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- 12 gr.,
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m/m. przed tekst, i w tekście (5 łam.) 35 gr., za tekst, (10 łam.)

nekrologi 25 gr. ogłoszenia cyfrowe i z zastrzeżeniem miejsca o 250/* drożej.
s Terminy druku mogą być dowolnie zmieniane.    

 

 

Rok XIX Wilno, Wtorek 1 Października 1935 roku

Kwestuje T-wo Pań Św. Wincentego 4 Paulo.

 

wołanie ej
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy

-z dn, 30 września zwołał Sejm i Se

tek, dn. 4 października.

mu i Żenatu |
dent Rzeczypospolitej zarządzentami

nat na pierwsze posiedzenie na pią-

Przyboczna rada
m. Łodzi

WARSZAWA (Pat). Na podstawie art.|

73 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o czę-

ściowej zmianie ustroju samorządu terytor-
|jalnego, Minister Spraw Wewnętrznych w

ZARZĄDZENIA BRZMIĄ: !

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA , ZARZĄDZENIE PREZYDENTA |

dniu 30 września 1935 r. ustanowił przy

tymczasowym prezydencie miasta Łodzi
radę przyboczną i do rady tej powołał oso-

RZECZYPOSPOLITEJ O ZWOŁA-| RZECZYPOSPOLITEJ O ZWOŁA-bv następujące: Karola Algajera, Alfreda
NIU SEJMU.

Na podstawie art. 12 pkt, b) i c)

NIU SENATU.

Na podstawie art. 12 pkt. b) i c),

Biłyka, Leona Chodakowskiego, Adama
Cyrańskiego, Bertolda Dobrańca, Zygmunta

Fiedlera, Roberta Geyera, Jerzego Kloc-

ustawy konstytucyjnej zwołuję Sejm|ustawy konstytucyjnej zwołuję Senat mana, Stanisława Kubasiewicza, Andrzeja

na pierwsze posiedzenie do Warsza-

wy na dzień 4 października 1935r.

godz. 10, otwierając z tym dniem

na pierwsze posiedzenie doWarsza- |

wy na dzień 4 października 1935 r.,|
godz. 16, otwierając z tym dniem!

Lewandowskiego, Fiszla Libermana, Kazi-

mierza Joworowskiego, d-ra Tadeusza Mo-
gilnickiego, Stanisława Pawłowskiego, Jó-

zeia Pogonowskiego, Zygmunta Raabego,
sesję nadzwyczajną dla ukonstytuo-|sesję nadzwyczajną dla ukonstytuo-! Apolonję Rybicką, Józefa Sochę, Józefa
wania się Sejmu i uchwalenia regu-|wania się Senatu i uchwalenia regu-! Tomczyka, Walentego Wilczaka, Tomasza

laminu. |
Warszawa, dnia 30 września 1935 r.|

Prezydent Rzeczypospolitej
(—) Ignacy Mościcki.

Prezes Rady Ministrów
(-) W. Sławek.
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laminu,

Warszawa, dnia 30 wrzešnia 1935 r.

Prezydent Rzeczypospolitej `

(—) Ignacy Mościcki.

Prezes Rady Ministrów

(7) W. Sławek.
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Wasilewskiego, Franciszka Waszkiewicza,
Józeia Zajączkowskiego i Stanisława Pe-

termana.

Do zakresu działania rady przybocznej
należeć będzie wydawanie opinji w spra-

wach, które należą do rady miejskiej.

Równocześnie p. Minister Spraw Wew-

nętrznych powołał: na stanowisko tymcza-
sowego wiceprezydenta miasta Łodzi Mi-

Godlewskiego,  wicewojewodę w

Łucku, zwalniając go ma czas pełnienia po-

wyższych iunkcyj od pełnienia tymczaso-
wych obowiązków w siużbie państwowej.

Głosowanie wKłajpedzie
KŁAJPEDA (Pat) W późnych godzi-

nach wieczornych litewska agencja telegra-

iiczna „Elta* ogłosiła komunikat, z które-

$o wynika, że po zamknięciu głosowania

w pierwszym dniu na terenie całego kraju

kłajpedzkiego oddało głosy 60 procent
uprawnionych, w niektórych obwodach gło-

sowało prawie 80 procent, a nawet 100

Niemieckie koła  kłajpedzkie

<= utrzymują, że cyiry te nie są ścisie. Poza-

CO tem koła te informują, że w czasie wybo-|

—

 

Jedz rybyTi“
 

rów miały miejsce różne” wykroczenia, nie-

zgodne z przepisami wyborczemi i że w

posiadaniu biura wyborczego partji nie-

mieckiej „Einheitsliste“ są liczne zażalenia

nia. Niektóre urny wyborcze zostały już
przewiezione do głównej komisji wyborczej

w Kłajpedziee Do pomocy w obliczaniu
głosów komisja wyborcza ma powołać 70

dziewać, że rezultaty wyborów będą już
na nieiormalnošci, których mieli się do-Lionas, 14 Wobec tego naležy się spo-
puścić litewscy urzędnicy. Z tych powodów

wydaje się być pewne, że Niemcy, cho-

ciażby wybory wykazały wzrost głosów

niemieckich, będą domagali się unieważ-

nienia wyborów i przeprowadzenia nowych

pod kontrolą międzynarodową. Źródła nie-

mieckie wiadomość tę potwierdzają.

KŁAJPEDA (Pat) Po nastrojach pod-

nieconych, jakie zaznaczyły się pod koniec

pierwszego dnia wyborczego, dziś w całym

okręgu  kłajpedzkim zapanował spokój.

Według prowizorycznych obliczeń, około

65 procent wyborców stanęło do głosowa-

znane w końcu bieżącego tygodnia. Dzien-| dzj

nikarze zagraniczni, zebrani w Kłajpedzie,

udali się ma zaproszenie kolegów litew-

skich do Kowna, poczem wrócą do Kłaj-

pedy,. by być obecnymi w dniu ogłoszenia
rezultatów.

na Nr.
23564
na Nr.
124608

100.000 zł.
150.000 zł.

KUR(DIĘ i DOZKÓJY!
kupując los Śż.)
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Droga do Szczęścia
WIELKĄ44 Wilno MICKIEWICZA 10.
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na Nr
86373
na Nr.
180545

50.000 zł.
50.000 zł.

IWIELE INNYCH

$ejm i rekonstrukcja rządu 
W tymi tygodniu spodziewane jest

zdecydowanie ikwestji nowego rządu.
| Wbrew dotychczasowym pogłos-
„kom — decyzje żadne jeszcze nie
ząpadły i, jak można przypuszczać,

| oczekiwana rekonstrukcja rządu nie
będzie obejmowała całości gabinetu,
a tylko niektóre teki. Możliwą jest
również rzeczą, iż premier Sławek
pozostanie na stanowisku.

Koła polityczne Warszawy uwa-
żają, że na taki przebieg przesilenia
rządowego wpłynie przedewszyst-

| kiem skomplikowana sytuacja w po-
|lityce światowej, która zmienia się

 

miastowych decyzyji i nie sprzyja
głębszym zmianom personalnym w

| rządzie. .
Zwolanie Sejmu i Senatu stawia

przedewszystkiem па
iennym sprawę przewodnictwa w

izbach.
W, tej sprawie „Wieczór War-

szawsiki'' pisze:
„Senjorem Sejmu jest gen. Żeli-

gowski, 'on zatem będzie prowadził |

 

pierwsze posiedzenie. W Senacie
sytuacja jest mniej jasna, ponieważ
najstarszym jest sen. Horbaczewski,
uksainiec, liczący 79 lat. Następne
miejsca pod względem starszeństwa
zajmują pp. Sieroszewski i Malinow-
ski, mający po 75 lat. Prawdopo-
dobnie więc przewodniczyć będzie
p. Sięroszewski. Marszałkiem Sejmu
|zostanie wybrany, według wszelkie-
$o prawdopodobieństwa, p. Stani-
sław Car. Pogłoski o kandydaturze
pułkownika Sławka nie wydazą się
Bye słuszne. W! nowym ustroju rola

z dnia na dzień, wymaga natych-|
pozycja marszałka Sejmu jest

znacznie sikromniejsza, aniżeli po-
przednio. Pomocnicy p. Cara w ro-
bocie konstytucyjnej, pp. Makowski
i Podoski, otrzymają stanowiska wi-
cemaiszałków, pierwszy w Senacie,

porządku|drugi w Sejmie, Mówiono przez pe-
wien czas o objęciu przez prof. Ma-
kowskiego teki sprawiedliwości, jed-
nak ta koncepcja podobno upadła.
Marszałkiem Senatu będzie prawdo-
podobnie płk. Prystor.''
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Wciągnięcie miodzieży polskiej
Cisza w Genewie

| GENEWA (Pat). Min, Eden wy-
|jechał dzisiaj o godz. 1.30 do Lon-
|dynu. W; Lidze panuje obecnie zu-

Wojna może wybuchnąć |
lada dzień |

do „Arbeitsdienstu“ |
BERLIN (Pat). Wiychodząca па

obszarze Rzeszy prasa polska ogla-
sza dziś odpowiedź ministerstwa
spraw wewnętrznych Rzeszy na in-
terwencję Zw. Polaków w Niem-
czech.w sprawie wciągania młodzie-|
ży polskiej do obowiązkowej służby|
pracy t. zw. „„Arbeitsdienstu“, która,
według ustawy z dn. 26 czerwca rb.,|
ma za zadanie „kształcenie młodzie-!
ży miemieckiej w niemieckim duchu
narodowego socjalizmu”. Minister-|

 

ai

  

stwo w odpowiedzi swej stanęło na
stanowisku, że ustawa nie wyłącza
nikogo, wobec czego również człon-
kowie mniejszości polskiej w Niem-
czech, powołani do „Arbeitsdien-
stu”, winni wziąć w niej udział. Mi-
nisterstwo zastrzega sobie wszelkie
dalsze decyzje w związku z tą spra-
wą. Jak wiadomo, na dzień 1 paź-
dziernika b. r. powołany został do
„Arbeitsdienstu” rocznik 1915.

 

Korzystajcie z
pierwszego źródła

W. NOWICKI WILNO,
WIELKA

łyżw. Kalosze, śniegowce, wojłoki.

Ostatnie fasony i modele. —— Ceny fabryczne niskie,

POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA Il
30

oraz pant. ranne, gimnastyczne, treninśw. obuwie szkolne, sportowe, narciar., |

poleca modne gwa-
rantow. damskie, Obuwie |meęsk., i dziecinne
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rozpoczęto sprzedaž

ODBiORNIKOW  RADJOWYCH

RATY

PARYŻ (Pat). „Matin'* zamiesz-
cza wywiad z negusem, który
oświadczył m. in, że do ostatniej
chwili liczył na pokojowe załatwie-
nie konfliktu. Dzisiaj, gdy tyllko Abi-
synja zostanie*zaatakowana — mó-
wił negus — będziemy bronili nasze-
go terytorjum až do wyczerpania
wszystkich zasobów ludzkich i ma-
terjalnych. Trudno określić, jak
długo wytrwamy w teg walce, ale
jest pewnem, że bronić będziemy
naszej niepodległości i integralności
do końca.

LONDYN (Pat). Wiadomości z
Addis-Abeby o podpisaniu przez ce-

sarza Abisynji dekretu mobilizacyj-

w
synji wojska włoskie zmuszone będą
posumąć się ze strategicznych punk-
tów naprzód, wywołały w Londynie
silny niepokój. Dalsze wiadomości z
Addis-Albeby opiewają, że włoskie
siły wojenne rozpoczęły swą akcję
na pograniczu, co oceniane jest w
ma jako wstęp do inwazji.

„Londynie wyrażane jest prze-
konanie, iż rozpoczęcia działań wo-
jennych oczekiwać należy . lada
dzień.

" Zjazd Kat. Stow. Młodz. w Łużkach '
GŁĘBOKIE. W dn. 29 bm, w

Łużkach odbył się zjazd rejonowy
Katolickiego Stow. Młodzieży z te-
renu pow. dziśnieńskiego, w którym
BELCE ARIA PIZA O EDFOIRKA© RI ORGA oee EA

ZGON OFIARY KATASTROFY
KOŁO N. WILEJKI.

Przed paru dniami koło N. Wi-
lejki uległ katastrofie motocyklowej
instruktor motocyklowy Antoni Sa-
buk (Kowieński 6). Sabuk odniósł
ciężkie obrażenia głowy i w stanie
$roźnym odwieziony został do szpi-
tala św. Jakóba. W dniu wczoraj-
szym Sabuk, mimo troskliwej opieki ELTA

1459Y!
lekarskiej, zmarł. (h)

twzięło udział około 30 delegatów
tej organizacji. Na zjeździe złożono
sprawozdania z działalności Stowa-
rzyszenia oraz ułożono plan prac na
przyszłość.

ZAMORDOWANY NA RYNKU.
Na rynku w Rudziszkach, w cza-

sie bójki, Józef Alukonis, lat 21,
mieszkaniec wsi Wejksztelańce, zo-
stał ugodzony nożem w brzuch i po-
niósł śmierć na miejscu. Podejrza-
nych o zabójstwo Aleksandra Zie-
niewicza (Klepacze) ujęto, zaś za
Wincentym Matonisie, który zbiegł,
zarządzono pościg.

'pełny spokój, Dziś obradował jedy-
nego, oraz informacje zRzymu, że | nie podkomitet trzech rzeczoznaw-

odpowiedzi na mobilizację w Abi-| ców nad sprawą ukonstytuowania
komisji, która, stosownie do prośby
negusa, miałaby się udać do Abi-
synji. W. kołach francuskich słychać,
jakoby komitet doszedł do przeko-
nania, że wysłanie komisji nastrę-
czałoby zbyt poważne trudności,
aby można było całą sprawę trak-
tować realnie.

ZMIANA RZĄDU NA LITWIE,
RYGA (Pat). Według doniesień

z Kowna, w tamtejszych kołach po-
litycznych krążą pogłoski o mającej
nastąpić wikrótce zmianie bądź re-
konstrukcji gabinetu premjera Tube-
lisa. Nie jest wyłączona możliwość,
że nowy gabinet opierać się będzie
już ma rozszerzonej podstawie z
udziałem przedstawiciela chrześci-
jańskiej demokracji. Rekonstrukcja
gabinetu związana jest jakoby z
ostatniemi zajściami, jakie miały

miejsce 'w kilku miejscowościach na
prowincji,

KRADZIEŻ PRZY POMOCY
PODKOPU.

OSZMIANA. Nieznani sprawcy
zapomocą podkopu dostali się do
hurtowni tytoniowej w Oszmianie,
skąd skradli papierosy i tytoń, ogól- nej wartości 1700 zł,
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* Wykrętna odpowiedź Hoare'a
udziału Anglji w sankcjachw sprawie

LONDYN, 29.9 (PAT). Foreign
ofłice ogłasza treść listu, wręczonego

ambasadorowi francuskiemu, Corbin,
dn. 26 b. m. W liście tym minister
Hoare pisze:

+ „Wyraził pan życzenie swego rzą-
du dowiedzenia się, w związku z 0-
becnym konfliktem włosko - abisyń-
skim, w jakim stopniu rząd francuski
może być pewny natychmiastowego i
skutecznego zastosowania przez W.
Brytanję wszelkich sankcyj, przewi-
dzianych w art. 16 paktu Ligi Naro-
dów, w razie pośwałcenia tegoż paktu
i odwołania się do siły w Europie..

