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STANISŁAW MARKOWSKI B“

Żawody balonów
. Bennetta

WILNO. (Pat). Z  dotychczaso-

St ASESOR WYDZIAŁU DROGOWEGO DYR. K.P w WiLNIE ;wych wiadomości wynika, że wszyst
Opatrzony Św. Sakramentami po krótkich cierpieniach zmarł dn. 16 wrze-

śnia 1935 r. w wieku lai 52,

kie balony, biorące udział w zawo-
| dach o puhar Gordon-Bennetta po-

Eksportacja z domu żałoby ul. Zarzecze Nr. 17 m. 5 do kościoła | suwają się w kierunku TIESTO

po-Bernardyńskiego odbędzie się dn. 17 b. m. o godz. 17-ej.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele dn. 18

b. m. o godz. 9 rano. Wyprowadzenie zwiok na cmentarz po-Bernardyński

„tegož dnia o godz. 17-ej.
# O cžem zawiadamiają KOLEDZY ZMARŁEGO. i

GAR CZZ TAS TiL DAN ADAC

a : 2 = й s aż Bennetta komunikuje, iż balon nie-
(i | miecki „Deutschland“  wylądowat o

& @! 5. 13.10 w pobližu Rygi.

GENEWA. (Paij. Na początku dzisiej- Polskę, jest znacznie większą od uzyska-,

szego posiedzenia Zgromadzenie Ligi Na-|nych dotąd, we wszystkich poprzednich

rodów przystąpiło do głosowania nad spra-| giosowaniach.

wą dopuszczenia reelekcji Polski doRady| Wybory do Rady Ligi Zgromadzenie

Ligi Narodów. Na skrutatorów zaproszono: przeprowadzi w toku posiedzenia popo-*

delegata Wielkiej Brytanji i ministra do! iudniowego.

spraw Ligi Narodów Edena i delegata GENEWA. (Pat). Popoludniowe po-

Związku Sowieckiego komisarza spraw za- siedzenie Zgromadzenia Ligi Narodów po-
granicznych Litwinowa. W toku tajnego| święcone było dokonaniu wyborów 3-ch

głosowania, zgromadzenie towedziato | członków rady, Na miejsce ustępujących
się znaczną większością za zasadą reelekcji|ze składu Rady Czechosłowacji i Meksyku
Polski na dalsze trzy lata, Na 53 głosują: | wysunięte zostały kandydatury Rumunji i
cych, za reelekcją wypowiedziało się 45!Elofadoru. Co do Polski uznano przed
państw, przeciwko — 7, jedno zaś wstrzy- południem prawo jej do reelekcji na dalsze|

mało się od głosowania. Wymagana więk-' 3 lata. W toku przeprowadzonych tajnych

52056 wynosiła 35 głosów.
Ilość głosów, uzyskanych dziś przez nieważne, Ważnych głosów 52, wymagana

mi. Becka o Genedie
  

GENEWA. (Pat), W toku ogólnej rych paktach dyplomatycznych, za-;
dyskusji na Zgromadzeniu Ligi Na- wartych przez mój kraj. Przeciwko,
rodów. zabrał wczoraj głos p. min. podobnemu postępowaniu uważam
Beck, składając następujące krótkie za konieczne złożyć tutaj najdalej

Roi. Jasnem jest, że|oświadczenie: , idące
„Panie Prezydencie! Przemówie- tego rodźaju opinje o polskiej poli-

nie wypowiedziane zeszłej soboty tyce są dla mojego rządu najzupeł-|
przez p . Litwinowa, pierwszego de- niej obojętne, jednakże jestem prze-
legata Związku Sowieckiego, zmu- konany, jako przedstawiciel pań-
sza mnie do złożenia z tej trybuny stwa, członka - założyciela Ligi Na-

 

 

| wyborów oddano głosów 54, z których 2:

krótkiej deklaracji:
W kilku zdaniach tego przemó-

wienia, bardzo  niedwuznacznych
pomimo swoich niedomówień, p.
Litwinow uznał za możliwe, w spo-
sób wyraźnie stronniczy i całkowi-
cie arbitralny, wydać sąd o niektó-

\

|rodów, że takie sposoby postępo-
wania, nieodpowiadające obyczajom
panującym na tem wysokiem  zgro-
madzeniu, mogą jedynie zaszkodzić
lojalnemu, międzynarodowemu poro-
zumieniu, które jest nieodzownym
warunkiem naszej współpracy”.

Litwinow odpowiada min. Beckowi
GENEWA. (Pat). Pod koniec

wczorajszego posiedzenia zabrał
głos delegat sowiecki komisarz
spraw żagranicznych Litwinow, któ-
ry w krótkiej deklaracji wyjaśnił, że
w przemówieniu swem, wygłoszo-
nem na zgromadzeniu Ligi w sobotę,
przeprowadzając rozróżnienie po-
między dwiema koncepcjami .co do
zasad bezpieczeństwa międzynaro-
dowego „nie miał na myśli zaatako-
wania polityki rządu polskiego. Lit-

winow podkreślił, że uwagi jego od-
|nosiły się do wywodów  odpowie-
|dzialnego przedstawiciela pewnego
jpaństwa, który oświadczyć miał, że
| woli układy bilateralne i lokalizację
|wojny, aniżeli bezpieczeństwo zbio-
|rowe. Litwinow zakończył swoje wy
jaśnienie zapewnieniem, że utrzy-
„manie przyjaznych stosunków są-
'siedzkich z Polską stanowi jedną z
,głównych zasad polityki związku
sowieckiego.

W oczekiwaniu wojny
LONDYN. (Pat). * Korespondent

Reutera w Addis Abeba donosi, iż
' dekret o powszechnej mobilizacji i
ogłoszeniu stanu wojennego w Abi-
synji jest już w przygotowaniu i nie-
bawem ma być podpisany przez ce-
sarza. Jeśli Włochy odrzucą zalece-
nia komitetu 5-ciu i wystąpią z Ligi
Narodów, dekret będzie podpisany ków, Niemców, Brazylijczyków i
bezzwłocznie. , Rosjan. Bardzo nieliczne zgłoszenia

LONDYN. (Pat). Korespondent zostały przyjęte. L
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SzkołaNani Politgcznych © Gilnie
Przy Iustytacie Naukowe-Badawczym Europy Wschodniej

WILNO, UL. ARSENALSKA 8.
Z prawami wyższej uczelni. Matura konieczna. Kurs trzyletni.

wieczorne godz. 17 — 20. Początek roku akad, 3-go października 1935 r.

Przyjęcia tylko osobiście od 25 września r. b. Program szkoły wysyła Se-

kretarjat po nadesłaniu znaczków poczt. za 60 śr:

Reutera donosi z Addis Abeby, iż
według tamt. danych urzędowych
nadeszły tam zgłoszenia około 5,000
AACÓW wax pragną wstą-
pić do wojska abisyńskiego na wy-

| padek wojnyz Włochami. Paddbie
zgłoszenia nadesłało również około
3,000 Francuzów oraz wielu Angli-

Wykłady,

L
U
L
U

lub północno-wschodnim.
Z Różany donoszą, że dziś rano

o-godz. 5 m. 30 widziano trzy balo-
ny, lecące w kierunku północno-
wschodnim.

większość wynosiła 27, Otrzymaji: Rumunja
50 głosów, Ekwador 45, Polska 42 głosy.
Wszystkie trzy państwa wybrane zostały

dó rady.

PARYŻ. (Pat),

Wilno, Wtorek 17 Września 1935 roku

o puhar Gordon-

Wi pobliżu Baranowicz, nad osa-
dą Leśna, około g. 7 m, 40 widziana
trzy balony.
O godz. 8-ej nad Sienkiewiczami

w pow. łuninieckim: widziano dwa
balony: jeden biały, drugi czerwony
z białym pierścieniem. Balony te le-
ciały na wysokości około 1.000 m.
i poswwały się w kierunku wschod-
nim.

WARSZAWA. (Pat). Kierowni-
ctwo zawodów o puhar Gordon-  
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Konferencja na Zamku
Wszystkie dzienniki _WARSZAWA. (Pat) W ponie- ksandra Prystora i Janusza Jędrze-

zamieszczają wiadomość o reelekcji Polski ' działek o godzinie 15-ej PanPrezy- | jewicza.

do Ligi Narodów, podkreślając, że z łatwo-

ścią zdobyła ona o 10 głosów więcej, niż
wynosiła przepisowa liczba głosów, nie-
zbędnych do uzyskania mandatu.

przyjął na'
łącznej audjencji p. premjera Wale-
rego Sławka oraz byłych premje-,
rów Kazimierza Świtalskiego, Ale-|

dent Rzeczypospolitej

`„Котефа wyborów do Senatu"

PARYŻ. (Pat). Dzienniki za-
mieszczają przeważnie krótkie infor-

;macje Agencji Hawasa o przebiegu
wyborów do senatx: w Polsce, Ko-
respondent Havasa twierdzi, że wy-

| bory przeszły zupełnie niepostrzeże-

| nie. Korespondent „Pefit Parisien"

| podkreśla jeszcze mocniej, iże wybo-

MA]
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TEATR LUTAIĄ
„Skowronek“ operetka w 3 aktach
: Lehara,

Uo uroczym pod każdym wzglę-
dem „Domku trzech dziewcząt”,
„Skowronek* wydaje się mocno
nudny. MWiinę tu ponoszą niewątpli-
wie autorzy libretta, Melodrama-
tyczna  historja miłości wiejskiej
dziewczyny i malarza z miasta niko-
go zainteresować nie może. Humoru
ani za grosz, bo trudno humorem
nazwać przysłowia dziadunia, nie-
potrzebnie tak wyraziście podkre-
ślane przez wykonawcę, p. Tatrzań-
skiego.

“ Ostatnia serja operetek Lehara,
kładzie do trumny operetkę wogóle.

Nic tu pomóc nie imoże nawet
leharowska inwencja muzyczna,
gładka, przymilna i staranna instru-
mentacja. Melodyjki poniektóre na-
wet bardzo przyjemne, zwłaszcza te,
o charakterze ludowym, dziwnie ży-
wo przypominające polskie piosenki
ludowe.

Wylkonawcy robili co mogli aby
operetkę rozruszać. Orkiestra nie-
wiele mogła, więc nietylko nic nie
wskórała, ale rozciągnęła wszystkie
dłużyzny.  Solistom powiodło się
znacznie lepiej.|

| P. Bestani ugruntowała pierwsze

   

 

WARSZAWA

 
dobre wrażenie i w tej roli „Sko-
wronika* okazała się równie miłą i
wdzięczną jak w  „Domlku trzech
dziewcząt”. Pp. Nochowiczówna i
Czechowska, pp. Wyrwicz, Tatrzań-

(ski, Zayenda, no i p. Szczawiński
|oczywiście, dzielnie się borykali z
| ciężarem dowcipów i pomysłowości
| autorów libretta.

Tańce i dekoracje były oklaski-
| wane. S. W.

CO PISZE PRASA FRANCUSKA.

ry odbyły się w atmosterze całko-
wite jobojętności. Masy wyborców
polskich, które powołane zostały w
ubiegłą niedzielę do wybierania:po-
słów z list, kontrolowanych przez
rząd, tym razem nie zostały nawet
zapytane o zdanie w sprawie wybo-
ru senatorów.

„Guotidien“, jak również prasa
socjalistyczna nadaje wiadomościom.
tytuł „Komedja wyborów do sena-!
tu”

„Figaro“ podaje do wiadomości.
o przebiegu wyborów, zaznaczając,|
że; spokój, jalki panował w tymidniu |
potwierdza całkowicie nastrój, jaki
zaznaczył się w czasie wyborów do!
sejmu. |

- WILNO. (Pat). Na 6-ty Powszech-
ny Zjazd Historyków Polskich w

Wilnie, który potrwa od 17—20 b.m.
zjechało dotąd około 300 posłów z
całej Polski, a z Wilna zgłosiło u-
dział 120 historyków i miłośników

historji.
Dziś, we wtorek, po Mszy św.

przed Matką Boską Ostrobramską o
g. 10,15 nastąpi uroczyste otwarcie
zjazdu w obecności min. Jędrzejewi-
cza, który też wygłosi przemówie-
nie,

Wi południe tegoż dnia nastąpi
otwarcie w bibljotece publicznej wy
stawy historycznej, obrazującej sto-
sunki polsko - litewskie, a następ-

  SPRAWA SKAZANEGO NA

| ŚMIERĆ ZOSTAŁA ODROCZONA.

| - Wizoraj znalazła się na wokan-
dzie Sądu Apelacyjnego w Wilnie|

sprawa mordercy Józeła Chaleckie-

go, m-ca wsi Ostrów w powiecie

nieświeskim, skazanego w pierwszej

instancji przez Sąd Okręgowy w

Nowogródku za zabójstwo rolnika

Jana Łokciewa w grudniu r. ub, na

karę śmierci,

Spowodu niestawiennictwa świad-
Ika głównego, żony zamordowanego,

i Eugenji Łokciowej, sprawa została

odroczona. Świadek. zostanie spro-

wadzony na rozprawę pod przymu-

sem.

WPADŁ POD POCIĄG.
WILNO-TROKI. Na stacji kol. w

Rudziszkach, Marcin Farelnik, zam.

w miejscowości Nowa - Posiadłość
pow. grodzieńskiego, wsiadając do

pociągu towarowego w biegu, wpadł

pod pociąg, doznając obcięcia pra-

it OIOBRACA
Min.W R. i O.P. w Wilnie

WARSZAW. (Pat). Minister W.
R. i O. P. Wacław Jędrzejewicz u-
dał się w dniu 16 września do Wiina
w celu wzięcia udziału w uroczy-
stości otwarcia 6-go powszechnego
zjazdu historyków polskich.

żgon red. Czakiego
WIEDEŃ, (Pat). W, jednem z sa-

natorjów wiedeńskich zmarł dziś ra-
no po dłuższej chorobie długoletni
korespondent Polskiej Agencji Te-
legraticznej w Wiedniu Franciszek
Czaki. й

W. początku tego roku red. Czaki
opuścił Wiedeń i objął stanowisko
kierownika oddziału P. A. T. w Wil-
nie. Wj czerwcu red. Czaki wyjechał
do Wiednia na urlop, w czasie któ-
rego ciężko zachorował, w następ-
stwie tej choroby w dniu dzisiej-
szymi życie zakończył.

Otwarcie Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich w Wiinie

nego dnia w ramach zjazdu odbędzie
się poświęcenie nowego gmachu ar-
'chiwum państwowego i otwarcie
| wystawy archiwalnej.

Przez cały czas zjazdu będą trwa-
ły obrady w sekcjach, w czasie któ-
|rych wygłoszonych będzie około 50
„referatów, obracających się w więk-
jszości dokoła zagadnień polsko-li-
"tewskich.
|,, Dn. 21 b. m. wycieczka człon:
atść zjazdu odjedzie do Grodna na
|inauguracyjne posiedzenie grodzień-
„skiego oddziału polskiego [-wa hi-
„storycznego, па którem prof. St.
,Kościałkowski z Wilna wygłosi od-
czyt o podskarbim Tyzenhauzie.

| BURZLIWY STRAJK RĘKA-
WICZNKÓW.

Strajk rękawiczników
„dal.

trwa na-
W niedzielę pomiędzy strajku-

jjącymi, a pracodawcami odbywały
|się pentraktacje, które jednak speł-
zły na niczem, gdyż Związek Ręka-
wiczników wysunął żądanie, aby
pracownicy sezonowi uzyskali te sa-
me warunki, jakie należą się robotni
kom stałym.Spowodu tej kwestji po-
między stronami nie.doszła do sku-
tku ułożona już obustronnie umowa.

W. dniu wczorajszym część straj-
kujących rękawiczników kontrolo-
wała warsztaty pracy, nie dopusz-
|czając terminatorów do pracy.

Na tem tle doszło w tirmie „Ka-
zanwil”* do awantury, w wyniku któ-
rej aresztowano sześciu strajkują-
cych rękawiczników.
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Uroczyste posiedzenie parlamentu
w Norymberdze

HITLER ZNOWU GROZI LITWIE
Podkreśliwszy pokojowe cele, któ-

rym służyć ma armja niemiecka, kan-
clerz oświadczył, iż tem większą tro-
ską przejmuje opinję Niemiec postępo-
wanie Litwy w obszarze kłajpedzkim,
którego zajęcie przez Litwę zalegali-
zowane zostało przez Ligę Narodów.
Chwalebnem zadaniem Ligi Narodów
byłoby skłonienie Litwy do respekto-
wania statutu kłajpedzkiego, zanim
wydarzenia na tym obszarze przybio-
rą formy, które pewnego dnia świat u-
znaćby musiał za pożałowania godne.

