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Rok XIX

Senatorzy
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
WARSZAWA (Pat) W poniedziałek,

dn. 23 września, szei kancelarji cywilnej

Prezydenta Rzeczypospolitej, dr. Stanislaw

Świeżawski, doręczył generalnemu komi-

sarzowi wyborczemu, sędziemu S. N. St.

Giżyckiemu, zarządzenie Prezydenta Rze-

czypospolitej z tejże daty, którem to za-

rządzeniem Pan Prezydent powołał na se-

natorów następujące osoby:

1) Karola Algajera, ślusarza, zam, w

Łodzi. 2) Zygmunta Beczkowicza, posła

w Rydze, zam. w Rydze. 3) Adolia Bniń-

skiego, ziemianina, zam. w Gułtowach.

4) Dr. Emila Bobrowskiego, lekarza, zam.

w Krakowie. 5) Ludwika Józeia Ewerta,

przemysłowca, zam. w Warszawie. 6) Dr.

Reginę Fleszarową, urzędniczkę, zam. w

Warszawie. 7) Kazimierza Fudakowskiego,

rolnika, zam. w Krasnogrodzie. 8) Ervina

Hasbacha, ziemianina, zam. w Hermanowie.

9) Antoniego Horbaczewskiego, adwokata,

zam. w Czortkowie. 10) Wojciecha 'Ja-
strzębowskiego, profesora, zam. w War-

szawie, 11) Tadeusza Karszo-Siedlewskie-

śo, przemysłowca, zam. w Warszawie. 12)

Henryka Kaweckiego, podsekretarza stanu,

zam. w Warszawie. 13) Julję Kratowską,

nauczycielkę, zam. w Ciechanowie. 14) Ste-

ianję Janinę Kudelską, urzędniczką, zam.

 

Wilno, Wtorek 24 Września 1935 roku

powołani

w Warszawie. 15) Zdzisława Lubomirskie-

go, ziemianina, zam. w Małej Wsi. 16) Lu-

dwika Maciejewskiego, urzędnika prywat-

nego, zam. w Katowicach. 17) Maksymilja-

na Malinowskiego, dziennikarza, zam. w

Warszawie. 18) Bolesława Miklaszewskie-

go, proiesora, zam. w Warszawie, 19) Inż.

Juijana Pawlikowskiego, ekonomistę, zam.

we Lwowie, 20) Tadeusza Petrażyckiego,

' prawnika, zam. w Borwinowie, 21) Wojcie-

|cha Rostworowskiego, publicystę, zam. w

Warszawie. 22) Jana Rudowskiego, rolni-

ka, zam. w Półwiesku. 23) Dr. Mojżesza

|
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 Schorra, profesora, zam. w Warszawie.

24) Augustyna Serożyńskiego, rolnika, zam.|
w Lekartach. 25) Wacława Sieroszewskie- |

go, literata, zam, w Warszawie. 26) Artu-

ra Śliwińskiego, historyka, zam. w War-'

szawie. 27) Wojciecha Świętochowskiego,

profesora, zam. w Warszawie. 28) Kazi-

mierza Świtalskiego, dr. filozofji, zam w

Warszawie. 29) Jankiela  Trockenheima,

kupca, zam. w Warszawie. 30) Rudolia

Wiesnera, inżyniera, zam, w Bielsku.

31) Joachima Wołoszynowskiego, działacza)

społeczn,, zam. w Łucku. 32) Dr. Stani-|
sława Wróblewskiego, proiesora, zam, w

Krakowie. 
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Piekne obuwie — pastą „ KIWI“

Gdańsk przed sądem Ligi Narodów
GENEWA (Pat). Rada Ligi Na-

rodów
gdańskie, w których jako referent

występował. brytyjski min. Eden.

Pierwsza sprawa dotyczyła skar$

dwuch obywateli gdańskich, którzy,

będąc urzędnikami miejskimi, zosta-

li usunięci ze swoich stanowisk za

swoje poglądy polityczne.

Drugą stanowił raport komitetu

prawników, powołanego na sesję

Rady Ligi w maju r.b., celem rozpa-

trzenia petycyj obywateli gdańskich,

oskarżających senat o naruszenie

konstytucji gdańskiej przez ogłosze-

Demarche rzą
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

zamieszcza depeszę z Rygi, według
od kilku

miesięcy mosił się z zamiarem wy-

stąpienia do Ligi Narodów ze skar-

gą na postępowanie Niemiec. Ze

względu na obecną sytuację między-

narodową, Litwa postanowiła: uczy-

nić demarche bardziej ścisłą, tylko

u sygnatarjuszy konwencji kłajpedz-

kiejj Mim. Lozorajtis dokonał de-

malrche w Genewie u ministrów
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ODNALEZIENIE LOTNIKÓW
ANGIELSKICH.

LONDYN (Pat). Zaginiony lotnik

angielski Campbell Black i jego to-

warzysz Mcarthur, którzy wystarto-

wali do lotu Londyn—Kapsztadt—

Londyn, zostali odnalezieni dzisiaj

w Kabuszia, odiegłem o 13 mil na

pónoc od Chartumu.  Ošwiadezyli

omi, że aparat w niedzielę rano, zna-

lazłszy się nad Kalbuszia, stanął w

płomieniach. Lotnicy jednak „zdo-

łali uratować się, skacząc ze spado-

chronami i wylądowali szczęśliwie

na zachodnim brzegu Nilu.

OLBRZYMI STRAJK W AMERYCE
WASZYNGTON (Pat). Dziś roz-

począł się w 22 stanach strajk gór-

ników, obejmujący 450 tys. ludzi.

Zastępca sekretarza pracy Macgra-

dy konferował do godz. 3,30 nad ra-

nem z przedstawicielami przedsię-

biorców i górników w nadziei osią-

śnięcia porozumienia, jednakże roz-

kaz o przystąpienie do strajku zo-

stał ogłoszony. Spodziewają się tu,

że prezydent Roosevelt, który jest
w drodze do Waszyngtonu, będzie

dziś jeszcze interwenjował,

rozpatrywała trzy sprawy |
„nie niektórych ustaw, dekretów
zarządzeń,

| * Trzecia dotyczyła petycji nie-

| mieckiej partyj socjal-demokiratycz-
nej i centrowej w Gdańsku w związ-
ku z dekretem Senatu z 29 sierpnia
1935 r., zmieniającym niektóre po-

jstanowienia obowiązującego  ko-

| deksu karnego.
| Rada zaleca senatowi podjęcia
niezbędnych kroków, aby naprawić
sytuację przez uzgodnienie ustawo*
dawstwa W. M. z jego konstytucją

i przestrzegania w przyszłości zasad

konstytucji przy stosowaniu prawa.

du litewskiego
„spraw zagranicznych państw zainte-
resowanych, wręczając im notę o
mieszaniu się Niemiec do spraw
kłajpedzkich i o środkach, używa-
nych przez Rzeszę.

| INOWROCŁAW. (Pat). Dziś w
godzinach  przedpołudniowych na

rzyła się katastrofa kolejowa. Po-
ciąg robotniczy wskutek złego na-
stawienia zwrotnicy wypadł z szyn
i 5 wagonów spadło z 5-metrowego

nasypu kolejowego, ulegając czę-
ściowo zniszczeniu. W czasie kata-

Pożary na W
WILNO-TROKI. We wsi Macuj-

że, gm. olkienickiej, wskutek złego
stanu komina, spalił się dom miesz-
kalny Jana Macujży, oraz dom mie-
szkalny i spichrz, należące do jego
brata, Aleksandra. Straty wynoszą
8 tys. złotych,
W kol. Masiany, gm. rzeszań-

skiej, spaliła się stodoła z tegorocz-
nemi zbiorami na szkodę Jana Woj-
ciechowskiego. Straty wynoszą
przeszło 4 tys. złotych. Przyczyny

| pożaru nie ustalono.
| W osadzie Pawłowicze, gm. wi-
śniewskiej, wybuchł pożar. Ogień

. objął część osady. Ze względu na to,
iż pożar wybuchł w nocy, ludność w
panice poczęła opuszczać domostwa,
zapominając o gaszeniu ognia, Za-
alarmowano sąsiednie straże i przy
pomocy tychże pożar zdołano umiej-
scowić. Pastwą płomieni padło 8
budynków gospodarsikich i 5 domów
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ABISYNJA PRZYJĘŁA PROJEKT
KOMITETU PIĘCIU.

GENEWA (Pat). Delegat Abi-

synji oświadczył  korespondentowi

Havasa, iż rząd abisyński przyjmuje

propozycję Komitetu pięciu. Przy-
jęcie propczycyj następuje w tej sa-

mej formie, w jakiej zwrócono się

do Abisynji, t. j. jako podstawa do

rokowań. Proponujemy, dodał dele-
gat, podjęcie dyskusji nad sposoba-

mi wprowadzenia w życie projektu

Komitetu. :

KOMITET PIĘCIU
ZLIKWIDOWANY.

GENEWA (Pat). Komitet pięciu

zebrał się wczoraj o godz. 10,30 i

odbył posiedzenie, które trwało nie-

całą godzinę. Dyskusja ujawniła

ca.kowitą jednomyślność członków
Komitetu, co do tggo, iż akcie

udzielone przez Włochy, nie

stanowią podstaw do dalszej akcji

pojednawczej.. Komitet postanowił
uznać sobotni komunikat włoski
oraz wyjaśnienia, złożone wczoraj
przez Aloisiego za oficjalną odpo-
wiedź Włoch i stwierdził, że wobec
tego dalsza alkcja Komitetu pięciu
niema podstaw. Komitet postanowił
przekazać sprawę z powrotem Ra-

; :

" SUBITELNE ;
| KOSMETYKI A

| WARSZAWA

| nREMoDŻyWEY COLETTE"
KREM MATOWY „BIAŁA LILJA"POD PUDER

KASEN GELO BIL”
LT iI ATS,

   

 

   

 

-_. Katastrofa"kolejowa
stroty zostali ciężko ranni trzej ro-
botnicy, Wskutelk katastroty zosta-

st. kol. Złożniki Kujawskie wyda- |ła chwilowo przerwana komunikacja
na tej linji, lecz już po kilku godzi-
red „a tor został se do
użytku, Na miejsce wypadku przy-
były władze, które przeprowadzą
dochodzenie.

00-104

iieńszczyźnie
mieszkalnych. Jak ustaliło docho-
dzenie, pożar powstał w domu mie-
,szkalnym Stanisława Masłowicza. (h)

WYPADEK PODCZAS
. BUDOWY DOMU.

„Nieszczęśliwy wypadek zdarzył
się w dniu 23 b. m. podczas budowy
domy mieszkalnego we wsi Mar-
kowce pod Wilnem. Jeden z cieśli
spadł z rusztowania i dotkliwie po-

iaMoporanejo odla. Nazwisko ] o ciešli:
Lukasz Pieciul,Ah)

WARSZTAT FAŁSZYWYCH
MONET UJAWNIONO.

„We wsi Antionowicze, gm. kudel-
skiej, w zabudowaniach Grzegorza
Safarowicza ujawniono warsztat fał-
szywych 50 gr. i 1 zł. monet. Pod-
czas rewizji znaleziono około 100
falsyfikatów i odlewy gipsowe. Fał-
szerza aresztowano. (h)

dzie Ligi i przygotować odpowiednie

| sprawozdanie. Jutro rano odbędzie|

się ostatnie posiedzenie Komitetu,

na którem będzie  żatwierdzone:

kie dokumenty Komitetu pięciu, a/

więc propozycje jego oraz wyjaśnie-|

nia włoskie w raporcie do Rady
będą ogłoszone.

W, sobotę, dn. 21 wnześnia Gro-,
dno gościło uczestników Vl-go Zja-
zdu tlistoryków Polskich, przyby-
łych na otwarcie Oddziału Polskiego
1lowarzystwa Historycznego, które
odbyło się w sali koncertowej Ofi-
cerskiego Kasyna Garnizonowego.

Uczestników Zjazdu powitał prze-
mówieniem: p. pułk, Fungalski, pre-
zes Oddziału P. Tow. Historycznego,
oraz w imieniu miasta p. wiceprez.
Sawicki. Przemawiali następnie:
prezes Zarządu Głównego P. [ow.
Historycznego prof. sen. Stanisław
Zakrzewski i przewodniczący Zjazdu
prof. Kutrzeba, podkreślając znacze-
nie wykopalisk grodzieńskich, które
stawiają miasto w rzędzie najcie-
kawszych miast polskich.

Zebrani uchwalili następujące
wnioski, zgłoszone przez p. pułkow-
nika. Perkowicza na Zjeździe w Wil-
nie.

„Powszechny Zjazd Historyków
Polskich podczas pobytu w Grodnie
na inauguracyjnem posiedzeniu Od-
działu Grodzieńskiego Polskiego To-
warzystwa Historycznego uchwalił:

sprawozdanie dla Rady Ligi. Wiszyst- |
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PRZEBOJE MODY!
Wszystkie najświeższe modele i wzory wspaniałej bielizny, pończoszek, piżam,

sweterków, bluzeczek, apaszek, rękawiczek i konfekcji obejrzeć Państwo mogą

tylko w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ
FRANCISZEK FRLICZKA

litylko pod jednym adresem — ZAMKOWA 9, tel, 6-46
Olbrzymi transport szkolnej konfekcji i galanterji dziecięcej już nadszedil
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Wojna czy dalsza dyskusja.

k
a

PRZYŚPIESZENIE TRANSPORTU
WOJSK DO AFRYKI,

NEAPOL (Patj. Transporty wojsk
i materjałów wojennych do Afryki

Wschodniej zostały przyśpieszone.
2.000 żołnierzy odjechało dzisiaj, a
17 statków odpłynie z Neapolu w
ciągu 4 dni, 5 z tych statków za-
bierze około 10 tys. żołnierzy.

 

Uczęstnicy Zjazdu Historyków w Grodnie
dzieńskiego, Świątyni na Kołoży oraz

| wykopalisk, przeprowadzonych w
Grodnie w ostatnich czasach, zwró-
cić się do Rządu i Stowarzyszeń
naukowych z Foiską Akademją na
czele, o skierowanie uwagi na zna-
czenie tych zabytków i dokonanych
prac, by uzyskać środki materjalne,
|których brak zagraża konserwacji i
uniemożliwia rozwój dalszych badań
i prac. ;

2) Zjazd wyraža žyczenie, by
Zamek Grodzieūnski zostai w jak
najkrótszym czasie odbudowany i
uzyskał przeznaczenie, godne histo-
rycznej przeszłości.

Po przemówieniach, wygłosił re-
ferat o Tyzenhauzie рго!. Kościał-
kowski z Wilna, dając wiele cieka-
wego: materjału i oświetlając wszech-
stronnie tę, tak blisko i silnie zwią-
zaną z Grodnem postać wielkiego
podskarbiego.

Podziękowanie wygłoszone przez
p. pułk, Furgalskiego, a skierowane
zarówno do przybyłych z daleka
gości, jak i licznie zebranych oby-
wateli miejscowych, zakończyło uro-
czystą część Zjazdu. ` 1) Biorąc pod uwagę ogromną do-

niosłość historyczną Zamiku Gro-

(W) niedzielę, 22 b. m., odbyło się
w Nowej Wilejce poświęcenie Domu
Katolickiego, wybudowanego stara-
niem parafjan, oraz iks. proboszcza
Władysława Sadowskiego. Na uro-
czystość tę przybył do Nowej Wilej-
ki J. E. Iks. Arcybiskup-Metropolita
R. Jałbrzykowski w towarzystwie
kanclerza Kurji Metropolitalnej, ka-
nonika Adama Sawickiego i ks. mag.
Aleksandra Mościckiego.

Przybyłych powitali przemówie-
niami ks. proboszcz Sadowski, oraz
prezes parafjalnej, Akcji Katolickiej,
który w krótkim referacie przedsta-
wił stan onganizacji i prac dokony-
wanych na terenie parafji nowowi-
lejskiej.

Po uroczystości poświęcenia gma-
chu, J. E, ks, Arcybiskup dokonał

 

OŚWIADCZENIE!
Ja, niżej podpisana, oświad-

czam, że zawiniłam wobec Boga
i Kościoła Rzymsko-Katolickiego
przez to, że, będąc katoliczką,
zawarłam związek małżeński w
cerkwi prawosławnej.

Obecnie żałuję tego i społe-
czeństwo katolickie przepraszam
za dane zgorszenie.

Wilno, dn, 24 września 1935 r. 
Poświęcenie Domu Katolickiego

w Nowej Wilejce
poświęcenia sztandaru Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej,
następnie w swem głębokiem prze-
mówieniu podkreślił znaczenie Ak-
cji Katolickiej jak dla życia religij-
nego, tak i dla życia społecznego.