Zwrócił pan w szczególności uwagę
na ewentualność odwołania się do si-
ły w Europie ze strony jakiegoś pań-
stwa europejskiego, niezależnie od te-
go, czy jest ono członkiem Ligi Naro-
dów, czy nie. |  

W MIARĘ SWEJ ZDOLNOŚCI

Dn. 11 b. m. oświadczyłem w Gene-
wie, iż rząd brytyjski pragnie być
pierwszym w wykonaniu, w miarę
swej zdolności, zobowiązań, wypływa-
jących z paktu Ligi, i dodałem, że
idee, wyrażone w pakcie, a zwłaszcza
idea supremacji prawa w stosunkąch
międzynarodowych, stały się częścią
składową narodowego sumienia W.
Brytanji.
Zaprzeczyłem też w Genewie wszel-

kim insynuacjom, że stanowisko rzą*
du brytyjskiego ma na celu cokolwiek
innego, niż niewzruszoną wierność Li-
dze Narodów i tym ideom, które ona
reprezentuje. Podkreśliłem już, jak
cały naród popiera rząd w sprawie
przyjęcia zobowiązań, ciążących na
członkach Ligi i jak dalekiemi od
prawdy były insynuacje czy sugestje,
jakoby polityka brytyjska miała szcze-

 

Goemboes w Berlinie

na dłuższej rozmowie z Hitlerem

BERLIN, 29.9 (ATE). Przybyły
wczoraj do Berlina premjer węgierski,
Goemboes, złożył dziś przed połud-
niem wieniec u stóp pomnika pole-
głych w wojnie światowej. Uroczy-
stości przyglądała się licznie zgroma-
dzona publiczność, która zgotowała
premjerowi węgierskiemu gorącą owa-
cję, podczas gdy kompanja honorowa
oddała honory wojskowe,

Goemboes złożył następnie mini-
strowi spraw zagranicznych, von Neu-

 

rathowi, krótką wizytę, po której zo-
stał przyjęty na dłuższej audjencji
przez kanclerza Hitlera,

Po zakończeniu tej konferencji pre-
mjer węgiefski był na śniadaniu, wy-
danem przez premjera pruskiego,
Goeringa. W śniadaniu wzięli udział
między innymi ministrowie von Neu-
rath, von Blomberg. Dr, Schacht, am-
basador, von Ribbentrop oraz szereg
wyższych urzędników i oficerów.

Prasa francuska

o berlińskich rozmowach Gómbósa
PARYŻ, 29.9 (PAT). Prasa fran-

cuska w dalszym ciągu żywo omawia
rozmowy niemiecko - węgierskie, snu-
jąc szereg przypuszczeń co do istotne-
$o celu wizyty premjera Goemboesa.

„Aube“ w artykule wstępnym nie
wątpi, że przygotowuje się pomiędzy
Berlinem, Warszawą i Budapesztem
rzecz znacznie poważniejsza, niż kon-
wencja lotnicza. Wkrótce możemy
stanąć wobec całkowitego przegrupo-
wania aljansów, jakie przygotowują się
w Europie środkowej i wschodniej.

Pakt francusko - sowiecki, którego
korzyści nie zaprzeczamy, na nie-
szczęście wzbudził aktywność prze-
ciwników i zmusił Niemcy do tworze-
nia bloku, którybysięprzeciwstawił
aljansom. Moskwa, która najpierw
się porozumiała z Paryżem, a później
z Czechosłowacją, prowadzi obecnie
rokowania w sprawie zawarcia paktu
z Rumunią,

Jeżeli istotnie Titulescu dojdzie do
perozumienia z Litwinowem, co się
stanię z istniejącem dotychczas przy-
mierzem polsko - rumuńskiem? Jak
będzie można wykonywać zobowiąza-
nia tego rodzaju, podpisane przez
Francję i naszą sojuszniczkę — o jak
Że trudno napisać to słowo — Polskę
z nad Wisły? Czy przymierze z Pol-
ską nie powinnoby jednak zmusić płk.
Becka do zaznajomienia Francji z po-
sunięciami jego mężów zaufania i czyż
nie powinien wyjaśnić nam tych
wszystkich historyj? Czy min, Laval
pomyślał o tem w Genewie? ,

Korespondent berliński „Paris-Mi-
di”, Lorette, pisze, że rozmowy  

Goemboesa z Hitlerem są wstępem do
utworzenia wielkiego bloku państw,
skierowanych' przeciw Francji i So-
wietom, blok ten miałby objąć Niem-
cy, Włochy, Polskę, Węgry, Austrję a
nawet, według niektórych, i Jugosła-
wję. Inne przypuszczenia idą dalej.
Sądzą, że blok ten, aby działać sku-
tecznie, w celu odbudowy równowagi
europejskiej, zamierzałby ofiarować
Anglji rolę arbitra w sprawach euro-
pejskich, : 9

Nie jestešmy jeszcze tak daleko —
konkluduje korespondent. W każdym
razie misja premjera Goemboesa jest
punktem rozwoju dla szerokiej akcji
dyplomatycznej w Europie środkowej,

Rozmowy

polsko-niemiecko-węgierskie
PRAGA, 29.9 (PAT.). Cała prasa

tutejsza zajmuje się żywo sprawą
rzekomych rokowań polsko - niemiec-
ko - węgierskich, celem zawarcia pak-
tu lotniczego.

„Prager Presse' w depeszy z Ber-
lina twierdzi, że narazie chodzi raczej
o rozmowy między Węgrami a Niem-
cami, przyczem Polska zachowuje re-
zerwę aż do chwili powrotu ministra
Becka z Genewy.

Niemiecka „Bohemia”* w obszernem
doniesieniu z Paryża przedstawia gło-
sy prasy i opinje na ten temat, mówiąc
w końcu:. Wydaje się, że potwierdza
się pierwsze wrażenie, iż trzy pań-
stwa stwierdzają konieczność wzajem-
nej ścisłej współpracy aż do uwidocz-
nienia jej skutków.

 

Sowiety wprowadzają również

rangi w Służb.e cywilnej
RYGA, 29.9 (ATE). Według do-

niesień z Moskwy, po wprowadzeniu
stopni oficerskich w armji czerwonej,
rząd sowiecki zamierza wprowadzić
rangi urzędnicze w cywilnej służbie
państwowej.

Według  opracowywanej tabeli
stopni służbowych, przewodniczący
rady komisarzy ludowych ZSRR, o-
trzyma pierwszy stopień służbowy, na-
tomiast szefom rządów 7 republik
związkowych przysługiwać będzie 2-gi
stopień,

Urzędnicy sowieccy będą zaszere-
gowani według tabeli, zawierającej 12
stopni służbowych, na której podsta-  

wie regulowane będą pobory urzędni-
cze,

Sekretarz generalny wszechzwiąz-
kowej partji komunistycznej, Stalin,
nie otrzyma żadnego stopnia służbo-
wego, gdyż formalnie nie zajmuje ża-
dnego stanowiska w administracji
państwowej, poza wybieralną godno-
ścią członka 'prezydjum CIKA,
Również przewodniczący СКА,

Kalinin, nie otrzyma żadnego stopnia
służbowego, gdyż stanowisko to, we-
dłuś konstytucji sowieckiej, odpowia-
da godności głowy państwa.

Projektowane są również zmiany w
tytułach członków sowieckiej służby
dyplomatycznej, ;  

gėlny charakter w konflikcie włosko-
abisyńskim.
Korzystam ze sposobności, żeby

powtórzyć, przyjmując na siebie całą
odpowiedzialność, że naród angielski
jest po stronie zasad Ligi Narodów, a
nie, jakiegokolwiek szczególnego prze-
jawu jej działalności. Wszelka inna
opinja zapoznawałaby dobrą wiarę na-
rodu angielskiego,
Ponownie podkreślam, że Liga Na-

rodów, a wraz z nią W, Brytanja, jest
za zbiorowem utrzymaniem paktu w
całej jego rozciągłości, a w szczegćl-
ności za zbiorowym i trwałym oporem
przeciwko wszelkim aktom niesprowo-
kowanej napaści. Przypuszczam, że
powszechnie. będzie uznane, iż. żaden
z członków Ligi Narodów nie może
swych zamiarów na przyszłość, doty-
czących jakiegoś poszczególnego wy-
padku, przedstawić jaśniej, niż to zo-
stało zrobione w tych słowach.

TYLKO PRZY
NIESPROWOKOWANEJ NAPAŚCI

Mówiłem o wszelkich aktach nie-
sprowokowanej napaści. Każde sło-
wo tego zdania musi mieć swoją peł-
ną wartość, Przedewszystkiem jest o-
czywiste, że procedura, wynikająca z
art. 16 paktu Ligi, która dotyczy po-
zytywnego aktu napaści niesprowoko-
wanej, nie może być stosowana w wy- j
padku aktu negatywnego, jak niewy- |
konanie zobowiązań, wynikających z
traktatu.
Pozatem, w wypadkach użycia siły,

jest oczywiste, że mogą być różne sto-
pnie winy i różne stopnie agresji i że
wskutek tego w wypadkach, kiedy
można zastosować art. 16, rodzaj dzia-
łania, wynikający z wykonania tego |
artykułu, może się zmieniać, zależnie
od okoliczności każdego poszczegól-
nego wypadku. Wiem: o tem, iż rząd
pański uznaje to zróżniczkowanie rów-
nież i w stosunku do zobowiązań, wy-
pływających z traktatów. Należy przy-
pomnieć, że elastyczność zwiększa
bezpieczeństwo i że;każdy członek Li-
gi Narodów musi uznać, tak jak. sam
pakt' Ligi to”uznaje, że świat nie jest
niezmienny”.

OLBRZYMIA WIĘKSZOŚĆ ANGLJI
"ZA POLITYKĄ RZĄDU
Dalej min. Hoare ponownie przypo-

mina, że jego deklaracje genewskie i
obecna są wyrazem polityki rządu bry-
tyjskiego i mają: poparcie olbrzymiej
większości narodu angielskiego.

Opinja. publiczna Anglji wykazała
w ostatnich tygodniach, że nie jest po-
ruśzdna przez uczucie zmienne i nie-
pewne, lecz chodzi jej'o ogólną zasa-
dę w'stosunkach międzynarodowych,
której pozostanie całkowicie wieina
tak długo, jak Liga Narodów będzie
rzeczywiście czynną organizacją.
Rząd brytyjski wierzy, że instytucja,

która, według opinji narodu, przedsta-
wia jedyną nadzieję uniknięcia stra-
sznych. nieszczęść przeszłości, nie o-
dejmie sobie lekkomyślnie sił przez
brak wiary we własne ideały i odmo-
wę zbiorowego działania dla ich urze-
czywistnienia,

Lecz. jak wiara, tak i działanie mu-
szą być zbiorowe, To jest kwestja za-
sadnicza. Jeśli pokój ma być zagrożo-
ny, to dla wszystkich. Tak długo, jak
Liga Narodów będzie trwała, dzięki
własnemu przykładowi, rząd i naród
brytyjski.będą działały zgodnie ze
wszystkiemi jej zasadami.

 

Kronika telegraficzna
— Na stacji granicznej Ventimiglia a-

resztowano żony znanych piłkarzy wło-
skich, Scopelli i Guaiti, pod zarzutem
przemytnictwa dewizowego. Panie Sco-
pelli i Guaiti, które chciały udać się za

mężami, zbiegłymi do Francji dla unik-
nięcia poboru do wojska, usiłowały
przemycić 2.800.000 lirów.
— W  Angouleme, w południowej

Francji, odczuto w sobotę wieczór o go-
dzinie 17-ej silny wstrząs podziemny,
który trwał około 8 sekund, W murach
domów potworzyły się silne rysy, a w
wielu mieszkaniach przedmioty, umoco-
wańe na ścianach, pospadały.
— W następstwie huraganu, jaki sza-.

lał na Kubie, jest wiele ofiar w ludziach.
W samem tylkó miejście Cienfuegos 32
osoby poniosły śmierć, a 300 osób od-
niosło rany.'1000 domów uległo znisż-
czeniu. Komendant wojenny. prowincji
wysłał do miejsc, nawiedzonych przez
huragan, 300 lekarzy. W. prowincji
wschodniej istnieje obawa powodzi.

KŁAJPEDA, 29.9  (PAT.). Prze-
bieg głosowania w całym okręgu kłaj-
pedzkim jest spokojny, przy wyjątko-
wo dużej frekwencji. Przewidują, że
w niektórych obwodach frekwencja
dosięgnie stu procent.
Technika głosowania okazała się

rzeczywiście bardzo skomplikowana i
złożenie głosu wymaga dość długiego
czasu. Już w ciągu pierwszych godzin
głosowania stało się jasnem, że niemo-
żliwością jest, aby w ciągu dzisiejsze-
go dnia wszyscy wyborcy dostali się
do urny.
O wyniku tych spostrzeżeń zawia-

domione zostało Kowno. W godzinach
popołudniowych nadeszła do Kłajpe-
dy wiadomość, że litewska rada mini-
strów, na specjalnem posiedzeniu, po-
stanowiła zmienić ordynację wyborczą
w punkcie, dotyczącym czasu głosowa-
nia, upoważniając gubernatora Kłaj-
pedy, Kurkauskasa, do przedłużenia
czasu głosowania do poniedziałku dn.
30 b. m. godz, 6 popołudniu.

Decyzja rządu kowieńskiego, tłuma-
czona przez litewskie czynniki oficjal-
ne wyłącznie względami technicznemi,
wywołała w Kłajpedzie duże wrażenie
i liczne komentarze.
W kołach dziennikarzy zagranicz-

nych przypuszczają, że uchwała ta,
poza względami technicznemi, miała
również na celu zwiększenie frekwen-
cji głosów litewskich, o ile bowiem do-
brze zorganizowani Niemcy już od
wczesnych godzin stanęli gremjalnie

i do wyborów, o tyle ludność litewska
nie kwapiła się do spełnienia swego o-
bowiązku obywatelskiego. Rezultatem
tej opieszałości może być poważny
spadek głosów litewskich.
W ciągu całego dnia panowała. w

Kłajpedzie pogoda słoneczna i ciepła.

BERLIN, 29.9 (PAT). Według do-
niesienia „United Press” z Genewy

| rząd Rzeszy, za pośrednictwem swych
ambasadorów w Londynie, Rzymie i

; Paryżu, wręczyć miał rządom odpo-
r wiedź na demarche mocarstw - sygna-
tarjuszy w' sprawie zabezpieczenia
przez Litwę wyborów kłajpedzkich.
Odpowiedź niemiecka stwierdzać

mia,iż zabezpieczenia hitewskie uważa-
ne są przez Rzeszę za niedostateczne.

/ Niemcy"muszą też trwać przy swem
stanowisku, iż niema warunków dla

| przeprowadzenia. prawdziwie wolnych
wyborów na obszarze kłajpedzkim.

 
PARYŻ, 29.9 (PAT). „La Libertė“

ogłasza wywiadz litewskim ministrem
spraw zagranicznych, Lozorajtisem.

Minister oświadczył m. in, że w
dalszym ciągu liczy na pomoc Ligi Na-
rodów, której zadaniem jest nietylko
interwenjować w razie wybuchu kon-
fliktu, ale uczynić wszystko, aby tego
konfliktu uniknąć, Litwa nie odwoły-
wała się ze skargą na Niemcy do Li-
gi Narodów, gdyż liczy jeszcze, że w
drodze dyplomatycznej uda się jej u-
zyskać polepszenie sytuacji,

Z punktu widzenia prawnego naj-
bardziej wskazane byłoby odwołanie
się do międzynarodowego trybunału
w Hadze. Tą drogą Litwa chciałaby
pójść. Jednakże tego rodzaju proce-
durę mogą wskazać jedynie państwa,
śwarantujące statut Kłajpedy.

 

NOWY JORK, 29.9 (ATE). Uru-
chomienie przez fundusz pracy, na
"skutek aprobaty” prezydenta Roose-
ve!ta, zaliczki 5 miljonów dolarów na
rozpoczęcie budowy kanału florydz-
k'ego automatycznie położyło kres
długotrwałej i namiętnej kampanii,
prowadzonej przez zwolenników i
przeciwników tego największego od

ak wodnego Stanów Zjednoczo-
nych. |
Ogólne koszty kanału wyniosą oko-

ło 146'miljonów dolarów. Trasa kana-
łu biec będzie od ujścia rzeki St
Johms przez Jacksonville, następnie
w kierunku południowym do Palatka,
skąd korytami rzek Oklawaha oraz
Withlaecoochee, skierowana zostanie
do zatóki Meksykańskiej do której
wpadnie w pobliżu Port Inglis.