Następnie kanclerz Rzeszy prze-
szedł do omówienia ostatniego kon-
gresu kominternu i zwrócił się w e-
nergicznych słowach przeciwko rzuco-
nemu przez komintern hasłu rewolucji
międzynarodowej. Hasło to jest wy-
mowną ilustracją szczerości zapew
nień zewnętrzno - politycznych rządu
sowieckiego, który dla siebie domaga
się ścisłego przestrzegania zasady nie-
mieszania się do spraw wewnętrznych,

W zakończeniu swego przemówie-
nia kanclerz Hitler poruszył zagadnie-
nie żydowskie i podkreślił koniecz-
ność rozwiązania go w drodze ustawo-
wej,

USTAWA O OBYWATELSTWIE

Parlament Rzeszy przyjął dziś je-
dnogłośnie ustawę o barwach Rzeszy,
która za jedyny sztandar Rzeszy uzna-
je flagę ze swastyką, będącą jedno-
cześnie flagą handlową. Barwy Rzeszy

„pozostają nadal czarno - biało - czer-
wone,

Druga ustawa o obywatelstwie
Rzeszy wprowadza pojęcie przynależ-
nych obywateli Rzeszy, którymi mogą
być tylko osoby krwi niemieckiej i
pokrewnej. Tylko obywatele Rzeszy
mają pełneprawa polityczne,

Trzecia ustawa o ochronie krwi nie-
mieckiej j honoru niemieckiego, za-
brania zawierania małżeństw między
Żydamiiobywatelami Rzeszy krwi
niemieckiej i pokrewnej, Małżeństwa,
zawarte wbrew uchwalonej ustawie,
uznane są za nieważne, nawet wów-
czas, gdyby miejsce zawarcia małżeń-
stwa znajdowało się poza granicami
Rzeszy.

Również stosunki pozamałżeńskie
między Żydami i aryjczykami są za-
kazane, Żydzi nie mają prawa zatru-
dniać służących niemieckich poniżej
45 lat oraz nie mają prawa wywiesza-
nia flag państwowych, wolno im nato-
miast posługiwać się własnemi barwa-
mi narodowemi,

NORYMBERGA, 15.9 (PAT). O
ile ustawy, dotyczące wewnętrznego
życia niemieckiego, były poniekąd w
Norymberdze już wiadome i nie wy-
warły zbyt wielkiego wrażenia, o tyle
ostre słowa pod adresem Litwy. spo-
wodowały pewnego rodzaju konster-
nację w kołach dziennikarzy zagra-
nicznych, którzy określają deklarację
kanclerza, jako niedwuznaczną groźbę
_pod adresem Litwy i przestrogę pod a-
dresem mocarstw - syghatarjuszy.

BERLIN, 15.9 (ATE). Otwarte dziś
6 godzinie 21-ej w Norymberdze w sa-
lidomu związkowego nadzwyczajne
posiedzenie parlamentu Rzeszy miało
charakter niezwykłe uroczysty, prze-
sycony atmosferą zjazdu partyjnego,
który zakończy się jutro wielką rewją
16.000 wojska przed kanclerzem

" Rzeszy, |

JAK WYGLĄDA SALA POSIEDZEŃ

Sala domu związkowego została
specjalnie urządzona i tonęła w powo-
dzi zieleni i kwiatów, Na scenie, prze-

ksztalconeį na emporjum, ustawiono
fotel prezydjalny, ozdobiony wspania-

łemi rzeźbami z okresu późnego goty-
ku, W tym samym stylu utrzymane są

fotele dla posłów, obite czerwonem
suknem. Tylna ściana jest ozdobiona

złocistą draperją, na której tle odcina

się ostro umieszczona nad fotelem
prezydjalaym flaga narodowo - socja-
Jistyczna.
W rogach sali ustawiono cztery ol-

brzymie wazy z bukietami czerwonych

mieczyków. Z galerji dlapubliczności

*zwisają sztandary Rzeszy. Po lewej

stronie sali zbudowano lożę, której

część zarezerwowano dla przedsta-

wicieli armji i rządu, drugą część dla

korpusu dyplomatycznego. Obok znaj-

duje się loża prasowa, w której usta-
wiono dwanaście rzędów krzeseł,

Przebieg posiedzenia parlamentu u-

trwalony został na taśmie dźwiękowe

i transmitowany przez radjo.
Już od wczesnych godzin wieczor-

nych wszystkie dojścia do domu
związkowego zamknięte zostały dla
publiczności silnym kordonem policji i
oddziałów szturmowych, Na godzinę
przed rozpoczęciem posiedzenia przy-
byli na salę pierwsi posłowie oraz
przedstawiciele wojska, admiralicji,
świata naukowego, gospodarczego i t.
d. Krótko po godzinie 20-ej min. 30
przybyli przedstawiciele korpusu dy-
plomatycznego oraz, jako. pierwszy
spośród członków rządu, - minister
wojny, generał Blomberg.

Punktualnie o godzinie 21-ej ra sa-
lę wkroczył kanclerz Rzeszy w towa-
rzystwie przewodniczącego parlamen-
tu, generała Goeringa, powitany przez
obecnych powstaniem z miejsc i pod-
niesieniem rąk.

HITLER O ARMJI I POKOJU

Na dzisiejszem posiedzeniu parla-
mentu Rzeszy, kanclerz Hitler wygło-
sił przemówienie, w którem, nawiązu-

 

jąc do manifestacji siły narodowego
socjalizmu, jaką był tegoroczny zjazd
partyjny w Norymberdze, podkreślił,
iż naród niemiecki może być dumny z
odzyskania, po długim okresie niemo-
cy, dawnej swej potęgi, której wykład-
nikiem jest armja niemiecka.

Kanclerz podkreślił pokojowość ce-
lów polityki niemieckiej, oświadcza-
jąc, że odbudowa niemieckiej siły
zbrojnej nie miała na celu zagrożenia
wolności jakiegokolwiek narodu, a
jedynie zagwarantowanie wolności na-
rodu niemieckiego, Przywiązanie do
idei pokoju jest jedyną wytyczną poli-
tyki niemieckiej,
Wyznanie to, oświadczył kanclerz,

jest tembardziej wskazane ze względu
na usiłowania pewnej części prasy
międzynarodowej, która próbuje wcią-
śnąć Niemcy w krąg swych kombina-
cyj, podejrzewając Rzeszę o zamiary
agresywne w stosunku do Francji, to
znów do Austrji, to do Sowietów i t.p.

Def lada szturmówek w Norymberdze
(o Hitler powiedział dziennikarzom zagranicznym?

NORYMBERGA, 15.9 (PAT). Dzień
apelu i defilady szturmówek, jako or-
śanizacyj bojowych partji, stanowi
punkt kulminacyjny dorocznej uro-
czystości kongresu partji narodowo-
socjalistycznej,

Na tegoroczny niedzielny apel sta-
nęło na błoniach podmiejskich „Luit-
poldarene“ 121 tysięcy umundurowa-
nych szturmowców, Na błoniach w
zwartych szeregach maszerowały po-
szczególne grupy szturmowców, nio-
sąc kilka tysięcy sztandarów.

Uroczysty apel rozpoczął się złoże-
niem hołdu pamięci pierwszych ofiar
rewolucji narodowo - socjalistycznej,
Wpoprzek długich na 500 metrów
szpalerów przeszedł kanclerz Hitler,
w otoczeniu dwóch przywódców, na-
stępnie zaś, przy dźwiękach marsza
żałobneg », osobiście złożył wieniec u
stóp pomnika swych pierwszych pole-
głych zwolenników. : 3

„Przy odglosie. salw armatnich od-
był się następnie chrzest stu nowych
sztandarów partyjnych przez dotknię-
cie każdego z nich t, zw. „sztandarem
krwi”, pod którym odbyła się pierwsza
próba rewolucji narodowo - socjali-
stycznej w Monachjum w r. 1923. Ak-
tu chrztu sztandarów dokonał osobiś-
cie kanclerz,

Po jego przemówieniu apel zakoń-
czył się olbrzymią defiladą, którą kan-
clerz przyjmował na historycznym ryn-
ku norymberskim. Defilada trwała
przeszło cztery godziny, Przechodzące
oddziały witane były owacyjnie przez
publiczność. Specjalny entuzjazm
wzbudziły zmilitaryzowane oddziały
S.S., które, pozostając obecnie w służ-
bie czynnej, stanowią elitę wszystkich

 

grup szturmowych, ze względu na
swój dobrany skład.

Olbrzymie tłumy zaległy gęsto tra-
sę 10-ciokilometrową od Luitpold-a-
rene do šredniowiecznego zamku ce-
sarskiego. Całe miasto zalane było po-
wodzią sztandarów oraz zwisających z
okien girland i dywanów,
Na zamku kanclerz przyjął dzienni-

karzy, nawiązując z nimi przy tej oka-
zji rozmowę, w której oświadczył, że
jedynem życzeniem, jakie ma pod a-
dresem prasy zagranicznej, jest proś-
ba, by, informując swe kraje o tem, co
się dzieje na terenie Rzeszy niemiec-
kiej, mówili wyłącznie prawdę.
Ocena wszelkich zjawisk pozosta-

wiona być musi dowolnemu uznaniu
informatora, lecz wiadomość sama
winna odpowiadać pełnej prawdzie,
Prasa jest potęgą, której siła tkwi w
prawdzie.” Tylko opierając się na niej,
zachowaćprasa może swe znaczenie i
stanowisko.

Jeśli zagranica zarzuca kanclerzowi,
iż zbyt brutalnie postąpił ze spiskow-
cami, uczynił on to w przeświadcze-
niu, że jego misja polega na obronie lu-
dzi prawych „od których posiada man-
dat. Dzięki usunięciu kilku zbrodnia-
rzy, uratował on życie setek prawych
obywateli.
„Wskazując, iż w każdem społeczeń-

stwie istnieje szereg zbrodniczych je-
dnostek, z dumą oświadczył kanclerz,
iż przy obecnym reżymie w Rzeszy
jest ich niezmiernie mało. Wkońcu
kanclerz Hitler podkreślił, iż cieszy
się, że miał możność dostarczenia
przedstawicielom prasy zagranicznej
sposobności naocznego przekonania
się, iż cały naród niemiecki $toi za nim,
jak jeden mąż.

 

B. król grecki zapowiada

rychłe przywrócenie monarchii
BELGRAD, 15.9. (ATE) — Dzien-

nik „Vreme' donosi z Aten, że poseł
rojalistyczny, Magromichalis, powró-
cił wczoraj z Londynu, gdzie odbył
konferencję z b. królem Jerzym. Król
oświadczył posłowi, że, jego zdaniem,
przywrócenie monarchji jest kwestją
najbliższej przyszłości, szczególnie o-
becnie, po znanej deklaracji premjera
Tsaldarisa. Król Jerzy jest przeciw-
nikiem zamachu stanu i powróci do A-
ten tylko wetdy, jeżeli zostanie powo-
łany przez znaczną większość narodu.
W ateńskich kołach miarodajnych

biscycie w sprawie zmiany ustroju pań-
stwa jest opracowany i Lędzie uchwa-
lony na najbliższem posiedzeniu rady
ministrów. Projekt nie przewiduje, jak
wysoki odsetek głosów za monarchją
jest potrzebny, aby uznać konieczność
zmiany formy rządu.
KANEA, 15.9. (PAT) — Kongres

wszystkich ugrupowań  republikań-
skich na Krecie, który w dniu dzisiej-
szyzm rozpoczą łobrady w Kanei, u-
chwalił protest przeciwko ewentualne-
mu przywróceniu monarchji i powziął
decyzję utworzenia specjalnej organi-

podkreślają, że projekt ustawy o ple- | zacji dla obrony republiki.

„Niebieska ksiega” Węgier
Trzyletnia działalność rządu

BUDAPESZT, 15.9. (PAT) — Rząd
ogłosił „niebieską księgę“ o swej dzia-
łalności w ciągu ostatnich trzech lat.

Przedstawiając program rządowy w
przewidywaniu rychłych narad mię-
dzynarodowych, „niebieska księga”
stwierdza, iż „rząd jest doskonale
przygotowany do przyszłych rokowań,
w których reprezentować będzie z go-
dnością interesy Węgier, aby, w po-
rozumieniu z inaemi państwami, przy-
czynić się do konsolidacji Europy, li-
cząc na poparcie państw, których przy. jaźń wobec Węgier przejawiała się

bez żadnych zastrzeżeń w. przeszłości,
We wszystkiem tem rząd węgierski

pragnie utrzymać następujące punkty:
1) osiągnięcie pomyślnych wyników na
drodze do utrzymania pokoju w Eu-
ropie, 2) utrzymanie istniejących sto-
sunków przyjaźni z innemi państwa-
mi, 3) wyjaśnienie zagadnienia rewizji
traktatów, 4) ochrona praw mniejszo-
ści węgierskich, 5) uznanie równości
praw Węgier, 6) uwzględnienie gos-
podarczych i finansowych potrzeb Wę-
gier na terenie międzynarodowym,  

Kompromis niemożliwy,
wojna nieunikniona

Jak Włochy wystąpią z Ligi ?
RZYM, 15,9 (PAT). W tutejszych

kołach prasowych podają, iż Włochy
nie uczynią żadnego kroku do czasu
decyzji komitetu pięciu w Genewie,
Baron Aloisi przekaże uchwały ko-

mitetu pięciu do Rzymu, Uchwały te
będą dla Włoch, według wszelkiego
prawdopodobieństwa, całkowicie nie-
wystarczające, Baron Aloisi, wraz z
całą delegacją, opuściłby Genewę
bez wygłaszania przemówień, co je-
dnakże nie miałoby jeszcze oznaczać
wystąpienia Włoch z Ligi Narodów.
Decyzję co do samego faktu wystą-

pienia miałby powziąć Mussolini, ogło-
sić ją narodowi przez radjo w czasie
wiełkich zgromadzeń narodowych, za-
powiedzianych przez dziennik rozka-
zów partji faszystowskiej przed: kilku
dniami,
RZYM, 15.9 (PAT). Po wczoraj-

szem posiedzeniu rady ministrów pa-
nuje tu ogólne przekonanie, iż Włochy
nie zgodzą się na żaden kompromis,
gdyż kompromis wymaga zaufania do
Abisynji, a Włochy tego zaufania nie
mają.
Na łamach „Voce d'Italia" Virginio

Gyda pisze: Włochy wydały setki mi-
lionów lirów, wyekwipowały 200 ty-
sięcy ludzi „aby oprzeć się naporowi a-
bisyńskiemu. Włochy nie mogą utrzy-
mywać wiecznie tego rodzaju wysił-
ków. Wszelkie kompromisy są nie do
przyjęcia, gdyż poza rzeczywistością
isinieje i konieczność,
LONDYN, 15.9 (PAT). Korespon-

deni Reutera w Addis Abeba donosi.
że spodziewane niebawem zakończe-
nie okresu deszczowego powoduje
wzrost niepokoju,specjalnie wśród kup
ców zagranicznych, Największe oba-
wy żywione są w związku z możliwoś-
cią włoskich ataków lotniczych na Ad-
dis - Abeba niezwłocznie po rozpoczę-
ciu kroków nieprzyjacielskich, W wie-
lu ogrodach budowane są schrony
przeciwlotnicze.
Korespondent Reutera dowiaduje

 MELIITODNVAOSTIIATSTEIKT SINERTAPBNITATĄ,

BUDAPESZT, 15.9. (PAT) — Ks.
Walji powrócił w sobotę wieczorem z
Goedoelloe, gdzie brał udział w po-
lowaniu.. Książę, któremu towarzyszył
adjutant mjr. Airue, powitany był w
Goedoelloe przez regenta, jego dwóch
synów oraz gen. Horthy'ego, brata re-
genta. R

Regent i książę powiatli się, jak sta-

rzy znajomi, Po polowaniu, na ktėiem
padło 60 kuropatw, podano herbatę na
zamku królewskim. Książę rozmawiał
dłuższy czas z regentem, który osobi-
ście odprowadziłgo do samochodu.  

się, iż decyzje wielkiego znaczenia bę--
dą prawdopodobnie powzięte pizez
cesarza i jego doradców w ciągu naj-
bliższego tygodnia.

Smiertelny cios pokojowi
LONDYN, 15.9. (ATE) — Cała

prasa niedzielna omawia konflikt wło-
sko - abisyński, a w pierwszym rzędzie
komunikat, wydany po wczorajszej
włoskiej radzie ministrów.
Komunikat ten uważany jest za

śmiertelny cios koncepcji pokojowego
rozwiązania konfilktu. Dzienniki za-
znaczają, że wojna w Afryce wschod-
niej jest nieunikniona. „News of the
West' pisze, że obecnie wszystko zale-
ży od Francji, która może jedynie u-
ratować Ligę Narodów. „Sunday. Ti-
mes“ uważa, że Francja udzieli Anglji
bezwarunkowego poparcia w jej poli-
tyce obrony paktu Ligi Narodów. Przy-
szłość Ligi Narodów zależy od zasto-
sowania artykułu 16-go Paktu.

Dzienniki starają się zarazem oba-
lić zarzuty, podnoszone ze strony fran
cuskiej i włoskiej, że Anglja nie zaw-
sze bróniła w tak zdecydowany spo-
sób zobowiązań traktatowych. Pisma
wskazują na specjalne okoliczności,
które towarzyszyły konfliktowi man-
dżurskiemu.

