stu- SZOFER,

Šo m Bakszt. : w . аёг 7

|LA w 2 częściach I 14 obrazach. Z acziałom baletmistiza K. Osirowskiego, Primaba- PRĘDKO! Rh 2 —— |4ема „Kojro”, lub były urzędnik, kawa-

lerlny Basi Relskiej, wodewiistki Zofji Duranowskiej, humorysty Al. Grenowsklego, St. SOLIDNIE! : PRZYJMĘ Trakt Batorego 13—1.| jej tiyjóla: jakąkóte

Czerwińskiego, Betty Dangis. Nasze Sake Solanas >AlePOR WIBBAIE ARA uczni na mieszkanie| WOREK |wiekbądź pracę biu-
kobieta—Markiza, Zapomniana meledja, mle byłem wart, Polkai In. Codziennie2 se- Е i ^ м

он -п.иг ©godz.430 19w. W iediielą i święta 3 seansa 4.15, 6.45 I 9.15 POŚREDN. EA plik: org et į PRACA. į Aka Śjebętaicj %

: = „|„UniwerSal |< nr. 17, m. 1. majątku. "Na. żądanie
I SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY ||gostało przeniesionej kaucja. Szeszkiūska

' ,DARMO DAJEMY I KOSMETYCZNY за al POZEKZEEEEEEKIE nynoszy. 1 Trierzyniec),
LLLALL Prow. Farm, MICKIEWICZA 20.| ; NAUKA. O: Zizi

tel. 22-11. uje pracy u mierni-| :

50 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW WŁ. N ARB U T A Biuro przyjmuje zgło- į сгуса — przysieglych POE i

właściciela apteki przy ul. Świętojańskiej.|szenia kob ch miesz- lub jakiejkolwiek ,ZYSZBYS umysio-
Кр ® у wych wykwalifiko-bądź, Łaskawe oferty

kierować: PrawyŻoł-| wanych sumiennych
uczciwych — poleca 

 

POLECA: | ннн
ie doli i icze, ||P« f. Właścicieli nie- Potrzebna nierski zaułek 13 m.

2Odżywki brob zka| į|ruchomošci po wy 3. P. Zaborowski, A i T ae

3) Chemikalja techn. i do fotografji. nejęciu. nauczycielka na WEGH Tlnicotwa Маго-
ŻONA dowego. Łaska-

NA-|wę zgłoszenia prosi-
do- uczyciela, lat 30 ma

brą konwersacją fran ы 3 my kierować: Mosto-
trzyletnią córkę, PpO-|wą 1, „Dz. Wil",

niarstwa chorych. cuskiego, wymagane  szukuje zajęcia do

8) Perfumerja i kosmetyka. 2, 3, 4 pokojowe od-| dobre , referencje,|wychowania , dziecka z

9) Galanterja apteczna. remontowane, sło-| zgłaszać się ul. Mic-|za utrzymanie wraz CZYTAJCIE
10) Artykuły gospodarstwa domowego. neczne w ładnej i|jkiewicza 33—3 od 4)z córką. Zgodzi się ROZPOWSZECH-

11) Środki do walki z robactwem. zdrowej dzielnicy. 2 s po nelieka na wyjazd. S or NIAJCIE PRASĘ

12) Wszystko do wyrobu win owocow. ||Antokolska 35. 59| (4—5). —1|17 m. 11. Eugenja

. ’ aa Śtępniewsku.| 97-2| NARODOWĄ
 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mbstowa Nr, 1.
ZL OTp

utrzymanie, /

ogi. Pogotowie

E PROSZKI        

"LLTI

ы
|

| Optyk IWASZKIEWICZ
| 906| egz. 1 r.
! WILEŃSKA 25.

(dawn. Ostrabramske 15)
Wykonywa: okulary,
binokle, szkła i re-

peracje.
Ceny dostępne.

BETAXWERKE

ZGUBY. Ę

Bieniqdze
znaleziono. _ Właści-
ciel zechce zgłosić
się pod adresem: Do-
minikańska 14 — 2
Student, do godz. 9
rano, albo g. 1 — 2
po poł.

  

8! Soo

Folwark
do sprzedania bardzo
ładnie położony, 7ha,
można ziemi nabyć
więcej — budynki
nowe. Inform, na
miejscu: Jerozolimka-
Kalwarja, w pobliżu
kol. Zgoda, posiadłość
Krylowa, —

(II 

ratunkowe

Rutkowskiego w do szpitala żydowskiego. Przyczyny zama-
chu narazie nie ustalono.

odwiozło go

Perfumy wody kolońskie, przyrządy do go-

WGZAGACKWAZS
Pomożmy
bliźnim

PRACY
przy gospodarstwie
domowem: szycia, re-
paracji,  pielęgnowa-
nia chorej, czy jakiej
innej lub o pomoc
matėrjalną, chočby
najskromniejszą  pro-
si starsza samotna
osoba, znajdująca się
w krytycznem  poło-
żeniu. Łask. zgł.
|Adm. „Dz. Wil* dla
M. W. lub Łotoczek
1—36.

ROZPACZLIWE
położenie, gdyż
mam (żonę słabą w
szpitalu, chore dziec-
ko w domu i od
dłuższego czasu  je-
stem bez pracy —
zmusza mnie odwołać
się do miłosierdzia
bliźnich prosząc ©
pomoc  najskromniej-
szą choćby — ofiarą.
Adm. „Dz. Wil” dla
„K. M.“.

BIEDNA,
od lat 20-tu znana
Stow. Pań  Miłosier-
dzia wdowa woła o
pomoc w wykupieniu
maszyny ręcznej sin-
jerowskiej za 25 zł.

kę ma chorą na
otwartą gruźlicę. Po-
łożenie nad wyraz

ciężkie, a _ będąc
szwaczką z zawodu
uratujemy ją, ku-
pując maszynę z lom-
bardu. Prosimy choć
o najmniejsze datki,
składać w  Admini-
stracji „Dzien. Wileń-
skiego”, lub na Bak-
szcie 10—2, dla E. L.

Po ciężkiej chorobie
w szpitalu, zpowodo-
wanej ciężką pracą,
dochodząc już do
zdrowia, z łaski Pa-
na Boga — jako wy*
cieńczony, słaby, po-
trzebując utrzymać
się na djecie, a nie-
mając żadnych . środ-
ków do życia i zni-
kąd pomocy, będąc
zupełnie bez wyjścia,
zwracam się z gorącą
prośbą do osób szła”
chetnego serca o po-
moc w skromnym
datku na mleko —
lub lekkiej pracy, ul.

2| Jerozolimska 34 — 1
B. Antoni lub Adm. „Dz. Wil”,
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