W. dalszym
odbyła. się urozmaicona akademja,
udatnie wykonana przez druhny Sto-
warzyszenia. Po odśpiewaniu „Boże
coś Polskę”, uroczystość w miłym
nastroju została ukończona. К
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WILKI WYRZĄDZAJĄ SZKODY.
Z Brasławia donoszą, iż ludność

gminy leonpolskiej narzeka na szko-
dy wyrządzane przez wilki, które
nietylko porywają zwierzęta domo-

ciągu uroczystości :

4

we z pastwisk, ale dostają się także |
przez podkopy do chlewów. Nęka-
na plagą wilków ludność tej gminy
zwróciła się do władz o pomoc w
zwalczaniu licznie w tym roku roz-
pienionych szkodników.

MŁOCARNIA OKALECZYŁA
DZIECKO.

GRODNO. Podczas młócenia
zboża we wsi Kamienna Nowa, pow.
sokolskiego, dostała się w tryby
młocarni 9-cioletnia Sylwina Redu-
cha. Tryby maszyny ciężko okale-
czyły dziecko. Na leczenie prze- Marjanna Kotowicz.

 

wieziono je do szpitala miejskiego.
w. Girodnie,



          
"cvdowana iść równie daleko,

Tylko pod naciskiem lewicy i masonerji
Francja popiera poltykę angielską

PRASA FRANCUSKA
WCIĄŻ POCIESZA

PARYŻ, 22.9 (PAT), Prawie wszy-
stkie dzienniki niedzielne zgodnie pod-
kreślają, że sobotnia decyzja włoskiei
rady ministrów nie zamyka drogi do
dalszych rokowań. Duże znaczenie
przywiązywane jest do wizyty, jaką
złożył dziś
komitetu pięciu baron Aloisi.
Z drugiej starony żywe zadowolenie

wywołało doniesienie agencji Hava-
sa z Rzymu, stwierdzające, że Wło-
chy, nawet po odrzuceniu propozycyj
komitetu pięciu, gotowe są prowadzić
dalsze rozmowy, ale na innych, niż do-
tychczas, podstawach.

Genewski korespondent „Paris-Mi-
di' donosi, iż w kołach włoskich in-
terpretują wydany w sobotę komuni-
kat, jako otwarcie drogi do Stresy.
Włochy nadal uważają, że powinno
dojść do porozumienia między Francją
a Anglją i Włochami, lae zdala od fo-
rum genewskiego. Mussolini, jeżeli
pójdzie na ustępstwa, nigdy nie uczy-
ni tego kósztem utraty osobistego pre-
stiżu, jako mąż stanu.
Zachodzi pytanie, czy możliwe jest

zwołanie konterencji w Stresie. Anglja
jes temu przeciwna, gdyż chce wyjść
poza ramy Ligi Narodów „ale na to
jest sposób. Minister Edein i premier
Laval mogliby pojechać do Stresy, ja-
ko wysłannicy Ligi Narodów. W ko-
łach włoskich, jak zaznacza korespon-
dent, liczą na poparcie premjera La-
vala, którego uważają za zwolennika
Stresy.
„Le Temps* w artykule wstępnym

zaznacza, że byłoby nierozwagą mnie-
mać jż sytuacja obecna pozwala w
sposób zdecydowany nakreślić po-
myślne perspektywy załatwienia kon-
flitku i dojścia do porozumienia.
Trzeba się liczyć z trudnościami, które
wytwodzyło z jednej strony dotych-
czasowe oporne stanowisko rządu
włoskiego, a z drugiej — wzburzen'e
opinji międzynarodowej, na co specjal-
nie jest czuł.y Mussolini,

Wszystko wskazuje jednak, że na-
stąpiło pewne odprężenie, Świadczą o
tem wypowiedzenia się wybitnych
mężów stanu oraz osłabienie polemi-
ksangielsko - włoskiej. Cała sprawa o-
tecnie polega na tem, aby konflikt
włosko - abisyński nie został prze-
kszetałcony w konflikt Włoch z Ligą
Narodów, z którą Anglja, jak i inni
członkowie tego organizmu  genew-
skiego, są całkowicie solidarni,
Sauerwein w „Paris - Soir“ rów-

nie żze spokojem ocenia sytuację. Zda-
niem publicysty należy wynaleźć for-
mułę, która zaspokajałaby ambicję
Włoch w Afryce wschodniej, Komitet
pięciu formuł ytakiej nie znalazł, ale
komitet ten jest tylko ograniczoną e-
manacją Rady Ligi Narodów.
Sama Rada Ligi Narodów „ani tem-

bardziej zgromadzenie, dotychczas
nie wypowiedziało ostatniego słowa.
One teraz muszą ująć w swoje ręce ca-
łokształt zagadnienia i rozstrzygnąć

go w duchu realnym, Włochy żądają
ustalenia przewagi włoskiej w pro-
tektoracie nad Abisynją oraz zapew-
nienia, że armja abisyńska nie stanie
się czynnikiem, mogącym wywołać
niepokój,
Komitet pięciu nie wahał się twier-

dzić, iż Abisynja wymaga opieki. Od-
tąd więc zasada tej opieki została
przyjęta. Abisynja, zdaniem Włoch,
tylke przez nieporozumienie zasiada w
Licze Narodów. Sauerwein zwraca się
do Genewy, by żądania włoskie przy-
jeto za podstawę „dalszych rokowań.
Włoch yoczekują. Nie należy tracić
pomyślnej sposobności,

NACISK LEWICY I MASONÓW

Naczelny redaktor „Le Jour“,
Ballby „również przewiduje możliwość
dalszych rokowań. Publicysta zarzuca

'Anglji jej nieprzeiednane stanowisko
wstosunku do Włoch. Wielka Bryta-

nia, zaznacza, tembardziej będzie u-

mocnioną w swem nieprzejednaniu, iż

od 40 godzin jest pewna poparcia
Francji. W piatek wieczorem, przed o-
puszczeniem Genewy, premier Laval

odbył dłuższą rozmowę z min. Ede-
nem. Dzienniki angielskie, lepiej poin-
formowane od prasy francusk'ej, wy-

raźnie stwierdzają, iż Francia jest zde-
jak i

Mieyka Brytania.
Jeżeli oceniamy, oświadcza publi-

cysta. wszystkie zasługi premjera La-
vala w tej sprawie,, jeżeli widzimy je-

rano przewodniczącemu |

 

wobec Włoch
śo trud, by nie doprowadzić do zer-
wania z Włochami, jednocześnie nie
edstręczając od siebie Anglji, wiemy,
że nietylko przyczyny natury dyplo-
maułtycznej zaważyły na odstąpieniu
przez niego od sprawy włoskiej.

Wszystkie siły lewicy, cała niena-
wišė masonerji į komunizmu sprzysię-
gly się w tej chwili przeciwko Musso-
liniemu. Wczorajsza francuska rada
ministrów podzieliła się na dwa obo-
zy. Ministrowie lewicy byli gotowi
śrozić swą dymisją, .o ile nie przyję-
toby polityki sankcyj,

OFICJALNY TEKST
ODPOWIEDZI WŁOSKIEJ

GENEWA, 22.9. (ATE) — Pierw-
szy delegat włoski, baron Aloisi, przed-
stawił dziś po południu przewodniczą-
cemu komitetu pięciu, delegatowi hisz-
pańskiemu, ambasadorowi Madariaga,
oficjalny tekst odpowiedzi włoskiej
na sprawozdanie komitetu Ligi Naro-
dów. Poza tem baron Aloisi udzielił
ustnych wyjaśnień. Szczegóły rozmo-
wy są trzymane w ścisłej tajemnicy.

W kołach miarodajnych twierdzą,
że baron Aloisi oświadczył, iż komi-
tet pięciu powinien skerować do szefa
rządu włoskiego Mussoliniego, kwe-
stjonarjusz w sprawie postulatów
włoskich, dotyczących Abisynji. Po-
za konferencją barona Aloisi'ego z
przewodniczącym komitetu, Madaria-
gą, drugi delegat włoski, markiz Roc-
co, odbył rozmowę z członkami dele-
gacyj francuskiej i angielskiej.

OCZEKIWANIE NA WŁOSKIE
KONTRPOPOZYCJE

PARYŻ, 22.9. (PAT) — Zdaniem
„Le Matin” z przemówienia Lavala na

posiedzeniu rady ministrów, wynikało
jasno, że sprawa ewentualnego zasto-
sowania sankcyj zostałaby wniesiona
przed forum Ligi dopiero w razie roz-
poczęcia kroków nieprzyjacielskich.

Francuska rada minisrtów nie uwa-
żała za wskazane — pisze dziennik —
dyskutuować sprawy ewentualnych
sankcyj przed stwierdzeniem, jaki o-
brót przybiera rozwój konfliktu, Jest
więc przedwczesne czynić  jakiekol-
wiek przewidywania co do decyzyj,
jakie będą powzięte w przyszłym ty-
godniu.

Dziennik uważa, że przed ostatecz-
nem zakończeniem rokowań, rozpo-
czętych dla załatwienia tej sprawy na
płaszczyźnie międzynarodowej, na-
leży wysłuchać jeszcze ewentualnych
nowych kontrpropozycyj włoskich.
Odmowna odpowiedź Mussoliniego nie
wyłącza bowiem możliwości takich
kontrpropozycyj.

CAŁA FLOTA ANGLJI
NA MORZU ŚRÓDZIEMNEM

PARYŻ, 22.9, (PAT) — Agencja
Havasa donosi z Londynu, iż za kilka
dni wszystkie angielskie okręty wo-
jenne z wyjątkiem dwóch krążowni-
ków i kilku okrętów, potrzebnych na
terytorjalnych wodach wysp  brytyj-
skich, odpłyną na morze Śródziemne
lub na wody, bezpośrednio z niem są-
siadujące.
W kołach politycznych zadają sobie

pytanie, czy wobec oddania tych sił
na usługi Ligi rząd włoski nie uzna
za wskazane podjąć dyskusji celem
pokojowego załatwienia zatargu.

WZAJEMNE WYJAŚNIENIA
ANGIELSKO - WŁOSKIE

LONDYN, 22.9. (PAT) — Brytyj-
skie ministerjum spraw zagranicznych
ogłosiło wieczorem następujący komu-
nikat:

Ambasador brytyjski w Rzymie u-
dał się 20 b. m. do włoskiego wicemi-
nistra spraw zagranicznych, Suvicha,
aby poinformować go w imieniu swe-.
go rządu o ruchach floty brytyjskiej
oraz o wzmocnieniu garnizonów bry-
tyjskich na morzu Śródziemnem, do-
dając, że zarządzenia te nie są wyra-
zem żadnych zamiarów agresywnych.
Ambasador wyjaśnił, iż zarządzenia są
naturalnem następstwem wrażenia,

wywołanego przez śwałtowną kampa-
nję, jaką prasa włoska prowadziła
przeciwko Wielkiej Brytanji w ciągu
ostatnich tygodni.

Suvich uczynił analogiczne oświad-
czenie, zaznaczając, iż jest upoważ-
niony do oznajmienia, że wojskowe
przygotowania włoskie na morzu Śród-
ziemnem są zwykłą ostrożnością, a nie
wyrazem zamiarów agresywnych.

 
|

, niejszych punktach

 

WŁOCHY ZAKUPUJĄ BENZYNĘ

SAN PEDRO  (Kalifornja), 22.9
(PAT). Rząd włoski jakoby zwrócił
się z ofertą nabycia kilku miljnów ba-
ryłek benzyny, mazutu i smarów. Za-
mówienie to ma być dostarczone przed
końcem grudnia do jednego z portów
afrykańskich,
Pozatem rząd włoski jakoby pro-

wadzi rókowania w sprawie zakupu
10 lub 14 tysięcy ton mazutu, który
ma być dostarczony w październiku
lub listopadzie, Z mazutłu tego Włosi
zamierzają produkować benzynę lotni-

czą, R

PRASA RUMUŃSKA
O ZAMKNIĘCIU DRÓG MORSKICH

BUKARESZT, 22.9 (PAT). Prasa,
omawiając możliwości zamknięcia

dróg morskich— Gibraltaru, Suezu,
Dardanel; — oraz uniemożliwienia w
ten sposób przewozu nafty do Włoch.
twierdzi, iż Włochom pozostaje jedy-
nie zakupienie nafty rumuńskiej,

Ja kzazanacza prasa, było to już
tematem rozmów pomiędzy rządem
rumuńskim a włoskim, W związku z
powyższem, korespondent genewski
„Curentula', który pozostaje w blis-
kim kontakcie zministrem Titulescu,
donosi z oburzeniem „iż Anglja stara
się skłonić Rumunię do odmówienia
sprzedaży nafty Włochom. Dziennik
uważa, iż Rumunja mogłaby wyrazić
na to swa zgodę jedynie pod warun-
„kiem „iż Wielka Brytanja zakupi całą
rezerwą nafty rumuńskiej,

ABISYNJA STAJE SIĘ
NOWOCZESNA

LONDYN, 22.9 (ATE). Z Addis
Abeby donoszą: Na rozkaz cesarza
rozpoczęto budowę składów w waż-

strategicznych,
gdzie mają być przechowywane zapa-
sy żywności dal wojska, Są to zarzą-
dzenia, nie mające precedensu w hi-
storji Abisynji. Dotychczas armia abi-
syńska była zawsze zaopatrywana w
żywność, otrzymywaną od ludności w
drodze rekwizycji,

Czego domaga

 

Niemcy i Włochy a sprawa ropy naftowej
BERLIN, 2-.9. (PAT) — W zwią-

zku z konfliktem włosko - abisyńskim,
oraz dalszemi jego konsekwencjami,
prasa niemiecka ogłasza interesujące
refleksje na temat zaopatrzenia Włoch
w najniezbędniejsze dla zbrojeń su-
rowce, przedewszystkiem zaś w ropę
i produkty pochadne.

Dzięki swemu geograficznemu poło-
żeniu, Włochy skoncentrowały całą
swą siłę zbrojną w lotnictwie i flocie
wojennej, dla których potrzeba ropy.
W tej sytuacji duże znaczenie posia-
da fakt uzyskania przez Włochy więk-
szości akcyj Towarzystwa Mussuli Oil
Field, co wskazuje na chęć zabeznie-
pieczenia sobie przez nich bazy nafto-
wej dla wschodniej połaci morza Śród-
ziemnego.
Również i Niemcy — podkreśla

„Berliner Tageblatt“ — posiadają po-
kaźny udział w Towarzystwach naito-
wych Mossulu, Interes Rzeszy Nie-
mieckiej polega nie tyle na produkcji
ropy, ile raczej na zapewnieniu sobie
dostaw materjałów, niezbędnych do
wiercenia nowych szybów w Mossulu,
oraz transportu ropy. do portów włos-
kich. Dziennik tłumaczy, że uzyska-
nie wysokiego odsetka w dostawach
tych materjałów było i jest główną

 

Narada w Grecji
w sprawie włoskich okrętów

WIEDEŃ, 22.9. (ATE) — Z Aten
donoszą: Odbyła się dziś narada mi-
nistra wojny, ministra marynarki z do-
wódcą sił lotniczych i szełem sztabu
generalnego w sprawie przybycia wło-
skich okrętów wojennych na wody
greckie, Narada dotyczyła stanowiska
Grecji na wypadek konfliktu włosko-
abisyńskiego.

Prasa grecka otrzymała instrukcje
nieogłaszania wiadomości w sprawie
obrony narodowej.

WIEDEŃ, 22.9. (ATE) — Z Aten
idonoszą: Wzmocnienie garnizonów na
wyspach włoskirh Dodekanezu wywo-
łało wielkie zaniepokojenie w miaro-
dajnych kołach greckich. Załogi na
wyspach Rodos i Leros zostały wzmoc-
nione. Przybyły 32 samoloty greckie,
które mają bronić archipelagu Dodeka-
nezu przed ewentualnym natarciem
ze strony Włoch.

sie Mussolini?
Kompromis zupełnie niemożliwy

GENEWA, 22,9. (PAT) — Baron Aloi-
si odwiedził dzisiaj Madariagę i udzielił

mu wyjaśnień co da minimalnych żądań
Mussoliniego. Żadnego dokumentu baron

Aloisi Medariadze nie doręczył, ograni-

czając w ten sposób odpowiedź Włoch
do ustnej interpretacji wczorajszego ko-
munikatu.

Następnie Mudariaga poinformował

nin. Edena o wyjaśnieniach bar. Aloi-

st'ego. Komitet pięciu zbierze się jutro o
godz. 10.30 przed południem. Powrót pre-
mjera Lavala, którego telefonicznie po-

iuformowane. spodziewany jest jutro o
godz. 8-ej rano, wobec czego udział jego

w komitecie pięciu jest zapewniony.