Korzyści tego gigantycznego projek-
tu, pominąwszy już możność zatru- 

 
| Bałtykiem, logicznie

 

czasów budowy „kanalu panamskiego

 

„JI

W Kłajpedzie przedłużono głosowanie
Frekwencja wyjątkowo duża

BÓJKI ŚRÓD GŁOSUJĄCYCH

KŁAJPEDA, 29.9 (PAT). Pierwszy
dzień wyborów do sejmiku kłajpedz-
kiego upłynął względnie spokojnie,
chociaż pod wieczór nastroje były
podniecone,

W. miejscowości Juknaicie (po nie+
miecku: Kuneiten) gminy Herden-
krug doszło dostarć między Litwina=
mi i Niemcami, W bójce tej ucierpiało
trzech Litwinów j przewodniczący ko-
misji Spowodu rozbicia urny, wybo-
ry w tym obwodzie zostały zawieszo-
ne, W innej miejscowości, mianowi=
cie Agloneai, doszło również do bójki
między wyborcami litewskimi i nie-
mieckimi, Kilka osób zostało dotkli-
wie poturbowanych, Policji udało się
jednak opanować sytuację i wybory
odbywały się nadal.

W całym okręgu kłajpedzkim sły=
chać narzekania wyborców na techni-
kę głosowania, która pochłania dużo
czasu, W szeregu miejscowości do wie-
czora zaledwie połowa wyborców
zdążyła oddać swe głosy, Jeszcze w
godzinach wieczorowych przed loka-
lami komisyj wyborczych stały długie
kolejki głosujących,
O godz. 8-ej wieczorem zamknięte

zostały lokale wyborcze i nastąpiło о--
pieczętowanie urn,

MOCARSTWA KONTROLUJĄ

KŁAJPEDA, 29.9 (PAT), Dziś po-
ciągiem rannym przybył do Kłajpedy
włoski konsul generalny w Gdańsku,
min, de Lieto, Bawią również w Kłaj-
pedzie: chargė d'aflaires poselstwa
angielskiego w Kownie, Preston, oraz
sekretarz poselstwa _ francuskiego,
Neyrac,

Przedstawiciele państw - 'syganata-
rjuszy objechali dziś każdy zosobna
teren wyborczy, witani wszędzie ser-
decznie przez wyborców i członków
komisyj. Wieczorem przedstawiciele
państw - sygnatarjuszy odbyli wspól-
ną naradę,

WYNIKI DOPIERO W KOŃCU
TYGODNIA

KŁAJPEDA, 29.9 (PAT). Wobec
przedłużenia terminu głosowania do
Poniedziałku i skomplikowanego” sy-
stemu obliczania głosów, wyniki wy
borów wiadome będą prawdopodob-
e dopiero w końcu bieżącego tygo”
nia,

 

Litewski min. Lozorajtis

o ewentualności zatargu z Niemcami
Na pytanie, jak sobie wyobraża.

stanowisko Polski w razie ataku nie-
mieckiego, min. Lozorajtis, ważąc każ-
de słowo, odpowiedział: „Mógłbym je-
dynie zauważyć, że każda zmiana nad

rzeczy biorąc,
powinna być uważana za sprzeczną z
interesami Polski“,

W dalszym ciągu min. Lozorajtis o-
świadczył: Gdyby Niemcy zdecydo*
wały się na zajęcie Kłajpedy, przes
ciwstawimy się temu wszelkiemi spo=
sobami, nie wyłączając użycia siły
zbrojnej, Każdy jednak atak na Kłaj.
pedę z natury rzeczy nie będzie mógł
ograniczyć się wyłącznie do tego te-
rytorjum. Niemcy będą usiłowały za*
śarnąć całą Litwę, a wówczas sytua-
cja stanie się groźna dla całej Europy
wschodniej,

 

146 milionów dolarów
kosztować będzie kana! florydzki.

dnienia wielkiej ilości robotników,
będą bardzo poważne, Droga morska
z portów europejskich do Nowego Or-
leanu, Houston i innych miast porto*
wych nad zatoką meksykańską, bęe
dzie skrócona o 2 do 3 dni,
„Zmniejszy się . równieżniebezpie*

czeństwo dla żeglugi okrętowej, któ-
rej zaoszczędzi się, zwłaszcza w okre=
sie burz, niewygodną, bo wynoszącą
zgórą 6.000 km. nawigację wzdłuż wy*
brzeży Florydy. Nowy kanał będzie
miał ponadto poważne znaczenie stra.
tegiczne przez stworzenie trzeciej dro=
gi do kanalu panamskiego.

Przeciwnicy projektu zwalczalį go
ze względu na powažne koszty oraz
niebezpieczeństwo zniszczenia zapa-
sów wody słodkiej przez słoną „wodę
Atlantyku, co może narazić olbrzy-
mie plantacje pomarańcz, będące
główną gałęzią produkcji południowej
Florydy, na niepowetowane straty,



  ZŁUDZENIA |
I RZECZYWISTOŚĆ
Od dłuższego już czasu rozchodziły

się wieści, iż po wyborach nastąpi

zmiana rządu, Po 8 września i po
wyniku plebiscytu milczenia, wiado-
mości takie rozszerzały się coraz

„mocniej į uporczywiej. W jeden dzień

czytaliśmy w pewnej Części prasy, iż
w skład przyszłego $abinetu tacy a

tacy wejdą meżowie, a po 24 godzi-
nach te same pisma wymieniały znowu

zgoła inny spis osób, Przytem od ust
do ust szły szepty, iż nowy rząd, to
nie będzie zwyczajna zmiana warty, a-
la zacznie on nową erę, która w każ-
dym razie będzie conajmniej odchyle-
niem od systemu dotychczasowego,
Myśmy te wieści przyjmowali ze scep-
tycyzmem i nie przywiązujemy do nich
większej wagi. Każdy z nas bowiem
jest mocno przekonany, iż zmiany

personalne w rządzie, którego pod-
stawę tworzy obóz pomajowy, nie są

w stanie zaprowadzić żadnych reform,

a już napewno nie rozpocznąnowej

ery.
Niemniej jednak obóz sanacyjny po

wyborach w dniu 8 września uświado-

mił sobie, iż olbrzymia większość na-
rodu polskiego jest przeciwko niemu
į že na dłuższą metę bez oparcia w

społeczeństwie nie będzie w. stanie

sprawować władzy. Napewno we-
wnątrz czynników decydujących о-

becnie toczy się żywa i gorąca dysku-

sja, w jaki sposób możnaby ten stan

zmienić i jakiemi sposobami spole-
czeństwo pozyskać dla siebie, Od cza-

su do czasu dyskusja ta przedostaje

się także nazewnątrz i to za pośred-

nictwem pism, które są związane z

sanacją ij są wyrazem jej części,

Mówi nam to artykuł p. Woj-

ciecha Stpiczyńskiego, zamieszczony

w „Kurjerze Porannym", pod wiele

obiecującym tytułem: „Wobeckoniecz-
ności odnowy metod rządzenia”, Ar-

tykuł napisał autor 'ostrożnie, ze

względu na swoich przyjaciół poli-

tycznych, ale można z niego wyłuskać

szereg charakterystycznych żądań i

opinij, A więc p. Stpiczyński głosi, iż

„weszliśmy wreszcie spowrotem w

okres stabilizacji w życiu państwa,

pozwalający na swobodne rozwiąza-

nie zagadnienia personalnego składu

rządu, pod kątem konięczności odno-

wy metod rządzenia i zadań, wyma-

gających natychmiastowego  podję-

cia”.
Potem nowy poseł wymienia szereg,

wcdług niego, zdobyczy i sukcesów,

jakie rządy pomajowe odniosły przez
9 lat trwania obecnego systemu. Za-
raz. jednak p. Stpiczyński stwierdza.
iż „obok nich wyrosły jednak i minu-
sy, z których za główny skłonni je-

sieśmy uważać bardzo słaby stan

wciągnięcia w procesy produkcyjne e-

nergji społecznej i dość powszechny

stan depresji psychicznej, mający swe
źródło w przekonaniu o beznadziejno-

ści jutra”. Tak pisze autor, ale na-
pewno myśli, iż społeczeństwo za de-

ptesję psychiczną ; beznadziejność ob-

winia jego obóz i system obecny.

'Nawołuje więc p. Stpiczyński, aby

zerwać z dotychczasową bezprogra-

mowością, aby stworzyć wielki plan

działania i aby za pomocą propagan-

dy, w którejby wziął czynny udział

sam rząd, stworzyć nowe metody, bo

„pozostaje prawdą, że praca organizo-

wania wyobraźni i energji społeczeń-

stwa jest przyrodzonym obowiązkiem

rządów", bo bez tego można „jakiś

czas rządzić, ale rezultat takich rzą-

dów byłby zgóry przesądzony”, Przy-
tem poseł Stpiczyński surowo ocenia

rolę dotychczasowych ministrów w

słowach: „Rzeczpospolita miała już
bodaj setki ministrów. Lecz udział

większości z nich w kierowaniu. na-

rodem, losami państwa, nie był więk-

szy od udziału ich szoferów i woź-

nych, Wielu spośród nich „urzędowa-

ło",:lecz niewielki tylko procent zdo-
był. rangę mężów stanu”,

Krótko mówiąc, p. Stpiczyński о-

maga się odnowienia metod w rządze-

niu i zmiany ludzi w rządzie, którzy-

by nie urzędowali, ale tworzyli,

,

 

REPREZENTACJA I ŽYCIE
Wszyscy pamiętamy żywe tempo, w

jakiem przed kilku laty zmieniała się
lokomocja Warszawy, jak szybko zni-
kała dorożka konna, ustępując miejsca
samochodowej taksówce. Ustało to je-
dnak bardzo szybko i dziś jesteśmy
świadkami procesu odwrotnego,
zmniejszania się liczby taksówek  sa-
mochodowych i niemal triumfalnego
powrotu dorożek jednokonek. Ogło-
szona niedawno statystyka mówi, że w
r. 1929 było w Warszawie 2.447 tak-
sówek i 1,247 dorożek konnych, nato-
miast w dn. 1 września b.r.było już
1.629 taksówek, dorożek konnych zaś
1.682! Nie jest to skutek jakiegoś spe-
cjalnego przywiązania ludności War-
szawy do jednokonki; ciężkie położe-
nie zmusza ludzi do ograniczania się.
„Obrót” taksówek spadł tak znacznie,
że nie wystarcza na utrzymanie ia-

mortyzację samochodu, liczba ich więc
zmniejsza się, a na ich miejsce przy-

chodzi tańsza pod wszystkiemi wzglę-

dami dorożka konna. Jest to więc na-
turalny proces przystosowania się do
warunków zmienionych na gorsze.

Traci jednak na tem „reprezenta-
cyjność' stolicy, to też na drodze te-
go naturalnego procesu mają stanąć

władze administracyjne, za pomocą
których dorożki konne mają być wy-
$nane na krańce miasta, w dzielnicach
środkowych zaś mają stać sznurkami
świętujące taksówki. Jednem słowem,
władza miejska chce skłonić nas, że-
byśmy jeździli wehikułami, których
koszt odpowiada eleganckim  pojaz-
dom, zaprzężonym w parę rasowych
anśgloarabów, podczas gdy stan kie-
szeni wskazuje nam na zwykłego
chmyza. Wszystko gwoli reprezenta-
cji. Niezła ilustracja do t. zw. błysz-
czącej nędzy, czy też pańskiego dzia-
dostwa, ale bardzo wątpliwy środek
do zwiększenia liczy pojazdów mecha-
nicznych.
Podobne środki stosowane są rów-

nież do poruszenia z miejsca t. zw.
motoryzacji kraju, Motoryzacja będzie
miała jakieś znaczenie dla kraju oczy-
wiście tylko wtedy, gdy obejmie prze-
dewszystkiem roboczą część taboru
drogowego. Tymczasem mimo wszyst-
kich wysiłków właśnie ta robocza
część samochodów zmniejsza się nieu-
stannie. Maleje liczba samochodów
ciężarowych i autobusów, wzrosła zaś

 

nieznacznie liczba małych samocho-
dów osobowych. Koszty eksploatacji

samochodu zarobkowego wraz z kosz-
tem odpowiedniego utrzymania dróg

(co znalazło wyraz w rozmaitych kole-

jach i postaciach funduszu czy podat-
ku drogowego), są zbyt wysokie na
nasze tempo gospodarcze i żadne prze-

pisy tu nie poradzą. Rozwiązanie pro-

blemu może przyjść tylko ze strony

technicznej, przez stworzenie typu

wozu, odpowiadającego naszym wa-

runkom. H. Ford sprowadził rewolu-

cję w rozpowszechnianiu samochodu,
wprowadzając swój tani wóz. Coś po-
dobnego trzeba zrobić u nas, jeśli chce
się tę sprawę istotnie ruszyć naprzód.
W kołach technicznych nie stanowi

tajemnicy, że w Ameryce opracowany
jest typ wozu, którego koszt wyniesie
około 200 dolarów, Wiemy, jak dale-
ko posunęli się w obniżeniu kosztów
niektórych kategoryj wozów Niemcy,
Co natomiast dzieje się u nas? Zamiast
wypracowania typu prostego, lecz wy-

dajnego wozu, który odpowiadałby na-
szemu brakowi i drożyźnie kapitału i
przez to dał gospodarstwu krajowemu
ekonomiczny i wydajny w pracy in-
strument, tworzymy produkty, które
żadnego znaczenia gospodarczego
mieć nie mogą, jakieś rzekomo tanie
wozy, mające wszystkie akcesoria wo-
zów drogich, tylko w gorszym gatun-
ku. Takie wozy mogą oczywiście za-
spokoić chętkę (zresztą drogo opłaco-
ną posiadania samochodu przez słab-
szego pieniężnie klijenta „ale motory-
zacji kraju w znaczeniu ekonomicz-
nem, a nawet w żadnem, nie sprowa-
dzą. Przyczynią się conajwyżej do nie-
jakiego rozpowszechnienia się w kra-
ju kosztownych zabawek.

Motoryzację forsuje się u nas jedno-
cześnie z drugą jej stroną, mianowicie
z ulepszaniem dróg. Wszędzie na
świecie rozwój automobilizmu zmuszał
do przebudowy dróg i dawał na to
środki. U nas niema na to nadziei,
więc zaczynamy robotę z obydwu koń-
ców naraz. Drogi nasze potrzebują nie-
wątpliwie energicznego zabiegu, ale
czy mamy przechodzić odrazu do no-
woczesnych dróg samochodowych?
Mamy miljony pojazdów, którym tań-
sze drogi najzupełniej wystarczą, czy

mamy ich poziom podnosić do wyma-
gań, stawianych przez kilkanaście ty-

 

sięcy kursujących u nas samochodów
i czy podołamy temu?

Zadanie dróg i motoryzacji łączy się

słusznie z kwestjami obrony kraju i to
właśnie sprawia, że opinja publiczna
jest na to zagadnienie czuła. Inaczej |
spokojniej zostawiłaby pewno tę spra- |
wę do rozstrzygnięcia grze natural-
nych sił ekonomicznych. Alei ta spra-
wa przecież nie jest bez ale. Dawna |
Rosja widziała środki obrony właśnie |
w bezdrożach, w innym niż na zacho-
dzie torze kolejowym i t. d. Był to
sposób obrony niewątpliwie upokarza-
jący dla państwa, które chce być cy-
wilizowaneminowoczesnem, ale je-
dnak stanowił przecież pewną zaporę
dla inwazji obcej. My chcemy budo-
wać drogj przedewszystkiem dla po-
większenia własnej sprawności, ale nie
możemy zamykać oczu też na to, że
jeżeli zbudujemy sieć dobrych dróg, a
jednocześnie nie rozwiniemy u siebie
środków lokomocji, które te drogi po-
trafią odpowiednio zużytkować, to za-
danie inwazji ułatwimy.

Sprawa nie jest oczywiście prosta,
ale najgorsze to, że nie widać zbliża-

nia się do jakiegoś racjonalnego jej

rozwiązania, Pisze się u nas o moto-

ryzacji nieustannie, ale zbyt często

bardzo naiwnie, lub też pod kątem|

widzenia rozmaitych interesów party-

kularnych, Rozpatruje się kwestje sta-

wek celnych, montowni, takiej czy o-

wakiej fabrykacji części zamiennych,

a życie wykazuje, że żadne z'dyskuto-

wanych środków nie prowadzą do ce-
lu. Liczba wozów maleje, Nie widać
zaś usiłowań w kierunku jedynie wska-
zanym, stworzenia taniego wozu ro-

boczego, któryby wytrzymywał kalku-
lację w naszych warunkach. Nie nale-
ży to do cudów, ale wymaga wysiłku
twórczego. Dopóki zaś będziemy tkwić
w turystycznych, czy sportowych
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PRZEGLĄD PRASY
PRZED ZMIANĄ GABINETU

Množą -się zapewnienia, że nadcho+

dzący tydzień przyniesie zmianę ga-
binetu, Korespondent „IL.K.C.', który

niedawno doniósł, że prez. „Mościcki

pozostaje na stanowisku, informuje

dziś, że

„pogłoski, jakoby p. premier. Sławek
złożył już prośbę o dymisję gabinetu, po
dokonaniu dzieła reformy ustroju i po
wyborach, nie odpowiadają prawdzie.
jednej strony słychać, że premjer pra-
cuje nad budżetami  przyszłorocznemi,
co wskazywałoby na to, iż zamierza

jeszcze budżet przyszłoroczny przędsta-
wić.sejmowi, z drugiej zaś strony infor=

mują nas, że SA zamierza w poło-

wie października wyjechać na urlop. Je-
šli ta druga wersja jest prawdziwa, ak-
tualną staje się sprawa utworzenia no-
wego rządu”.