„Observer“ krytykuje politykę An-
ślji, która, zdaniem pisma, nadaje
Niemcom zbyt wiele znaczenia w kon-
stelacji europejskiej.

3 tysiące ochotników
ADDIS - ABEBA, 15.9. (PAT) —

Do stolicy przybyło około 3000 ochot-
ników, którzy niezwłocznie zapisali
się w szeregi armji abisyńskiej. Ce-
sarz wygłosił do wojsk krótkie prze-
mówienie, zwracając się w szczegól-
ności do Mahometan, którzy mają ob=
sądzić północny odcinek frontu.

Wiadomości, według których beęlgij-
scy instruktorzy wstąpić mają do ar-
mji regularnej, nie odpowiadają rze-
czywistości. Między rządami Abisyuji
i Belgji toczą się rokowania w spra-
wie przeniesienia belgijskich oficerów
instruktorów-do >oddziałów.__policyj=—
nych w Addis - Abeba dla zabezpie-
czenia życia i mienia cudzoziemców.
BRUKSELA, 15.9 (PAT). Według

„L'Indepedance Belge', oficerowie
belgijscy, znajdujący się obecnie w
służbie abisyńskiej, podpisali kontrakt
na dalsze dwa lata, bez względu na
to, jaki będzie dalszy bieś wypadków
Zapewniono im pobory w wysokości
conajmniej 10 tysięcy franków mie-
sięcznie, wypłacenie tytułem awansu
poborėw za okres półroczny oraz o-
płacono za nich polisy ubezpieczenio<
we w wysokości conajmniej pół miljo-
na franków.

A jednak konferencja mocarstw
nie schodzi z porządku dziennego

GENEWA, 15.8. (ATE) — „Jour-
nal de Geneve' omawia. możliwość
zwołania konferencji państw, które
brały udział w układach w Stresie,
Konierehcja odbyłaby się poza Ge-
newą, i
Według informacyj dziennika inicja-

tywa zwołania podobnej konferencji
miałaby wyjść od rządu włoskiego.
Następnie rząd włoski nawiązałby :0-
kowania bezpośrednio z neśusem, W
razie ustępstw terytorjalnych ze stro-
ny Abisynji, kraj ten otrzymałby an-
gielski port Zeila oraz jeden wolny
port na południe od Dżibuti.
Koncesje gospodarcze dla Włoch na

terytorjum Abisynji byłyby niezwykle

Likwidacja
związku inwalidów

w Sowietach ,

RYGA, 15.9. (ATE) — Według do-
niesień z Moskwy, uchwalono rozwią-
zanie stowarzyszenia pomocy inwali-
dom arniji czerwonej.

Stowarzyszenie to odgrywało rolę
stanowej organizacji inwalidów  so-
wieckich, to też likwidacja organizacji
inwalidów wywołała liczne komenta-
rze w kołach partyjnych. Po rozwiąza-
niu stowarzyszenia t. zw. starych bol-
szewików oraz organizacji b. więźniów
politycznych jest to trzeci wielki zwią-
zek zasłużonych działaczy komuni-
stycznych i byłych żołnierzy armji
czerwonej, który uległ likwidacji.
Agendy rozwiązanego stowarzysze-

mia oraz majątek zostały przejęte przez

komisarjat opieki społecznej.  

szerokie. Nie jest rzeczą wykluczoną,
że konferencja państw zachodnich po-
ruszyłaby również sprawę nowego
rozdziału surowców, 0 czem wspomi-'
nał w swem przemówieniu genew-
skiem angielski minister spraw zagra-
nicznych, sir Samuel Hoare. |

———

Strajkiem grożą
górnicy Ameryki

NOWY JORK, 15.9. E) — Sy-
tuacja w przemyśle węglowym jest
miezwykle groźna. Komisja rozjemcza
pozostaje w ustawicznym kontakcie te-
.lefonicznym z prezydentem Roosev2!-
tem, który znajduje się w Hyde Parku.
Opracowywany jest projekt nowego
cennika płac, aby uniknąć strajku,
którego wybuch zapowiedziany jest na
poniedziałek,

PrzymrozekweFrankfurcie
FRANKFURT n/M. 15.9. (PAT)—

Prasa tutejsza donosi, że ubiegłej no-
cy w okolicach Frankfurtu n/M. tem-
peratura spadła do 2,4 stopnia poniżej
zera. Od niepamiętnych lat nie było
podobnego wypadku. Przymrozek ten
wyrządził poważne szkody na polach
i w ogrodach.

Kronika telegrafczna
Z Lizbony donoszą: Wielka radjo-

stacja w Parede, w pobliżu Lizbony,
spłonęła 15 b. m. rano. Pożar wybuchł
spowodu krótkiego spięcia.

Straty są b. poważne. Część urzą-
dzeń technicznych zdołano uratować,

  



 

—

GDZIE JESTEŚ,
„SZARY CZŁOWIEKU"?

Pełno go było wszędzie przed ro-
kiem —tego „szarego człowieka”, Le-
wica sanacyjna, wzmocniona — jak

się jej zdawało — wejściem do rządu

dwóch „radykałów” z „Wyzwolenia”,

zaczęła z niemałym tupetem i pozora-
mi siły szerzyć rozmaite popularno-

demokratyczne hasła, w rodzaju:

„frontem do społeczeństwa!”, „zjedno-
czenie świata pracy”, „kurs na szare-

* go człowieka” i t. p. Wstępem do rea-
lizacji tych haseł były wyraźne apo-
strofy, kierowane do lewicy opozycyj-

nej, aby nawróciła do polityki z maja
1926 roku i zajęła w obozie sanacyj-

nym należne jej miejsce, Równocześ-

nie dość bezceremonjalnie wyprasza-
no z tego obozu konserwatystów, fa-

„brykantėw i wogóle całą „czwartą

brygadę”,

Co tu zresztą mówić o lewicy sana-

cyjnej, skoro sam p. Sławek w czerw-

cu 1934 roku manifestacyjnie wyrze-

kałsię „elity”, oświadczając, że przy-

szłe wybory do Senatu będą podobne
do dotychczasowych, czyli powszech-

ne, równe i proporcjonalne. Któż mógł
podówczas przypuszczać, że wyboru

drugiej izby, jak to się stało dnia 15.9,

dokona zaledwie dwutysiączne grono
uprzywilejowanych wyborców? Ko-

„ muby na myśl przyszło przed rokiem,

że „szary człowiek” nie będzie mógł

nawet doSejmu wysłać takich przed-

stawicieli, do których miałby jakie ta-

kie zaufanie?

Były chwile i sytuacje, w których

„zdawało się, że istotnie obóz legjono-

wy powróci do swoich młodzieńczych
ideałów społeczno - politycznych, Jak.

że na rękę radykałom sanacyjnym by-

la afera „žyrardowska“, kompromitu-
jąca grupę konserwatywną i godząca
w politykę jej protektorów? Jak z dru-
giej strony zachęcająco wyglądały

pewne poruszenia wśród opozycyjne-
go „centrolewy”, że wymienimy tylko
nieustające fermenty wśród ludow-
ców 'i wyrzeczenie się „partyjnictwa'”

_. przez chadeckie i enpeerowskie związ-
ki zawodowe?

Minął rok, w ciągu którego dużo się
zmieniło w sanacji i dookoła niej. Zni-
knął gdzieś „szary człowiek”, a jego
obrońcy w najlepszej zgodzie z „wro-
gami” ; „wyzyskiwaczami' ludu sfa-
brykowali takie „ucha igielne", przez

które przepchnęli się wbrew woli „sza-
rego człowieka', Głosowanie rozmai-
tych demokratów sanacyjnych w sej-
mie j senacie za obiema ordynacjami

było istnem ich przejściem pod jarz-

mem kaudyńskiem, — przejściem tem
sromotniejszem, że z przekonania byli
oni przeciwnikami zarówno elitarne-

go senatu, jak „igielnego'' sejmu.
Jakże to się stało, że w ciągu jedne-

‚ $0 гоКи front „szarego człowieka" o- :
* brócony został o 180 stopni?

Odrzucającwszelkie, nawet ważne

dla danego zagadnienia, okoliczności

tyczni kierownicy obozu sanacyjnego

odrzucili koncepcję swojej lewicy nie

x konserwatyzmu, ani jakichś „faszy-
stowskich'* upodobań, ale dlatego, że
nie wierzą oni już w możność odzy-

skania zaufania „szarego człowieka”.

IWoleli zamknąć się w okopach do-
tychczasowego systemu, wzmocnio-
nego nowemi pomysłami ordynacyjne-

mi, aniżeli ryzykować dopuszczenie
do głosu „szarego człowieka”,

I ze swego stanowiska mieli rację:

Bo zdawali sobie dobrze sprawę z te-
go, że minęły czasy, kiedy monopol

na „szarego człowieka” miały te ugru-

powania polityczne, które wspólnemi

, siłami dokonały przed 9 laty przewro-
„ tu majowego.

„Szary człowiek* przemówił 8-$o
września głosem 10 miljonów nieodda-

nych i nieważnych kart wyborczych.

Bez pychy i samochwalstwa możemy

stwierdzić — przyznają to zresztą i ną-

si przeciwnicy — że nasza cząstka w

tym akcie nie jest najmniejsza.

—

"wymagających wielkiego

 

Przyklad zagranicy
Wyroby i pomysły zagraniczne ma-

ją u nas zdawna dobrą markę: dobrze
więc będzie zwrócić uwagę na to co
się w dzisiejszych Niemczech robi w
celu pobudzenia nanowo do życia za-
marłego już prawie całkowicie ręczne-
go  przędzalnictwa i tkactwa po
wsiach. Przeprowadzono tam rejestra-
cię posiadanych jeszcze przez ludność
kołowrotków i krosien; naliczomo ich
wprawdzie jeszcze prawie 30 tysięcy,
ale były to już przeważnie pamiątki
po dawnych czasach, z któremi tylko
w wyjątkowych razach ktoś umiał się
jeszcze obchodzić. Trzeba więc dopie-
ro dużego wysiłku propagandowego
i instruktorskiego, aby coś z tego wy-
nikło. Nie cofają się tam jednak przed
tem i zarówno propaganda, jak i nau-
ka podjęte zostały na wielką skalę.
Dzieje się to w kraju o znacznie star-
szym i bardziej rozwiniętym przemyśle
fabrycznym niż nasz, gdzie liczba
wrzeción mechanicznych w przemyśle
bawełnianym wynosi prawie 10 miljo-
nów, podczas śdy my mamy miljon о-
śmset tysięcy, a więc przeszło 5 razy
mniej!
Czemuż to Niemcy wracają do me-

tod pracy „z czasów prababek'? Jest
to najpierw jednoz posunięć w celu
zapewnienia krajowi samowystarczal:
ności i niezależności od dowozu .za-
granicznego surowca w czasie wojny.
Wszystkie kraje od: czasu wojny po-
pierają u siebie głównie pod wpływem
czynników wojskowych produkcję Inu

-i konopi, żeby nie być skazanym na
zamorską bawełnę. Poza tem w Niem-
czech odgrywa niewątpliwie rolę dą-
żenie do stworzenia silnego $ospodar-
czo stanu chłopskiego na dziedzicz-
nych, niepodzielnych zagrodach: wre-
„szcie pewno i wzgląd na bezrobocie,
nakazujące wyrzec się metod pracy:
zajmujących mało rąk roboczych, a

kapitału.
Wzgląd ten już nieraz doprowadzał
tam do zarządzeń z punktu widzenia |.
tzw. ekonomii postępowej horendal-
nych, np. zakaz używania maszyn do
kopania ziemniaków w tych okoli- |
cach, gdzie jest dostateczna liczba rąk
do kopania ręcznego. :
Wszystkie te powody istnieją i dzia

łają również u nas, z tą różnicą, że o
"ile chodzi o wiejski domowy przemysł
włókienniczy, to jesteśmy w lepszem
niżNiemcy położeniu, gdyż u nas w
całymkraju przechował się jeszcze
zwyczaj i umiejętność uprawy i prze-
róbki lnu. To też akcja ożywienia tego
działu wytwórczości ludowej, podjęta, 4
przez Wileńskie Tow. Lniarskie przy
poparciu wojska, odnosi pozytywne
"rezultąty. Len staje się powoli popu-
larnym, zarówno jako moda: jak i ja-
ko czynnik ekonomiczny.

„kiem pracowników i

 

Jest to oczywiście jeden z najważ-
niejszych odcinków w dążeniu do gos-
podarczego podniesienia wsi, śdyż 0-
bejimuje artykuły pierwszej potrzeby
i masowego spożycia. Jednak nie jest
jedyny, bo mamy w kraju wiele ognisk
drobreso przemysłu najrozmaitszego
gatunku: a ośniska te częściowo: tleją
jeszcze, częściowo zagasły, lecz łatwo
je.napowrót rozpalić. Nie: budziły do-
tychczas zainteresowania i nieraz je-
szcze. powtórzyła się znana z przed
wow historia z chałupniczym prze-
mysłem, o którego istnieniu Wydz. Kr.
dawnej Galicji, a więc instytucja po-
wołana do opieki nad 'nim, dowie-
dział się dopiero wtedy, gdy ci cha-
łupnicy dostali odznaczenia za swe
wyroby na wystawie w Londynie!

Leżało to, że tak powiem w duchu
czasu, Chałupnictwo nie budziło za-
"interesowania jako forma  przejścio-
wa, skazana na zagładę przez wielki

„ przemysł i tej zagłady godna, gdyż by-
» ła równoznaczna z nieznośnym wyzys

niehygjeniczne-

mi warunkami pracy. Dziś nastrój
zmienia się zasadniczo. Najpierw owa
zagłada odsuwa się w jakąś dal nieo-
kreśloną. Wielki przemysł bankrutuje
drobny chałupnik zostaje na placu.
Żubry giną: pluskwy pozostają, jak się
malowniczo wyraził kiedyś rzecznik
wielkiego przemysłu. Następnie opinia
dzisiejsza w znacznie mniejszym stop-
niu, niż jeszcze niedawno temu za-
chwyca się przemysłem wielkim, z je-
$o armiami proletarjuszy:: przychyl-
niej natomiast zaczyna traktować ta-
ki rodzaj wytwórstwa, który dałby
zajęcie większej liczbie rąk i zapew-
niłby pracownikom większą dozę sa-
modzielności śospodarczej, a więc i
co za tem idzie niezależności w szero-
kiem tego słowa znaczeniu, godnej

 

 

członków społeczeństwa kulturalne-
go. Chałupnictwo tedy zaczyna być

traktowane nie jako forma zanikająca

ina zanik ten zasługująca, lecz jako
forma wyjściowa, która /odpówia-

da dzisiejszym dążeńiom do lep-

szego zużytkowania i podziału zarów-
no materjalnych, jak i moralnych
dóbr tego świata.. . ы
O ile chodzi o praktykę codzienną,

"to czas obecny ma bardzo wyraźne
znamiona okresu przejściowego. Sfe-
ry. które nazwiemy oficjalnemi, hoł-
dują nadal dotychczasowemu, trady-
cyjnemu kierunkowi liczenia tylko na
wielki przemysł. Pozostawiają one
drobne wytwórstwo bez należytej o-
pieki: a nawet, jak to się stało z rze-
miosłem w ostatnich czasach, dezor-
ganizują je, Natomiast inicjatywa pry-
watna właśnie kieruje się do tej drob-
nej wytwórczości. Z wielu stron kraju
nadchodzą wiadomości o usiłowaniach
podejmowanych: przez samych  pra-
cowników fizycznych ognisk. Usiło-
"wania te nie znajdują dotychczas na-
ileżyteśo uznaniai poparcia, "muszą
„więc iść opornie i trudno liczyć na to,
żeby ogarnęły szerszy teren i odegra-
ły większą rolę w ekonomii ogólnej.
Trzeba więc na nie zwrócić nilniejszą
uwagę, trzeba dać pomoc organizacyj-
па 1 kredytową i tu jest, jak to już
„nieraz podnoszono, wielkie. pole do
działania dla inteligencji, błąkającej
sie dziś w próżnych poszukiwaniach
posad. |

. Praca jest dziś w tej dziedzinie u-
„łatwiona, śdyż nastrój społeczeństwa
„fest niewątpliwie dla tego rodzaju po-
czynań przychylny. Niech tylko się
znaidą ożywieni odpowiednim . du-
chem pracownicy, a sprawa może się
szybko posunąć naprzód.

ZYGMUNT RACZKOWSKI

   
Wojownicy abisyńscy, uzbrojeni w antyczne tarcze i nowoczesne karabiny.

 

(oraz bardziej palące zagadnienia
Kraków, we wrześniu:

Zapewne w sferach rządowych te-
mat ten ucichniepo wyborach, Dla
„nas jednak, szarych ludzi, żyjących w
miastach, temat jest w dalszym ciągu
aktualnym: jak. zmniejszyć budżety
„miast, aby ludność trochę odetchnęła,
ale równocześnie, jak zapewnić finan-
„som miast.rownowagę?