Co do wyjaśnień, udzielonych przez
bar. Aloisi'ego Madariadze, brak narazie

ścisłych danych, ale według informacyj
kół franeuskich, mają one być tak nega-

tywne, iż o żadnym kompromisie nie mo-
że być mowy. Wyjaśnienia bar. Aloisi'e-
go wywołać miały w kołach angielskich

najgorsze wrażeniei reakcja angielska

spodziewana jest jutro na komitecie pię-

ciu w formie bardzo strej.

Minimalne żądania Mussoliniego obej-
mować mają przedewszystkiem trzy za-
gadnienia:

1) Mussolini żądać ma ustanowienia ko-
rytarza poprzez zachodnią Abisynję. Ko-
rytarz, który miałby iść na zachód od
Addis - Abeby, stanowiłby połączenie E-
rytrei z włoskiem Somali. Oznaczałoby
to okrążenie większej części Abisynji

 

Niepowodzenia

litewskiego lotnika
LONDYN, 22.9 (ATE). Z Dublina

donoszą: Lotnik litewski, Waitkus,
po locie z Ameryki do Europy, który
trwał 22 godziny, dokonał przymuso-
wego lądowania w miejscowości Bal-
linrobe w prowincji Connaught.
Samolot został strzaskany. Lotnik

nie odniósł obrażeń i zamierza w naj-
bliższym czasie podjąć lot.  

przez Włochy. Abisynja stałaby się w ten
sposób encławą włoską.

2) Udzielenie Abisynji dostępu do mo-
rza miałoby się dokonać przez stworze-
nie specjalnego korytarza poprzez tery-

torjum włoskie, bądź w Erytrei, bądź we
włoskiem Somali. Abisynja miałaby w ten

sposób do dyspozycji jeden z portów wło-

skich na jednem z tych terytorjów.

3) Mussolini krytykować ma propozy-
cje komitetu pięciu, jako niewystarcza-

jące, ponieważ nie obejmują one wcale
zagadnienia armji. Mussolini żądać ma

dokonania częściowego rozbrojenia ar-

mji abisyńskiej i pozostawienia pozosta-
łej części tej armji pod kontrolą Włoch.  

podstawą udziału Niemiec w eksploa-
tacji tych terenów.
W dalszym ciągu dziennik podkre-

śla, że Niemcy zainteresowane impor-
tem ropy z Rumunji, nie są zachwyco-
ne zwyżką cen na rynkach rumuńskich,
wywołaną przez zamówienia włoskie.

m

Front

chłopski we Francji
staje się coraz energiczniejszy

PARYŻ, 22.9, (PAT) W Blois od-
było się zebranie tak zw. frontu chłop-
skiego, na którem, po przemówieniach

przywódców z Dorgeresem na czele,

postanowiono domagać się natychmia-

stowej rewaloryzacji produktów. rol-

nych, ogłoszenie moratorjum długów

rolniczych, zawieszenia ściągania po-

datków i kontroli trustów, Poza tem

postanowiono rozwinąć propagandę w

związku z wyboramiw r. 1936. Na ze-
branie przybyło zgórą 4 tysiące chło-
pó wi drobnych rolników.

Po zakończeniu zebrania doszło do
zajść pomiędzy członkami frontu
chłopskiego a komunistami. Żandar-

merja i gwardja republikańska szarżo-

wały.

I Turcja wzmacnia

garnizony |

LONDYN, 22.9 (ATE), Ze Stam-
bułu donoszą: W związku ze skompli-
kowaną sytuacją międzynarodową
rząd turecki postanowił wzmoćnić gar-
nizony punktów strategicznych, poło-
żonych wzdłuż cieśniny Dardanel-
skiej,

Ograniczenie ro wadów
w Sowietach

MOSKWA, 22.9. (PAT) — Rada
komisarzy ludowych postanowiła, aże-
by w przyszłości nie udzielano rozwo-
dów naskutek skargi jednego z mał-
żonków. Dla uzyskania rozwodu po-
trzebna będzie obecnie: zgoda obojga
małżonków. Każda sprawa rozwodo-
wa ma być rozstrzygana przez sąd.

Katastrofa kolejowa
PARYŻ, 22.9. (ATE) — Pociąg po-

śpieszny Paryż — Wiesbaden zderzył się
w pobliżu stacji kolejowej Hagenau z lo-
komotywą. Sieedmnaście osób odniosło
ciężkie obrażenia. Osiem zostało prze-
wiezionych w stanie groźnym do szpi-
tala. Ich stan jest uważany za bezna-
dziejny.
 рнр

Kronika telegraf czna

— Dn. 1 października wejdzie w ży-
cie ustawa o obowiązkowej służbie pracy
na terenie Rzeszy. 180 tysięcy ochotni-
ków, którzy odbyli jednoroczne służbę w
kadrach pracy, ustępuje miejsca roczni-

kowi 1915, który, po odbyciu półrocznej
służby pracy, wstąpi do szeregów ar-

 

 

Trzy potężnę linjowce angielskie „Valiant”, „Ноой“

   

i „Renown“ na wodach
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HISTORIA
A POLITYKA
W przeszłym tygodniu w Wilnie o-

bradował 6-ty zjazd historyków pol-

skich. Zjazd był poświęcony dziejom

Litwy i historji stosunków Litwy z

Polską, Historycy nasi przedstawili

znaczenie polityczne unji Litwy z Pol-

ską i wpływy wzajemne tych dwóch

krajów na siebie pod każdym wzśglę-

dem. Zjazd historyków w Wilnie zaj-

mował się przeszłością, ale ta prze-

szłość może nam dać wiele wskazó-

wek dla teraźniejszości. Wprawdzie są

liczni przeciwnicy czerpania wskazań

z nauki historji dla polityki, jednak

uważamy, iż doświadczenie przeszłości

może nas wiele nauczyć, jeżeli tylko

potrafimy z dziejów wyciągnąć odpo-

wiednie natchnienia i wnioski.

Historja jest jedną z najlepszych

szkół dla polityków. Zastrzegamy się,

iż wtedy nauka historji może odgrywać

zbawienną rolę w działaniu polity-

„ków, jeżeli nie będzie się w niej szu-

koło wzorów do kopjowania i naślado-

'ownictwa, ale jeżeli się będzie w hi-
storji szukało natchnień i pewnego ro-

dzaju kontroli dla swoich czynów i
postępków. Przytem historja nauczy

nas znaczenia pracy przeszłych poko-

leń, poszanowania tradycji i najlep-

szym będzie przewodnikiem pozna-

wania ducha danego narodu. Również
dzieje wskazują nam, iż państwo i na-

ród tyłko wtedy będą się rozwijały i

szły ku potędze, jeżeli wybieśną my-

ślą naprzód, a nie zaskrzepną w sla-

rych formach i formułach.

O takiem znaczeniu nauki historji

dla polityki mówią nam i uczeni hi-

storycy i wielcy działacze polityczni.

Mamy ich dużo także na przestrzeni
dziejów Polski. Jan Długosz czy Zbi-

śniew Oleśnicki, Jan Zamoyski i Sia-

nisław Żółkiewski są najlepszymi typa-
mi polityków, którzy w historji wi-

dzieli najlepszą szkołę dla działania

politycznego. Jan Zamoyski zaczął
swoją wielką karjerę polityczną od
napisania rozprawy p. t. „De senatu

romano". Stanisław Żółkiewski oddał

wielki hołd historji w testamencie

przeznaczonym dla syna. Wielki ten
hetman i polityk tak mówi do syna:

„Historyków koniecznie czytaj. Wie-

lem się w bieśu spraw ratował, żem
przeszłych wieków rzeczy wiedział”.
Stanisław Żółkiewski w testamencie

pouczał syna „aby w działaniu swojem
kierował się doświadczeniem  prze-
szłości i z tej skarbnicy czerpał pełną

faršcią.

Najlepiej przedstawia zagadnienie
„historja a polityka" nowoczesny hi-
storyk francuski Gabrjel Hanotaux w
swojej krótkiej, ale kapitalnej rozpra-

wie p. t. „O historji". Pisze on, iż

„historja jest wspomnieniem, doświad-

czeniem i refleksją”. A więc historja

nie jest tylko zbiorem wspomnień i

doświadczeń, ale pobudza do rozmy-

ślań i refleksyj o chwili bieżącej i u-

czy, jak należy w danych warunkach

działać, aby czyny polityków dały po-

żądane rezultaty dla rozwoju narodu

i państwa.

Jeszcze wyraźniej Hanotaux rolę

historji określa w słowach: „W tym

punkcie odnajduje historja całą swo-

ją skuteczność i pełny autorytet, kiedy

sonduje życie, aby nowe życie stwa-
rzać', Bezsprzecznie wielkie dzieła
historyczne nietylko odtwarzają nam
przeszłość, nietylko nas wzruszają,

uczą i zachwycają, ale przyczyniają

się do tworzenia nowego życia i pro-

wadzą nas na nowe drogi rozwoju.

Historja uczy nas poszanowania do-

świadczeń przeszłości, ale zarazem

wskazuje jakich należy użyć środków,

aby nie skostnieć w zamarłych kształ-

tach. Historja nie jest tylko nauką o

grobach i pomnikach, ale także wiel-

ką księgą, z której czerpiemy myśli i
wskazania dla bieżącej chwili.

Hanataux pisze także o wpływie

polityki i polityka na naukę historji i
historyków. Oto jego w tym zakresie
opinja: „Zachodziła tu wymiana u-
sług: mąż stanu, wykształcony przez

historję, unika błędów zaznaczonych

`

 

Likwidacja
Ježeli burza wojenna nie zamąci

wszystkiego, to w czasie jesiennej
swejsesji angielska Izba gmin będzie
rozpatrywała projekt ustawy, na któ-
ry godzi się zwrócić pilniejszą uwa-
gę. Chodzi mianowicie o uzdrowienie
jednego z najpotężniejszych przemy-
słów angielskich, przemysłu baweł-
nianego, który od dłuższego czasu po-
ważnie kuleje, Wielcy. menerzy tego
przemysłu opracowali plan kuracji
radykalnej, polegający ni mniej, ni
więcej, jak tylko ma wykupieniu i
zniszczeniu urządzeń fabrycznych, ©-
bejmujących . 10 miljonów wrzecion
mechanicznych do przędzenia baweł-
ny. Cały przemysł bawełniany w An-
ślii posiada około 45 miljonów wrze-
cion, chodzi więc © unieruchomienie i
zniszczenie prawie ćwierci istnieją-

cych urządzeń fabrycznych. Operacja
taka wymaga ustawowego uregulowa-

nia raz z tego powodu, że trudno
przypuścić, jż redukcje na tak wielką
skalę mogłyby dojść do skutku na
podstawie dobrowolnej umowy, po
drugie zaś musi być jednocześnie u-
stawowo ograniczona możność za-
kładania nowych przędzalń, śdyż ina;
czej cały plan nie miałby sensu.

Dla lepszej oceny rozmiarów projek-
towanego cięcia trzeba wiedzieć, że
cały przemysł bawełniany w Polsce
ma wszystkiego jeden miljon sześćset
tysięcy wrzecion, projektowana przez
Anglików operacja dotyczy więc
liczby sześciokrotnie większej; a więc
ma tam być zniszczonych sześć razy
więcej fabryk, niż liczy ich bawełnia-
na Łódź, Zgierz, Zduńska Wola, Za-
wiercie j t. d, razem wzięte. To istot-
nie można nazwać sanacją nielada!
Koszty odszkodowania właścicieli
niszczonych fabryk poniosą te zakła-
dy, które się ostoją, a to w ten spo-
sób, że nałożona będzie na nie spe-
cjalna opłata, z której będzie oprocen-
towywana i amortyzowana pożyczka,

zaciąśnięta w odpowiedniej wysoko-
ści na te odszkodowania,

Przemysł bawełniany jest, jak
wspomniałem, jednym z pierwszych,
jakie Anglja zorganizowała u siebie i
stanowił najważniejszą początkowo

pozycję w jej bogactwie. Gwałtowne,

 

 

przymusowe redukowanie urządzeń
tego przemysłu o całą czwartą część
wykracza daleko poza ramy jakiejś u-

mowy kartelowej, jest oznaką czegoś
bardziej zasadniczego, _ mianowicie
jest bodaj pierwszym tak jaskrawo wi-
docznym aktem zaczynającej się li-
kwidacji dotychczasowego porządku

rzeczy, dotychczasowej pozycji zacho-
dnio - europejskich państw przemysło-
wych w gospodarce świata. Kończy
się epoka rozwoju i zaczyna likwida-
cja bloku przemysłowego, bogacąceśo
się dotychczas przez prawie półtora
wieku kosztem reszty świata. Zapo-
trzebowanie i spożycie materjałów
bawełnianych w świecie bynajmniej
nie zmalało, przeciwnie, wykazuje w
porównaniu z latami przedwojennemi
wzrost, ale eksport angielski tych ma-
terjałów zmalał, Anglja traci rynki

zbytu, gdyż dotychczasowi odbiorcy
albo sami posiadają teraz własny
przemysł, lub też kupują od nowych
konkurentów, produkujących taniej,
niż Anglicy.
Rzecz jasna, że krok tej doniosło-

ści nie dojdzie do skutku bez oporu.

Plan drastycznej redukcji opracowany

został i jest forsowany przez przed-

stawicieli olbrzymich koncernów, ©-

pór stawiają przędzalnie mniejsze.
Walczą ze sobą dwie metody przemy-
słowe; jedna starsza, reprezentowana
przez mniejsze zakłady, mające nie

tak wygórowane koszty generalne i

łatwiej mogące się dostosować do

zmienionych warunków, oświadcza się
raczej za zmniejszeniem własnych
kosztów produkcji i odrodzeniem w
ten sposób zdolności konkurencyjnej;
druga, bardziej nowoczesna przeciw-

nie, mało sobie z kosztów własnych

robi, chce je jeszcze powiększyć przez

opłaty na odszkodowania, byle wza-
mian za to zdobyć swobodę na ryn-
ku, pozycję monopolową, pozwalającą
na dyktowanie cen odbiorcom, przy-
najmniej na pewien czas. Dyskusja

w parlamencie będzie niewątpliwie
interesująca.

Sprawa bawełny angielskiej wysu-
wa znów kwestję, czy Anglja kryzys
przezwyciężyła, czy nie. Bo są już
głosy, wskazujące na poprawę poło-  

żenia gospodarczego w tym kraju, ja-

ko na początek nowej ery pomyślno-

ści, sprowadzonej dobrą polityką fi-

nansową „podatkową i t. d. Istotnie,

poprawa nastąpiła, liczba bezrobot-

nych zmniejszyła się, aczkolwiek

wciąż jeszcze trzyma się na wysoko-

ści 2 miljonów. Lecz poprawa wywo-

łana została nie wzrostem eksportu,

który pozostaje nadal niski, lecz oży-

wieniem rynku wewnętrznego, a na

nim przedewszystkiem przez nagły

rozpęd przemysłu budowlanego. Ka-

pitał angielski, nie znajdując zajęcia

zagranicą, zwrócił się w poszukiwaniu

zarobku do samego kraju. Zamiast

zdobyczy zamorskich, przedsięwziął

obecnie podnoszenie stopy życia w

kraju w pierwszej linji przez ulepsza-

nie warunków mieszkaniowych, bu-

rzenie całych dzielnic ruder po mia-

stach fabrycznych i budowanie no-

wych osiedli, zaopatrzonych we

wszelkie urządzenia hygjeny, sportu

itd. Anglia jest bardzo bogata, mo-

że sobie niewątpliwie w znacznej

mierze na tego rodzaju podwyższanie

stopy życia pozwolić. Tem nie mniej

pozostaje faktem osłabienie dotych-

czasowej zdobywczej polityki kapita-

łu, i sprowadzania do kraju nowych

bogactw z zagranicy. I na tem polega

właśnie zasadnicza przemiana, to jest

początek prawdziwej rewolucji.
Życie gospodarcze wewnątrz do-

znało ożywienia; stało się to wskutek

wielkiego bogactwa kraju samorzut-

nie, inicjatywą prywatną, nie tak jak
w innych krajach, gdzie musi wkra-

czać państwo i wszczynać wielkie ro-

boty publiczne z pieniędzy podatko-
wych. Zasadniczo jednak jest to to
samo: Anglja ratuje się też swego

rodzaju robotami publicznemi. Może
to odbić się bardzo pomyślnie na sta-
nie zatrudnienia w kraju, ale jeżeli
chodzi o przezwyciężenie kryzysu, ro-
zumianego w szerokiem znaczeniu,
jako rewolucji w gospodarczym ukła-
dzie świata, to o tem nie może być

mowy. Przeciwnie, likwidacja czwar-

tej części angielskiego przemysłu ba-
wełnianego jest dowodem, że właśnie
kryzys zwycięża.

ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

Wyniki głosowania
w okręgu zamoyskim

Nie sposób pominąć milczeniem wy-
ników głosowania w okręgu zamoy-
skim, obejmującym powiaty toma-
szowski, biłgorajski i zamoyski. Daw-
niej teren wpływów „Wyzwolenia,
dziś rozbitego secesjami, okręg ten na-
leży do obszaru politycznie opanowa-
rego silnie przez Stronnictwo Naro-
dowe. Ostatnia secesja w Stronnictwie
Ludowem pchnęła działających tu lu-
dowców do Obozu Narodowego. Były
zresztą ; inne momenty, odstręczające
ludność od głosowania. Oto kandyda-
ci na posłów w okręgu p. Syta, b. po-
seł i p. Czerski, przemysłowiec, po-
częli zarzucać sobie brzydkie spraw-
ki, kwestjonujące moralność nietylko
własną, ale i całych „wyborów”.

P. Czerski (n. b. prezes Zw. Legjo-
nistów w Zamościu) zarzucił przeciw-

(Od własnego korespondenta)

nikowi z własnego obozu politycznego,
że ten żądał odeń 5 tys. złotych za
odstąpienie miejsca na liście kandyda-
tów. P. Syta znowu wystąpił z ulotką,
w której twierdzi, iż właśnie p. Czer-
ski ofiarował mu 5 tys. złotych za od-
stąpienie tego miejsca, że używał roz-
maitych innych sposobów dla zdyskre-
dytowania go jako kandydata, o co
wystąpi na drogę sądową. W wyniku
tej walki p. Czerski zrzekł się kandy-
datury, a sąd rozstrzygnie, jak to by-
ło z kupczeniem mandatami.
W miasteczkach tego okręgu gloso-

wało od 30 do 40 proc. uprawnionych,
w tem dwie-trzecie Żydów. Wieś nato-
miast dała tylko 10 proc., bo reszta u-
prawnionych słyszeć nie chciała o gło-
sowaniu. Były wsie, w których nikt nie
poszedł do głosowania. W kilku ob-

iSOPORO CZE iiSOA ia a ИЫ ВО.

na kartach przeszłości. Historyk, za-
prawiony w służbie publicznej, nie

kwapi się do skomplikowanych błaho-
stek, zabawek i ciekawostek intelek-
tualnych i silnym krokiem zdąża pro-
sto do celu. Na rozdrożu kończących

i rozpoczynających się wieków histo-
ryk namyśla się i wybiera, wskazuje

drogę, którą iść, i tę, z której schodzić

„należy”.

Jakże wiele refleksyj i myśli nasu-

nie nam historja stosunków Litwy i

Polski. Przypomni ona nam błąd Kon-

rada Mazowieckiego, który sprowadził

Zakon Krzyżacki na ziemie polskie.

Polityka wielmożów polskich i dyna-
stji jagiellońskiej nietylko naprawiła

błąd Konrada, ale stworzyła warunki
dla rozwoju potęgi i wielkości Polski

i Litwy. Unja Litwy z Polską położyła

tamę ekspansji Krzyżaków i Niemców

na wschód i północ, wróciła Polsce do-
stęp do morza przez Gdańsk, Króle--
wiec i Kłajpedę, a także rozszerzyła
wpływy cywilizacji zachodniej na

ziemie, które pozostawały pod hege-  
monją polityczną i duchową bizantyj-

skiego wschodu. Także ta historja uczy

nas, iż ilekroć wyrzekaliśmy się tra-

dycyj jagiellońskich i grunwaldzkich

w polityce, tylekroć popelniališmy

wielkie błędy, które pociągały za sobą

zmniejszenie się potęgi i znaczenia

Polski. Nieraz nas w przeszłości łudzi-
ły miraże przymierza z Niemcami. Te

porozumienia zawsze dawały korzyści

Niemcom, a w dalszej perspektywie

przynosiły szkody Polsce.

Jakże obecna sytuacja Polski i ma-

łej, nowoczesnej Litwy przypomina
wiele kart z dawnych wspólnych i od-

rębnych poczynań. Chwilowe konjun-

ktury nie powinny zasłaniać nam oczu
i odwracać uwagi od wielkich dróg

historycznych. One zaś mówią nam

jasno, iż Niemcy mimo wszystkie de-

klaracje i oświadczenia nie zaprze-
stali myśleć o ekspansji na wschód. O

tem musi pamiętać i Litwa i Polska.

W tym wypadku historja jest doświad-

czonym przewodnikiem.  

Lublin, we wrześniu.
wodach pow. tomaszowskiego (Hedwi-
żyn, Tyszowce, Komarów i inne) wy-
dalono niektórych, widocznie niepew-
nych, członków komisji, W samym
Komarowie, sławnym w całej Polsce
z procesu Michała Kolesy, zesłańca z
Berezy Kartuskiej, głosowało osób.. 12,
w Hucie Komarowskiej 21 osób, wieś
i dwór dały też 21 głosujących, wieś
Księżostany (siedziba osławionego
wójta Wiśniewskiego, głośnego z pro-
cesu Kolesy) dała 60 głosujących na
700 uprawnionych, wieś Wolica Brzo-
zowa 9 osób, Niewirków 20 osób, cała
gmina Majdan Sopoćki zaledwie 160
osób. Tak było w pow. tomaszowskim.
W powiecie biłgorajskim całe mia-

sto Biłgoraj dało 2100 głosujących,
lecz 1000 głosów nieważnych, obwód
Biszcza na prawie 3000 uprawnionych
zaledwie 20 głosujących, Puszcza Sol-
ska 30 głosujących, Korczów 8 osób,
Okrągłe 7 osób i . d.

Fatalne były też wyniki w powiecie
zamoysńim. W Zamościu—Nowej O-
sadzie na prawie 3000 uprawnionych
głosowało 431 ważnie, w Kornelówce
głosowało 13 osób, w Sitłańcu 65 na
1080 uprawnionych, w Unidryczach 98
na 1400, w Łaziskach 72 na 1000, w
Ruszowie 81, w Terespolu 85, w Hed-
wiżynie 75. Uzyskanie informacyj o
danych ze wszystkich obwodów jest
niemożliwe, istnieje jednak słuszna
supozycja, że istotnego procentu gło-
sujących w obwodach wiejskich nale-
ży szukać poniżej liczby 10. Dlatego
też nie było nigdzie pochodów i ob-
chodów i dlatego zapomniało się
czemprędzej o „wyborach”* — i nie
mówi, nie pisze się o nich jak daw-
niej latami całemi.
Wybory do senatu nie wzbudziły ża-

dnego już zainteresowania. O kandy-
datach mówiło się wiele, zżymając się
zwłaszcza na narzucone kandydatury
z Warszawy. Były ich dwie: p. Ehren-
kreutza i p. Jaroszewiczowej, związa-
nych z terenem tylko wyborami do
sejmu i senatu w 1930 r. Po tych
wyborach cicho było i o p. senatorze
i o p. posłance, a województwo nie
bardzo wiedziało, że wybrało ich do  

PRZEGLĄD PRASY
CZY NIEMCY NAPADNĄ

NA KŁAJPEDĘ?

Wojna włosko - abisyńska mogłaby-

poważnie odbić się na sytuacji mię-

dzynarodowej w Europie, gdyby w nią

wmieszała się Wielka Brytania.

Niemcy bowiem uzyskałyby wówczas

większą swobodę ruchów. Dokąd

zwróciłaby się ich agresja, hamowana

dotąd przez wspólny front Francji,

Włoch i Anglji? Dwa są cele, które

największą na Berlin wywierają a-

trakcję: Austrja i Kłajpeda. Zwłasz-

cza ta ostatnia wybija się dziś na

pierwsze miejsce zainteresowań nie-

mieckich z powodu wyborów do sej

miku w Kłajpedzie, rozpisanych przez

gubernatora prowincji na 29 b. m.

Niemcy podnoszą hałaśliwe protesty

przeciw nowej ordynacji wyborczej w

Kłajpedzie, usuwającej od prawa gło-
sowania niektórych Niemców, zbyt

zaangażowanych w agitacji antylitew-

i skiej. Gdyby wynik wyborów wypadł
dla Niemców niekorzystnie, mógłby
Berlin skorzystać z ewentualnej woj<
ny włosko -angielskiej, by silą zbroj-
ną zająć Kłajpedę. Sytuacja powsta-

łaby wówczas bardzo dla nas trudna..,
Kto wystąpiłby przeciw Niemcom?...

Czy Litwini zdają sobie sprawę z
niekezpieczeństwa? P. Leon Stachór-
ski, korespondent kowieński „Kur.
Por.'' donosi w tej sprawie:
„Z wyjątkowem zaniepokojeniem  śle-<

dzi przebieg konfliktu włosko - abisyń-
skiego w obawie, że wybuch tej odle-
głej wojny może i dla przyszłości Litwy
mieć przełomowe znaczenie. Tuż prze-
cież, z za miedzy dochodzą go stale echa
nadgranicznych manewrów wojsk nie-
mieckich oraz mityngów. na których wy-
ciąśnięte ręce zwracają się przeciw Lit-
wie. Wrażenie tych ech jest tak silne, iż
nie jest ich w stanie osłabić wyjątkowy
rozmach zbrojeniowy, którym, zdaje się,
pochłonięty jest całkowicie od pewnego
czasu litewski sztab generalny, a
Każdy Litwin żyje dziś w. przekonaniu,

że nad jego ojczyzną NI chmury,
wyglądające bardzo groźnie.I każdy Li-
twin żywi obawę, że jeśli po 29 wrze-
śnia, czyli po dniu wyborów w Kłajpe-
dzie, nie nastąpi wreszcię odprężenie na.
tym drażliwym odcinku „lunie z nich już
niezadługo deszcz, który może podmyć

odzoneśo pań-młode fundamenty odr
stwa,
Jedno tylko jest dziwne. Jeśli Lit<

wa widzi niebezpieczeństwo niemiec-
kie, to dlaczego nie szuka przyjaźni
swego najbliższego sąsiada, Polski?
Sprawa ujścia Niemna nie może być
dla nas obojętna. Najlepszem dla nas
wyjściem jest posiadanie tego ujścia
przez Litwę, naprawdę niezawisłą od
wpływów tak niemieckich, jak sowiec-
kich, najgorszem zaś byłoby usado+
wienie się tam Niemiec, Należy o tem
pamiętać.

IDEA, KTÓRA OŻYWIA

„ABC” zastanawia się nad tem,
dlaczego Włochy i Niemcy wykazują
olbrzymią akumulację sił zbiorowych,
podczas gdy w innych państwach ma-
sy są bierne i inercyjne, Nie dyktatu-
ra jest tego zjawiska przyczyną, bo ani
w Hiszpanii, ani w Jugosławji za cza-
sów dyktatury tego wybuchu entu-
zjazmu i napięcia energji mas nie
było. `
„„Nie forma zatem ustroju decyduje o

sile państwowej „ale jego treść, Ta zaś
polega nasileidei, która jest zdolna zor-
ganizowač zbiorowość nietylko mecha-
nicznie, ale i duchowo i porwać ją do
czynu, rozbudzić drzemiące siły, podnieść
samopoczucie, rozświetlić wiarę we wła-
m, przyszłość,

aństwa, w których powstały wielkie,
ożywiające cały naród idee zbiorowe,
rosną i rozwijają się. W inn nato-
miast energja narodu drzemie i bezpłod=
nie kręci sie w błędnem kole nierozwią-
zanych ciąśle pytań: co dalej?”
„Tą ideą, która we Włoszech i w

Niemczech organizuje siły zbiorowe,
która budzi gotowość obywateli do
ofiar i wiarę w wielką przyszłość,
jest.., idea narodowa.

parlamentu. Kandydatury te nie wy-
wołały więc entuzjazmu. Skończyło
się na tem, co ogłosił na kilka godzin
przed zebraniem miejscowy dziennik
prorządowy: kandydaci w piśmie wy-
mienieni wybrani zostali w przytoczo-
nej w niem kolejności.
Zaobserwowano natomiast pewien

znamienny szczegół: przewodniczą-
cy, prezes S. A. Sekutowicz uniewa-
żnił niektórym kandydatom kilka kar-
tek z powodu przekręcenia nazwisk.
Nazwiska kandydatów były wypisane
wcale wyraźnie na tablicy i przekrę-
cenie ich świadczy albo o niezupełnem
opanowaniu sztuki pisania przez nie-
których elektorów, albo też e słabej
popularności kandydatów, tak że na-
wet ich nazwiska nie były dosłatecz-
nie znane. Obie hipotezy są antytezą
elitarnego systemu senackiej ordynacji
wyborczej.
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„sanacji moralnej”
$ensacyjny zwrot w sprawie nadużyć w spółce „Caso" — Jak właściciel zakładu pogrzebowego
„Bogrzebał" bank — Defraudant i morfinista — Tajemnica „Sikorńika” — Wpływ sanacyjno-

Środowisko miejskie zawsze jest tere-
mem, na którym rozpleniać się lubi de-
moralizacja. Im większe środowisko, tem
podalniejszy grunt dla jej rozwoju.
Kraków pod tym względem nie stano-

wi żadnego wyjątku. Skąd więc pochodzi,
że w ostatnim czasie zwrócono szcześ!-
ną uwagę na to właśnie miasto, że zająia
się niem nawet prasa zagraniczna, czego
dowodem jest znany paszkwil na Kraków
we francuskim tygodniku „Voila”, napi-
sany przez Georgette Camille, Widocz-
nie musi w tem, coś być...
Otóż nie da się zaprzeczyć, że od dłuż-

szego czasu wytworzyła się w Krakowie
atmosiera, w której szlachetniejsze jed-
nostki czują się bardzo źle. Bo zazna-
czyć trzeba, że ogół społeczeństwa kra-
kowskiego jest zdrowy moralnie i ostro
piętnuje zło, które się w mieście rozple-
niło. Z oburzeniem mówi się o naduży -
ciach, popełnianych w magistrocie, w u-
rzędach skarbowych, w  Ubezpieczalni
Społecznej i w innych instytucjach, Do-
szło do tego, że przeciętny cbywatel kra-
kowski wszędzie wietrzy złodziejów i nie
ma zaufania do nikogo.
Jakże może być naczej, skoro od lat

chodzą po mieście siuchy o różnych nad-
użyciach, w które zamieszane są wybitne
osobistości. Weźmy naprzykład sprawę
nadużyć w osławionej spółce „Caro”,
której zadaniem jest popieranie i prowa-
dzenie handlu bydłem, mięsem i przetwo-
rami mięsnemi, Nadużycia w spółce „Ca-
ro'* są przedmiotem badania nietylko w
sądzie, ale także zajęła się niemi kra -
kowska rada miejska, która przekazała
je do zbadania komisji ekarbowo - budże-
towej i prawniczej. Komisje te miały w
ciągu trzech miesięcy od dnia powzięcia
uchwały (tj. od 20 grudnia 1934 r.) zło-
żyć sprawozdanie z wyników swych do-
chodzeń, tymczasem upłynęło już dzie-
więć miesięcy, a o całej tej sprawie ja-
koś nic nie słychać... Zato energicznie
ma w sprawę nadużyć wglądnąć prokura-
tura i — jak słychać — do odpowiedzis!-
ności karnej mają być pociąśnięci pewni
znani w Krakowie „sanatorzy”, a ich a-
tesztowanie jest tylko kwestją czasu.