Z dalszych informacyj „LKC.“ wy*
nikałoby, że decyzja o zmianie rządu
nastąpi po powrocie p. Becka z Gene-
wy i jego audjencji u p. Prezydenta.
Jako kandydatów na premiera wy-
mienia p. Wrzos pp. J. Jędrzejewicza,
Prystora, Šwitalskiego, E. Kwiatkow-
skiego, gen. Sosnkowskiego, Košcial- >
kowskiego i Sławka. Kandydatów —
jak widać — nie brak.

Korespondencja „IKC.' wymieniając
„najważniejsze elementy" obecnej sy-
tuacji politycznej, cytuje szereg osobi-
stości, z których każda byla „albo
najbliższym wspėlpracownikiem“, al- |
bo „desygnowanym“, albo „wtajem-
niczonym“ przez marsz. Piłsudskiego,

Pozwalamy sobie zauważyć, że naj-
ważniejszym elementem sytuacji poli-
tycznej jest Naród polski, który w
dniu 8 września wypowiedział swą
wolę, Czyżby już zapomniano, że w
rdzennej Polsce (poza kresami wscho-
dniemi) sanacyjne listy otrzymały tyl-
ko 27 proc, głosów ważnych. Jeśli od
tej cyfry odliczymy głosy żydowskie
i niemieckie, to dojdziemy do stwier- punktach widzenia, dopóty zadania nie

rozwiążemy. Rynek sportowy i tury- |
styczny jest u nas tak szczupły i sła- |
by, że może utrzymać conajwyżej fa-
brykację lichoty i to w skromnych roz- '
miarach. Rozwiązanie leży tylko w|
prostym, wytrzymałym, wydajnym i
tanim wozie roboczym. Na taki wóz
musimy czekać, reszta to zabawa.

‚
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Czy lotnictwo włoskie podbije Ab'synję?
Bawi obecnie w Osmarze, stolicy

Erytrei, p. Gentizon, korespondent
paryskiego „Temps'a', od wielu lat
przedstawiciel tego dziennika w Rzy-
mie. Sympatyk Włoch, którym po-
święcił interesującą książkę, p. Gen-
tizon utrzymuje doskonałe stosunki z
główną kwaterą włoską w Afryce
Wschodniej i na podstawie informacyj
z tego źródła zamieszczaw „Temps'ie''
rewelacyjny pod pewnemi względami
artykuł o włoskim planie operacyj.

P. Gentizon obala zarzut, jakoby
lotnictwo nie mogło grać roli w woj-
nie przeciw Abisynji. Włosi zgroma-
dzili olbrzymią ilość samolotów i za-
mierzają głównie przy ich pomocy
wymusić szybką kapitulację przeciw-
nika, Nie spotykając żadnego oporu ze
strony nieistniejącego lotnictwa  abi-
syńskiego (12 aparatów), samoloty
włoskie będą bombardować i ostrze-
liwać karabinami maszynowemi z ni-
skiej wysokości oddziały abisyńskie,
karawany wielbłądów, studnie, ścież-
ki i Ł d. Abisyńczycy mają zwyczaj
walczyć w masie, walka w pojedynkę,
szeroka tyraljerka, wojna podjazdowa,
wymagające inteligencji i inicjatywy

osobistej, są im (przynajmniej były
dotąd) nieznane. Otóż przy tym ro-
dzaju taktyki abisyńskiej samoloty
mogą brać wprost udział w walce pie-
choty. Na pustynnych obszarach, o-
taczających płaskowyż etjopski, brak
drzew i innych naturalnych schronów,
uniemożliwi im jakąkolwiek przed po-
wietrznym wrogiem obronę,
Włosi liczą nadto na moralny efekt

powietrznej walki, Ludy niecywilizo-
wane łatwo się demoralizują i rozpra-
szają, spotykając przeciwnika, z któ-
rym nie umieją walczyć, Setki apara-
tów, rzucających bomby i napełniają-

Niemiecka wekszość
Korespondent kowieński „Kurjera

Warsz." przypomina z powodu nie-
dzielnych wyborów do sejmiku  kłaj-
Bodo wyniki wyborów poprzed-
nich, .
Tak więc Niemcy uzyskali kolejno

w r. 1925, 1927, 1930 i 1932 głosów
75, 66,5, 59,4 i 64,5 procent.

Litwini natomiast zdołali skupić na
swoje listy 6, 13,4, 17,7 i 18,2 proc.

Obie więc główne ugrupowania w
zk

Przyznajemy, iż wiele myśli, za-

wartych w cytowanym artykule, jest

trafnych i słusznych. Tylko nie wie-

rzymy, aby je można wprowadzić w

czyn w obecnych warunkach politycz-
mych. Jakaż idea może być wspólna

„dla Wiślickiego, Radziwiłła, Malinow-

skiego i Cara? Jakiż program działania

w tym zęspole ludzi” można stworzyć
i dążyć do jego wykonania? Cóż wo-

bec tego może sprawić, aby społeczeń-

stwo skupiło się około tych ludzi?

Przecież dziewięć lat rządów. pomajo-

wych wykazało dokładnie, iż nie są
one w stanie, zmobilizować społeczeń-
stwa, natchnąć je energją i wskazać

mu wielkie cele. „Sanacja” bowiem
nie jest obozem ideowym, któryby
mógł tworzyć dzieła wielkie i znaczyć

nowe szlaki dziejowego rozwoju. Co

najwyżej odrabiano kawałki dnia, a

całą energję zużywano nie na wypeł-  
nianie wielkich zadań rządów, ale na

utrzymanie się przy władzy, Taki sy-

stem, wsparty środkami mechaniczny-

mi,może jakiś czas się utrzymać, ale

nie jest w stanie przebudować i zmnie-

'nić obecnej rzeczywistości,
Dlatego jasno i wyraźnie mówimy,

iż nie wiele nas obchodzą. wieści: o
zmianach rządów, które będą tylko

zmianą warty i co najwyżej pewną

odmianą. Takie zmiany w gruncie rze-
czy niczego nie. zmienią,

Ważniejsze od rekonstrukcyj i

zmian personalnych w rządzie są te

wielkie przemiany w narodzie polskim,

które między innemi ujawniły wybo-

ry do Sejmu, Naród wyraźnie zazna-
czył, iż nie ma zaufania do. systemu

obecnego. Nietylko to mówią nam wy-

bory, ale także wskazują nam, iż sze-

rokie masy polskie widzą przyszłość
Polski w ustroju narodowym.

w sejmie kl:ipedzkim

 

cych okolicę piekielnym warkotem
motorów i ognia karabinowego, utrzy-
mywać będą kraj w pewnego rodzaju
blokadzie moralnej, paraliżującej sku- |
teczny opór wobec iriwazji, !
Włosi zbudowali już w Erytrei

sześć aeroportów i 14 lądowisk, a w |
miarę posuwania się, będą budować
dalsze, Główną trudnością ich lotnic-
twa będzie oczywiście brak miejsc lą-
dowania w kraju wrogim, brak do-
kładnych map i nieznajomość terenu.
Ale mimo to włoscy lotnicy wyrażają
zdanie, że awiacja zadecyduje i to
szybko, o kampanji abisyńskiej,

ostatnim czasie zyskały kosztem so-
cjalistów, którzy z 16 proc. w 1925 r.
spadli do 7,7 proc. w r. 1932, Niemcy
jednak zyskali więcej. W ostatnim
sejmie zasiadało 24 Niemców i 5 Lit-
winów.

Jest bądź co bądź dziwnem, że w
ciągu 12 lat swych rządów, Litwa nie
potrafiła przywrócić do świadomości
narodowej kłajpedzian, którzy są po-
chodzenia litewskiego i mówią jesz-
cze — jak nasi Mazurzy w Prusach
Wsch, — w domu po litewsku. Jest to
przecież część dawnej Żmudzi, zabra-
na ongiś Litwie przez Krzyżaków.
Przed r. 1905 z Kłajpedy { z Tylży
szły książki i pisma w języku litew-
skim do dzisiejszej Litwy, uciskanej
przez Rosję. Ta t. zw. Mała Litwa
na lewym brzegu Niemna była koleb-
ką odrodzenia narodowego Litwinów
w XIX wieku, Jeszcze w czasie woj-
ny litewski poseł zasiadał w.sejmie
pruskim w Berlinie, Dziś ruch litew-
ski w okolicach Tylży prawie nie ist-
nieje, a niemieckiego charakteru Kłaj-
pedy broni cała Rzesza wszystkiemi
sposobami nacisku, propagandy i dy-
plomacji.
Według starej legendy, posterunki

graniczne Polski i Litwy spotkać się
mają kiedyś na moście nad Pregołą w
Królewcu... ||

Dziś jednak Litwa walczy jeszcze o
prawy brzeg dolnego Niemna, swej
„domowej rzeki”, I kto wie, czy
znów nie stanie się rzeczywistością
wiersz Mickiewicza: „O Niemnie! mo-
że wkrótce runą w twoje wody śmierć
i pożogę niosące szeregi,,"  

dzenia, że tylko około 12 proc, pol-
skich wyborców udziałem swym w
wyborach odpowiedziało na apel sa-
nacji, W tych dwunastu procentach
ileż jest właściwie głosów niezależ-
nych poza głosami aparatu, który z
systemu tego żyje?

P, MATUSZEWSKI ZA DEFLACJĄ

W ostatnim swym artykule w
„Gaz. Polskiej" p. Matuszewski o-
świadcza się stanowczo za progra-
mem deflacyjnym. Zarzuca, że od r.
1933 mało się robi w kierunku zniżki
cen. :

„Deflacja — pisze — w znaczeniu nie
wąsko pienięžnem. lecz go: czem —
jest to spadek cen. Otóż ostatni spadek
cen w Polsce „zrobił się' sam. I polityka,
którą podoba się w Polsce nazywać de-
flacją,poleja na tem tylko, aby do nowe-

o, powstałego żywiołowo, z przyczyn
tkwiących pozaPolska. poziomu cen —
przystosować te elementy, które są opar-
te na gospodarce przymusowej, a więc
budżety publiczne, kartele, przedsiębior-
stwa użyteczności publicznej, monopole...
Polityka deflacyjna u nas wynika z u-
znania światowej zniżki cen za fakt i z
próby przystosowania do tego faktu
tych czynników, które oparłszy sia na
Braaolste nie chcą uznać samego faktu.
olityka deflacyjna dziś to nie polityka
zniżki cen wogóle — to polityka zniżki
wygórowanych cen',

Deflacja ma stać się punktem wyj-
ścia do dalszej akcji celem ożywienia
gospodarstwa, :

PRZECIW NAKRĘCANIU
KONJUNKTURY

Głoszony przez niektóre czynniki
program nakręcania konjunktury, tłu-
maczy p. Matuszewski zmęczeniem,
które. każe ludziom wzdychać do
sztucznej konjunktury, Jest to — zda-
niem b. ministra — polityka najgor-
sza, śdyż w swej konsekwencji pro-
wadzi do dewaluacji złotego i to de-
waluacji chaotycznej, trudnej do opa-
nowania, Jak wiadomo, program „na-
kręcania konjunktury” (wielkie robo-
ty przy pomocy zwiększonych emisyj)
proponują niektóry politycy z obozu
sanacyjnego.

Sztuczne ożywienie produkcji spro-
wadzi, zdaniem p. M., jeszcze gorszą
depresję. „Chyba — dodaje p. mini-
ster — że je cud w postaci
strajku angielskich górników”,

Wiadomo, že strajk górników an-
gielskich w czerwcu r. 1926 wzmógł
niesłychanie nasz eksport węgla, oży-
wił produkcję górniczą i dał Polsce
dodatni bilans handlowy. Ten strajk
uratował gospodarczo rozpoczynające
się rządy pomajowe w Polsce,

Dotąd jednak politycy sanacyjni
odrzucali wpływ strajku angielskiego
na poprawę gospodarczą drugiej po-
łowy r. 1926, którą przypisywali wy-
łącznie swoim rządom. Dopiero teraz
p. Matuszewski wpływ ten uznaje, na.
zywając śo wprost „cudem”, Jest to
zgodne z rzeczywistością, ale obala
jeszcze jedną legendę,
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Szantažyšci prasowi przed sądem
Jak obywatele krakowscy musieli szantažystom placič „haracz“—Szantažyšdi przeprowadzali

„sanację moralną" — Tragedja ofiar szantażu — Adwokat Żyd na ławie oskarżonych—
„Wolne Słowo” zaczęło znów wychodzić

W czasie wojny powstało w Krakowie
czasopisma pod nazwą „Wolne Słowo”,
które odegrało bardzo smutną rolę w ży-
ciu publicznem miasta. Początkowo wy-
dawal to pismo Henryk Stark. Od Starka
kupił „Wolne Słowo” Plesnar. W roku
1925 właścicielem „Wolnego Słowa” był
Wacław Lipiński.
W roku 1925 Franciszek Łoboda, Zyg-

* munt Laskowski į š. p. Rychter założyli
pismo „Glos Wolny“. Obaj wydawcy. Lo-
boda i Laksberger poróżnili się ze sobą.
Laksberger nabył „Wolne Słowo”, Łobo-
da zaś wydawał w dalszym ciągu „Głos
Wolny”, zmieniwszy w jesieni 1925 roku
jego tytuł na „Głos Publiczny”,
Oba piśmidła były postrachem Krako-

wa. Całe numery zapełnione były napa-
stliwemi artykułami, szkalującemi spo-
kojnych i Bogu ducha winnych obywate-
I. Głównem źródłem dochodu obu wy-
dawnictw było uprawianie szantażu. 04-

tywało się to w ten sposób, że „redakto
rzy' tych pism przychodzili do zamoż-
niejszych obywateli, zawiadamiali ich że

są w posiadaniu pewnych szczegółów. u-
właczających ich czci i oświadczali goto-
wość zaniechania ogłoszenia kompromi-
tującego artykułu, pod warunkiem otrzy-
mania odpowiedniej kwoty.
Obsry szantażu dla świętego spokuju

placily „haracz“. A było tych ołiar kilxa-
dzies at, przeważnie osób znanych i po-
ważanych.
Po przewrocie majowym oba „rewo! =

werowe' pisma zaczęły głosić, że dzia-
łają w imię „sanacji moralnej”. Szanta-
żyści występowali wszędzie jako redak-
t.rzy pism „prorządowych“ (7) i szerzyli
ponloch.

W/końcu szantażystom powinęła się no-
ga Obywatele mieli już dość tego „ha-
raczu" i w ten sposób rozumianej „sana-
cji moralnej”. Zawiadomiono o szanta-
żach władze prokuratorskie i obaj wy-
dawcy, Łoboda i Laksberger znaleźli się
za kratkami.
Z końcem stycznia i z początkiem lu -

tego b. r. odbyła się przed Sądem Okrę-
gowym w Krakowie rozprawa, w czasie
ktore' wyszły na jaw wprost potworne
szczegóły. Na ławie oskarżonych zasiadło
dwunastu szantażystów. W czasie prze-
słuchania niektórych świadków rozgry*
wały się na sali sądowej dramatyczne
sceny. Świadkowie nieraz ze łzami w v
czach zeznawali o strasznych przejściach,
które były wynikiem szantażu. Tak np.
świadek Święchówna straciła wskutek
zniesławiających ją artykułów posadę i
przez dłuższy czas była bez pracy. Syn
jednego ze świadków (Zdzisława Swol-
kienia, em. urzędnika magistratu) popeł-
nił samobójstwo. Niektórzy kupcy ponie-
śli ogromne straty majątkowe.