Obliczenia, podane przez Mały
Rocznik Statystyczny, wykazują, iż w
r. 1934-35 miasta otrzymały jako
wpływ gotówkowy ze swoich przed-
siębiorstw 71,8 milj. zł. Miasta polskie

ubóczne, trzeba stwierdzić, że poli: | mais około 2.500 przedsiębiorstw, Nie-
wiele z nich daje dochody, Ale za to

(te, które dochody dają, są naprawdę
dojną rasową krową, Są to przedsię-
biorstwa o charakterze koncesyjnym
i monopolowym: wodociągi, elektrow-
nie, gazownie, targowice, rzeźnie, na-
wet cmentarze. W r. 1934-35 dały na
czysto: elektrownie 22 milj. zł, wodo-
ciągi i kanalizacje 13 milj. zł, gazow-
nie 6 milj. zł, rzeźnie 3 milj. zł, Gdy-
by prywatny przedsiębiorca  łupił
swych odbiorców t..k, jak obdzierają
śminy, trafiłby dawno do kryminału z
'procesu o lichwę za artykuły pierw-
szej potrzeby „albo gdyby miał konku-
rentów tańszych, zamknąłby przedsię-
biorstwo w braku odbiorców. Ale
miasta są bez konkurencji, mają mo-

| nopol, dysponują artykułami pierw-
"szej potrzeby, a często i — przymu-
sem. I drą skórę bez miłosierdzia,

Mam w ręku rachunek za oświetle-
niemojego mieszkania za jeden z
„miesięcy wakacyjnych, Zużyłem 4 ki-
lowatgodziny. Zapłacić mam: 3 zł. 64
rosze. Itojuż po „dużej znižee“.
awniej było jeszcze gorzej. Obniżono

'ryczałt miesięczny za licznik do 1 zł.
/1z 70 groszy na 60 groszy „jednostkę
prądu. Do tego podatek. Więc pła-
„cę 60 groszy za 1 kilowatgodziny! A
| miasto zakupuje 3 miljonytakich sa-
mych jednostek w elektrowni okręgo-

wej w Jaworznie dawniej po 7, a teraz
`ро 6 groszy! To też preliminarz bud-
żetowy Krakowa na r. 1934-35 wyka-
zuje, iż elektrownia ma oświetlić mia-
sto i urządzenia miejskie (np. szkoły,
szpitale i t. p.) bezpłatnie i dać kasie
miejskiej naczysto 2.862.000 zł.
Albo wodociągi! Pod pozorem inwe-

stycyj podwyższono przed laty opłatę
za wodę do 5 proc. czynszu. I tak już
pozostało. To też wodociąg, po po-
kryciu wszystkich wydatków, po do-
'starczeniu wody na wszystkie potrze-
"by publiczne, wpłaca jeszcze do kasy
miasta ponad 100.000 zł.

Albo cmentarz! Wydatki preliminu-
je miasto na 76.932 zł., a dochody (o-
płaty cmentarne) na 252.000 zł!
Czy dotknąć wywozu śmieci czy u-

rządzeń na targowicy — wszystko pła-
cić trzeba na wagę złota! Bilet w kra-

, kowskim tramwaju kosztuje 25groszy.
Wstyd!

, Ludność skarży się i sarka! I ma ra-
cję:
Ale — miasto potrzebuje pieniędzy.

Miasto ma długi! Miasto ma zobowią-
zania! Rząd odebrał miastu różne źró-
dła podatkowe, Więc miasto ratuje się
dochodami z monopolowych przedsię-
biorstw,
Czy jest z tego położenia, na oko

„przymusowego, wyjście? Jest!
Administracja miasta kosztuje bar-

dzo dużo. Muszą przyjść uproszcze-
nia w urzędowaniu. Musi przyjść po-
'tanienie administracji, Miasto musi się
pozbyć różnych agend i różnych defi- |-
cytowych przedsiębiorstw : (wapienni-

'ki, kamieniołomy, różne fabryki i fa-
' bryczki, domy, składy i t. p.).

A rząd — musi uregulować stosunki
kredytowe swoje i swoich banxów z
miastami,

" Znowu źródło oficjalne. Mały Rocz-
„nik Statyst. podaje, iż miasta winne są | skarbowi państwa 50,6 milį. zł., ban-
kom państwowym 379,4 mil). zł, insty-  

tucjom, od rządu zależnym (np. ubez-
pieczalniom, bankom komunalnym
it.p.) około 100 milj, zł. — razem
ponad pół miljarda zł. Gdy stwierdzi.
my, że miasta mają ogółem około 800
milj, długów, zrozumiemy, czem jest w
tej pozycji — rząd!
Trzeba radykalnej rewizji podać zo-

bowiązania miast wobec rządu i insty-
tucyj państwowych. Trzeba skończyć
„z fikcjami! .

Niedawno komisja oddłużeniowa,
powołana do życia dekretem z 24 paź-
dziernika 1934 r., zajęła się stanem
finansowym m. Płocka. Komisja doszła
do przekonania, że wierzytelności
„skarbu państwa na sumę 1,4 milj. zł.
trzeba zupełnie skreślić, a raty j od-
'setki od pożyczek w Banku Gosp.
_Kraj. odłożyć na lat conajmniej 3, Ina-
czej, należy Płock za długi corychlej
'zlicytować. A są miasta w gorszem,
niż Płock, położeniu, Np. 10 miast t.
zw, ulenowskich.
Rząd zaś — zwleka, Co więcej —

usiłuje ściągać stare wierzytelności.
Np. z tytułu pożyczek na roboty, zwią-
zane ze zwalczaniem bezrobocia w r.
1926 ,winne są miasta około 20 mili.
zł, z tytułu pożyczek na budowę
"szkół koło 8 milj. zł, za policję około
1 milj. zł. Niedawno doszedł rząd do
przekonania, że pożyczki, udzielone
$minom wiejskim na budowę szkół po-
_wszechnych, należy zupełnie odpisać,
Zdaniem powszechnem — należy
„wszystkie pożyczki, związane ze szko-
łami, drogami i walką z bezrobociem
odpisać. A przez to, choć w części—
„uporządkować budżety miast.

Tylko wszystkie zabiegi: obniżenie
cen w przedsiębiorstwach miejskich,
obniżenie kosztów administracji miej-
skiej uporządkowanie długów miast
wobec rządu i instytucyj państwowych,
"razem wykonane, przynieść mogą pe-
wną ulgę dla mieszkańców miast, a
gospodarki miast niea ы  

PRZEGLĄD PRASY
WYBORY SENACKIE

Wybierano w tę niedzielę senato-

rów. „Czas* nawet poświęcił arty-

kuł wstępny temu wydarzeniu, Oczy<
wiście nikt się w Polsce wyborami te-

mi nie interesował. Nazwiska przy

szłych senatorów wymieniano od kil-

ku tygodni. Nowością jest tylko to, że
wybory stały się jakby biegiem po-
cieszenia dla kilku przepadłych kan<
dydatów. Sfery: „miarodajne uznały,
że parlament polski bez niejakiego p.
Feliksa Gwiždža jest nie do pomysle-
nia, gdy więc Podhale wzgardziło jego
kandydaturą na posła, usłużni wybor-

cy senaccy uznali go godnym manda-

tu senackiego. Podobnie przepadły

we Lwowie b. poseł Domaszewicz, zo-

stał pomszczony przez wyborców se-

nackich wojew. lwowskiego. P. Jaro-

'szewiczowa, obrażona na niewdzięcz-

ną Warszawę, została senatorką wo-

jew. lubelskiego, Gen. Zarzycki, prze-

głosowany w Gdyni, został oceniony

należycie przez wojew. stanisławow=

skie. Nie chciała go północ nadmor<

ska Polski, przytuliło go karpackie Роч

łudnie. =

Nowością również jest wybór sece«
sjonisty ze Stron. Lud., p. Michała Ro-
ga w wojew. warszawskiem, Ci sami

wyborcy, którzy oddali głosy na księ-

cia Janusza Radziwiłła, wybrali i p.
Roga. P.. Róg otrzymał nagrodę za
dywersję, zresztą zupełnie nieudaną.

Z BB. wybrani zostali pp Malinow<
ski i Siedlecki,
Poza tem figurują na listach mini-

strowie i luminarze sanacji b. premje*
rowie (Kozłowski, Jędrzejewicz i Pry*
stor), kilku wojskowych i wojewodów,
Wreszcie kilkanaście mniej znanych
osobistości, Ukraińcy otrzymują cztery,
mandaty (X. Łobodycz, Łucki, Decy-
kiewicz i Masłow).

ŻYDZI W SOCJALIŻMIE

Kongres norymberski hitlerowców
zaakcentował mocno walkę z žydo“
stwem, uznając za głównego wroga

Niemiec „bolszewickiego Żyda w Mo-
skwie. Z tej okazji pisze p. Koskowski
o roli Żydów w bolszewiźmie:

„Mnóstwo Żydów, z Trockim na czele,
wysunęło się z Rosji w dniach przewro-
tu iw aktach krwawej zemsty na plan
pierwszy, W dalszym ciągu Żydzi, przy-
najmniej tam, gdzie żyją w ubóstwie,
stanowią główny kontyngent ruchu ko-
munistycznego w Europie. Co do pol-
skiej organizacji komunistycznej, to wy-
daje się, jalkkśdyby Żydzi stanowili w niej
3/4 personelu partyjnego. Niema wątpli-
wości, że znaczna część Żydów spodzie-
wa się rewolucji _konrunistycznej,
wbrew dotychczasowym — doświadcze-
niom, poprawy swego losu”.

Również w socjaliźmie Żydzi grają
rolę kierowniczą, P. Koskowski cytu-
jąc nazwiska St. Simona, Owena,
Proudhona, Blanqui'ego ,zauważa, że
historja myśli socjalistycznej przed
stu laty prawie jeszcze nie zawiera
żadnych nazwisk żydowskich „Trud-
noby zatem dowieść, że socjalizm —
komunizm jest wyłącznie pochodzenia
żydowskiego”. Nie chodzi jednak o
dawny socjalizm racjonalistyczny, ale
o socjalizm t. zw. naukowy, czyli mar
ksizm. Ten jest dziełem mózgów ży<
dowskich i propagowany jest głównie
przez Żydów.

PROF. MAKOWSKI NIE ZNA
KONSTYTUCJI.

B. prezes komisji konstytucyjnej w
Sejmie, prof. W, Makowski „zamieścił
w „Gaz. Pol." artykuł (w formie dja<
logu między Piotrem a Pawłem), w
którym znajdowało się zdanie, że „wys
bory są taką samą postacią udziału 0-
bywatela w życiu zbiorowem państwa,
jak służba wojskowa, lub płacenie po-
datku”, Odpowiada mu na to złośli<
wie ale trafnie, prof. Stroński w „Kur.
Pozn.', kładąc w usta trzeciej osoby
djalogu taką uwagę:

„Gdyby któryś z was do P. K.
U.i i aaaa Is
zek służby wojskowej, jak głosowania w
wyborach, kazałby go komendant tego
„K. U. z miejsca zamknąć do kozy.

Gdyby któryś z was powiedział w urzę-
dzie s ‚ 2е та taki sam obo=
wiązek płacenia tkėw, jak glosowa-
nia w wyborach, | por ko naczelnik u-
rzędu, po nięciu podatku, zucić
woźnemu za drzwi, ż nie siał zgor-
szeniawurzędzie. l nicby wamniepo-

ło powoływanie się na p, Wacława

e Waww ADIstwa, który Pr.
'omisji konstytucyjnej, najwidoczniej

"nie zna ani konstytucji, ani ustaw wybor=
czych... Więc bądźcie ostrożni i nie bun-
tujcie zi przyrównywaniem obowiąz-
ków służby wojskowej lub płacenia po-
datków 2 rzekomegoI glosa
wania, bo was przymkną, a y prof.
Makowski was nie obroni, Widzicie, Pio-
trze:i Pawle, z miasta-ście, a głupi-ście..."

Zupełnie zasłużenie został p. Ma-
kowski pociągnięty za uszy za swe
wykrętne wywody o obowiązku gło-
sowania, |

 

 



EC a

Jak głosowano w Łowiczu?
Najpierw rozplakatowano ogłosze -

nia o karach, jakie czekają tych, któ -
rzyby śmieli zakłócić spokój i powagę
wyborów. Później rozlepiono gazety z
wywiadem premjera Walerego Sławka
przeciwko agitacji, a jeszcze później
poczęto tapetować domy i parkany o-
dezwami i ulotkami, nawołującemi do
udziału w wyborach.
Apelowały do sumień obywatelskich:

Straż Pożarna, Związki Rzemieślnicze,
Wojskowe przysobienie kolejowe i in-
ne „apolityczne'* organizacje. Następ-
nie pojawiły się zrazu wstydliwie i
zrzadka, a potem jawnie, bezwstydnie
i gęsto odezwy: „Naszymi kandydata-
mi są tylko A. Pacholczyk i F. Andrze-
jewski”, „Głosujcie na Dublasiewicza
— on was obronił przed wrogiem",
„Żydzi głosują na Andrzejewskiego"...
Jednocześnie wystawiono na widok pu-
bliczny fotografje i życiorysy kandyda-
tów. Wreszcie rozpoczęły się rewizje i
aresztowania. „Likwidowano“ opozy -
cję, by nie odważyła się sprzeciwiać o-
pinji państwowo myślących obywateli.
Gdy przedwstępne przygotowania u-

kończono, nadszedł dzień wyborów.
Pogoda śliczna, odpustu żadnego, a

jednak przy urnach pusto. Nastroszona
rewizjami i aresztowaniami opozycja
siedzi cicho po domach. Gdzieniegdzie
tylko pojedyńczo przemykają się ku
lokalom wyborczym sanatory: czołowi
działacze BB. lub posiadacze różnych
koncesyj państwowych.
Około godz. dziesiątej rozlegają się

dźwięki marsza wojskowego. „Oho! —
wojsko idzie głosować!'. Wiadomość
jednak okazała się fałszywa — woj -
sko bowiem było na manewrach i u-
działu w głosowaniu nie brało.
Koło południa poczęto mobilizować

urzędników, Spotykamy właśnie grup-
kę takich, którzy już głosowali, — No?
—na kogo panowie głosowali?
—Ja tam trzem postawiłem kreskę

+ odzywa się jeden.
— A ja aż pięciu — mówi drugi.
I urzędnicy więc niepewni... Władze

poczynają się niepokoić... Pół dnia mi-
nęło, a głosowało dotychczas niecałe
10 proc. uprawnionych. Co robić?,., U
kogo szukać ratunku?...

Już dobrze popołudniu rozeszła się
po mieście sensacyjna wiadomość: „Ży-
dzi idą na pomoc sanacji!”

Rzeczywiście po wielu targach i u-
kładach Żydzi zgodzili się wydać w
żargonie ulotkę, wzywającą do głoso-
wania na dwuch kandydatów — Pola-
ków. х

Wkrótce krzykliwa „mniejszość ob-
legła Jość licznie urny.
Póź ;m wieczore.a obliczanie sło  

(Od własnego korespondenta)

sów i konsternacja: głosowało 20 proc.
uprawnionych (w tem 3 proc. głosów
nieważnyci.). Jednocześnie radjo ogła-
sza o słabej frekwencji głosujących w
innych okręgach i o odpustach, burzach
i powodrisrh |-!2 » -- РОЙ

ności wzięcie udziału w wyborach.
W Łowiczu ani burzy, ani odpustu

nie było, przekonani więc o grożącej

 

|
Łowicz, we wrześniu.

nam powodzi, spieszymy nad Bzurę.
Obawy jednak okazały się płonne —
Bzura wprost wyschła.
Wracamy do miasta. Na ulicach

gwar i šmiechy — to opozycja wycho-
dzi ze swego całodziennego ukrycia, by
odetchnąć świeżą powyborczą atmo-
sferą,

Z. Z.

 

Wielka powódź na Podhalu
(Od własnego korespondenta)

Sanacja ogłasza, że wybory na Pod-
halu poszły źle dlatego, iż byi” po-
wódź. Jeszcze nikt ani myśli o desz-
czu nie miał, a nad sanatorami już się
zbierały „chmury, błyskawice i pio-
runy', które uniemożliwiały sanacji
odbycie wieców przedwyborczych,
Robiono różne „zaklęcia”, chciano
rozpędzić „chmury” karabinami, a
„pioruny“ chwytano i wsadzano do „u-
la'', jedn k nic to nie pomogło, vowódź
szła i przyszła, lecz sanacja „powo-
dzią na Podhalu” nie była zaskoczona,

Już w sobotę, 7 września, p .tarosta
z Żywca mówił w Zadzielu: „Źle jest
znami, trzeba się ratować”, Dzięki

przytomności p, starosty, policji, dróż-
ników, „Straży Ratunkowej”, rezer-
wie, dobrzepłatnej, coś niecoś urato-
wali. Wszystko to „bractwo“ rozla-
zło się po drogach i wrzeszczało, jak
zwarjowane: „Obywatele! Obywate-
le! głosujcie, kto żywy, głosujcie!" O-
bywatele nic. Dopiero wieczorem w
niedzielę, śdy puszczono w ruch au-
ta, znalazło się kilku, którzy dla przy-
jemności chcieli się choć raz w ży.:u
autem przewieźć, Naganiacze najęci,
dostawali s arczystą odprawę, to też
spoceni, zziajani wracali do lokali wy-
borczych ze złemi wieściami, że na sa-
nację wszyscy okropnie „psiokrwiY”,
a „pierońskie endeki'' wszystkich, co
do wyborów idą, do notesów zapisują
i to po nazwisku. Policja goni, chce en-
deków, niby „sprawców powodzi" do
„ula“ zamknąė, „gdzie są endeki" —
wolają... Tam.., tam... na strychu, na
wieży kościelnej, w wierzbinie... — in-
formują policję „powodziogromcy”.
Policja nie może dać sobie rady z en-
dekami, więc bierze auta, furmanki
najmuje i różne powozy komunikacyj-
ne, i jazda po wyborców, którzy, nie
chcąc iść do głosowania, chowali się
gdzie który mógł, Po niektórych przy”
chodzono nawet po pięć razy i jeszcze

'| nie poszedł.
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Po 40 dniach więzienia --- uniewinniony
Procesy młodych narodowców

W dniu 9 września na wokandzie sądu

grodzkiego w Wieluniu znalazła się spra-

wa młodego narodowca, Jana Barańskie-

go, akademika z Warszawy,uwięzionego

przed40dniami i oskarżonegooto,że

31 lipca na zebraniu publicznem dopuścił

się znieważenia władzy przez użyciesłów

uwłaczających pamięci ś. p. marsz. Pił-

sudskiego.