ж

Druga głośną ałerą w Krakowie, której
wyświetlenia domagają się szerokie sfe-
ry, jest sprawa t. zw. „Banku Wolnego",
nazywającego się właściwie „Bankiem
Spółdzielczym dla Rzemiosła, Przemysłu,
"Handlu i Rolnictwa', Bank ten miał swo-
ją piękną kartę w historji Krakowa, a u-
tworzony został w celu popierania kato-
lickich placówek gospodarczych. Rolę
swą spełniał Bank dotąd, dopóki nie
żawiadnęła nim „sanacja“, która tę po-
żyteczną placówkę doprowadziła do ru-
iny. Sanatorzy, zgrupowani w „Zjedno-
czeniu Mieszczaūskiem“ wyzyskiwali
Bank dla celów politycznych, co musia-
ło wkońcu doprowadzić do katastroły.
Sanacyjne „Zjednoczenie  Mieszczań-
skie” zbyt obiicie korzystało z subwen-
cyj. Wreszcie Bank popadł w konkurs.
Przed udziałowcami stanęło widmo rui-
ny majątkowej. Zrujnowani mieszczanie
winę za upadek Banku zwalają na b.
prezesa Jana Wolnego, właściciela naj-
większego w Krakowie zakładu pogrze -
bowego. Zarzucają p. Wolnemu, że Bank
— „pośrzebał”,.„ Utworzona przez posz-
kodowanych „komisja śledcza* sprecy-
zowała wszelkie zarzuty i zebrała je w
szczególowym elaboracie, który przedło-

 

 

żydowskiej prasy brukowej
(Od własnego korespondenta)

żyła prokuratorowi, celem wytoczenia
procesu karnego. Zrobiło to wielkie wra-
żenie w sierach mieszczańskich,

*

Przed kilku dniami zakończył się pro-
ces o nadużycia w urzędach skarbowych
w Krakowie, Nadużycia te polegały na
tem, że urzędnicy, pozostający ze sobą

w zmowie, wpłacane przez podatników
kwoty przywłaszczali sobie, nie wpisując
ich do ksiąg kasowych i niszcząc dowody
wpłaty przeznaczone dla kasy. Natomiast
w deklaracjach, posyłanych @0 urzędu
wymiarowego, niesumienni urzędnicy
wpisywali, że podatek został zapłacony.
W ten sposób przez dluższy czas skarb
państwa był okradany. Jednym z defrau-
dantów jest Tadeusz Daczkowski, nało-
RY merfinista. Biegły psychjatra dr.
ankowski orzekł, że Daczkowski znaj-

duje się w takiem stadjum nałogu, że po-
zostawiony na wolności może zagrażać
porządkowi publicznemu.
Sąd skazał defrańdantów na więzie-

nie od jednego rolcu do lat czterech.

Przez salę sądową w Krakowie prze-
winęło się w ostatnich latach szereg
procesów, które donośnem echem odbiły
się w całej Polsce. Chodziło w nich o
zbrodnie, grozę budzące. A więc w jed-

 

Kraków, we wrześniu

nym wypadku chodziło o potworne mor-
derstwo, popełnione przez b. uczniów A-
kademiji Sztuk Pięknych na biednej słu-
żącej, a to w celu zrabowania pieniędzy
jej chlebodawcy. W innym znów wypad-
ku młode małżeństwo (Maliszowie) zwa-
bia w zasadzkę listonosza pieniężnego i
morduje go wraz z dwojgiem staruszków.
Świeżo znów toczy się śledztwo przeciw-
ko piętnostoletniej dziewczynce, która w
toku zabawy (!) udusiła swą czternasto-
łetnią przyjaciółkę w obawie, że ta do-
niesie jej rodzicom o jej niemoralnem
prowadzeniu się, Morderstwo dokonane
zostało na Sikorniku, gdzie znajdują się
osławione krzaki, które kryją niejedną
straszną tajemnicę...

Przy sposobności aresztowania Cza -
kówny wyszły na jaw szczegóły, rzucają-
ce ponure światło na stosuńki, panujące
w Krakowie. „Tajny Detektyw” przestał
wychodzić, ale posiew tej lektury długo
jeszcze będzie dawał owoce. Žresztą ist-
nieją w Krakowie brukowce, które w
dalszym ciągu żerują na niezdrowej sen-
sacji i stanowią lekturę dzieci w rodzaju
Czakówny. Wpływu prasy brukowej na
stan moralny społeczeństwa nie można
lckceważyć. Zła prasa „sanacyjno'”'-ży-
dowska jest jedną z przyczyn szerzącej
się w Krakowie demoralizacji,

T. M.

 

Dlaczego zawsze Żyd?
Wyniki przetargów publicznych

Sprawa przetargów publicznych mimo
tylokrotnych ińterwencyj organizacyj go-
spodarczych oraz licznych skarg, budzi
jeszcze nadal różne zastrzeżenia.
Oto np. żalą się dostawcy, producenci,

oraz poważni hurtownicy, że mimo roz-
pisywania publicznych przetargów przez
więzienia w Warszawie, stale otrzymuje
wszelkie dostawy na mięso i tłuszcze je-
den i ten sam żydowski hurtownik, który
utrzymuje się przy dostawach bez przer-
wy już od kilkunastu lat.
W ten sposób dostawca ten stał się

niejako monopolistą dla wszystkich wię-
zień warszawskich. Najlepszym dowo-
dem, że dostawy te nie są złym intere-

sem, świadczy fakt, że kupił on sobie w  

tym czasie dwie piękne kamienice w
Warszawie.

Bardzo ciekawy rezultat dał przetarg
na mięso i tłuszcze dla warszawskiego

i rembertowskiego garnizonu. Mięso wo-
łowe przyjęto po 1,08 zł. za 1 kg., mięso
wieprzowe po 1.25 zł. za 1 kg., kiełbasę
i boczek po 1.90 zł., a słoninę po 196
zł, za kg. Ceny te biorąc pod uwagę о-
becne ceny hurtowe, a nawet i detalicz-
ne, są wcale dobre,

Ponieważ w tym wypadku chodzi o do-
stawę wszystkich wyliczonych artykułów
na okres trzech miesięcy, wyrażamy na-
dzieję, że na przyszłość błędu tego ko-
misja nie powtórzy, (a.)

Fałszywe zeznanie za 10000 zł.
Niezwykły proces żydowskich krzywoprzysieżców

Doręczony został akt oskarżenia w

wielkiej aferze krzywoprzysięzców, któ-

rzy składali fałszywe zeznania przed są-

dem na tle głośnego procesu „krola“

przemytników heroiny i kokainy, Michla

Halperna. Znajdujący się w więzieniu

przemytnik Michel Halpern ukartował

przy pomocy grypsų, wysłanego z za mu-

rów więziennych za cenę 10.000 zł, zło-

żenie fałszywych zeznań przed sądem

przez niejakiego lcka Brygera z Piotrko-

wa. Wydało. się to wskutek zdrady

więźnia Horna, znajdującego się w je-

dnej celi z przemytnikiem. Za usiłowanie

wprowadzenie w błąd sądu, pociągnięto

do odpowiedzialności: przemytnika Hal-
perna i jego syna Mojżesza, sprowadzo-
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Taksa administracyjna i czesne
Opłaty w gimnazjach i na wyższych ucze!niach
Rektoraty wyższych uczelni otrzyma-

ły instrukcje ministerstwa oświaty w
sprawie pobierania czesnego od studen-
tów w roku akademickim 1935/36. Pierw-
Sza rata czesnego płatna będzie w r. b.
najdalej do dnia 5 listopada, druga rata
uiszczona ma być w terminie do 1 kwiet-
nia, Nieuiszczenie należnych opłat po-
ciągać będzie za sobą skreślenie z listy
słuchaczów i konieczność uiszczenia po-
nownego wpisu. Tylko w przypadku u-
zyskania przez akademików odroczenia
opłat terminy te nie obowiązują. (i)

Taksa administracyjna dla uczniów
państwowych gimnazjów ogólnokształcą-

"cych wynosi 220 zł. (dla nowowstępują-
cych — 223 zł.).
Taksa administracyjna winna być za-

płacona w dwuch równych ratach pół-
rocznych zasadniczo z początkiem każ-

dego półrocza, jednak najpóźniej do 20
listopada w I półroczu, a do 20 kwietnia
w II półroczu. Uczniowie, którzy w po-
wyższych terminach taksy administracyj-  

nej nie wpłacą, będą z listy uczniów skre-

śleni.
W wyjątkowych wypadkach mogą dy-

rekcje gimnazjów zezwolić na spłacenie
taksy ratami miesięcznemi, najpóźniej je-

dnak do dnia 15 maja.

Dzieci czynnych funkcjonarjuszów pań-
stwowych i zawodowych wojskowych,
płacą ulgową taksę admnistracyjną (50
proc. normalnej taksy), o ile mają ze
sprawowania się postęp dobry, a w nau-
ce postępy dostateczne i pod warunkiem,
że rodzice nie posiadają znaczniejszego

majątku. Na tych samych warunkach mo-
gą uzyskiwać częściowe lub całkowite
zwolnienie od taksy dzieci rodziców nie-
zamożnych.
Pierwszeństwo przy zwolnieniu w ca-

łości od taksy administr. mają dzieci nie-
zamożnych inwalidów wo'ennych, nieza-
możnych kawalerów orderu Virtuti Mili-
tari, oraz odznaczonych Krzyżem lub
Medalem Niepodległości i dzieci bezio-
botnych pracownków umysłowych. (pr.)  

nego niedawno z Wiednia wskutek roze-
słanych listów gończych, więźnie Horna,
pośrednika w wysyłaniu grypsu Kanię,
Brygera, fałszywego świadka i dwóch
pośredników zajmujących się werbowa-

niem fałszywych świadków: Wasermana
i Ajzensztajnową. Odpowiadać będą z
art. 140 k, k., który przewiduje karę do.
5 lat więzienia, Proces wyznaczono na

"dzień 2 października. (i)

Gąsienicowe koła
dla samolotu

Dotychczas samoloty mogły startować
lub lądować jedynie na terenach rów-
nych i twardych, w razie zaš przymuso-
wego lądowania na nieodpowiednim grun-

cie narażone były na uszkodzenia, lub

rozbicia. Obecnie mechanik firmy „Polski
Fiat“, Feliks Miłakowski, zamiast do-
tychczas używanych kół, skonstruował
koła gąsiennicowe (podobnie jak u czoł-
gów), które pozwalaią lądować na tere-
nie pokrytym śniegiem, piachem, miękką
zaoraną ziemią lub na terenie błotnistym.
Jeżeli wynalazek przejdzie zwycięsko
próbę ,przyczyni się do znacznego zwięk-
szenia stopnia bezpieczeństwa w lotnic-

twie.

Pociąg pośpieszny
zabił je!enia

Polski Związek łowiecki otrzymał mel-
dunek o niezwykłym wypadku, jaki za-
szedł w ub. tygodniu na terenie nadleś-
nictwa grodzieńskiego. Pociąg pośpiesz-
ny Warszawa — Wilno przejechał w po-
bliżu miasteczka Sokółki pod Białymsto-
kiem, jelenia, który wpadł pod pociąć, o-
ślepiony reflektorami parowozu. Jest to
wspaniały okaz jelenia 14-letniego. Bę*

dzie on wypchany i wystawiony na dwor=
cu kolejowym w Wilnie, (i).

Zgnilizna moralna w twierdzy |

 

Po śmierci ubezpieczenego
Jakie prawa przysługują rodzinie?

W licznych wypadkach stwierdzono, że
pracownicy ubezpieczeni lub członko -

wie ich rodzia nie orientują się jeszcze
w przepisach ustawowych, dotyczących
zasiłków pogrzebowego i zapomogi po-

śmiertnej,

PO ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO
ROBOTNIKA

Zasiłek pogrzebowy po zmarłych ro-
botnikach równa się 3-tygodniowemu za-
robkowi ubezpieczonego, w razie zaś
śmierci członka jego rodziny „połowie te-

go zarobku.

Jednorazowa zapomoga pośmiertna po
zmarłych robotnikach wypłacana jest —
rodzinie po zmarłym ubezpieczonym w
wysokości miesięcznego zarobku, na pod-

stawie którego zmarły był ostatnio ubez-
pieczony, nie może być jednak mniej-
sza, niż 75 zł, Zapomoga ta przysługuje

małżonkowi, a gdy niema małżonka —
dzieciom. w braku dzieci dalszej rodzi-
nie,

Okres wyczekiwania na przyznanie za-
„pomogi pošmierinej nie jest potrzebny.
Zapomoga ta przysługuje jeśli * zmarły
przebył 'w ubeżpieczeniu  emerytalnem
chociażby jeden dzień składkowy.

Zaznaczyć należy, że za ubezpieczone-
śo, po którym należy się zapomoga po-
śmiertna, uważa się nietylko tego, któ-
ry zmarł w czasie trwania ubezpiecze-
nia , lecz również robotnika. który zmarł

po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli w cza-
sie od ustania ubezpieczenia do chwili
śmierci:

1) pozostawał bez zatrudnienia spo-
wodu niemożrości znalezienia odpowie-
dniego zajęcia, udowodnionej zaświad-
czeniami Urzędu Pośrednictwa Pracy, 2)
korzystał z zasiłków Ubezpieczalni Spo-
łecznej, 3) pobierał rentę wypadkową w

wysokości nie mniejszej, niż 40 proc.  

renty pełnej, lub 4) odbywał obowiązko-
wą służbę wojskową .
W razie śmierci robotnika spowodu

wypadku przy pracy, zapomoga pośmiert-
na wypłacana jest nie z emerytalnego u-
bezpieczenia robotników, lecz z ubezpie-

czenia od wypadków.

PO ZMARŁYM PRACOWNIKU
UMYSŁOWYM

Zasiłek pogrzebowy po zmarłym pra:
cowniku umysłowym równa się w razie
śmierci ubezpieczonego jego ostatnio po-
bieranemu 3-tygodniowemu zarobkowi,
w rażie zaś śmierci członka jego rodziny
połowie 3-tygodniowego zarobku.
Ponadto osobom, którym nie przysłu-

$ują prawa emerytalne po zmarłym pra-

cowniku umysłowym, wypłaca się ponie-
sione przez te osoby koszty pogrzebu,
jednak w wysokości nie wyższej, niż
1-miesięczna płaca zmarłego, która sta-

nowiła podstawę wymiaru świadczeń,
Zapomoga pośmiertna po ubezpieczo-

nym pracowniku umysłowym — w wy*
sckości miesięcznego zarobku — przysłu-
guje pozostałej rodzinie w razie jega

śmierci wskutek wypadku przy pracy.
Roszczenie o zasiłek pogrzebowy i a

zapomogę pośmiertną należy zgłaszać w
miejscowej Ubezpieczalni.

Przytoczone przez nas przepisy doty»
сга jedynie zasiłku pogrzebowego i za»
pomogi pośmiertnej, Prócz tego istnieje,

jak wiadomo zabezpieczenie emerytalne,

epa

Bzczność narodowcy!
Zebranie na Grzybowie

We wtorek, dn. 24 września r. b. 0 g,
1.45 odbędzie się zebranie koła Grzybow=

skiego przy ul. Śliskiej 34, Przemawiać
będzie delegat zarządu.

 

Skasowanie uboju rytualnego?
Zapowiedź rozwiązania giełdy m esnej

Już w ubiegłym roku poważniej-
sze otgany prasy warszawskiej kry -
tycznie oceniały rolę. giełdy mięsnej w
Warszawie,która miast przyczyniać się
do uzdrowienia stosunków na rynku
mięsnym odgrywała rolę zbędnego o$-
niwa w łańcuchu pośrednictwa, w do-
datku ogniwa szczególnie szkodliwe-
go. Oddawna też domagano się skaso-
wania t. zw. uboju rytualnego, przy -
czyniającego się do podrożenia mięsa i
mtrzymywanego jedynie w interesie,
czerpiących stąd miljonowe dochody,
gmin żydowskich.

Obecnie dopiero stanowisko to, po-
dzielane zawsze przez prasę narodową
w Warszawie, zaczyna znajdować po-
słuch w sferach t. zw. „miarodajnych”'.
W kołach zbliżonych do giełdy mię-

snej rozeszły się pogłoski, że rozporzą-
dzenie o rozwiązaniu rady giejdowej
ma być podpisane w najbliższych
dniach. Według innej wersji rozporzą-
dzenie to zostało już podpisane.
Mówią równocześnie o zamierzo-

nej w najbliższym czasie doniosłej re-
formie skasowania uboju rytualnego,
gdyż jak się wreszcie przekanono, u-
bój rytualny jest podstawą działalności
karteli mięsnych, organizowanych
przez kupców żydowskich nadto, obli-
czono, że przeciętnie mięso spoży-
wane przez ludność chrześcijańską jest
nie tańsze lecz droższe od mięsa ko-
szernego, spożywanego przez Ży-

Ww.
Kiedy, swego czasu, poczęto robić

próbę ze specjalnemi maszynami, słu-
żącemi do mechanicznego uboju bydła,
prasa żydowska podniosła alarm, że
jest to zamach na ubój rytualny. Spe-
cjalna delegacja udała się do tymcza-
sowego zarządu miasta i... ubój rytual-
ny pozostał.
Tym razem sytuacja Żydów jest

 

 

znacznie gorsza. Czy, pomimo wszyste
ko, jednak dojdzie do skasowania ubo-
ju rytualnego, czemu należałoby gorą*
co przyklasnąć, niewiadomo.