Proces pierwszej instancji skończył się
wyrokiem skazującym. Łoboda skazany
został na 5 lat więzienia i pozbawienie
praw honorowych przez lat 8, Laksberger
na 3 lata więzienia i pozbawienie praw
przez 6 lat, inni oskarżeni na więzienie

od 6 do 15 miesięcy.
Powszechną sensację budził fakt, że

między skazanymi zna;dował się adwo-
kat dr. Norbert Knoebel (Żyd), który żo -
stał skazany na rok aresztu za udzielenie
pomocy w wymuszaniu, a mianowicie za
współdziałanie w ostatecznem zredago-
waniu artykułu, zniesławiającego pułkow-
nika Skorupskiego.

Skazani wnieśli apelację. Rozprawa a-
pelacyjna rozpoczęła się we czwartek 26
września b. r. Laksberger i Łobąda od -

powiadają z więzienia, wszyscy zaś inni

z wolnej stopy. Trybunałowi przewodni-

czy s, 0. dr. Cieślewski, pozatem w skład

trybunału wchodzą s, a. dr. Łaba i s. a

dr. Machalski. Oskarża prokurator dr.

Stawarski.
Pierwszy dzień rozprawy poświęcony

był odczytywaniu aktów, w piątek zaś

rozpoczęło się przesłuchowanie świad

ków. Przeważnie są to świadkowie, prze-

słuchani już w pierwszej instancji. Nie-
zwykle ciekawe były zeznania, odnoszą-

ce się do oskarżonego Knoebla. Świadek

dr. Goldblatt (adwokat) zeznał, że osk.

Knoebel był u niego koncypientem. Kie-

dy świadek w roku 1930 leżał ciężkocho-

ry, Knoebel zastępował go w procesie,

który świadek prowadził z jednem z

szantażowych pism. Osk. Knoebel wie -

dział o szantażowym charakterze „Głosu

Publicznego”.
Świadek dr. Herman Wachs, koncy-

pient d-ra Knoebla i Kukulanka, mun -

dantka zeznali, że Łoboda bywał w kan-

celarji adwokackiej ich szefa i że raz dr.

| Knoebel własnoręcznie poprawiał arty-

kuł, przyniesiony przez osk. Łobodę a

wymierzony przeciw pułkownikowi Sko-

rupskiemu. Po poprawieniu artykułu

przez d-ra Knoebla Kukulanka przepisa-

ła go na maszynie i oddała Łobodzie.

Prokurator postawił wniosek o prze -

słuchanie jako świadka pułkownika Sko-

(Od własnego korespondenta)
rupskiego na okoliczność, że Knoebel
przyznał wobec kapitana Janickiego i
adwokata d-ra Bertolda Rappaporta, że
to on był autorem trzech artykułów prze-
ciw niemu. Następnie prokurator przed-
łożył trybunałowi egzemplarz „Wolnego

Słowa” na dowód, że pismo to jeszcze
wychodzi, a redaktorem jego jest osk.
Władysław Christiani. — Zrobiło to wiel-
kie wrażenie na sali. Przewodniczący z

oburzeniem zwrócił się do Christianiego
ze słowami:
—Pan wie, jak to wygląda, że pan wy-

Pewien urzędnik magistratu m. War-
szawy, mieszkający pod miastem na linji

otwockiej, był kiedyś w pociągu świad-
kiem zajścia między studentem a Żydem.

Opowiadając nazajutrz znajomym na sta-
ci o tym fakcie, użył słów: „Tu widać
„Sztafeta” działa”.

Nieoczekiwanie wtrącił się w tej chwili
do rozmowy, stojący opodal Żyd Mojsze
Tefer i zawołał pod adresem urędnika:
„Pan jest wrogiem Polski”. Urzędnik,
(nawiasem mówiąc b. legjonista) zdumiał
się, słysząc ten epitet, a następnie, jak
później zeznał przed sądem, chciał czyn-
nie reagować ale powstrzymali go przed

awanturą znajomi. Postanowił wobec te-
go zaskarżyć Żyda do sądu, ale, jak się
okazało, ten go ubiegł i pierwszy złbżył
skargę, w której domagał się ukarania u-
rzędnika za pobicie i zelżenie. Odbyła się
rozprawa, w której wyniku sąd, opierając
się na materjale dowodowym w sprawie

Nocy wczorajszej, w domu na pl. Pa-
rysowskim 1, rozegrał się krwawy dra-
mat małżeński, Pokoik na III-em piętrze
zajmują: 33-letni Mieczysław Czajkow-
ski, handlarz uliczny, 35-letnia Zofja, je-

$6 źona i czworo drobnych dzieci, oraz
sublokatorka, Marja Stroińska, z 13-let-
nią córką Genowełą. Między małż, Czaj-

kowskimi wynikały częste nieporozumie-

nia, kończące się bójkami, Ostatnio w ub.
sobotę Czajkowska podążyła na pl. Ker-
celego „celem spotkania się z mężem i
otrzymania pieniędzy na kupno ziemnia-
ków. W drodze na ul. Okopowej C.
spotkała męża, wracającego do domu.
Ponieważ pieniędzy nie dostała, wynikła
sprzeczka. Po przyjściu do domu, Czaj-
kowski uderzył żonę kilka razy pięścią
i położył się spać, W nocy sublokatorka
została obudzona przeraźliwym  krzy-
kiem. Kiedy otworzyła oczy, ujrzała
Czajkowskiego krwawiącego z głębokiej
rany w czole, otwarte drzwi (przez któ-
re wyszła przed chwilą Czajkowska) i
na środku izby zakrwawiony tasak. We-
zwano Pogotowie i policję. Czajkow-
skiego opatrzono i przewieziono w stanie
ciężkim do szpitala. Czajkowska, po

Proces 0 zabójstwo
dyr. kannenberga

Wydział III karny Sądu Apelacyjne-
go w Warszawie wyznaczył termin roz-
prawy o głośne zabójstwo dyrektora Za-
kładów Włókienniczych Krusche i En-
der w Pabjanicach, ś. p. Ryszarda Kan-
nenberga. Przed sądem stanie robotnik
Stanisław Tysiak, skazany w I-ej instan-
cji na dożywotnie więzienie, Proces d-
"będzie się w Sądzie Apelacyjnym w dniu
11 listopada r. b. Budzi on duże zainte-
resowanie ze względu na tło społeczne,
o którem swego czasu pisaliśmy obszer-
nie.

Trujące zakąski
W mieszkaniu ślusarza Adamskiego

(pl. Kazimierza Wielkiego 4) po, spoży-
ciu, na przekąskę po wódce, grzybów
marynowanych, zachorowała w nocy, z
objawami zatrucia cała rodzina, złożona
z 6-ciu osób, a mianowicie: 62-letni Leo-
'pold Franciszek, żona jego,55 letnia A-
niela, oraz 4-ro dzieci: 29-letnia Pelagja
Lucyna, 27-letnia Julja - Stanisława,
26-letni Władysław - Tadeusz i 24-letni
Mieczysław - Karol. Wszyscy pojechali
do ambulatorjum Pogotowia, gdzie le-
karz udzielił im pomocy, poczem Mie-
.czysława (który zjadł 5 grzybów) prze-
wiózł do szpitala Dz. Jezus. Reszta ro- dziny wróciła do domu.

 

 

Kraków, we wrześniu.

daje „Wolne Słowo''?
Proces budzi w Krakowie wielkie za-

interesowanie. Obywatele krakowscy ©-
detchnęli z ulgą po zlikwidowaniu tej a-
fery szantażowej, ciążącej jak zmora
przez tak długi czas. Ukazanie się przed
kilku tygodniami „Wolnego Słowa” wy-
wołało zaniepokojenie. Powszechnie spo-
dziewano się, że po nanczce, jaką szan-

tażyści otrzymali, odechce im się raz na
zawsze wydawania szantażowych piśmi -

deł, Okazuje się, że jest inaczej...
T. M.

 

Żyd zadenuncjował b. legjonistę
Wyrok i wydalenie z pracy

skazał oskarżonego na 150 zł. grzywny z
zamianą na 2 tygodnie aresztu.

W motywach wyroku sąd orzekł, iż о-
skarżony wyraził się pod adresem Tefera
„ty parszywy Żydzie”, a na usłyszany w
odpowiedzi epitet „wroga Polski'* ude-
rzył go pięścią w pierś.

Sąd apelacyjny wyrok ten zatwierdził.
Przedtem jeszcze wydalono urzędnika

z posady, gdyż jak się okazało adwokat
Fefera także Żyd Chaim Fargotsztein
przesłał odpis, złożonej przez siebie skar-

gi sądowej do magistratu, który nie cze-
kając nawet na ostateczne prawomocne

orzeczenie sądu, usunął oskarżonego z

pracy.
Sprawa oprze się skolei o Sąd Najwyż-

szy, a postępkiem Fargotsteina zajmie się
Rada Adwokacka. Jakikolwiek jednak bę-
dzie wynik pozostanie kara najcięższa:
pozbawienie chleba.

LJ ė + Ka =

Zona usiłowała zabić meza
liężko ranny kuchennym tasakiem podczas snu

wyjściu z mieszkania, błąkała się czas
jakiś po ulicy. poczem oddała się w rę-
ce policji, przyznając się, iż usiłowała
zamordować męża podczas snu uderze-
niem tasaka. Po spisaniu protokółu, nie-

doszłą mężobójczynię, ze względu na o-
czekujące jej powrotu dzieci, puszczono
do domu. Tu w rozmowie z sąsiadką
Cz. miała wyrazić żal, że nie udało jej
się zamordować męża. bo teraz po wyj-
šciu ze szpitala „on mi nie daruje”,  

Walka muzyków polskich z Żydami
Nowy jej fragment rozegra się przed sądem
Żydzi nie cieszą się popularnością w

kołach zawodowych muzyków polskich.
Bezwzględni w walce o byt, podstępni i
zabiegliwi, zajmują najlepsze miejsca
zarobkowe, wypierając zewsząd muzy-
ków-Polaków, wśród których bezrobocie
szerzy się zastraszająco. Nikt może nie
odczuwa tak dotkliwie na swej skórze
paradoksu żywienia w Polsce obcych
przybyszów, śdy brak chleba dla swo-
ich, jak właśnie polscy muzycy.

Zrozumiałe w tych warunkach, że
Związek zawodowy muzyków chrześci-
jan, reprezentujący ogół zawodowych

muzyków polskich, prowadzi akcję u-
świadamiającą społeczeństwo o koniecz-
ności korzystania z usług muzyków -
chrześcijan, przez wydawanie odpowied-
nich ulotek „odezw i rozsyłania komuni-
katów do prasy.

Że akcja ta daje pożądane rezultaty,
najlepszy dowód daje przebieg ostatnie-

go zatargu pomiędzy „Polskiem Radjo”

a orkiestrą „Filharmonji Warszawskiej”ę
w którym muzycy zajęli jednolity solim
darny front, przeciwstawiając się zdecyw
dowanie zakusom żydowskim na pierw«
szy zespół muzyczny stolicy.

Nie podoba się to oczywiście Żydom.
To też, kiedy ostatnio Związek muzyków
chrz. wydał ulotkę, w której poddaje оч
strej krytyce działalność Związku zawo+
dowego muzyków R. P. (związek, da
którego należą Żydzi), wskazując, m. in.
że przywódcy tego Związku są pocho+
dzenia żydowskiego, uznano, że należy
fakt wydania ulotki wykorzystać jako 0+
kazję do pognębienia nienawistnej orga«
nizacji. Jak donosi jedna z agencyj ine
formacyjnych, Związek Zawodowy Mu*
zyków R. P. wniósł przeciwko Związko+
wi Zawodowemu Muzyków Chrz. skargą
do Sądu Okręgowego o zniesławienie, Je<
żeli dojdzie do procesu, będzie on zae
pewne obfitował w ciekawe momenty. 

Biurokracy na kolei
Dlaczego cofnięto zniżki dla akademików?

Według rozporządzenia, wy lanego przez

ministerstwo W. R. i O. P., wykłady na
wszystkich państwowych wyższych u-
czelniach rozpoczynają się dn. 7 paź-
dziernika.
Studenckie zniżki kolejowe ważne są

do 30 b. m. W latach poprzednich mini-
sterstwo komunikacji przedłużało waż-
ność zniżek do dnia rozpoczęcia się wy-
kładów. W tym roku — informują nas w
„Orbisie“, že min. komunikacji nie wy-

dało dotąd takiego rozporządzenia. Min.
komunikacji zaś tłumaczy to tem, iż nie
otrzymało ołicjalnego zawiadomienia

min. W. R. i O. P. o rozpoczęciu wykłae
dów. Wobec tego, rozporządzenie zapee
wne nie zostanie wydane,
Ponieważ o indywidualnem przedłuże=

niu zniżek wministerstwie niema moe
wy, pozostaje, jako jedyna droga, albo
starania o przedłużenie zniżek w Unie
wersytecie, co jest połączone z dužemi
trudnościami i stratą czasu, a dla studen=
tów, przebywających na prowincji, wo*
góle niemożliwe — albo — zapłata pełw

nego biletu.
A możeby tak raz Biurokracy ustąpiką

Sprawcy głośnego oszustwa
zostali osadzeni w więzieniu

W kwietniu r. b. głośny był wypadek
podstępnego wyłudzenia przez dwuch 0-
szustów od lekarza Stanisława Cielec-
kiego sumy 24,500 złotych pod pozorem
zaofiarowania okazyjnego kupna złotych
monet rosyjskich. Oszuści zamiast monet
przynieśli worek gliny, a pieniądze u -

kradli podczas pertraktacyj o warunki
zapłaty za złoto.
W jąkiś czas potem policja w Katowi-

cach zatrzymała wielokrotnie karanego
oszusta Nagelkopła, w którym Cielecki
poznał jednego z oszustów.
Pod zarzutem udziału w oszustwie za-

trzymano również Józefa Zalewskiego,

wielokrotnie karanego oszusta. Począt-

Jakie są zadania policjantek?
'Najcięższa służba na Nalewkach

Jak wiadomo, przy urzędzie śledczym

m. st, Warszawy utworzono brygadę po-

licji kobiecej.
Do zakresu działania brygady kobiecej

należą:
1) czynności wykonawcze, związane z

nadzorem nad nierządem,
2) walka z handlem kobietami i dzieć-

mi, stręczycielstwem do nierządu, sute-
nerstwem į pornogralją oraz prowadze-
nie dochodzeń w tych sprawach,

3) prowadzenie dochodzeń w  spra-
wach o zgwałcenie, czyny lubieżne,

4) wykrywanie domów schadzek i roz-

pusty,
5) ujawnianie osób, uprawiających po-

tajemnie nierząd zawodowo,

Policjantki uprawnione są do spraw-
dzania podejrzanych lokali, mieszkań i
ośrodków dużych 'skupień ludzkich,
gdzie należy przewidywać możliwość
istnienia warunków demoralizacji, oraz
nadużywanie dzieci, młodzieży i kobiet
dla celów przestępstwa — stosownie do
przepisów kodeksu postępowania karne-
go, oraz przepisów specjalnych.

Represyj osobistych, a w szczególnoś-
ci zatrzymywania innych osób, niż dzie-
ci, młodzież i kobiety, policjantki w za-
sadzie nie stosują. O ile charakter spra-
wy wymagałby zatrzymania sprawcy, t.j.
mężczyzny, czy kobiety, pozostającej
pod opieką mężczyzny, policjantka
zwraca się o pomoc do najbliższego po-
sterunku policji mundurowej lub śled-

czej. :
Z brygady kobiecej został wydzielony

pluton w sile umundurowanych 25 poli-
cjantek do pełnienia służby zewnętrz-
nej.
Służba policjantek umundurowanych

zasadniczo polega:
1) na interesowaniu się, opiece, obser-

wacji i wystąpieniu pólicy.nem w  sto-
sunku do dzieci, młodzieży i kobiet.