Do sprawy powołano 11 świadków, O-

skarżonemu groziła ciężka kara. Z obwi-

mienia, opartego na _ doniesieniach

miesumiennych konfidentów, zrobiono

poważny zarzut przeciwko młodemu na-

rodowcowi, przez co sprawa nabrała w

okolicy rozgłosu. Od rana gmach sądu o-

toczyła policja mumdurowa i tajna,pilnie

strzegąc wszystkich wyjść i obserwując

uważnie gromadzące się na sąsiednich u-

licach liczne grupy młodych robotników

i chłopów, wśród których od czasu do

czasu wykwitały jasne koszule mundurów

Stronnictwa Narodowego. Oskarżonego

sprowadzono pod silną eskortą. Do zajść

żadnych jednak nie doszło.

Oskarżony do winy się nie przyznał i

winy tej mu nie udowodniono. Powołani

na świadków chłopi zeznali, że młody

mówca coś mówił niepochlebnie, ale to do

tyczyło ogólnie tych ,.c0 naród do niesz-

częścia doprowadzają”, Inniświadkowie.

nie wyłączając dwuch strzelców. uważa-

nych za filary oskarżenia, również nic

konkretnego o znieważeniu pamięci Ś. p.

marsz. Piłsudskiego przez oskarżonego

powiedzieć nie mogli. Po przemówieniu

obrońcy apl. adw. M. Glińskiego, sąd

wydał w tych warunkach wyrok uniewin-

niający, polecając natychmiast kol Ba-

rańskiego zwolnić. Wiadomość o U

wywołała radość na sali sądowej i żywio-

łową manifestację na cześć zwolnionego

ze strony młodych, oczekujących na wy-

nik sprawy na ulicach.

Wina kol. Barańskiego okazała się

więc w świetle przewodu sądowego uro-

Częstochowa, we wrześniu.

joną. Niemniej, aresztowany w dniu do-

konania rzekomego przestępstwa, przebył
40 dni w więzieniu wieluńskiem, w naj-
gorszych warunkach,pozbawiony paczek,
widzeńwbrudnejceli 1 + 4, 7асоро-
niósł tę karę?
Zapewne za pełną poświęcenia pracę

organizacyjną w powiecie, którą prowa-
dził do chwili osadzenia go w więzieniu...

Dnia 10 września sąd okręgowy w Czę-
stochowie w składzie 2 sędziów rozpo-
znawał sprawę Jeremjasza Stysińskiego.
członka Stronnictwa Narodowego, oskar-
żoneżo o to, „że 17 grudnia 1933 r. na-

woływał publicznie do zbrodni stanu po
zebraniu posła Petryckiego, wznosząc o-
krzyki: „Niech żyje rewolucja narodo-
wa”. — Czyn zarzucany prokuratura za-
kwalifikkowała, jako przestępstwo z art.
154par, 2k. k. wzwiązku zart.97k.k.
Jedynym świadkiem oskarżenia był

post. Atłasek. który miał widzieć i sły-
szeć jak oskarżony wnosił okrzyk, acz-

kolwiek było wówczas ciemno, Zdaniem
świadka „było widno od śniegu”.
Świadkowie obrony ustalili, że oskarżo-

ny nie wznosił zarzucanego mu okrzyku,
a tyllo wzniósł okrzyk na cześć posła i
Stronnictwa Narodowego. Zeznali rów -
nież, że w tym czasie utworzyło się zbie-
gowisko, gdyż policja rozwiązała legalne

zebranie Stronnictwa Narodowego, a u-
czestnicy zatrzymywali się na ulicy.

Obrońca oskarżonego złożył numer
„Wielkiej Polski“, omawiający istotę po-
jęcia „rewolucji narodowej" oraz numer
„Państwa Pracy”, organu Leg. MŁ, gdzie
w nagłówku figuruje duży napis: „Niech
żyje rewolucyjny ruch młodo-legjionowy".
Sąd postanowił nie załączać tych gazet

doaktsprawyipoprzerwie ogłosił wy-
rok, skazujący oskarżonego na 6 miesię-
cy więzienia. Obrona zaapelowała,  

Żywiec, we wrześniu.

Były też w niektórych miejscowo-
ściach „cuda', gdzie się sanatorom
zdawało, że endeki na nich nie patrzą,
I tak naprzykład w Lipowej, pow. Ży-
wiec, nie wiedzieli, że endeki rachują
wchodzących do lokalu wyborczego,
zrobili „cud nad urną wyborczą. W
Łękawicy, pow. Żywiec, nie spostrze-
gli się, że endeki, mimo deszczu, siedzą
w wierzbinie i obserwują wszystko.
W Międzyborzu Bialskim, tak samo
się nie spostrzegli i w wielu innych
miejscowościach,

Dzieją się też rzeczy niesłychane,
nawet umarli z grobów wstają i gło-
sują na sanację, jak to zrobił ś.p, Karol
Dudziak z Międzybrodzia Bialskiego,
który zmarł przed kilkoma tygodniami
na skutek otrucia się spirytusem dena-
turowanym i mimo takiej przeszkody
miał kreskę na liście jakby swój głos
do urny wyborczej wsadził,

Takich wyczynów, jakie w pamięt-
nym roku 1935-ym sanacja urządziła,
Podhalanie nie widzieli, będą więc dłu-
gie lata z przyjemnością wspominać o
sławetnych wyborach „z powodzią,
piorunami, duchami” ; innemi sana-
cyinemi harcami, będą chwalić „do-
bioć sanacyjną”, że przecież raz sana-
cja pokazała „iż nie zapomniała o sza-
rym człowieku, któremu dała możność
raz w życiu przejęchać autem do urny
wyborczej,

 

Wydział XI cywilny sądu okręgowego
w Warszawie sporządził motywy wyro-
ku w głośnej sprawie ziemianina Prze-
włockiego przeciwko „Zrzeszeniu Produ-
centów Drożdży, sp. z o. o." stanowią-

cemu reprezentację kartelu drożdżowe-
go. Sąd uzasadnia oddalenie pretensyj
Przewłockiego przeciwko kartelowi z
powodu niemożności uruchomienia droż-
džowni tem, iż kwestja rzekomego za-
warcia umowy kartelu z ministerstwem
skarbu powinna być dla powoda oboięt-
ną. O ile postępowanie władz skarbo-
wych jest legalne, Przewłocki nie może
rościć pretensyj do nikogo, o ile zaś jest
niezgodne z przepisami też nie może wy-
stępować przeciwko kartelowi do sądów
powszechnych, gdyż o legalności zarzą-
dzeń władzy decyduje N. T, A.
Jak wiadomo w Najwyższym Trybu-

nale Administracyjnym znajduje się
trzecia z kolei skarga w przedmiocie kar-  

Motywy wyroku w procesie droždžowym
Dlaczego sąd nie zbadał umowy z ministerstwem skarbu

telu drożdżowego. Pełnomocnik ziemia«
nina niezadowolony z wyroku występu
je niezależnie od tego ze skargą avela<

cyjną o odszkodowanie. (i)

 

Moratorjum mieszkaniowe.
dla bezrobotnych

 

Jak donosi jedna z agencyj informa
cyjnych, wbrew omawianym projektom
nowelizacji ustawy ochrony lokatorów:
jakiekolwiek zmiany w moratorjum mie-
szkaniowem dla bezrobotnych nie będą
wprowadzone. W dniu 31 październikay
po wygaśnięciu letniego moratorjum mie-
szkaniowego, wejdą automatycznie w ży-

cie przepisy, wstrzymujące eksmisje @
mieszkań jedno i dwuizbowych zajmo<
wanych przez beżrobotnych do 1 kwiet+
nia r. 1936, (i)

Wczoraj o godz, 15-ej m. 45 wynikł
groźny pożar na Pradze przy ul. Korsa-
ka 3/5 na terenie fabryki papy i tektury
smołowcowej p. I. „Liber i Koszycki“,
Ponieważ fabryka sąsiaduje z magazy-
nami kolejowemi dworca Warszawa —
Wschodnia, przeto początkowo krążyła
wersja, że palą się magazyny. Okazało
się, iż z kotła płomienie dostały się do
silnika elektrycznego, który zóstał roz-
sadzony. Ogień przedostał się następnie
na dach murowanego I-piętrowego bu-
dynku. Na miejsce przybyły V, oraz I,
II i III oddziały straży, które zajęły się
akcją ratunkową. Zawdzięczając ener-
gicznej akcji sfraży, niedopuszczono do
rozszerzenia się ognia. w pierwszym
rzędzie na magazyny kolejowe, co też w
zupełności się udało. Ocalały również
magazyn i budynek mieszkalny fabryki
Straty wynoszą około 100 tys. złotych.

Posesja należy do Polskiego Zrzeszenia 
 

Nowe znaczki pocztowe
Z reprodukcjami krajobrazów

Polska Wytwórnia Papierów Warto-
ściowych wydrukowała na zamówienie
ministerstwa poczt i telegrałów nowy
nakład znaczków pocztowych z wizerun-
kiem Pana Prezydenta R. P, Są to znacz-
ki wartości 3 zł. koloru stalowo bronzo-
wego. Dalsze znaczki z serji turystycz-

„nej, które niebawem oddane będą do
druku, zawierać będą widoczki: znaczek
10 gr. Morskie Oko, znaczek 20 gr. Za-
mek w Czorsztynie, znaczek 25 gr. Bel-
weder, znaczek 30 gr. Zamek w Mirze,
amaczek 35 gr. Bibljotekę Raczyńskich,

„Nabywcy* towarów
na raty

Do władz sądowo - śledczych wpły-
nęły ostatnio liczne skargi właścicieli
sklepów na oszustów „których specjaln0-
ścią jest kupowanie towarów na raty. Po
wpłaceniu zaliczki i podpisaniu weksli,
oraz zobowiązania, zabierają oni nabyte
towary i sprzedają je- natychmiast za
czwartą część wartości, poczem do skle-
pu więcej nie zgłaszają się, a weksli nie
wykupują. M. inn. Tadeusz Graff (Rem-
bertów, ks, Skorupki 82), urzędnik pań-
stwowy „osadzony obecnie w więzieniu
przy ul. Daniłowiczowskiej 7, ma za so-
bą znaczną iłość tego rodzaju tranzak-
cyj. Jerzy Gerhard (Zakątna 1), zdołał
oszukać 16 firm. Szczepan Gołębiowski
(ks. Piotra Skargi 7), w lipcu r. b, kupił
w wytwórni powozów i bryczek na Lesz-
nie — dorożkę z koniem. Zaraz na ulicy
G. sprzedał nabytek za czwartą część
wartości, Ogółem G. ma na sumieniu 12
firm. Wszyscy wpisani są na „czarne li-
sty" kupców, sprzedających na raty, a
sprawy przeciwko nim skierowane na
drogę sądową.

Pożar w schronisku
na Powązkach

Wczoraj w południe w  miejskiem
schronisku na Powązkach (Kozielska 1).
wynikł pożar w mieszkaniu Stanisława

Zielińskiego, gdzie zapaliły się wióry
przy kuchni, a następnie skrzynka. Ze
względu na drewniane baraki, na miej-
sce przybył I oddział straży. Pożar uga-
sili sami domownicy. Strażacy spraw-
dzili jedynie, czy nie zagraża dalsze nie-

bezpieczeństwo pożaru.

znaczek 50 gr, Sukiennice w Krakowie,
znaczek 55 gr. Bibljotekę Raczyńskich w

Poznaniu, znaczek 1 zł. Katedrę w Wil-

nie. (i)
s

Tragiczna

śmierć chłopca
„Wczoraj w południe na moście Kierbe-
dzia (od strony Pragi) wydarzył się tra-
giczny wypadek. 16-letni Stefan Teleman
(Solna 18), praktykant - elektnomonter,
jechał na pożyczonym od kolegi rowerze
— w stronę Warszawy. Na moście koło
rowerowe wpadło w szynę tramwajową.
Chłopiec, usłyszawszy sygnał samocho-
du,chciał zjechać,leczspadł, Wtejchwi-
i nadjechał samochód ciężarowy wojsko-
wy Nr. 8241. Kierowca st, bombardjer 1
p. a. n, Józeł Bohdan Cieówierz, nie
zdążył zahamować i najechał na chłop-
ca. Przed przybyciem lekarza Pogotowia
Teleman, wskutek pęknięcia czaszki,
zmarł. Zwłoki zabrano na nosze i prze-
niesiono do kostnicy szpitala Przemienie-
nia Pańskiego. Z polecenia IV-go pluto-
mu żamdarmerji, kierowcę aresztowano,
Połamany rower przewieziono do XIV-go

komis., którego policja również prowadzi
dochodzenie. W ciągu ostatnich ośmiu
dni jest to już drugi śmiertelny wypadek
z rowerzystą na moście Kierbedzia.

Walka ze złodziejem
Wczoraj w południe do mieszkania

Józefa Macioszka, posterunkowego XVI
komis. (Dolna 38), gdy policjant był na
służbie, a jego żona chwilowo wyszła,
wtarśgnęło trzech złodziejów. W czasie
„śospodarki* opryszków nadeszła wła-
ścicielka mieszkania. Złodzieje rzucili

się do ucieczki. Jednego z opryszków M.
przytrzymała. Ujęty, chcąc wyrwać się,
schwycił kobietę ża szyję i kopnął w
prawą nogę. Mimo dotkliwego bólu, Ma-
cioszkowa nie puściła złodzieja. Na sku-
tek wszczętego alarmu nadbiegli sąsie
dzi i dopomogli Macioszkowej, oddając
opryszka w ręce policjantów. Odprowa-
dzono go do XVI-go komis, gdzie podał
się za Władysława Węgierskiego (Ja-
giellońska 19-21). Jednocześnie wezwano
Pogotowie, które udzieliło pomocy Ma-
cioszkowej, opatrując jej nogę i szyję.
Po powrocie do domu  Macioszkowa
stwierdziła, że złodzieje niczego nie

| zdołali ukraść.
  

Spłonęła fabryka „Liber i Koszycki“

Spirytusowego (dawniejsze zabudowanła
fabryki naczyń emaljowanych „Labor”).
Akcja straży trwała do godz, 18-е). Еач
bryka była ubezpieczona od pożaru, ala
premja ubezpieczeniowa nie pokryje ze-
pewne strat w całości,

zai. «

Nowy rok
na wyższych uczelniach.

Rektoraty wyższych uczelni podały do:
wiadomości studentów i nowowstępują*
cych słuchaczy, iż wykłady w r. akade-
mickim 1935/36 rozpoczną się z dniem
7 października, Zgodnie z zarządzeniena
ministerstwa oświaty do tego terminu
załatwione mają być formalności, zwią-
zane z przyjmowaniem nowych kandy<-
datów (i)

Katastrofa samochodu.
pocztowego

Wczoraj w południe, kierowca samo--

chodu ciężarowego. pocztowego, jadąd
Nowym Zjazdem w stronę Pragi, w pobli-

żu mostu Kierbedzia, chcąc uniknąć na-

jechania na wywrócony motocyki wojsko+
wy, wjechał na chodnik, a następnie u-
denzył w słup latarni elektrycznej. Ude+

rzenie było tak silne, że podstawa słu-
pa została zdruzgotana, słup przechylił
się, klosz latarni pękł, oraz zerwała się
sieć tramwajowa, Przód samochodu uległ
zniszczeniu. Wypadku z ludźmi nie byłow

Dochodzenie ustaliło, że motocyklista
wojskowy, chcąc uniknąć przejechania
jakiejś kobiety, silnie zahamował, wsku-

tek czego motocykl wywrócił się, kobie<
ta zaś wyszła bez szwanku.