Nominacja profesorów
W najbliższych dniach oczekiwane są

nominacje profesorów na wakujące jesz-

cze katedry, wobec bliskiego rozpoczę-
cia wykładów na wyższych uczelniach,
Na Politechnice Warszawskiej katedra
dróg żelaznych na wydziale budownic-
twa, powierzona ma być docentowi, Ale-

ksandrowi Mischke, (i)

Sąd

dla spraw inwalidzkich
W początkach m. października ukon-

stytuuje się nowa instytucja sądowa przy
Najwyższym Trybunale Administracyj-
nym dla spraw inwalidzkich. Przewodni.
czącym sądu dla spraw inwalidzkich mia-
nowany zostanie sędzia Najwyższego
Trybunału Administracyjnego, dr. Karol
Bernaczek. Dwunastu asesorów nowego
sądu mianowanych będzie przez prezy-
djum rady ministrów, (i)

Alarm gazowy i złodzieje
W związku z zapowiadanem w pierw-

szych dniach m. października próbnym
alarmem lotniczym w godzinach wie-
czorowych, zwrócą organa bezpieczeń-
stwa uwagę na to, aby zgaszenie świateł

w mieście nie wykorzystane zostało przez
elementy przestępcze, Wydane będą od-
powiednie ostrzeżenia do właścicieli
mieszkań jak i przechodniów, znajdują-
cych się w miejscach publicznych. (i)

 

Przedmioty zapomniane w tramwajach i autobusach
Kajwięcej rękawiczek

W okresie od 16 sierpnia do 1 b. m.
pasażerowie pozostawili w tramwajach
miejskich 306 przedmiotów,a mianowi-
cie: rękawiczek — 105, portmonetek i
torebek pustych, lub z pieniędzmi — 33,
parasolek i parasoli — 35, lasek — 11,
czapek, beretów, kapeluszy — 12, teczek
—9, walizek — 4, kluczy — 11, książek
— 7, binokli i okularów — 2, papieroś-
nic — 3, lornetek — 1, zegarków — 1,
bransoletek — 1, koszul i ręczników —
6 paczek, nadto po jednej paczce: bieliz-
ny, płótna i pończoch, 1 sukienkę, 1 li-
czydło, 1 termos, oraz 59 różnych drob-
nych przedmiotów, które są do odebra*

nia w biurze dyrekcji tramwajów miej-
skich (Młynarska 2).

W tym samym okresie czasu pozosta-
wiono w autobusach miejskich 64 przed-
mioty, a mianowicie: rękawiczek dam-
skich i męskich — 39, blankietów wek-
slowych — 6, książek — 4, kluczy — 4,
kawałek materjału, czapeczkę szydełko-
wą, damską, pasek damski, notes, worek,
oraz 2 portmonetki, w których zna:do-
wało się zł. 7.06 i 4 zeszyty ilustracji
francuskiej. Wspomniane przedmioty są
do odebrania w biurze dyrekcji autobus

sów „miejskich (Inżynierska 6).

 

 



 

 

Polonia ulega Skodzie 6:10
mimo wyraźnych postępów swych bokserów

Po zwycięstwie w drużynowych mi-
strzostwach bokserskich nad Makkabi
jest Skoda pewnym kandydatem na mi-
strza Warszawy.
Drużyna żydowska spadła widocznie w

formie i przegrywa obecnie nawet z...
Fortem Bema.
Przed Skodą wyrósł natomiast nowy,

mniej oczekiwany, rywal — ósemka bok-
serów Polonii,

Zasłużony klub warszawski jest teraz
takim „chorym człowiekiem w sporcie,
jakim w XIX wieku było państwo furzc-

kie w sytuacji międzynarodowej Przodu-
jący dawniej w lekkiej atletyce „poloni-
ści* rozbiegają się po innych klubach.
Piłkarzy czarno białych nic już nie ura-
tuje od spadku z Ligi. Boisko ich jest w

stanie opłakanym. Wali się — słowem
wszystko, prócz — sekcji bokserskiej.
Ta bowiem wykazuje żywotność, roz-

wija się, kształci młodych adeptów pu-
gilatorstwa i staje się zwolna coraz groź-
niejszym przeciwnikiem w walce o tytuł

mistrza Warszawy.
Po zdobyciu czterech punktów w roz-

śrywkach dotychczasowych (2 — na
Gwiaždzie, 2 — na C. W. S.) zrównała

się Polonia w ilošci zwycięstw ze Skodą.
Dlatego też niedzielne jej spotkanie z
bokserami klubu fabrycznego zapowia-
dało się ciekawie.
Skoda była jednak zdecydowanym ia-

worytem meczu. „Handicapowały* ją w

walce z młodymi pięściarzami Polonii
przedewszystkiem ogromna rutyna ringo-
wa, potem wyrobione imię w świecie bo-
kserskim, a wreszcie ta pewność zwy-
cięstwa, której brakło „Polonistom“.
Z trudem jednak wywalczony sukces

10:6 nie przesądza sprawy na rok 1936-y.
Bokserzy Skody osiąśnęli bowiem w
większości wypadków już szczyt swego
rozkwitu, ś$dy pięściarze Polonii są do-
piero „wschodzącemi'* gwiazdkami...

Mecz niedzielny rozegrany został w

dusznej i tłocznej sali teatru .Nowości.
Organizacja zawodów w tak mało przy-
stosowanym do boksu lokału musi nieco
szwankować. Znalazło to swój wyraz w
półgodzinnem opóźnieniu rozpoczęcia
meczu, powodem którego był... brak
sznurów ringowych. W końcu zaradzono
złemu. Na ringu pozostały wreszcie dwie
„muchy“, zdane już tylko na... własne
pięści.

Laśkiewicz (Skoda) stał tu w walce z

otrzaskanym w bojach Krysikiem (Polo-
nia) na straconej placówce. Zasługą jego
jest to jedynie, że przetrwał bohatersko

cztery ciężkie rundy, przegrywając na

punkty. Polonia zdobyła prowadzenie
2:0!
Już jednak Czortek (Skoda) w walce

koguciej wyrównał, uzyskaniem dwóch
punktów walkover'em wobec niestawie-

nia się Wejmana.
Najciekawszą walką dnia było spotka-

mie w wadze piórkowej Małecki (Pol.)—
Kozłowski (Skoda). Pamiętamy wszyscy
krzywdzący Małeckiego wyrok sędziów

w ubiegłych mistrzostwach indywidual-
nych Warszawy. Spodziewano się więc
teraz rewanżu, temwięcej, że forma Ma-

łeckiego miała być rewelacyjną.
W pierwszej rundzie walka była wyrów-

nana, Małecki atakował żołądek przeciw-
nika, Kozłowski — górne partje. W dru-
giej rundzie Kozłowski silnym prostym
z lewej zdarł Małeckiemu plaster, ze-
sklepiający rozbitą brew. Zdeprymowało

to wyraźnie boksera Polonii, który rundę
drugą przegrał już wyraźnie. Trzecia —
przyniosła równie zaciętą walkę jak po-
przednie. Kozłowski traliał jednak  sil-
niejszemi ciosami z obu rąk. Robiły one
coraz większe wrażenie na Małeckim,
stepami. Czwarta runda była znów wy-
równaną. Ostatecznie — zwycięstwo
przyznano Kozłowskiemu.
Bąkowski (Skoda) w wadze lekkiej był

faworytem. Przeciwnik jego, Lukasze-
mu skuteczny opór. W następnych —
„Skodzarza* wzrastała bezustannie, przy-
nosząc mu w rezultacie zdecydowane
pierwszeństwo, a barwom fabrycznym
— dalsze dwa punkty.
Skoda po wadze lekkiej

więc 6:2.

prowadziła

Niezwykle zaciętą była walka Sewery--
niaka (Skoda) z obiecującym Janczakiem.
„Polonista* nie uląkł się imienia starego
wygi ringowego. W pierwszych rundach
miał nawet nieznaczną przewagę. Różnicę

wicz, tylko w pierwszej rundzie stawiał
punktów odrobił Seweryniak w rundach

końcowych, zwycięstwo jego nie było je-

dnak zbyt przekonywujące. To też pu-

bliczność, rekrutująca się w olbrzymiej

większości z mieszkańców Nalewek i o-
kalio (a rwerntriami gllami ctnnninnn cia  

przeszkodzić klubowi fabrycznemu w
zdobyciu dwóch punktów za ostateczne

zwycięstwo nad Połonią), przyjęła wer-

dykt sędziowski dzikim gwizdem i ogłu-

szającemi rykami.
Protestowano jeszcze podczas drugiej

rundy spotkania w wadze średniej. Do-

piero zdecydowane zwycięstwo lepszego
techniczni» Fabisiaka (Pol) nad suro-

wym, choć wytrzymałym Wožniakiem

(Skoda) ostudziło nieco rozigrane zazdro-

ścią („spowodu* — Makkabi) namiętno-

ści Semitów.
Punktacja wagi średniej podniosła

stan posiadania Polonii do czterech

punktów.

Do stanu punktów 6:8 „wyciągnał* ją

nokaut w pierwszej minucie spotkania
wag półeiężkich.

Miękki (jak można wystawiać takiego
boksera!) Ozimek (Skoda) pozwolił się

wyliczyć już po kilka „solidnych* cio-
sach, zadanych mu przez Sowińskiego

(Pol.). Dwa razy widzieliśmy pięściarza

Skody i dwa razy przegrał przez k. 0.

Czy nie lepiej rzeczywiście oszczędzać

mu bezowocnych przykrości i oddawać  

punkty w wadze

rem?!

Spotkanie

półciężkiej walkove-

„Ciężkich* — Garsteckiego
(Skoda) z Wyszyńskim (Pol.) obfitowało |
w wesołe momenty. Obaj pięściarze, nie-
zwykle jak na tę wagę ruchliwi, wykaza-

li przedewszystkiem absolutny brak wy-

czucia dystansu. Gdyby wszystkie swingi

potężnego boksera Skody dochodziły celu,

zmiotłyby pewno głowę z karku „Poloni-

sty** Ale „oględny* Wyszyński stanow-

czo więcej ufał swym... nogom, niż pię-

ściom. Wszystkie cztery rundy upłynęły

więc na uganianiu się olbrzymiego „Ska-

dziarza“* za smukłym i nieuchwytnym

przeciwnikiem. Mimo doskonałej „pracy*
nóg nie ustrzegł się jednak pięściarz Po-

lonii od kilku sierpowych ciosów rywa-
la, wstrząsających całą jego „Strukturą*

fizyczną. Wystarczyły one do ogromne-

vo sukcesu punktowego Garsteckiego, a

Klubowi fabrycznemu dały zasłużone
zwycięstwo 10:6.

Skodzie pozostały jeszcze do rozegra-
ni» w mistrzostwach dwa mecze. Nie

watpimy, że i z nich wyjdzie zwycięsko.

J. K. W.

(ATSWETOZKP W CZA AZOTOSTZZA PCO AO IIA —-

Polska przegrywa w tenisie zWęgrami 2:3
Trzeci dzień międzypaństwowego me-

czu tenisowego z Węgrami nie przyniósł

nam, niestety, upragnionego rewanżu za

Balaton.
A zwycięstwo nasze wydawało się tem

prawdopodobniejsze, że Tłoczyński spra-
wił miłą niespodziankę swojem pewnem
zwycięstwem nad Gaboryim po trzyse-

towej krótkiej walce 6:3, 6:4, 6:0. Pan

Ignacy grał o klasę lepiej niż w pierw-

szym dniu meczu i panował niepodzielnie

na korcie.
Wygraną ogólną zaprzepaścił Hebda.

Lwowianin rozpoczął nieszczególnie:

przegrał seta 1:6, W dwóch następnych

— grał zato dużo lepiej od przeciwnika |
i zapisał je na swoją korzyść.
Dziwna zmienność

setach czwartym i piątym. Miało się
wprost wrażenie, że dwa końcowe sety
grał inny już człowiek. Cyfrowy wynik
spotkania Hebda — Szigetti brzmiał o-
statecznie 1:6, 6:3, 6:3, 1:6, 0:6.

W ten sposób ponieśliśmy z Węgrami

porażkę 2:3, Obydwa punkty zdobyli na-
si tenisiści na Gaboryim.
Poza ramami meczu odbyła się gra

pokazowa w deblu między parą polsko-
węgierską — Tłoczyński — Gaboryi a

Walasieviczėwna
bi'e rekord šwiata na 309 m.!
Największą atrakcją meczu Wrocław—

Poznań, którego wyniki podamy jutro,
był start Walasiewiczówny, podejmują-
cej próbę pobicia rekordów światowych
na 80 i 300 m.
Z dwu prób udała się tylko jedna, mia-

nowicie na 300 m, Walasiewiczówna u
stanowiła tu nowy rekord świata wyni-
kiem 39,4. Dotychczasowy rekord wyno-
sił 41,6 sek,
Na 80 mtr. Walasiewiczówna uzyskała |

czas 10,2 sek. podczas gdy rekord świa-

towy, należący do niej, wynosił 9,8 sek.

formy przyniosła '

mu jednak zdecydowaną przegraną w ||

parą polską — Tarłowski — Bratek.

Zwyciężyli pierwsi 6:2, 6:3. Najlepszym

z całej czwórki był Węgier, najsłab-

szym — Tarłowski.  
  

 
Hebda, mistrz tenisowy Polski, uległ
w Katowicach powtórnie Szigettiemu

Trójmecz kolarski Warszawa--Lódź--Berlin
na torze Hslenowskim w Łodzi

W niedzielę odbyłsię w Łodzi trójmecz
kolarski Berlin — Warszawa — Łódź,
rozegrany w formie trzygodzinnego wy-

ścigu amerykańskiego na torze,
Na zawody przybyła olbrzymia, jak na

stosunki kolarskie, ilość widzów, równa-

jąca się 11 tysiącom, Wyścig więc poza
sukcesem kasowym miał wielkie znacze-

nie propagandowe i sportowe,
Trójmecz zamienił się właściwie w

dwumecz Berlin — Warszawa, Łódź bo-
wiem wystawiła zamiast trzech — dwie

tylko pary kolarzy, z których w dodatku
jedna wskutek drobnej kraksy wycofała
się z wyścigu, Pozostała zaś para w sze-
ściu finiszach nie zajęła ani razu punkto-
wanego miejsca, przychodząc stale na o-
słatniem — siódmem,

Skład trzech par warszawskich uległ

zmianie. Kolarze stołeczni startowali w
układzie następującym: Michalak — Po-

pończyk, Starzyńsńi — Targońński, Na-
Kanianiorała  

Wyścig wygrał Berlin w stosunku 77:70
punktów. Zwycięstwo zapewnił Niemcom
jedyny kolarz niemiecki, Wiemer, który

górował o klasę nad resztą stawki, wy-
$rywając z sześciu finiszów aż — pięć.

Poza nim piątka pozostałych zawodni-
ków niemieckich ustępowała większości
kolarzy warszawskich, Warszawiacy spi-
sali się naogół znakomicie i byli przeciw-
nikami w sumie całkowicie równorzędny-
mi, a może nawet lepszymi od Niemców

(poza Wiemerem).
Indywidualna klasyfikacja par przed-

stawia się następująco:
1) Wiemer — Lepich 41 pkt., 2) Micha-

lak — Popończyk 36 pkt. 3) Starzyń-
ski—Targoński 21 pkt., 4) Ruland —
Bóhm 20 pkt., 5) Hauhwald — Meier 16
pkt, Napierała — Kapiak 13 pkt.

Spotkanie środowe na Dynasach ze
względu na równość sił j lepszą znajo-
mość toru „zapowiada się dla Warszawia-

nale korzyete: 
 

 

Legia zwycięża zasłużenie Wartę 4:2
Nawrot mimo wszystko lepszy od Szerfkego

W innym zgoła nastroju, niż na sobot-
ni mecz Połonii z Warszawianką, przy-

szliśmy w niedzielę na Stadjon W. P.

Oczekiwaliśmy tu walki spokojniejszej,
akcyj bardziej przemyślanych i kombina-

cyjnych, a gry w całokształcie piękniej-

szej i lepszej technicznie.

Sprawdziły się jednak oczekiwania
nasze tylko w pewnej części. Gra była
rzeczywiście przyjemniejsza dla oka i e-
fektowniejsza w wynikach. ale spokojem
i dżentelmenerją bynajmniej się nie od-

znaczała, Przeciwnie — grano wręcz

brutalnie, nie przebierając wzajemnie w
środkach, skierowanych na osiągnięcie

sukcesu, a jednocześnie na moralne i fi-

zyczne pośnębienie przeciwnika.

Sędzia, p. Rettig, nie umiał utrzymać
drużyn w ryzach i przez to osłabił ko-

rzystne wrażenie meczu.