2) w planie służby ma być przewidz'a-
ne patrolowanie i obserwacja miasta w
tych punktach, gdzie kronika policyjna
wykazuje niebezpieczeństwo  destruk-
cyjnego działania otoczenia na stan mo-  

ralny dzieci, młodzieży i kobiet.
3) posterunki, obchody i patrole poli-

cjantek umundurowanych obejmują uli-
ce, parki, ogrody, dworce kolejowe, au-

sowe, przystanie, tereny w pobliżu
szkół i zakładów naukowych, miejsca za-

baw i widowisk publicznych, odbywają-
cych się pod gołem niebem.
W zależności od ważności i okolicz-

ności spraw, które spowodowały inter-
wencję, policjantki umundurowane sto-
sują w swoich wystąpieniach służbowych
przestrogę, upomnienie, doprowadzenie
do rodziny, opiekunów, organizacyj o-
pieki społecznej, oraz do izby zatrzy-
mań.

Pojawienie się policjantek na ulicach
powitała Warszawa naogół z zaintereso-
waniem i sympatją. Ale nie bez wyjąt-
ków.
Jak zwykle, niekorzystnie wyróżniła

się dzielnica żydowska. Ta, młoda. po-
zbawiona siły muskułów i brutalności
męskiej policjantka wywołała nie tylko
sensację ale i skłonność do karygodnych
wybryków, w tem przewidywaniu oczy-

wiście, że ujdą bezkarnie. Pierwsze pa-
trole policjantek na Nalewkach przyjęte
zostały przez bandy wyrostków gwizda-
mi, urągliwym wrzaskiem i salwami ka-
mieni, Po paru nauczkach udzielonych
łobuzom żydowskim przy pomocy
„prawdziwych** policjantów rodzaju mę*
skiego, obecnie ekscesy tego rodzaju
stały się rzadsze. Niemniej policjantki
uskarżają się, że służba w dzielnicy ży-
dowskiej jest najcięższa.

——{-;

Ustawa o giełdach

W najbliższym czasie będzie ogłoszo-
ny jednolity tekst ustawy o giełdach pie-
niężnych i towarowych. Dotychczasowe
przepisy o giełdach są porozrzucane po
różnych ustawach, których część zost: ła
uchylona. Ogłoszenie jednolitego tekstu
pozwoli na uporządkowanie dotychcza-
sowych przepisów, (Om)

 

kowo Cielecki nie poznał w nim sprawcyę
lecz gdy po miesięcznym pobycie w wię*
zieniu Zalewskiemu odrosla broda, Cie
lecki zdobył całkowitą pewność, że jest

rolę.
Obecnie władze prowadzą dochodzenia

w kierunku ujawnienia dalszych wspólnie
ków zuchwałej afery, ponadto dążą da
odszukania wyłudzonych pieniędzy...
 

 

Nowy statut

fundacji Staszyca
Dnia 24 b. m. nadał minister opiek4

społecznej fundacji ks, Stanisława Sta='
szica statut, zawierający zasadnicze po*
stanowienia w przedmiocie celu mająte

ku, organizacji i zakresu działania insty«
tucji oraz nadzoru władz państwowych.

Statut poprzedza obszerny wstęp, pos
święcony życiorysowi ks, Staszica i hie

artykułach.
Celem fundacji jest prowadzenie sal

zarobkowych d'a biednych. Majątek tune
dacji składa się z nieruchomości, położo*
nej w Warszawie przy ul. Wolskiej 4,

Wolski oraz 600.000 zł.. przeznaczonych
na rzecz fundacji przez gminę Warsza*

wy, z których 100.000 zł. przekazane bę*
dzie niezwłocznie, pozostała zaś suma
oprocentowana w wysokości 6 proc»

rocznie.
Bezpośredni zarząd na mocy umowy

z radą fundacyjną sprawuje dyrektor
fundacji, lub instytucja, wyznaczona

przez ministra opieki społ. Nadzór nad
fundacją należy do ministra opieki społe

Nowy gmach
Uniwersytetu

Na terenie Uniwersytetu wykańcza się
roboty przy budowie nowego wielkiego

manistycznego. Zawiera on cztery

wielkie sale wykładowe, które oddane
będą do użytku przed rozpoczęciem no*
wego roku akademickiego, Koszt budowy
wyniósł przeszło 700.000 złotych.

Zbrodnicza zemsta

ny sprawca napadł na przechodzącą 26-
letnią Zofję Dąbrowską, bezrobotną po-
walił ją na chodnik, pobił i skopał tak
dotkliwie, że nieszczęśliwa straciła przy*
tomność. Wezwany przez jednego z
przechodniów policjant przewiózł ją do
XV komis., dokąd przybyło Pogotowie.
Po udzieleniu pomocy, D., w stanie cięż-
kim przewieziono do szpitala Przemie-
nienia Pańskiego. Dąbrowska przypusz-

cza, że zbrodniczy napad był zemstą za
to, iż miała ona złożyć przed sądem ze-

| znanie w pewnej sprawie, jako świadek, 

to oszust, który odegrał w aferze główną

storji fundacji Treść zawarta jest w 23

zajmowanej do niedawna przez szpital

gmachu, dla wydziałów prawnego į hu"

Na ul. Targowej róg Szerokiej, niezna-
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Napierała zdobywa

długodystansowe torowe mistrzostwo Polski
„Zmienna“ forma Popończyka

W niedzielę na torze dynasowskim
rozegrane zostało długodystansowe to-
rowe mistrzostwo Polski. W 50-kilome-
trowym wyścigu było 10 finiszów, w

„ których pierwsi czterej zdobywali w za-
leżności od lokaty 4, 3,2 i 1-en —

punkt, Współzawodniczyli w  mistrzo-
stwie najlepsi nasi długodystansowcy to-
rowi z obrońcą tytułu Włodarczykiem
na czele. Prócz nich — kilku sprinte-

rów(!) i kilku szosowców. Razem — 18
kolarzy.

Wydawałoby się, że na torze bezape-
lacyjnie triumiować muszą — torowcy,
ma Dynasach było jednak inaczej Zwy-
ciężył szosowiec, a sukcesowi temu z
zimną krwią i dużą dozą ospałości przy-
patrywali się właśnie torowcy.
'Ciekawem niezwykle zjawiskiem jest

niebywała wprost zmienność formy Po-
pończyka. Kolarz ten, zasadniczo długo-
dystansowiec, jest ni-mniej ni-więcej
tylko... wicemistrzem Polski w sprincie.
Pozatem w ubiegłą środę imponował do-
skonałą formą na zawodach z udziałem
Niemców. I, o dziwo, po paru dniach
kondycja jego uległa katastroalnemu ob-
miżeniu. W niedzielę nie był zdolny na-
wet do wygrania żadnego finiszu! Takie
wypadki miewają czasami miejsce, szko-

da tylko, że Popończykowi trafiają się
one zawsze — na długodystansowych
mistrzostwach Polski. W każdym razie
współczujemy porażce Popończyka i
podziwiamy jego kolarską... ambicję!
Sam wyścig był wybitnie monotonny.

Ucieczki zawodników nie traktowane
były poważnie nawet przez nich samych.

Po pięciu finiszach w punktacji wyścigu
prowadził Michalak. Potem jednak bez
walki, razem z resztą kolarzy, pozwolił
się wyprzedzić o jedno okrążenie Napie-
rale i Stahlowi.
Od tej chwili losy zwycięstwa były

już przesądzone. Jak nikt przedtem nie
walczył z dwoma przeciwnikami, kiedy
uciekali o jedno okrążenie, tak nikt rów-
nież nie miał teraz zamiaru, ani chęci
straconego terenu odrabiać. W tych wa-
runkach zmagania o pierwsze miejsce
musiały się rozegrać jedynie między Na-
pierałą a Stahlem. Ponieważ jednak
reemigrant z Francji ma trochę więcej
zdolności sprinterskich niż Stahl, który
nie posiada ich wcale, więc długodystan-
sowe mistrzostwo Polski jemu już tylko
mogło przypaść w udziale.
Zwycięstwo odniósł więc Napierała w

czasie 1:15:01 sek. z 22 punktami fini-

szowej „zdobyczy” przed Stahlem z 16
punktami.

Obaj wyprzedzili trzeciego Michalaka
— 13 pkt., czwartego Popończyka — 8
pkt., 5) Kieliszka — 7 pkt., 6) Kapiaka—
6 pkt. — o jedno okrąženie,

Napierała zdobył już drugą czerwoną
z białym orłem koszulkę, Pierwszą ma
za wygranie mistrzostwa szosowego.
Tamta rzeczywiście mu się należała.
Mistrzostwo niedzielne ma zato do zaw-
dzięczenia „ambitnej* jeździe naszych
torowców...

W celu wypełnienia programu odbyło

 

 

się w niel*=lę jeszcze kilka innych kon-
kurencyj kolarskich.

W „meczu na szybkość” na przestrze-
ni 2 okrążeń toru dawno nieoglądany
Klaus zwyciężył Łęczyńskiego. Czas —
13:8 s.

Mecz „na wytrzymałość” rozegrany
był z dwuch startów przez dwie pary

kolarzy na dystansie 10 okrążeń toru.
Pierwszą parę stanowili Kieliszek i Ka-

piak J.. drugą — Włodarczyk i Kacz-

marski. Włodarczyk od drugiego okrą-

żenia walczył już sam (Kaczmarski wy-

cofał się spowodu deiektu gumy) prze-
ciwko dwójce rywali i uległ w 8 okrąże-
niu w czasie 4:13 sek.

Mecz z 4 startów „na dochodzenie"
rozgrywany był aż do ostatecznego zwy-

cięstwa. Specjalistą od wyścigów „na
dochodzenie* jest Napierała, on też od-
niósł zasłużone zwycięstwo. Przebieg
wyścigu był nieciekawy. gdyż biorący w
OSI SZYSZKO

 

nim udział sprinter — Klaus doszedł о-

drazu jedynego możliwego rywala. Na-
pierały — Michalaka, a sam wkrótce
potem został dopędzony przez podwój-
nego mistrza Polski. Ostatni współza-

wodnik — Moczulski roli w walce nie o-
degrał, Napierała doszedł przeciwników

w czasie 5:48,8 sek,
Wreszcie w „meczu eliminacyjnym“

brali udział: Popończyk, Stahl, Szpaler-
ski, Wardak, Mazurek, Bryszke, Kapiak
M. i Kieliszek. Po wyeliminowaniu pię-

ciu zawodników pozostało na torze
trzech — Popończyk, Kieliszek i Szpa-

lerski. Zwyciężył pierwszy przed dru-
gim.

Publiczności zebrało się sporo. Organi-
zacja dużo lepsza, niż środowa. Copraw-

da wtedy organizacyjnie debiutował...
sam P. Z. T. K. A z dwojga złego zaw-
sze wolimy organizację bardziej rutyno-

wanego W. T. C.
J. K. W.

 

Niepowodzenia Polaków w konkursie
„potęgi skoku
Drugi dzień zawodów hippicznych

W niedzielę przy pięknej pogodzie ro-
zegrano na torze hippicznym w Łazien-

kach dwa konkursy międzynarodowe. a
mianowicie — konkurs „potęgi skoku” i

konkurs „Łazienek”.

Liczba startujących zawodników w
pierwszym z wymienionych konkursów
uległa znacznej redukcji spowodu wyco-
fania się szeregu polskich jeźdźców: O-
statecznie w konkursie „potęgi skoku”
startowało ich zaledwie pięciu. I tych
jednak przešladowalo niepowodzenie.
Dwukrotnie startuący p. Strzeszewski
nie ukończył ani razu parcours'u, Wy-
dzwonieni zostali również p. Rómmel i
dwaj polscy oficerowie — rtm. Szosland
i por. Kłosso. Jedynym Polakiem, który
przebrnął parcours w czasie przepiso-
wym był por. Małochleb, ale sklasyfiwo-
wano go i tak na odległem miejscu.
Konkurs „potęgi skoku” rozgrywany

był o nagrodę Dyrektora Р. U. W. F.
Warunki konkursu: 8 przeszkód wys.
około 130 emt., szerokości ok. 300 cmt.,
szybkość 325 mtr./min.

Ostateczna klasyfikacja w konkursie
„potęgi skoku'* przedstawia się następu-
jąco:

1) por. Brandt na Baronie IV, 2) por.
Endrody na Keve, 3) mjr. Bettoni na Ju-
dexie, 4) por. Endrody na Nefelejtys —
wszyscy 0 pkt. karnych, przytem zawod-
nicy sklasyfikowani na drugiem i trze-
ciem miejscu, podzielili się drugą na-
grodą,

- Miejscami od 5 do 10 podzielili się:
por. Bonivento na Roneo, rtm. Platthy na

Gergelywitch, por. Brandt na Torze, por.
Campbello na Herouville, rtm, Nemeth
na Lavaronne. por. Brandt na Alchimist
— wszyscy po 4 błędy.

 

Dwukrotne zwycięstwo Niemców
w szczypiorniaku

Goście biją Kraków 14:2, a Polskę Płd.—21:6
"W sobotę w Krakowie rozegrany zo-
stał mecz w piłce ręcznej między repre-
zentacją Niemiec Wschodnich a repre-
zentacją Krakowa. Krakowianie ulegli
doskonale zgranemui dużo wyższemu
technicznie przeciwnikowi w stosunku
2:14.
Bezpośrednio po meczu drużyna nie-

miecka udała się koleją do Warszawy,
gdzie spotkala się na Stadjonie W. P.
z reprezentacją Polski Południowej.

I ten mecz zakończył się, niestety wy-
sokiem zwycięstwem Niemiec aż w sto-
sunku 21:6 (12:4).
Właściwe zawody poprzedzone były

odegraniem hymnów państwowych, prze-
mówieniami i wręczeniem proporczy-

ków.
" Niemcy zademonstrowali w meczu wy-
soki poziom techniczny, doskonałe opa-
nowanie piłki i dużą szybkość, Na tle
pięknych podań, przemyślanych akcy; i
niebezpiecznych strzałów, oddawanych z
każdej pozycji — gra Polaków wypadła
bardzo blado. Niemcy do końca wytrzy-  

mali narzucone przez siebie tempo, de-
klasując i tak niegroźnego przeciwnika.
A początkowo mecz zapowiadał się

sensacyjnie! W pierwszej minucie gry
Polacy zdobyli bramkę i zdołali utrzy-
mać przez 7 minut walkę otwartą. W/ 7
min. padł jednak gol wyrównujący dla
Niemców. Od tej chwili przewaga ich
wzrastała nieustanńie.
Bramki dla zwycięzców uzyskali:

Bauman — 7, Hermann i Hómke po 4,
Ortman i Kretschmar po 3. Dla Polski
punkty zdobyli: Gładki i Lempka po 2,
Kluk i Klein po jednej.
W drużynie gości wyróżniała się środ-

kowa trójka ataku z doskonałym strzel-
cem, Baumannem, i niezawodny bram-
karz, Tischler.

W polskim zespole najlepiej grali Kluk
i Gładki. Zawiedli — rezerwowy bram-
karz Klinert, a w obronie Lux.
Wynik meczu musi usposabiać bardzo

pesymistycznie co do projektów wypra-
wy zawodników polskich na Olimpjadę.
Trzeba się najpierw nauczyć graćl  

Miejsce jedenaste zajął kpt. v. Cseh na
Klio,

Miejsca od 12 do 15 zajęli exaequo:
rtm. Nemeth na Egyetlen, kpt. Kechler
na Coclite, rtm. Małochleb na Ricie i
por. Schlickum na Dodo, dzieląc się na-
grodami,
Wstęgę otrzymał p. Strzeszewski na О-

wadzie,

Konkurs „Łazienek”* rozegrany był o
nagrodę dr. Henryka Grubera, prezesa
PKO. 12 przeszkód wysokości około 120
cm.. szer. około 300 cm., szybkość 440
m./min. Wyniki przedstawiają się nastę-
pująco:

1) Grabianowski na Latawcu 1:10,2 s.
0 pkt., 2) Strzeszewski na Rysiu 1:10,8
s. 0 pkt., 3) Iwonowski na Kładce 1:11,4
s. 0 pkt, 4) N. Smolensky (Austrja)
1:16 s. 0 na Rollot, 5) Leonard (Belg.) na
Fly - Fox 1:22,4 s. 0 pkt, 6) Schmidt
(Gd.) na Suse 1:23,6 s. 0 pkt, 7) Chod-
kiewiczówna na Pelikanie 1:10 s. 4 pkt.

Ósmą nagrodę podzielili — p. Zwierz-
chowska na Urwisie i ks, Odoschalschi.