Karygodne wybryki
Na szosie za Powązkami, w pobližų

Fortu Bema, nieznani sprawcy przecią<
śnęli wieczorem wpoprzek drogi druta
Wkrótce potem przejeżdżało tamtędy k'l-
ku rowerzystów. Jeden z nich, 21-letni
Zenon Siarkiewicz (Przemysłowa 2), to-

karz, wskutek najechania na drut, spadł
z roweru i odniósł ranę cięto - kłutą ©-
kolicy lewego oka. Lekarz Pogotowia, pa
opatrunku, przewiózł S$. ao szpitala Dz..

Jezus,

Ujęcie sprawców

zuchwałej kradzieży

Funkcjonarjusze urzędu śledczego m.
Warszawy aresztowali w Łomży szajkę
złodziejską, która dokonała znacznej

„kradzieży gotówki i biżuterji na sumę 0+
koło 16,000 zł, w Warszawie, Są to; Mie-
czysław Moczulski (Wolska 13), Stani-
*sław Pyrzanowski (Wronia 21), Staui<
sław Święcicki (nigdzie nie meldowany);
oraz Marja Górzyńska (Wolska 13), ko-
chanka Moczulskiego. Podczas osobistej
rewizji, wywiadowczyni znalazła przy
Górzyńskiej 3,400 zł. gotówką w bankno<
tach 100 i 500 zł, Pieniądze te stanowią
część łupu, pochodzącego z kradzieży»
Całą szajkę osadzono w więzieniu,
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Nieznaczna porażka Polski Z Niemcami 0:1
Martyna i Albański bohaterami meczu

przystąpiono wreszcie do właściwych za- | kiem techniką, a pozatem zgranfem iW niedzielę we Wrocławiu na olbrzy-
mim stadjonie Hermana Goeringa roze-
grany został międzypaństwowy mecz w
piłce nożnej Polska — Niemcy.
Ze wszystkich stron Rzeszy przybyły

na dzień ten popularne pociągi do Wro-
cławia. Tłumy  45-tysiączne zapełniły
szczelnie wszystkie miejsca i brały żywy
udział w walce, toczącej się na boisku.
Mecz międzypaństwowy poprzedzony

był spotkaniem Śląska Polskiego i Ślą-
ska Niemieckiego.. Zwyciężyli Polacy w
stosunku 3:1 (2:0). Kolonji polskiej, przy-
byłej na mecz międzypaństwowy, poraż-
ka Ślązaków niemieckich dodała ducha.
Upatrywano w sukcesie tym dobry pro-
gnostyk dla spotkania głównego.

ęło się ono zwykłemi uroczy-
wstępnemi, Po odegraniu hym-

nów narodowych, przemówieniach i t.d.  

wodów.
Gra rozpoczyna się szybkiemi pocią-

śnięciami ataku niemieckiego, złożonego

z pięciu doskonałych graczy. Przeciwi-
cy nasi szybko zdobywają teren, wspo-

magani dobrze przez pomoc. Ale pod

bramką polską nieprzebity mur stanowi

Martyna. Napastnikom Niemców nie u-

daje się przebrnąć skutecznie przez na-

szą obronę. W wypadkach, gdy się to je-

dnak staje, uzyskania gola uniemożliwia

im doskonałemi interwencjami Albański.

Na defenzywie naszej spoczywa więc

cały ciężar spotkania. Atak polski jest

mało aktywny (zwłaszcza Szerike), nie

utrzymuje piłek i nie odciąża przez to

tyłów.
Przewaga Niemców jest widoczna,

Górują oni nad Polakamiprzedewszyst-

eeeESEE

Różne wiadomości
CUIAVIA INOWROCŁAWSKA

PRZEGRAŁA MECZ
Z POZNAŃSKIM SOKOŁEM

W ramach rozgrywek pięściarskich o
drużynowe mistrzostwo Poznania w kla-
sie A odbył się w Poznaniu mecz Cuiavia
Inowrocław — Sokół Poznań.

Niespodziewanie wygrali bokserzy So-

Koła w stosunku 10:6, jednak Poznania-
cy zdobyli 2 punkty walkowerem spowo-
du niestawienia się na ringu w ciężkiej
wadze Zielińskiego z Cuiavii.

Poszczególne wyniki przedstawiają
się następująco: musza: Pela (Sok.) wy-
grał na punkty z Ładą; kośucia: Janow-
czyk (Sok.) wypunktował Marcysiaka;
piórkowa: Dudziak (C.) wygrał na
punkty z Woźniakiem; lekka: Mrozow-
ski (C.) wygrał przez k, o. z Darmoszem
w drugiej rundzie; półśrednia: Grze-
chowiak (S.) pokonał na punkty Fabiń-
skiego; średnia: Daukowski (S.) wyśrał
na punkty z Radomskim; półciężka: Le-
wandowski (C,) wypunktował po zacię-
tej walce Urbaniaka,

„KOMPROMITUJĄCE MISTRZOSTWA
POLSKI W SZTAFETACH

W sobotę i w niedzielę odbyły się w
(Wilnie mistrzostwa ształetowe Polski.
Zawody należały do najmniej udanych.
W pierwszym dniu stawili się na star- -

cie jedynie zawodnicy miejscowego S.
М. Р., którzy wygrali sztatetę olimpijską
walkowerem w bardzo słabym czasie
4:31,1. Warszawianka i Legja warszaw-
ska mimo nadesłanych zgłoszeń, do Wil-
na nie przyjechały. Warto jeszcze pod-
kreślić, że organizatorzy, łudząc się na-
dzieją przyjazdu gości, oczekiwali ich
grzybycia na stadjon przez pół godziny,
opóźniając rozpoczęcie zawodów.
W niedzielę odbyła się jedynie szta-

feta 3 X 1000 mtr., w której zwycięstwo
odniósł również zespół ZMP w czasie

9:59,1 sek. Startowały ogółem 3 zespoły.
Zlekcewaženie tych mistrzostw przez

kluby całej Polski wywołało w Wilnie
przykre wrażenie, O bieganiu sztafet nie
mamy pojęcia, a ćwiczyć się nie chcemy...

STEPHENS CIĄGLE BIJE REKORDY

W New Yorku odbyły się w niedzielę
zawody lekkoatletyczne pań o mistrzo-

stwa Stanów Zjednoczonych.
W zawodach tych zawodniczka Hele-

na Stephens uzyskała w biegu na 100 m.
anakomity wynik 11,6 sck. Wynik ten jest
nowym rekordem świata.

Dotychczasowy rekord był w posia-
daniu Walasiewiczówny z wynikiem

11,7 sek,
ALLISON MISTRZEM

STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Do finału w grze pojedyńczej panów

«© międzynarodowe mistrzostwo Stanów

Zjednoczonych w tenisie doszli dwaj A-
merykanie: Allison i S. Wood.

Przypominamy, że w półfinale Allison

po ciężkiej walce wyeliminował najlep-

szego tenisistę świata, Anglika Perry.
W finale Allison wygrał bez trudu, bi-

jąc Wood'a w trzech setach: 6:2, 6:3, 6:3
i zdobywając tytuł mistrzowski,

SENSACYJNA KLĘSKA CZARNYCH
W ŁUCKU

W niedzielę odbył się w Łucku wobec

3 tys. widzów, ostatni mecz o wejście do

Ligi w grupach pomiędzy mistrzem Lwo-

wa, Czarnymi, a mistrzem Wołynia, P. K.

$. Sensacyjne zwycięstwo odniósł PKS.
w stosunku 3:2 (2:1). Bramki dla źwy-
cięsców zdobyli: Sielski, Baranowski, Ja- .
nikowski, Berent i Mołczanowski (2).

Zwycięstwo to nie miało już wpływu

ma układ tabeli, gdyż mistrzem grupy zo-
stali definitywnie Czarni.

|.kręgu krakowskiego,
(Lw.) 23,8. Tyczka: 1) Morończyk (Lw.)

KRAKÓW LEPSZY W PIŁCE NOŻNEJ
OD LWOWA

Rewanżowe spotkanie piłkarskie Kra-

kowa i Lwowa o wazę * wędrowną prof.

Żeleńskiego zakończyło sięę ponownem

zwycięstwem Krakowa w stosunku Z:1

(2:0).

Zwycięstwo Krakowa było w pełni za-

służone. Górował on bowiem wyraźnie

nad przeciwnikiem. Bramki dla Krako-

wa zdobyli Habowski i Łyko, dla Lwo-

wa — Niechcioł z rzutu wolnego.

Sędziował Wacław Kuchar. Widzów o-

koło 2.000.

ŁÓDŹ BIJE ZAGRZEB W HAZENIE

W/ międzynarodowym meczu Hazeny

reprezentacja Łodzi pokonała Zagrzeb

2:1 (1:1).

Decydującą o zwycięstwie bramkę zdo-

była Głażewska w ostatniej minucie.
DRUGA REPREZENTACJA NIEMIEC

ZWYCIĘŻA ESTONJĘ 5 : 0.
W Szczecinie druga reprezentacja nie-

miecka spotkała się w niedzielę w meczu

międzypaństwowym z reprezentacją Esto-

nji Niemcy zwyciężyli bez wysiłku 5:0

(2:0).
NIEMCY ODNOSZĄ SUKCES
I W LEKKIEJ ATLETYCE

W Paryżu reprezentacja lekkoatletycz-

na Niemiec rozegrała mecz z reprezenta-

cją Francji, bijąc ją wysoko 102:48,

LWÓW — KRAKÓW W MECZU
LEKKOATLETYCZNYM

W niedzielę odbył się we Lwowie mię-

dzymiastowy mecz lekkoatletyczny Kra-
ków — Lwów. Zwyciężyła w ogólnej
punktacji reprezentacja Lwowa w stosun-

ku 97:66.
Przewaga lekkoatletów lwowskich była

bezapelacyjna. Krakowianie wygrali za-
ledwie 3 konkurencje. Najlepszy wynik
padł na 110 mtr, przez płotki. Zarówno
Haspel, jak i Niemiec ustanowili nowe

rekordy Polski, ale wyniki ich nie zosta-
ną uznane, gdyż obydwaj wywrócili po
dwa płotki,
Przebieg poszczególnych konkurencyj

był następujący:

100 mtr, — Fiszer (Lw.) 11,2, 2) Druż-
biak (Lw.) 11,5. Rzut kulą: Kaniak (Lw.)
13,65, 2) Toczyński (Kr.) 12,90. 110 mtr.

przez płotki: Niemiec (Lw.) 15,2, 2) Has-

pel (Lw.) 15,3. Oba czasy lepsze od re-
kordu polskiego. 1.500 mtr, 1) Bielań-
ski (Lw.) 4:17:9, 2) Jurczyk (Kr.) 4:18,9.
Rzut dyskiem — 1) Kaniak (Lw.) 38,42,
2) Zgłobicki (Kr.) 37,64. Skok wdal: 1)
Niemiec 6,47, 2) Niezgodzi *(Kr.) 6,47.
400 mtr.: 1) Tuziak (Kr.) 52,5, 2) Mo-

skal (Lw.) 54. 5.000 mtr. 1) Fiałka (Kr.)
15:52,8, 2) Garncarz (Lw.) 16:32,6. Rzut

oszczepem — 1) Szczerski (Lw.) 47,35,
2) Jastrzębski 45,38. Sztafeta 4 X 100

m.: Lwów 45,9, 2) Kraków — 49,7. 200
mtr.: 1) Tuziak (Kr.) 23,4 nowy rekord o-

2) Ciechanowski

381, 2) Lichtblau (Lw.) 330, Sztafeta o-
limpijska; 1) Lwów 3:33,7, 2) Kraków
3:35,2. Skok wzwyż: Sierpiński (Lw.)
181, 2) Niemiec (Lw.) 176,

WALASIEWICZÓWNA BIJE REKORD
ŚWIATA NA 250 M.

W ramach zawodów lekkoatletycznych,
które odbyły się w sobotę ubiegłą na
stadjonie miejskim w Czeladzi (Sosno-
wiec), Walasiewiczówna pobiła rekord
świata na dystansie 250 m., czasem 30,8

sek. Poprzedni jej rekord, ustalon$ w
zeszłym roku w Japonji, wynosił 32,3 sek.
Pozatem w biegu na 100 m. Walasie-

wiczówna czasem 11,7 sek. wyrównała
swój rekord światowy, pobity zresztą
już przez Stephens (USA), o czem pisze- my wyżej.

kondycją fizyczną. Zawodnicy, nasi bra-
ki swe nadrabiają wielką ambicją i ofiar-
nością.
Lotne skrzydła niemieckie doskonale

centrują i nasi mają pełne „nogi* robo-
ty. Bronią jednak doskonale. Dopiero w
23-ej minucie spotkania udaje się środ-
kowemu napastnikowi niemieckiemu raz
zaledwie przełamać mur obrony polskiej
i zdobyć z ładnie plasowanego strzału
w róg — pierwszego i jedynego gola dla
swych barw.
Po przerwie obraz gry niewiele się

zmienia. Przewaga Niemców nie ustaje.
Nasi atakują przeważnie przebojami, tra-
cą jednak szybko piłkę. Nie mogą przy-
tem sprostać w pojedynkach doskonałe-
mu obrońcy Harringerowi W dobrej
grze sekunduje mu ogromny Jacob w nie-
mieckiej bramce. Znakomite jego wyko-
py — od bramki własnej niemal pod
bramkę polską —witane są okrzykami
radości i podziwu widzów niemieckich..,

„ Ale pełen gorących momentów mecz
zbliża się zwolna ku końcowi...
W ostatnich 10 minutach Polacy uzy-

skują wreszcie lekką przewagę. Czę-
ściej przedostają się w okolice „świąty-
ni“ Jacoba, a Kisielińskiemu i Piecowi
udaje się kilka centr, niestety, niewy-
korzystanych.
Polacy wszelkiemi siłami prą do wy-

równania. Niemcy jednak zaczynają w
ostatnich minutach grać na czas, stosu-
jąc udatnie znany swój system  defen-
zywny.
Widzowie wyraźnie z postawy swej

drużyny są niezadowoleni. Starają się
ją dopingować nawet... ёга па trąbkach.
I te jednakże hiszpańskie sposoby nie
pomagają. Mecz kończą się nieznaczną
porażką Polski w stosunku 0:1.
Po uprzednich szumnych zapowie-

dziach niemieckich, po pełnym buty ho-
roskopie wyśranej z różnicą... pięciu
bramek —rezultatspotkania wrocław-
skiego wygląda dość skromnie. Zbytnia
pewność siebie, jak widać, niezawsze po-
płaca.
Mecz Polska — Niemcy sędziował

znakomicie Szwed p. Olson. Koleżeńska
i rycerska gra obu zespołów ulatwila
mu zresztą zadanie.
W ten sposób nie udało nam się ani

jednego dotąd spotkania z Niemcami
rozstrzygnąć na swoją korzyść. Pierw-
szy raz przegraliśmy w Berlinie, tak jak
w niedzielę, 0:1, Drugim razem ponieśli-
śmy klęskę 2:5 w Warszawie. Teraz znów
ulegamy 0:1. Kiedyż nareszcie skończy
się zła passa naszej piłki nożnej?!..

J. K. W.
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Remis Polski z Łotwą
Słaba gra drugiej reprezentacji

Gdy we Wrocławiu po bohaterskiej

walce uzyskaliśmy honorową porażkę,

drugi nasz „garnitur” reprezentacyjny

spisał się w Łodzi w walce z Łotwą bar-
dzo nieszczególnie...

Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że
remis 3;3 nie jest miernikiem sił przeciw-

ników. Jeżelibyśmy bowiem przyjęli ten
wynik za kryterjum naszych piłkarskich

umiejętności, to znaleźlibyśmy się na je-

dnej płaszczyźnie z... Litwą, która uzy-

skała niedawno z Łotwą również wynik
nierozstrzygnięty. Wiemy więc, że stać
nas na lepsze rezultaty nawet z poważ-

niejszymi przeciwnikami. Ale przeświad-
czenie to nie umniejsza, niestety, gory-

czy łódzkiego remisu.
Reprezentacja Łotwy wystąpiła prze-

ciwko nam w składzie najsilniejszym. Je-
dynie w drugiej połowie meczu kontu-
zjowanego Petersona zastąpił Werners.
Polska przeciwstawiła im drugą swoją

reprezentację, ustaloną jak następuje:

Piasecki (po przerwie Keller) — w bram-
ce, Fliegel, Michalski — w obronie, Gó-
ra, Sroczyński, Haliszka (po przerwie

Przeździecki II) — w pomocy Borowski,
Malczyk, Nawrot (po pierwszych 15 mi-
nutach zastąpił go Smoczek), Knioła i
Riesner — w ataku,
Gra zaczyna się w ostrem tempie. Ło-

tysze zagrywałą bardzo dobrze, wcale

nieźle się rozumieją i odbijają korzyst-
nie na tle Polaków, prezentujących się

bardzo słabo.
Pierwsze dwadzieścia parę minut u-

pływa bezbramkowo, Gol pada dla Ło-
tyszów ze strzału Skinca, przytomnie
wyzyskującego nieporozumienie bramka-

rza Piaseckiego z obrońcą Michalskim,

w 25 minucie,
Już w 3 minuty później Peterson zdo-

bywa dla swoich barw drugą bramkę!
Zanosi się na pogrom Polaków. Jed-

nakże w pierws ej połowie meczu rezul-

tat pozostaje już bez zmiany.