Obie drużyny — i Warta i Legia —
przystąpiły do spotkania niedzielnego w
zapowiedzianych składach. W zespole

Warty grali więc: Fontowicz, Pawlak-
Kubalczak,  Ofierzyński — Banaszkie-

wicz — Sobkowiak, Słomiak — Krysz-
kiewicz — Szerfke — Lis — Szwartz, a
w Legji: Keller, Martyna — Szczotkow-
ski, Kubera — Cebulak — Przeždziec-
ki II, Rajdek — Przeździecki I — Na-
wrot — Łysakowski — Wypijewski.

Zaciekawiała nas specjalnie gra i po-

równanie dwóch ataków, a raczej dwóch
pozycyj w tych atakach, Chodziło nam o

kierowników napadów i o dwu łączni-
ków; prawego z Warty (Kryszkiewicza)
i lewego z Legji (Lysakowskiego). Po
obserwacji, jeszcze raz stwierdzić musi-

my, że jeżeli chodzi o prowadzenie na-
padu, zwrotność pod bramką i ogólną o-
rjentację, to wolimy Nawrota od Szerike-
go. Napastnik Warty nawet na tle po-
mocy Legji wypadł b. słabo, a cóż do-
piero mówić o pomocnikach zagranicz-
nych. Musieli go oni całkowicie ‹ unie-
szkodliwić...

Kryszkiewicz również niczem wybit-
„nem nie zaimponował. Był nawet jesz-
cze mniej widoczny od Szerfkego. Łysa-
kowski zato do momentu  sfaulowania,
po którym tylko statystował na boisku,
był mimo powolności ruchliwszy i dużo
lepszy w akcjach w polu.

W sumie Warta zawiodła, Najsłabszą
linją jej była pomoc, niewiele zresztą
przewyższała ją obrona, W ataku podo-
bał się nam lewoskrzydłowy Szwartz i

lewy łącznik Lis, który bajeczną swoją
bombą zachwycał trybuny.

W Legji klasą dla siebie był miezakóde:
ny Martyna, a Szczotkowski zadowolił-
by, gdyby nie grał faul. Pomoc z Cebu-
lakiem, odzyskanym „synem marnotraw-
nym ', przewyższała o dwie klasy swoje

vis-a-vis, W napadzie zawiódł fatalnie  

Przeździecki I-szy. Słabym bardzo był
również Wypijewski. Doskonale nato-
miast spisywał się Rajdek.

Grę prowadzono w niezbyt żywem
tempie. Po przerwie stało się ono wręcz

ospałem.

Już w pierwszych minutach meczu (4

min.) Wypijewski zdobywa nieoczekiwa-

nie prowadzenie. Legja w tym okresie

przeważa zdecydowanie, a ataki jej suną

ra bramkę Warty bez przerwy.

W 11 minucie Łysakowski podwyższa

punktowy stan posiadania Legji do 2:0.

Przy puszczonym golu Fontowicz inter-

wenjuje bezskutecznie. Strzał padł ze

zbyt bliskiej odległości...

Warta nie załamuje się niepowodze-

niem. Naciska kilkakrotnie, a z jednego

z wypadów piorunującą bombą z 20 me-

trów zdobywa Lis najpiękniejszą bramkę

dnia (16 min.).

Gra teraz się wyrównuje. Piłka prze-

chodzi szybko z jednej bramki pod dru-

śą, przyczem Legja nie wyzyskuje kilku

doskonałych sytuacyj. Podnosi to na du-

chu Wartę ,atakującą coraz groźniej.

Wyrównanie pada w 25 min. ze strza-

łu Słomiaka po podaniu Szwartza. Przy

stanie 2:2 Poznaniacy przyciskają jesz-

cze silniej, a Legja nie umie się z prze-

wagi ich otrząsnąć, Do przerwy jednak

wynik pozostaje bez zmiany.

W czasie przerwy odbywa się pojedy-

nek na 1.500 m. między Kucharskim a
Nojim. Zwycięża, jak to było do przewi-

dzenia, as „Jagiellonji”, bijąc na taśmie

o 10 m, Nojego.
Natychmiast po biegu piłkarze rozpo-

czynają dalszą walkę. W pierwszych

chwilach utrzymuje się jeszcze przewaga

Warty, ale słaba gra pomocy i brak

współpracy z atakiem Poznańczyków

zaczyna ich zwolna „wypompowywać”.

Gra toczy się przeważnie na środku bo-

iska. Zanosi się już na wynik remiso-
wył... Jednak dobrze usposobiony Raj-
dek przełamuje chwilowy bezwład ak-
cyj. Po ładnej kombinacji Nawrot-Przez-

dziecki I-y — Radek — nieobliczalny

prawoskrzydłowy Legji zdobywa ponow-
nie prowadzenie.

Za chwilę fatalny wybieg Kellera

(już raz zawinił on w ten sposób bramkę)

omal nie kosztuje Legji utraty punktu.

Warta inicjuje teraz grę nazbyt ostrą,

w czem nie pozwala się jej ubiec druży-

na warszawska, Zaczyna się polowanie

obustronne na nogi zawodników i „owo-

ce' fauli sypią się gęsto.

W 41 min. pada wreszcie czwarty gol
dla Legji. Fontowicz chwyta zbyt lekko

centrę Wypijewskiego, a Nawrot przy
tomnie wpycha go z piłką do bramki.

Mecz kończy się zasłużonem zwyciest-

wem Warszawian 4:2.

Boje ligowe
W meczu o mistrzistwo Ligi, rozegra-

nym w Wielkich Hajdukach, Ruch roz-

gromił ŁKS. 5:0 (2:0).

Ruch grał słabo „ale wygrał bez trudu z
jeszcze słabszym przeciwnikiem. Ślązacy
byli przez cały czas panami sytuacji.
ŁKS. nie był groźny ani przez chwilę.

Trzy bramki dla zwycięzców zdobył

Peterek, czwarta była dziełem Giemzy, a
piąta wynikła ze starcia pomiędzy Kara-

siakiem a Peterkiem.

U Łodzian fatalnie zawiodła pomoc, nie
istniejąca prawie na boisku. Z całej dru-
żyny wyróżnić można najwyżej Kara-
siaka, Millera i Fliegla,

Widzów zebrało się około 4.000, sę-
dziował słabo p. Gumplowicz .

GARBARNIA TRIUMFUJE
NAD CRACOVIĄ 1:0

W Krakowie odbył się mecz o mistrzo-
stwo Ligi, zakończony szczęśliwem zwy-
cięstwem Garbarni w stosunku 1:0 (1:0)
nad dobrze, ale mało skutecznie grającą

Cracovią.

Do przerwy gra była bardzo ciekawa
i prowadzona w szybkiem tempie. Już
początkowe minuty przyniosły dwa mo-

menty niebezpieczne pod bramką Craco-
vii, zakończone nieszczęśliwą interwen-
cją bramkarza, W 37-ej minucie po rzucie

rożnym Walicki strzelił głową jedyną
bramkę dnia,

Po zmianie pól Garbarnia stara się
tela n utrzymania wenileę Craenvią ml-  

mo przewagi nie jest w stanie przełamać
muru obrony przeciwnika. Dwa najnie-
bezpieczniejsze strzały paruje udatnie

bramkarz Garbarni, Włodek.

Ww Cracovii przedewszysktiem zawiódł

atak i Griinber$ w pomocy. Najlep-
szym stosunkowo był Doniec na obronie.

W Garbarni,osłabionej brakiem Halisz-
ki, najlepiej spisali się Wilczkiewicz i
Włodek.

Sędziował p. Krukowski z Warszawy»
Widzów około 3.500.

STAN TABELI LIGOWEJ

W tabeli o mistrzostwo Ligi na czele
znajduje się wciąż Pogoń, która ma o 3

punkty więcej od następnej skolei War-
ty. Warszawianka dzięki zwycięstwu nad
Polonią nietylko uratowała się defini-
tywnie od spadku do klasy A, ale wysu-

nęła się aż na czwartą pozycję przed Le-
śją. Los Polonii zdaje się jest przypie-
czętowany.

gier st.pkt. st. br.

1) Pogoń 15 21:9 43:19
2) Warta 15 18:12 41:25
3) Ruch 14 18:10 31:23
) Warszawianka 16 15:17 25:03

5) Legja 15 14:16 27:29
6) Garbarnia 14 14:14 20:22
7) LKS, 14 14:14 23:28
8) Śląsk 14 13:15 23:35

9) Cracovia 14 12:16 25:24
10) Wisła 13 11:15 27:22
11) Polonia 14 8:20 15:33

4
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Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? strajkują krawcy+żydzi, z chrześcijan;

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś o

godz. 8 wiecz. odbędzie się koncert poże-'
śnalny Janiny Kulczyckiej. Na program
złożą się fragmenty z oper: „Zygmunt Au-

Zachmurzenie zmienne, miejsca- zaś tyko ci, którzy zatrudnieni są w gust”, „Halka”, „Madame Butterfly", „To-

mi przelotne deszcze.
deszcze l lekika skłonność do burz.

W. ciągu dnia około 15 C.
Umiarikowane wiatry z kierun-

ków zachodnich.
DYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Miejska — Wileńska 23, Chomiczew-
skiego — W. Pohulanka 25, Chruścickie-
go — Ostrobramska 28, Filemonowicza —
Wielka 29.

URZĘDOWE.
— Zmiany w urzędzie wojewódz-

kim, Dekretem ministra spraw we-
wnętrznych został przeniesiony do
ministerstwa spraw wewnętrznych
dr. Ludwik Bar, kierownik oddziału
organizacyjnego urzędu wojewódz-
kiego wileńskiego. W związku z tem
dr. Bar w najbliższych dniach pirze-
każe urzędowanie p. Dworzeckiemu-
Bohdanowiczowi, refrendarzowi . u-
rzędu wojewódzkiego wileńskiego.

Z MIASTA.
— Ilość bezrobotnych w Wilnie.

Na terenie miasta Wilna zarejestro-
wano 3875 bezrobotnych, w tej licz-
bie 1326 kobiet. Ilość bezrobotnych
w porównaniu z poprzednim tygo-
dniem zwiększyła się o 50 osób. (h)

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Egzaminy na medycynie, Do-

tychczas na wydział lekarski U.S.B.
wpłynęło 237 podań o dopuszczenie
do egzaminów na I kurs. W tej licz-
bie złożono 120 podań osób narodo-
wości polsikiej, reszta — żydzi.

SPRAWY SKARBOWE.
— Okólnik Ministerstwa Skarbu.

Wileńska lzba Skarbowa otrzymała
wczoraj okólnik Ministerstwa Skar-
bu, zabraniający urzędnikom urzę-
dów skarbowych nabywanie rzeczy,|
pochodzących z licytacyj podatko-
wych. Rzeczy, pochodzących z licy-
tacyj, nie wolno kupować nawet u
osób prywatnych.

4)ców zostanie rozszerzony również

NaPolesiu zakładach krawieckich żydowskich. sca".
|Dotychczas strajk ogarnął przeszło,
250 osób. W ubiegłą niedzielę od-|
było się zebranie Chrześc. Związku
zawod. krawców przy ul. Metropo-
litalnej 1, na którem postanowiono
wystosować do swoich pracodawców
żądanie ścisłego dotrzymywania u-
mowy zbiorowej. O ile żądania te
nie zostaną spełnione, strajk kraw-

na wszystkie zakłady krawieckie
chrześcijańskie.

— Nowy chrześcijański związek.
Przy Chrześcijańskim Związku za-
wodowym cukiemikėw utworzona
została sekcja pracowników fabryk
cukierniczych, która zrzeszyła
wszystkich bez wyjątku pracowni-
ków tej gałęzi przemysłu. Sekre-
tarjat _ nowopowstałego związku
czynny jest we wtorki od godz.
18—20 w lokalu Chrześcijańskich

| Związków Zawodowych przy ul. Me-
tropolitalnej 1.

RÓŻNE.
Zażydzenie przedsiębiorstw

hotelowych w Wilnie, Wilno posia-
da 26 hoteli. Z nich tylko 3 należą
do Polaków, pozostałe są żydow-
skie. Najciekawsze jest, że więk-
szość hotelarzy. żydowskich zatru-
dnia służbę chrześcijańską,

— Wolne posady sędziowskie.
W) Sądzie Okręgowym w Wilnie wa-
kuje kilka stanowisk sędziów śled-
czych i okręgowych. Wi związku z
tem w najbliższych dniach rozpisan
zostanie (konkurs na objęcie ityc
stanowisk. (h) RMS

KRONIKA POLICYJNA.
Nie było napadu rabunkowego.

Ustalono, iż napadu przy ulicy Szkaplernej
w rzeczywistości nie było. Antoni Taro-
czewski (ul. Zgoda 4 m. 3), nałogowy pijak,
|karany kilkakrotnie za kradzieże, zeznał
„przed policją o napadzie rabunkowym pod
|wpływem halucynacyj opilczych. Pomiędzy

  

Wyjątki z operetek: „Czardaszka”,
„Róże z Florydy", „Kwiat Hawaju" i inne,
oraz pieśni: M. Karłowicza, L. Marczew-
skiego, Rimskij-Korsakowa, L. Leonca-
vallo i inne. Przy fortepianie Samuel Cho-
nes. Ceny zwykłe, Kupony i zniżki
nieważne.

— „Damy i huzary”. Sezon teatralny
1935/6 rozpocznie jedna z najświetniejszych
komedyj Al. Fredry „Damy i huzary”, któ-
ra otrzyma doskonałą obsadę, przepiękną
i bogatą oprawę dekoracyjno-kostjumową.
Premjera odbędzie się w czwartek, dn. 26
września r. b.
— Studjum Teatralne Rady Wileńskich

Zrzeszeń Artystycznych — rozpoczyna no-
wy rok pracy 2 października r. b

Zebranie informacyjne 1 października,
na które przybyć mogą wszyscy interesu-
jący się tą sprawą.

Chcącym brać udział w tegorocznej
pracy, udzielają wyjaśnień uczniowie Stu-
djum codziennie w siedzibie Studjum —

Ostrobramska 9 m. 4, tel. 16-34, w godz.

od 17-ej do 18-ej.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś op.

Lehara „Skowronek”. Ceny propagandowe.
Jutro operetka z muzyką F. Szuberta

„Domek trzech dziewcząt”. Przedstawienie
jutrzejsze przeznaczone dla sfer kolejowych.

— „Holenderka*. W piątek najbliższy

wchodzi na repertuar op. Kalmana „Holen-
derka”, która ukaże się w reżyserji K, Wyr-

wicz-Wichrowskiego. Nowe dekoracje i ko-

stjumy przygotowują pracownie teatralne

pod kierunkiem W. Makojnika. Przy pulpi-
cie A. Wiliński. Obsadę tworzy cały ze-

spół artystyczny,

rL
WYPADKI.

— Samobójstwo. Wiczoraj o godz. 6.50

wystrzałem z rewolweru popełniła samo-

bójstwo Irena Kardis, lat 23 (Popławska 27).

Przyczyny samobójstwa narazie nie usta-
lono.

— Utonięcie. Wczoraj, przepływając

łodzią w okolicy Trynopola rzekę Wilję,

wpadł do wody i utonął niejaki Józef Ma-

kowski, I. 21, zam. przy ul. Podwerkow-

skiej 5. Dochodzenie policyjne ustaliło, iż

Makowski w tym dniu był zupełnie pijany.
—Jeszcze jedna ofiara. W dniu wczo-

'Z za kotar studjo.
„Operetka Nr. 66.

Powodzenie jednoaktowych  operetek
Ofienbacha, spowodowało, że Polskie Ra-
djo daje we wtorek, dn. 24.IX. o godz. 20.00
zabawną w treści operetkę p. t. „Nr. 66“,
która wybija się spośród innych ofifenka-
chowskich utworów, zabawna i dowcipna
tteścią, oraz muzyką zbliżona raczej do
opery komicznej, niż do operetki. Jakiemś
zabawnem zrządzeniem losu stare jedno-
aktówki nadają się prawie bez zmian do

! mikrofonu, co stwarza pozór dość parado-
;ksalny, że niesłychanie skomplikowana
technika  najwspółcześniejszego wynalazku
— radjofonji — najlepiej asymiluje i przy-
swaja sobie stare, proste, nieskomplikowa-
ne, naiwne utwory. Operetka „Nr. 66° na-
dana zostanie taksamo, jak trzy poprzednie,
siłami operowemi. £

„Śpiewajmy piosenki".
Dnia 24.IX. (wtorek) o godz. 12.15 dla

młodszej dziatwy szkół powszechnych na-
dana będzie pierwsza audycja p. t. „Śpie-
wajmy piosenki”, Będzie to rodzaj radjo-
wej „lekcji” śpiewu, w czasie której zespół
dziecięcy pod kierunkiem prof. Br. Rut-
kowskiego, śpiewać będzie wesołe melo-
dyjne piosenki dziecięce, które z łatwością
będą mogły sobie przyswoić dzieci-słucha-
cze. Aby ułatwić dziatwie zapamiętanie
piosenek, teksty ich będą drukowane w ty-
$odniku dziecięcym w „Płomyczku”.