Wstęgi otrzymali pp. Rómmel, Grabia-
nowski, Strzeszewski, 'pani Praxmarer
(Austrja), Romiszowska, Smolensky i
bar. Inkey (Węgry).

 IR———

zakończenie mistrzostw

strzeleckich w Rzymie

W niedzielę zakończyły się w Rzymie
zawody strzeleckie o mistrzostwo świa-
ta. Ostateczne wyniki zawodów przed-
stawiają się następująco:

W strzelaniu zespołowem z włoskiego
karabinu wojskowego pierwsze miejsce
zajęli definitywnie Węgrzy, osiągając
2013 pkt. przed Szwec'ą — 1977 pkt. i
Szwajcarją 1971 pkt. Polska, która osią-
gnęła 1951 pkt. znalazła się ostatecznie
na 4-em miejscu przed Francją, Norwe-
gją i Finlandją. `

W strzelaniu zespolowem z pistoletu
dowolnego Polska utrzymała się na
6-em miejscu (2,434 pkt.) na 10 państw,
biorących udział w tej konkurencji.
Pierwsze , miejsce zajęła  Szwajcarja
(2,734 pkt.) przed Włochami, Niemcami,
Francją i Hiszpanią.

W strzelaniu zespołowem z karabinu
małokalibrowego Polska zajęła 10-te
miejsce żarówno z postawy stojącej, iak

i leżącej. W pierwszej konkurencji star-
towało 12 drużyn, a w drugiej 14 zespo-
łów.

W klasyfikacji indywidualnej strzelcy
polscy zdobyli łącznie 6 mistrzostw i od-
znak strzeleckich. Najlepsze wyniki o-
siągnął mjr. Wrzosek z karabinu woj-
skowego. W strzelaniu z postawy leżą-
cej zajął on indywidualnie trzecie miej-
sce, a z postawy klęczącćj — 7-me miej-
sce.

Wynikś ostateczne nie są więc dla Pol-
ski zbyt korzystne. Nie liczyliśmy jednak
na sukcesy. Do Rzymu pojechaliśmy się
uczyć. Miejmy nadzieję, że „nauka w
las nie pójdzie!'*

-
-

в т

 

Mecz walcoverów i technicznych k. 0.
Skoda bije w boksie C.W.S. 12:4

Nikt w Warszawie nie wątpił, że dru-
żyna Skody w drodze do tytułu mi-
strzowskiego stolicy nie potknie się o

C. W. S.
C. W. S. mają wprawdzie niezłą kar-

tę w dziejach boksu warszawskiego, ale
obecnie obniżyły poważnie „górny lot"

i nawet marzeń o zwycięstwie w spot-
kaniu niedzielnem żywić nie mogły.
Prawdopodobnie dlatego przystąpili

bokserzy C. W. S. do meczu, lekcewa-
żąc wynik i doczekali się trochę... przy-
krej porażki. Cztery punkty zdobyli

walcoverami (Skoda, widocznie, również
zbyt pewną była zwycięstwa), wszyst-
kie zaś pozostałe stracili zasłużenie. W
rezultacie mecz był mało emocjonujący,
choć spotkania prowadzone były z rzad-

ką zaciętością.
W wadze muszej Wieczorek (C WS.)

zdobył punkty — walcoverem (Lasocki
miał nadwagę). W towarzyskiem zaś
spotkaniu z Szydłowskim (CWS) od-
niósł „Skodziarz”” zwycięstwo.

Najciekawsze spotkanie odbyło się w

wadze koguciej między Czortkiem (Sko-
da) a Śmiechem (CWS). Bokser C. W. S.,
wcale niezły technik, nie mógł jakoś
swych umiejętności uwypuklić. Czortek
był agresywniejczy i choć „lazł* chao-
tycznie na przeciwnika, jednak wygrał
zasłużenie,

Równie zacięta walka rozegrała się
w wadze piórkowej. Kozłowski (Skoda)
nie łatwą miał robotę z nieustępliwym
Ciechomskim (CWS). Pięściarz Skody
zaczyna wpadać w niebezpieczną manie-
rę. Za bardzo wierzy w siłę swego cio-
su, prze ciągle do zwycięstwa przez k.
o., co w spotkaniu z dobrym technicznie
przeciwnikiem może go drogo, czasem
kosztować... Ciechomski jednak nie u-

miał stałego krycia się wyzyskać i prze-

grał w końcu nieznacznie na punkty.

Dodać należy, że dwukrotnie był na de-

skach.

W wadze lekkiej Bąkowski (Skoda)

miał zdecydowaną przewagę nad Dolec-

kim (C.W.S.) przez wszystkie cztery

rundy, Mimo to przeciwnik dotrwał do
końca, L

Kozakiewicz (C.W,S.) z „sercem

szedł na Seweryniaka (Skoda) w spotka-
niu wag półśrednich, Szereg mocnych

ciosów przeciwnika zwolna zrujnował je-
dnak jego siły. Już w IIl-ej rundzie od
k. o. uratował go tylko gong, ale IV-ta

przyniosła smutne rozstrzygnięcie —
techniczny nokaut.
Zdanowicz (C.W.S.) nie miał limitu

dolnego wagi średniej, stracił więc pun-
kty walcoverem, a w spotkaniu towarzy-

skiem po „, opłakanej' technicznie walce
z Wožniakiem (Skoda) — zremisował.
Stwierdzić trzeba, że bokser Skody w
rozwoju kunsztu pięściarskiego nie posu-

wa się ani na krok,
Dla odmiany w wadze półciężkiej wal-

coverem zdobyły punkty C, W. S. przez
popularnego w stolicy „Walera” Karpiń-
skiego. Ozimek, bokser półciężki Sko-

dy, wolał uniknąć pewnego nokautu.
Podtatusiały Łagiewski (C. W, S.)

zbyt późno wziął się do boksu. Garstec-

ki (Skoda) w wadze ciężkiej robił z nim,
co chciał, choć coprawda nie dano mu na
tosdużo czasu. Już w pierwszej rundzie
Łagiewski dwa razy poszedł na deski.
W drugiej — pomógł mu bez liczenia

wstać uprzejmy sędzia i również u-
przejmie odprowadził go do rogu na
krzesło. Techniczny k. ol...

Pięściarze C. W. S. nie wykazali się
wysokim poziomem swego boksu. Skoda
skolei w swoim — postępów nie zrobiła,

Boje ligowe
Ł. K. S. POKONANY

NA WŁASNEM BOISKU

W Łodzi w meczu o mistrzostwo Ligi
stołeczna Legja pokonała miejscowy Ł.
K. S. 1:0 (1:0).

Jedyną decydującą o zwycięstwie dru-
żyny warszawskiej bramkę zdobył Na-
wrot w pierwszej połowie gry.

Spotkanie stało na niskim poziomie,
Zwycięstwo Legji należy uważać za
szczęśliwe, ŁKS bowiem. przeważał w
70%, ale nie umiał wyzyskać niezliczo-
nych momentów podbrarńkowych Nawet,
rzut karny, przyznany Łodzianom, nie
został przez nich wyzyskany.
LOS POLONII PRZYPIECZĘTOWANY!

W niedzielę Polonia spotkała się w
Krakowie w meczu o mistrzostwo Ligi
P. Z. P. N. z Garbarnią. Warszawiacy
zostali rozgromieni w stosunku 0:6 (0:1).
Już w pierwszej połowie zaznaczyła

się duża przewaga Garbarni, dla której
pierwszą bramkę strzela Pazurek I. Rzut
karny, przyznany Garbarni, nie zostaje
przez nią wyzyskany.

Po przerwie przewagę Garbarni pod-
kreśla'ą dalsze bramki, strzelone przez
Pazurka I (3), Walickiego i Riesnera (po
hi
Polonia grała bardzo słabo. Zarówno

poziom gry, jak i wyniki wskazują zde-
cydowanie na nią, jako na kandydata do
A-klasy. Los Polonii jest już ostatecznie
przesądzony!

ŚLĄSK REMISUJE Z CRACOVIĄ

Drugi mecz ligowy, rozegrany w Kra-
kowie, pomiędzy Cracovią a Śląskiem,
zakończył się remisowo 1:1 (1:0).

Cracovia wystąpiła w pełnym  skła-
dzie z Kisielińskim na prawem skrzydle,
ląsk bez Olbrycha i Mrozka. Do przer-
wy lekką przewagę miała Cracovia. A-
taki Ślązaków, prowadzone przez Goda,
natrafiały na silną zaporę obrony Cra-
covii. Po zmianie pól gra była równo-
rzędna bez przewagi żadnej ze stron.
Obie bramki zarówno dla Cracovii,

jak i dla Ślązaków padły z rzutów kar-
nych. Prowadzenie zdobył Góra dla Cra-
covii, wyrównał God.
Jak widać, nadchodzi w Krakowie mo-

da na „jedenastki“!

WARTA NIE DAŁA SIĘ RUCHOWI!

Mecz ligowy Ruch — Warta rozegra-
ny został w ramach wielkich uroczysto-
ści, urządzonych z okazji poświęcenia
stadjonu Ruchu w Wielkich Hajdukach.

Spotkanie zakończyło się wynikiem
nierozstrzygniętym 1:1 (1:1). Ruch miał
słaby dziń, Warta była niewątpliwie
bardziej zgrana i nieco lepsza od swego
przeciwnika. Pierwszą bramkę zdobył
Schertfke w pierwszej minucie, wyrów-
nał w 35 minucie Majcherek.
Gra stała ogólnie na niskim poziomie, |

przyczem obie drużyny grały niepo-
trzebnie ostro, a często wręcz — brutal-

nie,

W przerwie meczu odbyło się zaprzy-
siężenie śląskich olimpijczyków. Ogółem
na uroczystościach obecnych było około
20.000 widzów.

TABELA LIGOWA
Po niedzielnych meczach ligowych ta-

bela niewielkim uległa zmianom, Na pod-
kreślenie zasługuje jedynie czwarta loka-
ta Garbarni. Warszawianka z czwartego
miejsca spadła na szóste,

gier. st. pkt. st.br.
1) Pogoń 15 21:9 43:19
2) Warta 16 19:13 42:26
3) Ruch 15 19:11 32:24
4) Garbarnia 15 16:14 26:22
5) Legja 16 16:16 28:29
6) Warszawianka 16 15:17 25:23
7) LKS. 15 14:16 23:29
8) Śląsk 15 14:16 24:35
9) Cracovia 15 13:17 26:25

10) Wisla 13 11:15 27:22
11) Polonia 15 8:22 15:39

—:-—

Wasilewski zwycięża w wyścigu
Łódź — Kalisz — Łódź

Bieg kolarski Łódź — Kalisz — Łódź
na dystansie 231 klm. wygrali bezapela-
cyjnie zawodnicy warszawscy. Obsa-
dzili oni 3 pierwsze miejsca w ogólnej
klasyfikacji. Pierwsze miejsce zajął №а-
silewski, drugie — Bober, a trzecie —
Domański.

Rekord Heliasza pobity!
Na zawodach lekkoatletycznych w

Budapeszcie znany węgierski miotacz,
dr. Daranyi, ustalił nowy rekord świato-
wy w rzucie kulą oburącz, osiągając
29,46 m. Prawą ręką Daranyi uzyskał
15,77 m. (rekord węgierski — 15,43 m.
pobity!). Lewą ręką osiąśnął 13,69 m. |
Dotychczasowy rekord światowy na-

leżał do Amerykanina, JackaTorrance,
i wynosił 28,68 m. Oficjalny ten rekord,
jak wiadomo, został niedawno pobity
przez Heljasza, który uzyskał 28,78 m.
Daranyi pobił zatem i nieoficjalny re-
kord Heljasza!

Śmiertelny wypadek
wilet skiego motocyklisty
Znany motocyklista wileński Sabuk,

który ostatnio zajął trzecie miejsce w
rajdzie motocyklowym Wilno — Grod-
no — Wilno, zginął w katastrofie moto-
oe w czasie jazdy do Nowo-Wilej-

i. W pogrzebie tragicznie zmarłego za.
wodnika wezmą udział wszystkie orga-
nizacje motocyklowe i sportowe Wilua.

»
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Kronika wileūska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W całym kraju

zmienne z przelotnemi deszczami.
Nieco chłodniej. :
Dość silne i porywiste wiatry,

najpierw południowe, potem zacho-
dnie. W górach możliwy „halny.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

apteki:
Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow:

skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —-
Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste
fańskiej,

Z MIASTA.
— Wileńskie Panie Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo rozpoczy-
nają dziś swoją pracę dobroczynną od
zbiórki na rzecz biednych i opuszczo
nych staruszek. Liczba tych nie-
szczęśliwych istot, pozbawionych
dachu nad głową, albo spożywają-
cych ze łzami swój nędzny kawałek
chleba, wzrasta nieustannie tak, że
nie mogą ich pomieścić schroniska,
Na ogólną liczbę 2441 biednych, któ

zachmurzenie, Wilnie.
Zbadanie stanu budowli w
W ub. miesiącu specjalna

komisja techniczna zbadała stan bu-
dowli w Wilnie. Zlustrowano prze-
szło 500 budynków murowanych i
drewnianych w śródmieściu, przy-
czemi zdołano stwierdzić, iż niektóre
z nich wymagają gruntownego re-
montu i przeróbek, Właściciele do-
mów nie czynią tego z powodu bra-
Iku odpowiednich kredytów na re-
monty domów.
W związku z tem Komitet Roz-

budowy m. Wilna zwrócił się do
władz centralnych z prośbą o przy-
znanie około 2 mil. złotych na rok
1936 na przeróbki i remonty domów.
Należy przypuszczać, iż prośba Ko-
mitetu zostanie uwzględniona, zwła-
szcze, że Wilno znajdowało się za-
zwiczaj na szarym końcu przy po-
dziale pożyczek na ten cel. (h)
— Opał dla biednej ludności m.

Wilna. Zarząd miasta Wilna przy-
stąpił do gromadzenia zapasów wę- 

 

nili powinności wojsk ы (b)
A SPRAWY KÓLEJOWE.
— Wagony motorowe będą kur-

sowały w Wil. Dyrekcji. Na teren
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej spro-
wadzono już wagony motorowe, któ-
re w październiku będą już Ikurso-
wały ma linji Wilno—N. Wilejka,
Wilno—Landwarów i Wilno—Lida.
Przed tygodniem jeden z wagonów
został wypróbowany na linjach pod-
miejskich. Próba wypadła pomyśl-
nie. (h)
— Ożywienie się ruchu towaro-

wego w WiL Dyrekcji Kolejowej.
W ostatniej dekandzie ruch towaro-
wy na stacjach granicznych w obrę-
bie Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej
znacznie ożywił się. Przedewszyst-
kiem ożywiła się linja Wilno—Tur-
monty, przez kitórą do Łotwy wysła-

cysterny ralinerji, 4 wagony cukru
i 2 wagony wyrobów żelaznych i
maszyn; |

Przez stację Stołpcy do Rosji wy-|
wieziono 7 wagonów manułaktury,
2 wagony cyny, 1 stali oraz 5 wa-'

w przepisanym terminie niewypeł|

no kilka wagonów manufaktury, 2

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzis

o godz. 8-ej wiecz. wznowiona zostanie po
cenach propagandowych komedja muzycz-
na P. Schurka p. t. „Muzyka na ulicy", w
reżyserjj Wł Czengerego. Oprawa
niczna — W. Makojnika.

Jutro o g. 8 wiecz. „Damy i huzary”.
— Wiłeński Teatr Objazdowy. Dz

1.X. Wileński Stały Teatr Objazdowy roz
poczyna pierwsze tournće w bieżącym se-
zonie 1935/36 sztuką St. Kiedrzyńskieśo
„Ten*i Tamten" w Oszmianie. Dla mło-
dzieży dana będzie kom. J. U. Niemcewi-
cza p. t. „Powrót Posła” o godz. 4 popoł.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś op.

Kalmana „Holłenderka”. Zniżki ważne,
L. Romanowska — utalentowana

śpiewaczka, pozyskana została na szeieg
występów w Teatrze „Lutnia”. Pierwszy
jej występ odbędzie się w środę najbliższą
м operetce Kalmana „Holenderka“,

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia i października.