W czasie przerwy trybuny gorączkowo

komentują dotychczasowy wynik: w na-
sze zwycięstwo nikt już nie wierzy.

Ale po zmianie pól w reprezentację

Polski wstępuje nowy duch... Znikają
zdenerwowanie i depresja. Zaczyna się
ostrzejszy napór na bramkę łotewską.

Werwy dodaje zdobycie gola przez
Smoczka już w 47 minucie (2-giej po
przerwie)! As Warszawianki umiał wy-
korzystać błąd bramkarza Łotwy,

W kilka minut później Malczyk, grają-
cy na lewym łączniku naszej reprezen-
tacji, strzela barmkę wyrównywującą.

Polacy wydzierają Łotyszom z rąk pew-

ne już prawie zwycięstwo.

Ale piłkarze z nad Bałtyku nie peszą
się niepowodzeniem. Nie chcą opuścić

 

Tenisišci Zagrzebia gromią Warszawę 4:0
Tłoczyński coraz lepszy

W niedzielę na kortach warszawskiej
Legji rozegrał się epilog smutnego dla
nas meczu międzymiiastowego.
Jedyny możliwy (choć niezbyt pewny)

punkt, który mógł zdobyć dla barw sto-
łecznych Tłoczyński, pozostał, niestety,
w zawieszeniu. Gra Kukuljewic — Tło-
czyński bowiem przy stanie setów 2:2 i

$gemów w secie piątym — decydującym
—6:6 została przerwana spowodu ciem-
ności i dokończoną już nie będzie.
Przypadł więc nam, jak to zresztą

przewidywaliśmy zgóry, w udziale wy-
nik.. zerowy, nie dodający nam splen-
doru w oczach pobratymców.

Przebieg spotkań niedzielnych wyka-
zał przedewszystkiem, że Wittmana w
reprezentacjach wystawiać nie należy.

Po monotonnej i słabej grze przegrał on

z Palladą w trzech setach5:7, 4:6, 4:6.
Obaj zawodnicy hołdowali defenzyw-

nej taktyce i grali przeważnie z głębi
kortu, choć Pallada częściej robił wypady
do siatki, gdzie zdobywał bezapelacyj-
nie punkty, Próby „siatkowe” Wittma-
na kończyły się natomiast regularnie mi-
nięciem go przez Palladę.
W pierwszym secie przy wyrównanej

grze Wittman prowadził 5:4, ale nasięp-
ne dwa gemy i seta oddał Palladzie.
W drugim — Wittman wygrał pierw-

szego gema, ale następne cztery roz-
strzygnął dla siebie Pallada, poczem Ju-

gosłowianin prowadził skolei 5:2. Na-

stępne dwa geniy zdobył Wittman. Te-

raz znów Pallada wygrał kolejnego ge-
ma i — seta.

W/ trzecim secie Pallada prowadził
1:0, następnie 5:1, poczem Wittman wy- grał trzy gemy zrzędu. Przy stanie 5:4

Pallada wygrał dającego mi zwycięstwo |  

w meczu gema szóstego.

W drugiem spotkaniu — Tłoczyński—
Kukuljewicz — mecz został przerwany
przy stanie 6:3, 5:7, 2:6, 6:1, 6:6.

łoczyński lepszy był niż w meczu z
Palladą. Brakowało mu jednak, kończą-
cej piłki, dawał się także mijać przy
siatce, do której i Jugosłowianin pod-
chodził chętnie, pewnemi smeczaini koń-
czył piłki. `
W pierwszym secie Tłoczyński prowa-

dził 2:1, następnie 3:2, 4:3 i 6:3.
W drugim — Kukuljewicz prowadził

początkowo 2:0, Tłoczyński wyrównał
i skolei prowadził 5:3, Jugosłowianin
wygrał jednak cztery kolejne gemy i—
seta. :

W trzecim — Kukuljewicz prowalził
2:0, następnie 3:1 i 4:2. Przy tym sta-
nie gier sędziowie dwukrotnie skrzyw-

dzili Tłoczyńskiego, przyznając niesłusz-
nie dwie piłki Jugosłowianinowi. To za-
łamało Polaka, który oddaje dwa dalsze
gemy i seta,
W czwartym secie Tłoczyński rozpo--|

iczął walkę w szybkiem tempie. Niezwy-
ikle agresywna gra przynosi mu łatwe
zwycięstwo 6:1.

Piąty set dał obraz walki obustronnie
zaciętej. Początkowo prowadził Polak
3:1, następnie Kukuljewicz wygrał trzy
kolejne gemy i prowadził 4:3. Dalsze ge-
my przyj adają kole'n» każdemu z obu
graczy i przy stanie 6:6 spowodu ciem-
ności sędziowie przerywają grę.
Z przyjemnością notujemy lekką popra-

wę formy pana Ignacego, do dawnej kon-
dycji jednak jeszcze mu daleko...
Po zawodach puhar T-wa Polsko - Ju-

gosłowiańskiego został wręczony zwy:

cięzcom.  

rąkl.. W 57 min. meczu Werners znów

uzyskuje dla Łotwy prowadzenie.

Osiem dalszych minut upływa w wiel-
kiem napięciu. Siedemdziesiąta wreszcie

minuta przynosi upragnione wyrównanie

przez Borowskiego.

Dalsze obustronne wysiłki nie przy-

noszą zmiany zezu'iatu. Po ciężkiej wal-

ce udało się nam zaledwie „wyciągnąć”

mecz na remis 3:3, przyczem nie prowa-

dziliśmy ani racu.,

W całości reprezentacja Polski zawio-

dła, podczas gdy Łotysze grali bardzo dó-

brze. Nie' wytrzymali tylko po przerwie

narzuconego przez nas tempa.

Jeżeli chodzi o ocenę poszczególnych

$raczy, to w polskiej drużynie obaj bram-

karze (zarówno Keller, jak i Piasecki)
byli bardzo słabi. W obronie Michalski
lepszy był od Fliegla, choć i sam nie im-

ponował.

W pomocy, grającej naogółbardzonie-

szczególnie, najlepiej jeszcze wypadł —
Góra. Sroczyński zaś zawiódł najfatal-

niej. W ataku najkorzystniejsze wraże-
nie zrobił Riesner. Możliwie grali też
Malczyk i Smoczek. Natomiast Borowski,

mimo strzelenia wyrównującego gola, 2-
kazał się punktem najsłabszym. Nawrot
w ciągu piętnastu minut zesłużył na... za-

stąpienie go przez Smoczka.

Drużyna łotewska walczyła niezwykle
ambitnie, Poza bramkarzem, «słabych
miejsc prawie nie miała, Najlepszą była
linja obrony ,atak spisywał się bardzo do-
brze. Najgorszą była stosunkowo pomoc,

z której na wyróżnienie zasłużył jedynie
Pewłow. .

Zawody prowadził poprawnie p. Fran-

kenstein z Wiednia.

Widzowie, jak na Łódź, wystąpili w
liczbie imponującej. Zebrało się ich na
stadjonie Ł.K.S.-u około piętnastu ty-
sięcy.

 

Prusy Wschodnie pokonały
Polskę Półn.-Wschodnią

715:62,5

W niedzielę odbyło się w Królewcu
)spotkanie lekkoatletyczne pomiędzy re-
prezentacją Prus Wschodnich a repre-
zentacją Polski Półn. - Wschodniej. Wy-
grała drużyna niemiecka w stosunku 71,
5:62,5 pkt.

W skład reprezentacji Prus Wschod-
nich wchodzili również zawodnicy Gdań-
ska.

Na rozegranych 13 kofikurencyj Pola-
cy wygrali wprawdzie 7, o gorszej jednak
punktacji zdecydował fakt, że pozat m

zajęli zbyt wiele czwartych miejsc.

Wyniki szczegółowe przedstawiają się
następująco: 110 m, płotki: 1) Wieczo-
rek 16,4 sek., 2) Gindl 16,5 s. 400 m. —
1) Kucharski 50,7 s., 2) Mollenstadt 51,2
s. dysk — 1) Fiedoruk 40,87 mtr., 2) Bar-
kowsky (N) 40,66 mtr. wdal: 1) Brand-
stūtter 702 cm., 2) Luckhaus 682 cmt.

800 m. — 1) Kucharski 1:59,8 s., 2) Ko-
sitzkowsky 2:02,2 5. 4X 100 m.: 1) Prusy
Wsch. 44 s. 2) Polska 45,4 s. skok
wzwyż: 1) Gierutto 185 cmt., 2) Rosen-
thal 185 cm., kula: 1) Hiitsche 14,66 m.,
2) Fiedoruk 14,28 m., 5000 m.: 1) Kositz-
kowsky 15:43,2 s., 2) Fechner 15:47 s,,
,3) Berman (Polska) 16:06,7 s., oszczep—
1) Wojtkiewicz 56,45 mtr., 2) Volkman
53,40 mtr., trójskok: 1) Luckhaus 14,55

mtr., 2) Reizuch 13,20 m.,
Wolif 11,1 s., 2) Zasłona 11,2 s., sztafeta
olimpijska: 1) Prusy 3:29,7 seż., 2) Polska
315246

W tej ostatniej konkurencji na pierw-
szych 800 mtr. poszedł Kucharski, ale
zdołał minąć swego przeciwnika zaledwie
o parę metrów, Następni zawodnicy pol-
scy różnicę tę utracili i spadli na dru-
gie miejsce.
 

$parta zdobywa puhar
Europy Środkowej

Na nowootwartym stadjonie Masaryka
w Pradze wobec 60 tys. widzów rozegra-
ny zostałdecydujący mecz o puhar środ-
owej Europy pomiędzy miejscową Spar-
tą a budapeszteńskim Ferencvaros. Zwy-
cięstwo odniosła Sparta w stosunku 3:0
(2 : 0),
Ponieważ pierwszy mecz w Budapesge

cie wygrali Węgrzy zaledwie 2:1, Spar-
ta zdobyła definitywnie puhar Śordkowej
Europy stosunkiem bramek 4:2.

100 m.: 1).
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JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?

Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem z przelotnemi deszczami. Lekka

skłonność do burz. Ё
Lekki spadek temperatury.

Umiarkowane wiatry, chwilami

porywiste, zachmurzenie z zachodu

i południo-zachodu.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

apteki:
Apteka Jundziła — Mickiewicza 33.

Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-

miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza —
Piłsudskiego 20. З

Z MIASTA.
— Dorožka wypiera taksówkę.

Charakterystyczny objaw zauwažo-

no w Wilnie w związku z rozwojem

lokomocji. Mianowicie w ciągu

ostatnich dwóch lat uległo likwida-

cji i zostało wycofanych z ruchu 16

taksówek, natomiast zwiększyła się

ilość dorożek konnych o 60. Wbrew
więc postępowi technicznemu i roz-

wojowi ruchu samochodowego w in-

nych miastach Polski, w Wilnie
wzrost ten nietylko nie postępuje
naprżód, lecz cofa się dając miejsce
dorożce konnej. (h) |

— Nowe lotnisko. Prace przy,
rozbudowie lotniska na Porubanku
są już na ukończeniu, Cały teren zo-!

stał zniwelowany i rozszerzony. O-į
becnie rozpoczęła się praca przy bu-|
dowie budynku kasy, przechowalni
bagażu, obszernej poczekalni, ka-'
wiarni - restauracji i tt p. Budowa'
zakończona zostanie jeszcze w b. r.'
i w maju roku przyszłego 'caty kom-
pleks budyników oddany zostanie do
użytku publicznego. г '

Poświęcenie nowego lotniska od. į
będzie się w pierwszej połowie roku
przyszłego przy udziale władz cen-
tralnych. (h)

—Słupki na przystankach auto-
busowych. Zarząd T-wa Komunika-
cji Miejskiej przystąpił do ustawia-
nia słupków orjentacyjnych na przy-

ki przystankowe mają wygląd este-
tyczniejszy i zaopatrzone są w tab-
lice, na których wyszczególnione są
linje oraz czas przyjazdów i odjaz-
dów autobusów.

SPRAWY PODATKOWE.
— Zaległości podatkowe. Urzędy

skarbowe Wileńskiej lzby Skarbo-
wej przystąpiły do umarzania za-
ległości podatkowych w myśl ostat-
nich instrukcyj Ministerstwa Skar-
bu. Według otrzymanych informacyj
cały szereg zainteresowanych firm i
osób oraz ziemian wniosło podania
o umorzenie podatków na sumę
około 60 tys. złotych, Część tych
zaległości jeszcze w b. m. zostanie
umorzonych, (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Protesty wekslowe. Według

danych w ub. miesiącu w obrębie
Wileńskiej Izby Przemysłowo - Han-
dlowej zaprotestowano 1346 weksli
na ogólną sumę 1.124.567 zł. Naj-
więcej weksli zaprotestowano w han
dlu i rolnictwie. Weksli ze ster pra-
cujących zaprotestowanych było na
sumę 235.678 zł. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Otwarcie Mensy Akademickiej.
W dniu 18 września b. r. zostanie
otwarta Mensa Akademicka przy
ulicy Bakszta.

 

SPRAWY UNIWERSYTECKIE. ,
— Iniormatorjum dla nowowstę-

pujących na U. S. B, zonganizowane
staraniem Sodalicji Marjańskiej Aka
demiczek U. S. B. czynne jest od dn.
17 b. m. codziennie prócz niedziel w
godz. od 11 i półdo 1 oraz od 18 do
19. Mieści się w lokalu K. S. M, Uni-,
pan dziedziniec Sarbiewskiego

r. 4.

— Roczne Kursy Pielęgnowania
i Wychowania Dzieci (egz, od 1925 r.
w Wilnie). Program obejmuje kurs
teoretyczny i praktykę w szpitalach,
przedszkolach i żłobkach. W, kur-

SPRAWY SZKOLNE. |

ё
КО^
k

:

stankach autobusowych. Nowe słup- sach biorą udział profesorowie na-

szej wszechnicy i lekarze specjaliści
w chorobach dziecięcych. Zapisy
są przyjmowane w lokalu Rocznych
Kursów Handlowych przy ul. Mic-
kiewicza 22—5 od godz. 5—7 wiecz.
codziennie oprócz świąt. Tel. 16-02.

SPRAWY PRASOWE.
— Koniiskata czasopisma litew-

skiego. Starosta Grodzki zarządził
zajęcie czasopisma litewskiego „Vil-
niaus Rytojus“ mr. 75 z datą 18/9
[35 r. za artykuł pod tytułem „ОКа-
|ranie 26 Litwinów, zawierający ce-
|chy przestępstwa, ' przewidziane w
artykule 170 (rozszerzanie niepraw-
dziwych wiadomości, mogących wy-|
wołać niepokój publiczny).

RÓŻNE.
— Tydzień Dziecka. Kino „Pan”'!

umożliwiło 4000 dzieciom szkół
powszechnych zobaczyć „Dzień wiel
kiej przygody” za opłatą tylko $ gro-
szy za bilet. i
harcerzy. wyświetlany będzie w dn.
17 i 18 września od godz, 12—16.
Bilety na powyższe seanse rozdzie-
lone będą przez kierownictwo szkół,

Przykład godny naśladowania
przez inne kina,

KRONIKA POLICYJNA.
— Tajemnicze morderstwo na

' Antokolu. Dochodzenie w sprawie
tajemniczego morderstwa na Anto-
kolu prowadzone jest pod osobistym
kierunkiem prokuratora Sądu Okrę-
gowego w Wilnie. Według wstęp-
(nych dochodzeń zdołano ustalić cał-'
kowicie tożsamość zastrzelonego.

Jest to Józef Wiysocdki (Niecała 10)

z zawodu robotnik, Wysocki był żo-
natym i miał dwoje dzieci, a od pew-
nego czasu utrzymywał bliższe sto-
suniki z pewną żydówiką, o czem sze-

roko mówiono w' sąsiedztwie. Ze

względu na toczące się dochodzenie

bliższych szczegółów dochodzenia
inarazie podać nie możemy. (h)

— Skradzione przedmioty. W_ dn. 15
jb. m. podczas kontrolowania melin zło-

dziejskich znaleziono w mieszkaniu paserki

i Szłumy Gołomb (Szpitalna 5) 90 sztuk ple-

i cionych koszy różnych wielkości i jakości,
|oraz 9 sztuk miotełek ryżowych, pochodzą-

cych 2 kradzieży. Zatrzymana Gołomb

twierdzi, iż nie wie kto do jej mieszkania

te kosze i miotełki przyniósł.