Ze względu na niepospolite walory pe-
dagogiczne profesora Rutkowskiego, jego
humor i bezpośredniość, spodziewać się na-
leży, że audycja „Śpiewajmy piosenki”, sta-
nie się wikrótce nietylko jedna z najbardziej
lubianych, lecz zarazem odda wielkie usłu-
gi przedszkolom, a zwłaszcza wiejskim
szkołom powszechnym, gdzie nauka śpiewu
jest naogół zaniedbana, a nauczycielstwo
narzeka na brak odpowiedniego materjału.

„Współczesna powieść
w Polsce".

Znamy poeta młodszego pokolenia, Ste-
fan Flukowski, omówi w dn. 24.IX. o godz.
18.30 kilka współczesnych powieści histo-

„rycznych, szczególnie uwzględniając Beren-
ta, Iwaszkiewicza i Kruczkowskiego.

 
historyczna

Г

Koncert symfoniczny,

W skład programu koncertu orkiestry
symionicznej P. R. pod dyr. Józefa Qzi-
mińskiego dn. 24,IX. (wtorek) o godz, 21.05
wchodzą między innymi: poemat symfo-
niczny „Fimlandja* Sibeliusa, utwór mu-
zycznie opiewający pełną czaru i fanta-

rajszym zmarła w szpitalu św. Jakóba jesz- styczności północną ojczyznę kompozytora;

cze jedna kobieta. Dochodzenie policyjne | przepiękne i smutne warjacje Schuberta na

ustaliło, iż jest to nowa ofiara pokątnej | temat „Śmierć i dziewczyna”, przeniesione

akuszerki, skazanej przed kilku dniami na z kwartetu na orkiestrę smyczkową, oraz

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 24 września.

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Muzy-
ka. Dziennik poranny. Muzyka. 7.55: Gieł-
|da rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół. 8.10—
11.57: Przerwa. 11.57: Czas i hejnał. 12.03:
Dziennik południowy. 12.15: Audycja dla
szkół. 12.35: Muzyka lekka. 13.25: Chwil-
ka dla kobiet. 13.30: Z rynku pracy. 13,35:
Płyty. 14,30—15.15: Przerwa. 15.15: Co-
dzienny odcinek powieściowy. 15.50: Mu-
zyka salonowa. 16.00: Skrzynka P.K.O.
16.15: Kecital skrzypcowy Stanisława Fryd-
berga. 16.45: Cała Polska śpiewa. 17.00:
„Mydło? — pog. 17.15: Koncert kameralny.
17.50: Skrzynka językowa. 18.00: Płyty.
18.40: Płyty. 19.00: Co chcielibyśmy usły-
szeć? — aud. miesz. 19.25: Koncert rekla-
mowy. 19.35: Wiad. sportowe. 19,50: Po-
gadanka aktualna. 20.00: Operetka w 1
akcie Offenbacha „Nr. 66", 20.50: Dziennik
wieczorny. 21.00: Obrazki z Polski współ-
czesnej. 21.05: Koncert. 22,30: Królewska
idylla — felj. 22.45: Przemysł dyktowy na
ziemiach Północno- Wschodnich. 23.00: Kom.
met, 23.05—23,30: Płyty.

WRINBEŁOWASZEZONI7SARE-WIZ WDATLITOWIABRORIMATAW °

W SPRAWIE SAMOBÓJSTWA
URZĘDNIKA KSIĄŻKIEWICZA.

| Dochodzenie w sprawie samobój,
lsbwa samobójstwa urzędnika V U-
| rzędu Skarbowego, Tadeusza Książ-
kiewicza, prowadzone jest w dal-
szym ciągu. Dotychczasowe docho-

| dzenie ustaliło, iż Książkiewicz, bę-
dąc nerwowo chory, odebrał sobie
życie.
zały się niepir we.

Tragicznie zmarły T. Książkie-
wicz jest oficerem rezerwy z 4 p.p.

| Leg., brał czynny udział w wielu bi-
jtwach i jest odznaczony Krzyżem
Walecznych i Niepodległości. Po-
grzeb Ksiąžkiewicza odbędzie się
we wtorek, dnia 24 b, m. w godzi-
nach rannych na amentarz wojsko-
wy na Antokolu. (h)

ZABIŁA MĘŻA.
W  zaścianku Michaliszki, gm.

ostrowskiej, podczas kłótni w domu
Ignacego Tybicza, żona gospodarza
domu, Zołja, porwała siekierę i ugo-
dziła nią w głowę męża, kładąc go
trupeim na miejscu. Wi trakcie tym
16-letni syn zamierzał odebrać mat-
ce siekierę, lecz również został ugo-
dzony w głowę. Ciężko rannego

  
Wiersje o nadużyciach оКа- ,

SPRAWY ROBOTNICZE. nam a nieustalonym narazie osobnikiem
— Groźba rozszerzenia strajku powstała bójka, po której Taroszewski usi-

krawców. Jak wiadomo, dotychczas, łował powiesić się sam. siaduje w więzieniu na Łukiszkach.
'6 miesięcy więzienia, która obecnie prze-|efektowna w r. 1880 napisana „Suite Al-

gierska“ Saint-Saens'a,  chłopca skierowano do szpitala. Ty-
biczową aresztowano. (h)

Mai i KRZАЫЕр

OSTATNIE 2 DNII

Uwaga Rodzice i Dzieci
Dziś wyjątkowy fllm i cudowny nadprogram — dla wszystkich:

„LEGJON NIEUSTRASZONYCH""
(WALLACE BEERY) .;.. Kolorowa омт 2 5": „Wesoły DIEDN0” aktasiye

HELIOS | MEL
„WALC WIOSENNY"

Film, który porywa widzów!

na ile motywów muzyczn. JOHANA STRAUSSA. W rol, gł. Szóke Szakall (znakomity ko.

mik), Adele Kern (ulubieniea Wiednia) oraz Hans Thimig. Upojne melodje, urok | czar

Wiednia. Film mówiony w języku niemieckim. Nadpr.: Atrakcje. Pocz. o 4, 6, 8 I 10,20,

CASINO| 5: Dla młodzieży dozwolony!
dzieńł Przebój wysw. się z kolosalnem pawcdzeniemi

; Zachwyt rozentuzjazmowanej publiczności!

SEQUOIA"
Cudowny dodatek KOLOROWY oraz aktualja w nadprogramie

A
A 7| N

PAN|

 

NAJSTARSZA FRMA CHRZEŚCIJAŃSKA W WILNIE |

WYROB.W ZŁOTYCH, SREBRNYCH I; METALOWYCH

pf. L. PERKOWSKI I K. MALINOWSKI
ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła św. Jana).

oleca:

a)

 

   
 
 

    
P

ARTYKUŁY KOŚCIELNE: żyrando-
le, puszki, klellchy, monstrancjeI t.p.
WYROBY METALOWE; nakrycia
stołowe. aukierniee I t. d.
WYROBY ZLOTE, SREBRNE

I DROGIE KAMIENIE.
DZIAŁZEGARMISTRZOWSKI

AIA Zagary I zegarki pigrwszorzędnyć
ZZ rem: rajos gali i zagranicsnych.

Wszelkie reperacje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące,
oraz roboty grawerskie. złocenie, srebrzenie I niklowanle.

CENY BARDZO UMIARKOWANE,

W. WELER, Vilno, Sadowa 8
Zakłady ogrodnicze, skład nasion i szkółki drzew owocowych
POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne

DRZEWKA OWOCOWE.
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. Istnieje od 1860 r.

   

 

 

Perfumy wo

 

 

2l

  MIKKANANANIANMI
0a20000S RTR AGI ER ši

£ NALEŻY KUPOWAĆ tylko w CHRZEŚCIJAŃSKIEJ-POLSKIEJ firmie |
W. CHARYTONOWICZį

i APTECZNY  D/H.
į MICKIEWICZA Nr. 7. Telef. 9-71.
spoleca nasze przeboje: ogromny wybór pierwsze- :

 

rzędnych firm NA WAGĘ: kremy, pudry, róże, perfumy, wedy
kolońskie

seenanosi 9200254404020020000424400240000040000509

Ceny bardzo niskie. į  

| poleca w dużym wyborze zegary I ze,
od5 zł. wzwyż craz wykonywa wszelkie repe-
racje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące.

lenia oraz wszelką galanterię i inne towary

należy nabywać tylko w chrześcijańskiej firmie

„LUDWIK“ Zamkowa 12
vis a vis Skopowki

Tam

WILNO, Ul.
 

DARMODAJEMY
+ 504NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW
do konserwowania owoców, jarzyn, gezy-

bów etc.
przy zakupie gwarantowanych słoń

do zapraw
46

„IFena „Irena-Patent“
Żądać we wszystkich ерасЬ.

Skład fabryczny na województwo pół-
n0080-wschodni

DIH. „T. ODYNIEC"
wł 1,MALIICKA,

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

i komisas!

oraz

Mieszkanie
5pokoi, ciepłe, wszel-

 

  

Prow.

POL
1) Wszelkie zioła

4) Pastylki, sole i
5) Sole i extrakty

niarstwa chory:

9) Galanterja

11) Środki do walki Ceny na wszystkie

4Kupno|
i sprzedaż

  MIESZKANIE
dwu-pokojowe, z ku- montowane, II piętro,
chnią, balkonem, wej- z balkonem do wyna-

lkie wygody,  odre-

ście  ircntowe,
Ludwisarskiej 11,

W. Pohulanka
181

róś jęcia.
„2 u dozorcy,

„ Matkieoicz
dawn. J. K. Gorzuchowski

WILNO,

ZAMKOWA 9,

  

  

Ceny dostępne,

WILNIE
dy kolońskie, przyrządy do go-

  

wielki wybór i
ceny bardzo dostępne

Е

E

W. JUREWICZ |
mistrz fir. P. BURE

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby
ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.
Obsługa fachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

MICKIEWICZA 4.
ago8

 

Drukeroia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

KSIĄŻKI
beletrystyczne,  nau-

| kowe (nie szkolne) i
stare druki kupuje
Antykwarjat Wileński,
Wielka 9—4. Otwar-
ty od 10—12 i 4—7.
Możr  iistownie, —2

SPRZEDAJE SIĘ
działka 9163 mtr. kw.
przy ul. Podwerkow-
skiej naprzeciw Try-
nopolu, niedaleko od
plaży. Adres: ul. Pió-
romont 12 m, 1, od
godz. 4 do 6 wieczór.

182—2

d PRACA. a

OCHMISTRZYNI,
w starszym wieku,
zdrowa, zna się b. do-
brze na kuchni” i
wszelkiem  gospodar-
stwie, poszukuje pra-
cy. Wymagania skro-
mne. Ul. Szkaplerna
31—4. 183-—2

Ogrodnik
fachowiec, jako po-
łownik, na dogodnych
warunkach potrzebny
do majątku. Zgłaszać
się: Wileńska 32—2,
w godz. 3—5 popoł.

184-—2

 

POSZUKUJĘ PRACY| /
dozorcy, stróża, lub
kościelnego, Obejmę
pracę za mieszkanie,
Rekomendacje | ze
służby na kolei i ze
starostwa.  Śniegowa
3—2,

* 2

SKLAD APTECZNY,
I KOSMETYCZNY

WŁ. NARBUTA
właściciela apteki przy ul. Świętojańskiej.

Wilno, ul. Ś-to Jańska 11. Tel. 4-72, |

PERFUMERYJNY i

Farm.

ECA:
i herbatki lecznicze.

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

wody mineralne,
sosn. do wanien,

6) Środki dezyniekcyjne.
7) Artykuły zpańrakowe i do pielęg-

8) Periumerja i kosmetyka.
teczna,

10) Artykuły gospodarstwa domowego.
z robactwem.

12) Wszystko do wyrobu win owocow,
towary przystępne,

- Natych-
miast

Inteligentnych Pań i
Panów, o dobrej pre-
zencji, powyżej lat
25-ciu, zawodów obo-
jętnych, zostaną za-
trudnieni zaraz. Prze-
szkolenie bezpłatne,
warunki na miejscu.
Zgłaszać się tylko o-
sobiście z dokumen-
tami i krótkim życio-
rysem w dniu: 24, 25
1 26. IX. 1935 r, od
godziny 10 do 13.
Wilno, ul. Wileńska
25, m. 11. 180

Krawcowa
poleca się do wyko-
nywania wszelkich
robót wchodzącychw
zakres krawiectwa
damskiego. Wykona-
nie  pierwszorzędne,
Ceny niskie. Piwna 6
m. 24 w podwórzu.

160—2

OSOBA
w starszym wieku,
znająca  krawiecczyz-
nę, poszukuje pracy
na dom, może na
przychodzącą do pra-
cy domowej, do dzie-
ci lub do obsługi ja:
kiejś starszej pani.
Ad. Mickiewicza Nr.
19, m. 5, —2

 

 

 

"NAUK  
 

GAGARIN
PRZYGOTOWUJĘ

do I-ej kl. i udzielam kanie, ewentualnie za
obiady. Zauł. Dobro-| Adm. „Dzien. Wil.* |
czynny 3—20.

 

"Słuchacz
Konserwatorjum Mu-

j||zycznego w Wilnie
udziela lekcji
skrzypcach.
ul. Szkaplerna

|50—4. i

W ZAKRESIE
pierwszych klas  gi-
mnazjum nowego ty-
pu przygotuje inteli-
gentna panienka za
utrzymanie i mieszka

jnie. Język niemiecki.
Łask. zgłoszenia do
JAdm. „Dz. WiL* dla
JM. Ż., tamże adres.

RLSBISA

i RÓŻNE. i

HOTEL

DWOILOW
Warszawa, Widok 22
teleion, woda zimna,

jorąca.
Pokoje od 4 złotych.

22384—6

gry na
Adres:

Nr.
26—4

 

PENSJONAT
„LECHJA“ —

Celiny = Wasilewskiej
— Warszawa, Žėra-
wia 3i, 5 minut od
Dworca Głównego.
Pokoje dla przyjezd-
nych z utrzymaniem
jub bez. 20850—1

ZGINĄŁ PIES
rasy buldog, maści
biatej z _ plamami.
Wabi się „Zbój”. Ła-|
skawego znalazcę u-
prasza się o odpro-
wadzenie za wyna-
grodzeniem do wła-
ściciela — Jagielloń-
ska 7—7. Przetrzy-
mywanie psa ścigane
będzie sądownie.

BORATŻIC
Pomożmy.
bliźnim

NASLRMS

WDOWA
z trojgiem dzieci w
bardzo ciężkich wa-
runkach materjalnych,
uprasza 0  łaskawą
pomoc w kupnie pod-
ręczników szkolnych.

 
sza się składać w

JESIEŃ, "5
dni coraz chłodniej*
sze, uboga  dziatwa
szkolna niema  obu-
wia, ubrania, niema
w czem pójść do
szkoły.

Sz. Panie Czytel-
niczki, pośpieszcie z
pomocą sierotkom i
ubogim dzieciakom,
składając jakieś u-
branko, buciczki, pła-
szczyk i t. p. IV Kon-
ierencji Pań Św. Win-
centego 4 Paulo, Ba-
kszta 10—2, lub w
Adm. „Dzien. WiL“

Po ciężkiej chorobie
w szpitalu, zpowodo-
wanej ciężką pracą,
dochodząc już do
zdrowia, z łaski Pa-
na Boga — jako wy*
cieńczony, słaby, po-
trzebując utrzymać
się na djecie, a nie*
mając żadnych šrod-
ków do życia i zni-
kąd pomocy, będąc
zupełnie bez wyjścia,
zwracam się z gorącą
prośbą do osób szła-
chetnego serca o po-
moc w skromnym
datku na mleko —
lub lekkiej pracy. ul.
Jerozolimska 34 — 1
B. Antoni lub Adm.
„Dz. WiL*,

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

j Córkę ma chorą na
otwartą gruźlicę, Po-

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

PRACOWNIKÓW  fi-
zycznych i umyslo-
wych wykwaližiko-
wanych sumiennych (
uczciwych — poleca
Wydział Mło-
dych Stro n-
nictwa Маго-
dowego. Łaska-
we zgłoszenia prosi- 

korepetycyj za miesz- Łaskawe datki upra-|my kierować: Mosto-
jwa 1. „Dz. WiL“,

 

——— Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ.

 
 