Film ilustrujący RR)

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Wy-

stępy Marjusza Maszyńskiego. Dziś o godz.
8 wiecz, M. Maszyński gra świetną postać
naukowca w komedji „Wszystkie prawa
zastrzeżone”, zdobywając sobie szczery
aplauz publiczności, partnerką M. Maszyń-
skiego jest E. Wieczorkowska, nowa siła
zespołu.

Występy М. Maszyńskiego dobiegają
już końca. Ceny miejsc zwyczajne.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Wszystkie pra--
wa zastrzeżone!.

Uwaga! Dyrekcja Teatru przypomina,
iż kupony w książeczkach, zkupione do dn.
31.VIII b. r. do lóż i na parter ważne są.
do dn. 20 września 1935 r.
— Teatr muzyczny „Lutnia* Dziś w

|„Lutni* odbędzie się jedyny koncert chóru

|Dana. . Jako soliści wystąpią: Mieczysław
|Fogć i Adam Wysocki, Koncert nosi tytuł:
„Dfjadzieścia pięć najnowszych piosenek".

Przedstawienie dia garnizonu w
'„Lutni*, Jutrzejsze przedstawienie op. Le-
-hara „Skowronek* przeznaczone zostało

dla Rodzin Wojskowych.

| ==

, Polskie Radjo Wiino
| Wtorek, dnia 1 7września,
{ 6.30 Fieśń. Pobudka. Gimnastyka. Mu-

„zyka. Dzien. por. Muzyka. 7.55 Giełda rol-

|nicza. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa.
|10.30 Transm. z uroczystego otwarcia VI

Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich.

„11.57 Czas i: Hejnał. 12.03 Dzien. poł. 12.15

"Audycja dla szkół, 12,30 Komcert. 13.25

IChwilka dla kobiet. 13.30 Z rynku pracy.

113.35 Muzyka popularna (płyty). 15.15 Codz.

odc. pow. 15.25 Życie kulturalne miasta i

|prowincji. 15.30 Muzyka operetkowa (pły-

ty). 16.00 Skrzynka P. K. O. 16.15 Koncert

Ork. dętej Kolejowego Przysposobienia

Wojskowego. 1645 Cała Polska śpiewa.

17,00 Wielkie i drobne wynalazki — odczyt.
17.15 Koncert Ork. P. R. 17.50 Encyklope-

dja mówiona. 17,00 Recital fort. 18,40 Arje |

operowe. 19.10 Awangarda czy pogarda —

djalog. 19.25 Koncert reklamowy. 19.32

Koncert Esko 19.35 Wiad, sportowe.

20.00 Biuro "Studjow rozmawia ze slucha-

czami, 2010 Muzyka

wiecz. 21,10 Obrazki z Polski współczesnej.

21.15 Manon, opera w V aktach J. Masse-'

22.30 Po wakacjach — felj.'neta (płyty).
22.45 Powrót Armji Napoleońskiej przez

Wilno — odczyt. 23.00 Kom. met. 23.05

Koncert w wyk. Ork, P, R.

 

| — Aresztowaniezbiegłego z Wielucian.

| Policja aresztowała w Wilnie R. Łosia, mło

| dego przestępcę zbiegłego z domu wycho-

wawczego w Wielucianach.

zrezygnował z krągłości

lekka. 21.00 Dzien.'

'Z za kotar studjo.
Raul Koczajski przed mikrofonem.
Światowej sławy pianista polski Raul

Koczalski zaproszony został przed mikro-
fon rozgłośni warszawskiej na dzień 17 b.
m. o godz. 18.00. Znakomity gość zapozna
radjosłuchaczy z własnemi kompozycjami,
mianowicie: „Trzema impresjami“ z op. 75

i Scherzem z Sonaty op. 100 Des-Dur. Po-
nadto artysta wykona Beethovena Sonatę
op. 10, Nr. 2 i Mozarta: dwa walce.. Ko-

czalski ur. w Warszawie w r. 1885, uczeń

Mikuliego (ucznia Chopina) oddawna już w

kraju mie występował. Recital w radjo wy-
wołuje więc zrozumiałe zainteresowanie,

Opera „Manon“ Masseneta, na polskiej žali,

„Manon Lascaut“ księdza Prevosta,

| owa postać kobieca, bajecznie lekkomyślna,
zachwycająca, bez żadnego poczucia wier-
ności lub odpowiedzialności, kusząca i po-

nętna właśnie w swej amoralności zajmuje i

pasjonuje każdego zwykłego czytelnika te-

$o romansu. Cóż dopiero wrażliwego mu-
zyka, artystę o wybujałej fantazji! Jeden z

czołowych kompozytorów opery francuskiej

Jules Massonet przeniósł jako jeden z wie-

lu postać Manon na scenę operową, tchnął
w nią nowe życie, stworzył dzieło pulsujące

li tętniące gorącą krwią, pełne czaru i sub-

telności. To też opera ta zpewnniła Masse-
netowi miejsce zaszczytne pomiędzy kom-
pozytorami francuskimi; mało które z dziel

scenicznych cieszy się tak  miesłabnącem

powodzeniem jak „Manon”. Massenet po-

trafił w niej, podobnie jak i w innych utwo=

rach połączyć nowo w tym czasie powstałe

i coraz bardziej roz$zerzające się wpływy

Wagnera z francuską gracją, melodyjnością

i specyficzną lekkością, Od Wagnera prze-

jął Massenet organiczność budowy dzieła,

technikę motywu przewodniego, ale nie
melodyki, z do-

minującej roli głosu ludzkiego. Jako praw-

dziwy Francuz z urodzenia i natury prze-

poił Massenet dzieła swoje wdziękiem i

elegancją, temperamentem i zmysłowością,

barwnością i lekkością, nigdzie i w niczem

nie przesadzając, nie tracąc miary.
Wybór tematu, historja pięknej Manon,

która w awanturniczy sposób poznaje i za-

kochuje się w kawalerze de Grieux, by

wikrótce potem porzucić go i zdradzić na

rzecz bogactwa i uciech, na końcu jednak

powrócić do zawsze kochającego ją de

Grieux i zginąć z wyczerpania w jego ra-

mionach, jest już sam przez się charakte-

rystyczny dla Francuza, Jeszcze w silniej-

szym stopniu charakterystyczny jest oczy-

wiście rodzaj tej muzyki, doskonały wyraz
francuskiego ducha wieku XIX-ego.

„Manon“ usłyszymy w Polskiem Radjo

dnia 17 b. m. o godz. 21.15 w skrócie. Bę-

dzie to audycja z płyt w wspaniałem wy-

konaniu Zespołu Paryskiej Opedy Komicz-

nej pod dyy. Elie Cohen'a z udziałem naj-

lepszych sił śpiewaczych. u

 

HELIOS Dziś premjera! Dawno niewidziany, najgłośniejszy

е
i gwiazdor ekranu ,

Iwan Mozžuchin
oraz urocza TANIA FEDOR w najnowszej swej kreacji

44 Rež. Aleksander Wołkow. Prod,
Jermoljew. Nadprogr. Rtrakeja

29 aktualja. Seanse: 4, 6, 8, 10.15
 

PAN| Ostatni dzień

Mały Pułkownik-rEMPLE
Następny program: WAŁLACE BEERY w najwiekszej swej kreacji

„LEGJON NIEUSTRASZONYCH"

CASINO| S
 

Przebój godny podziwu

1 piękno. Przepiękny dodatek kelorewy oraz aktualja „Pata“ Jako nadprogram.

A 0. Maikieoic2
"dawn. J. K. Garzuchowski

WILNO,

 

STRONNICTWA
NARODOWEGO  

 

| CZŁONKIEM

Otwarcie sezonu! DZIŚ FILM DL4 WSZYSTKICH!
Najwybitn'ejszy film ostatnich let.

SEQUOIA
/ * 3 f
W rol. tyt. JEAN PARKER Zadziwiające arcydzieło, zupełnie nowe, oryginalne i nie-
zwykłe, które łączy w soble najwyższą sensację, patos komizm, poięgę, atrakcyjność

CZY JESTE» JUZ

 

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
i KOSMETYCZNY

Prow.

WŁ. NARBUTA
Wilno, ul. $-to Jańska 11. Tel. 4-72.

POLECA:
1) Wszelkie zioła i herbatki lecznicze.

2) Odżywki krajowe i zagraniczne.
3) Chemikalja techn. i do fotograiji.

4) Pastylki, sole i wody mineralne.
5) Sole i extrakty sosn. do wanien,
6) Środki dezyniekcyjne.

7) Artykuły opatrunkowe i dopielęg-

niarstwa chorych.
8) Periumerja i kosmetyka.

9) Galanterja apteczna. %

10) Artykuły gospodarstwa domowego.

11) Środki do walki z robactwem.

12) Wszystko do wyrobu win owocow.

Ceny na wszystkie towary przystępne.

 

50 KKJLEPSZYCH PRZEPKÓW `
do konserwowania owoców, jarzyn, grzy*

bów etc.

przy zakupie gwarantowanych słoi
do zapraw.

oraz

„IreNa“ „Arena-Patent“
Żądać we wszystkich sklepach.

Skład fabryczny na województwo pół-
noczo-wschodnie

wł L MALICKA,

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

1 komisantów.  

lwłaściciela apteki przy ul. Świętojańskiej.

ARMO DAJEMY

D/H. „i. ODYNIEC'

|

   

  

MIGRENA.NEWRALCJA

BOLE ZĘBÓW
GRYPA. PRZEZ! RENIA

1_AR' TYCZNE
88 ówg:KOSTNE ITP.   

           

   

ŻĄDAICIEGBVGINALNYCH |szków

ianKOGUTEK
SPRZEDAJĄ APTEKI  

 

   
  

——————
A

zaj W?2 zkania
4 oko SOLIDNIE!

pė oje wyszukuje mieszkania

BIURO
» POŚREDN. MIESZK.

a «

1 okojoW! „Uniwersal
mieszkanie ze wszyst |gostało przeniesione
kiemi EE do mad

wynajęcia.  Krakow-

ska 51. TA| PUCKIEDICZANA A:
 

- ZAMKOWA 9;
poleca „w dużym wyborze zegary I zegarki
od5 zł wzwyż oraz wykonywa wszelkie repe-
racje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące.

Ceny dostępne; Г

Abd i
Perfumy wody kolońskie, przyrządy do go-

lenia orzsz wszelką galanter,ę i inne towary

neleży n-b.-ać tylko w chrześcijańskiej firmie

„LUDWIK“ zamkowa12
Tam wielki wybór i

ceny bardzo dostępne

HALEŻY KUPOWAĆ tyko wGina.rie
W. CHARYTONOWICZ |

APTECZNY D/H.
xi MICKIEWICZA Nr. 7. Telef. 9-71, i

Szczególnie nasze przeboje: ogromny wybór pierwszo- i
rzędnych firm NA WAGĘ: kremy, pudry, róże, perfumy, wody ; .

kolońskie.  Ceqy bardzo niskie. a WILNO,

&T a

NAJSTARSZA

p. f.
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WYROB.W ZŁOTYCH,
L. PERKOWSKI

ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła Św. Jana).

   <w Z
|| Wszelkie reperacje w zakres zegarmist zcstwa wchodzące,

raz roboty qrzwersvie.

” YCENY BARDZO UMIARKOWANE,

 

FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA W WILNIE
SREBRNYCH | METALOWYCH

i K. MALINGWSKI

poleca:
ARTYKUŁY KOŚCIELNE: żyrando
ie, ous++i, kleliehv. manstrancja i tp.
WYROBY METALOWE: nakrycia
stołowe, euviernice I t. d.

WYROBY ZLOTE, SREBRNE
1 DROGIE KAMIENIE.

DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI
Zegery i zegarki pierwszorzędnych

firm sxrejowych i zagraniesnych.

złorenie, sretrrenie i niklowanie.

ik;|

W. JUREWICZ

 

mistrz fir. P. BURE
Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.

Obsługa fachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

MICKIEWICZA 4.

jjL

tel. 22-11,

° : Biuro przyjmuje zgło-
szenia wolnych miesz-
kań i pokoi umeblo-

OE 5 „ |wanych. Opłata od
pokojowe mieszkania. p, €. Właścicieli nie-
ze wszystkiemi wy-|ruchomości
godami do wynaję-
cia. Ofiarna 2 i 4.

129—3

dny X.WA
5_ pokoi, przedpokój, nie z wygodami. UL
kuchnia, balkon ze Orzeszkowej Nr. 11-

wszelkiemi  wygoda-|spytać u dozorcy.
mi do wynajęcia.

Wiadomość u dozor- :
lub u właściciela
14 do 17. Zy-

giauntowska Nr. 8.

Lokal

 

i po wy-
najęciu.

  

 
 

Ważne

 

Za 2 zł. dziennie cal-
kowite
Miejscowość zdrowo-
tna. Idealna dla słab-
szych na płuca. Do-  

(EET TTD EDTA ISATSS AUTO[VAS

Irruskaoiec-Zdrój
naturalne kąpiele solankowe, siarczane, borowinowe,

inhalatorjum — słynna Naftusia — tani sezon je-

sienny wrzesień — październik.

ADAC AOR SSRSk A III

WE
3, 4 pokojowe ode
remontowane, sło-
neczne w ładnej
.zdrowej dzielnicy.
Antokolska 35.

127—4
 

i PRACA. |

KRAWCOWA
pierwszorzędna  wy-
konywa | najwykwit-
niejsze suknie, okry-
cia, kostjumy i płasz-
cze.  Przyjmie też
pracę w domu pry-

watnym. Łokiec 6 m.
4 lub proszę zosta-

 

wić swój adres w
adm. „Dz. WiL“, 123

SIOSTRA- |
pielęgniarka, rutyno-

magań, poszukuje pra-
cy w szpitalu, dyżuru
u prywatnych  cho-
rych. Miejscowość o-
bojętna. Wilno, Kal-
waryjska Nr. 11 m. 2,
teleion 22-47,  Kre-
niowa. —2

(aaa)

Okazyjnie
sprzedają się w Lan-

wana, skromnych wy-| -

W ZAKRESIE
pierwszych klas gimn.
przygotuje  inteligen-
tna panienka za u-
trzymanie i mieszka-
nie. Język niemiecki.
Łask. zgłoszenia do
Adm. „Dz. Will“ dla
Adm. „Dz. Wil“ dla

Е 25—3

=]
KASaa

HOTEL

UAOKLOWY
Warszawa, Widok 22
telefon, woda zimna,

$orąca.
Pokoje od 4 złotych.

22384—6

Spólnika
dla powiększenia skie
pu koncesjowanego

przyjmie firma przed-
wojenna. Szczegóły:
ui. Trocka 3 Golę-
biowscy. 141 —2

 

Pomożmy
bliźnim

A PRACY
przy gospodarstwie
domowem: szycia, re-
paracji,  pielęgnowa-
mia chorej, czy jakiej
innej lub o pomoc

materjalną, choćby
najskromniejszą  pro-
si starsza samotna
osoba, znajdująca się
w krytycznem  poło-
żeniu. Łask. zgł.
Adm. „Dz. Wil“ @а
M. W. lub Łotoczek
1—36.

PO PRZEBYTEJ
ciężkiej chorobie 0so-
ba starsza, nie mają-  

143—3

dla cmerytek — ów.

utrzymanie.

dwarowie przy alicy
Wiejskiej 2 domy, je-
/den nowy, drugi nie-
lukończony na włas-
„nym placu. Szczegóły
dowiedzieć się w Re-
|" 112—3

| i NAUKA.

|. - STUDENT
JU. S. B. udziela ko-

 

ca nikogo z krew-
| nych, znalazła się w
ltak ciężkich warun-
kach, że tylko doraź-
na pomoc ze strony
serc szlachetnych mo-
że ją uratować, Łask.
oliary na ręce Szan.
Administratorki „Dz.
Wi.“, która zna pro-
szącą o pomoc.

 

 

Wydawea: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

    
jego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

3 pokojowy  odpo-| wiedzieć się pocztów repetycji w zakresie CZYTAJCIE :

wiedni na biuro i pra-|ką z opłaconą odpo- |gimn., specj. łacina, =

cownię w centrum doj wiedzią. Połuknia, k. | polski 1 Eniemiec- ROZPGWSZECH-

wynajęcia. Adres i| Wilna, Sekretarjat|ki. Zgłoszenia: Adm. NIAJCIE PRASĘ

iniormacje w Admin.| „Caritas“. Tel Nr. 4.|„Dz. Wil.* dla „stu-| NARODOWĄ

„Dz. WiL* 105 denta „Kojro“, lub

Dkiba iai tore 131,
Odpowiedzialnyreda ktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ.

  