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Muzyka.
Dziennik poranny. Muzyka. 7.55: Giełda
rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół. 8.10—
11.57: Przerwa. 11.57: Czas i hejnał. 12.03:
Dziennik południowy. 12.15: Audycja dla

sce-

 

 

 

Listy do Redakcji.
Uprzejmie prosimy Pana Redak-

tora o sprostowanie artykułu pod
tytułem: „Zapowiedź strajku auto-
dorožek“.

My, właściciele autodorożek, sa-
morzutnie nie porzucamy swoich
warsztatów pracy, a jedynie zmu-
szeni jesteśmy przerwać swoją pracę
naskutek wygaśnięcia terminu za-
robkowania, według dotychczas
istniejącej taryfy, t. j. 80 gr. kilom.

Nowej taryfy przyjąć nie może-
my, gdyż mie wynosi ona naszych
kosztów kalkulacji, przyczem nasza
kalkulacja a zostałą przez
Izbę Przemysłowo-Handlową, która
to stoi na stanowisku, że obniżenie
taryfy obecnie jest niemożliwe i nie
na czasie,

Łączymy wyrazy głębokiego sza-
cuniku i poważania

; Czesław Kremer,
Sekretarz Stowarzyszenia.

KRONIKA POLICYJNA.

 

szkół. 12,30:
kobiet.

Koncert. 13.25: Chwilka dla
13.30: Z rynku pracy. 13.35: Płyty.

14,30—15.15: Przerwa. 15.15: Codzienny od-
cinek powieściowy. 15.25: Życie kulturalnerymi obecnie opiekuje się Stowarzy-|gla i drzewa na zimę dla bezrobot-

szenie Pań Miłosierdzia, aż 928 osób; nych. Wydział Opieki Społecznej
przypada na kobiety, z tej liczby!w pierwszych dniach listopada r. b.

znowu 329 ma samotnie stojące,j przystępuje do akcji rozdawnictwa.
przeważnie staruszki; zaledwie 68 z| W! październiku zostaną sporządzo-

nich pomieszczono w schroniskach|ne spisy najbiedniejszej i najbardziej
na ul. Turgielskiej i w Kalwarji; po-| potrzebującej ludności m. Wilna. (h)
zostałe trzeba odwiedzać i wspoma- SPRAWY MIEJSKIE.
gać by nie wyległy na ulice i by ul- — Słabe wpływy do kas miej-

żyć ich smutnej doli w mieszkaniach| skich, W ub. miesiącu do kas miej-

bezrobotnych, gdzie są częstokroć| skich wpłynęło zaledwie około 58—
zaledwie cierpiane. Pod opieką Pań|60 proc. należnych podatków. Naj-
Miłosierdzia umarło 35 staruszek w | więcej wpłynęło podatkówod przed-

ostatnim roku sprawozdawczym. siębiotstw handlowo-przemystowych,
Otóż na zaopatrzenie schronisk dla a następnie lokalowych, od wodo-
starców w opał, żywność, ciepłą ciągówiza światło. (h)

odzież i t. p. wyruszą nasze Panie na |— Odnawianie mostu Zielonego.

kwestę uliczną i lokalową i ufają Zatarg z robotnikami, zatrudnionymi
możno, że Szanowna publiczność przy remoncie mostu został za-

wileńska nie odmówi im choćby łatwiony polubownie. Wkzystkie za-

drobnych ofiar na otarcie łez tych | ległości z tytułu pracy, jakie nie wy-

biednych kobiet — staruszek przypłacił przedsiębiorca, wypłacił za-

schyłku ich życia. jrząd miasta robotnikom. Następnie

— środa Literacka. Jutrzejszą kontynuowanie dalszych prac re-
środę literacką, urządzoną wspólnie montowych otrzyma inna firma, któ-
z klubem muzycznym R.W.Z.A., wy-, ra przystąpi niezwłocznie do_pracy.

pełnią utwory oraz kompozycje wi- SPRAWY WOJSKOWE.

leńskich poetów i kompozytorów w — Dodatkowe posiedzenie ko-
wykonaniu artystów Teatru Miej-|misji poborowej. Dnia 9 paździer-

skiego i (kwartetu im. Karłowicza. |nika r. b. odbędzie się dodatkowe

Początek o godz. 20-ej w lokalu posiedzenie komisji poborowej dla

Związku Literatów, Ostrobramska 9. tych wszystkich poborowych, którzy

 

Najsłynniejszy film świata

Gary COOPER —
Franchot Tone—Kat-
helen Burke — Ry-

E5 HBuGAi. szard Cromwell

Rež. Herry; HATHAWAY. Od wielu lat kinematogra'ja nia stworzyła takiego ercydziela

 

gonów towarów różnych. :
Do Prus Wschodnich przez Raczki”Skrzynka P.K.O.

odeszło 7 wagonów drobiu, 4 Ży- wa — aud.
wych i bitych świń, wagon jaj, 2 wa- sta — pog. 17.15: „Król baletu — Delibes".
gony skór oraz większy transport | Koncert. 17.50: Encyklopedja mówiona.
t y 2 owi 17.00: Recital fortepjanowy Janiny Familier-
ay A Papa ° Hepnerowej. 18.40: Płyty. 19.00: Powrót

Przez tę stację doLitwy za po- |do przestępstwa — dyskusja. 19.25: Kon-
średnictwem kupców zagranicznych |cert reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe.

wywieziono 2 cysterny nafty i Se Pogadanka zagoi 20.00: R
«& obów želaznych i Studjow rozmawia ze słuchaczami P.
urdų 0pozno ae 20.10: Muzyka salonowa. 21.00: Dziennik

stalowy z wieczorny. 21.10: Obrazki z Polski współ-
gla. (h) 8 czesnej. 21.15: Koncert, 22.30: Coś nie coś

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.|» tak zwanych angielskich dziwactwach —

— Zarząd Towarzystwa Pomocy ielj. 22.45: Czem jest popularność w sztu-
i Opieki nad byłymi Pracownikami|ce? 23:00: Kom. met. 23.05-23.30: Płyty.

. t

Tajnej Oświaty Przedw i Ši prosi szczególniej Panie o korzystanie z

Wilnie niniejszem podaje dowiado- | gziatu sprzedaży towarów wysortowanych
mości swych członków, że w: e|w godzinach rannych. Jednocześnie dono-
doroczne zgromadzenie członków ,simy, S urzędnicy mogą TT to-

dbedzie sie w dniu 6 paždziernika war kupować również na ordery. azja

2 i o dodzinie 121: w lokalu Biura taka zdarza się raz na kilka lat, więc chce-
Warsza, iego Towarzystwa Ubez- TY OE ją szerokim masom naszej
a, wskie; S *, licznej klijenteli.

pieczeń, ul. Mickiewicza Nr. 17. WYPADKI.

NADESŁANE.| Poborca podatkowy w opresji.
— Wobec licznych zapytań ustnych,' Wiczoraj podczas zajęcia za nieopłacen'e

pisemnych i telefonicznych, D.H. T. Ody- podatku ruchomości, należącej do hrabiny

niec w Wilnie, ul. Wielka 19, komunikuje,! Umiastowskiej, ma poborcę I-go Urzędu

że z powodu olbrzymiej frekwencji posta-' Skarbowego, Leona Hrebnickiego, napadł

nowił sprzedaż towarów  wysortowanych furman hrabiny, Andrzej Horbacz, ul. Troc-

przedłużyć jeszcze na dwa tygodnie, by ka 19, który, niszcząc tytuł wykonawczy

dać możność wszystkim skorzystać z okazji lzby Skarbowej, poturbował mocno urzęd-
taniego kupna. Wobec wielkiego natłoku nika Hrebnickiego. W. sprawie zajścia£ p: ius
klijenteli, Kierownictwo F-my „Odyniec“ spisano protokół.

miasta i prowincji. 15.30: Płyty, 16.00:
16.15: Cała Polska śpie-

17.00: Światła wielkiego mia-

 

 
 

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
I KOSMETYCZNY

Prow. Farm.

WŁ. NARBUTA
właściciela apteki przy ul. Swiętojańskiej.

Wilno, ul. $-to Jańska 11. Tel. 4-72.

50 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW

— Nieudana kradzież auta, Właściciel
prywatnego samochodu A.  Jurgielewicz
(Jagiellońska 11) wynajął szofera bezrobot-
nego, niejakiego Antoniego Rokińskiego, z
którym udał się do Oszmiany. Kierowca
zaś miał odprowadzić maszynę do Wilna.
Rokiński przyjechał do Wilna i zgłosił się
do żony Jurgielewicza z żądaniem 5 zł. na
benzynę, gdyż z panem ma jechać w dłuż-
szą podróż. Zapytany, gdzie znajduje się
p. Jurgielewicz, szofer oświadczył, iż jest
obecnie w jednej z restauracyj przy ul.
Trockiej. Gdy żona udała się w poszuki-
waniu męża, okazało się, że nigdzie go

niema i że ten znajduje się w Niemen-
czynie.

Tymczasem Rokiūski
zamierzał zbiec na Litwę.
nak zabrakło mu benzyny
niedaleko Rzeszy porzucić
mówiło mu posłuszeństwa.
kiński zbiegł.

Areszt listonosza Urzędu Pocz-
towego Wilno I. Jak się dowiadujemy, w
dniu wczorajszym aresztowany został pod-
czas pełnienia swoich obowiązków listo-
nosz z Urzędu Pocztowego Wilno I. Aresz-
towanemu, którego nazwiska narazie nie
podajemy ze względu na śledztwo, zarzuca
się systematyczną kradzież wartościowych

listów zagranicznych. W czasie rewizji,
przeprowadzonej w mieszkaniu aresztowa-
nego, znaleziono palestyńskie funty, oraz
kilka listów z Ameryki adresowanych nie
do niego. Dalsze dochodzenie w toku.
— Wypadek na Wilji. Wczoraj wie-

czorem w pobliżu Elektrowni Miejskiej wy-
wrócił się na Wilji kajak, w którym znaj-
įdowalo się trzech uczniów. Wszyscy trzej
j wyratowani zostali przez przybytą natych-
„miast na miejsce wypadku łódź policyjną.

z samochodem
W drodze jed-

i zmuszony był
auto, gdyż od-
Kierowca Ro- 

DARMO DAJEMY

do konserwowania owoców, jarzyn, grzy-

Fllm, który każdy widzieć powinien!er.
Nadf program: Niebywałagatrakcja kolorowa oraz aktuala. S, o 2 4, 6, 8 I 1020
 

5

Słowik”,Qi

 

DziśCASINO |::::
ARAZA dzień

Dwie Joasie'
Mad program: Przepiękny DODATEK KOLOROWY p. t: „Chiński

najnowsze aktualja i in. Potz. s.
PUNKTUALNIE 8 110.15, 4, 6,

 

Powrót Frankensteina-karioft
Wkrótce; potężna sensacja dla pragnących silnych wrażeń

Morderstwo w Kasynie
Szczeg. nest.
 

KONSUMENCI! EEA|
Žadajcie staie do potrawi marynat naturainego

Octu Spirytusowego
który gwarantuje zawsze zdrowie i bezpieczeństwo żyćla.

Bia URBANOWICZ

fermenta-
„cyjnego

FABRYKA
OCTU SPIRY-
TUSOWEGO

WILNO, SZEPTYCKIEGO 10.

  
TEL. 18-82.

 

NAJL-TARSZA_ FIRMA
WYR'%.W ZŁOTYCH, SREBRRYCH
pf. i. PERKOWSKI I K.

poleca:

    
Wszelkie”, reperacje ] wjza
oraz

CHRZEŚCIJAŃSKA W WILNIE

ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościola Św. Jana).

ARTYKUŁY KOŚCIELNE: żyrando-
le, puszki, kielichy, monstrancje itp.|

3 WYROBY METALOWE:
stołowe, cukiernice i t. d.
WYROBY ZŁOTE, SREBRNE

I DROGIE KAMIENIE.
DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI

Zegary i zegarki pigrwszorzędnych
firm krajowych i
kres zegarmistrzosi“ <

roboty grawerskie.4 złocenie, srebrzenie
CENY BARDZO UMIARKOWANE.

SIMONAI METALOWYCH
MALINOWSKI

nakrycia|

N
O
A
A

zagraniesnych.
wchodzące,

Perfumy wody kolońskie, przyrządy do go-

lenia oraz wszelką galanterję i inne towary

należy nabywać tylko w chrześcijańskiej firmie

66

„LUDWIK” zamkowa12
Tam
MIWвобииннВУУИДННОИИЦЫНИ

wre 3) Chemikalja techn, i do iotogratji.

Dziś ' 1 | 9 Pastylki, sole i wody mineralne,

OTWARCIE J A DW l 6A 5 M0 5A R 6 KA 5) Sole i extrakty sosn. do wanien.

SEZONU а j| 6) środki dezyniekcyjne. | в

w najw ększyri SUKCESIĘ POLSKIM wszystkich czasów || 7) Artykuły opatrunkowe i do pielęś-
niarstwa chdrych.

8) Perfumerja i kosmetyka.
9) Galanterja apteczna.

10) Artykuły gospodarstwa domowego.

11) Środki do wałki z robactwem,
12) Wszystko do wyrobu win owocow.

Ceny na wszystkie towary przystępne.

t6 oraz |

„Irena „Irena-Patent“ '
Żądać we wszystkich sklepach.

Skład fabryczny na województwo pół-
nocno-wschodnie

D/H. „T. ODYNIEC“
wł, LL. MALICKA,

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

1 komisantów.

i    

 

 

 

ŚTO JAŃSKA 6 Tel.   
MatkieG icz

dawn. J. K. Gorzuchowski
WILNO,

ZAMKOWA 9

 

Ceny dostępne,

 

wielki wybór i
ceny bardzo dostępne

Każdy wytworny Pan powinien ubierać się

TYLKO w ZAKŁADZIE KRAWIECHUM CHRZEŚCIJAŃSKIM
W. DOWGIAŁŁO:

|1_ Ostatnie nowości stale na składzie. Robota solidna. Ceny umiarkowane,

| poleca w dużym wyborze zegary I zegarki
od5 złijwzwyż orz wykonywa wszelkie repe-

racje w zakres zegarm strzostwa wchodzące.

U
E

E

Objazdowy leśnik
i. odspodyni wiejska
potrzebni do maj. na
Polesiu. Zgł list. pod
adresem: Ende, Łódź

POLECA: bów etc. Piotrkowska 108.

1) Wszelkie zioła i herbatki lecznicze. przy zakupie $warantowanych słoi : OSOBA

2) Odżywki krajowe i zagraniczne, do zapraw IE ea| -wisku,

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

POTRZEBNA
dziewczyna do sprzą-

tania. Wiadomość:
Sklep „Framboli“,
Mickiewicza 4. 221

"OSOBA
w średnim wieku, mo-
gaca pracować wkaż- Pokój |

umeblowany, z osob-,
nem wejściem, możną
z utrzymaniem, do!
wynajęcia. Zamkowa|
14—1. 32 —

Do wynajęcia
4i 5 pokojowe miesz
kanie ze wszelk. wy-
$odami w domu Nr. 6
przy ul. Gimnazjalnej
obok Sądu Okr.
Gimn. Orzeszkowej.

201—3

ABÓREEBCCA

4 NAUKA.

„PTSS

Słuchacz
Konserwatorjum Mu-
zycznego w Wilnie
udziela lekcji gry na

skrzypcach. Adres;
ul. Szkaplerna

  

Kupno
i sprzedażd |

 

Folwark
7 ha. b. ładnie poło-
żony, do sprzedania,
Zabudowania nowe,
las-park, można na-
być ziemi więcej z
jprzylegających  grun-
tów. 1/3: klm. od
przystanku autobuso-

wego. Warunki do-
godne, Inform, na
miejscu;  Kalwarja—
Jerozolimka, w pobli-
żu Kol. Zgoda, posia-
dłość Kryłowa.

196—2

Pianino
prawie nowe, okazyj-
mie tanio do sprzeda-
nia na dogodn, war.
UL Biskupia 6, m. 2.

  

nie-i
mieckiego jęz. poszu-
francuskiego

kuję pokoju.  Zwie-
rzyniec. Witoldowa
55-a m. 2. 3

 

 1 niklowanie.

 

W. WELER,
Zakłady ogrodnicze, skład nasion i szkółki drzew owocowych

Nowootwarta 56 Wilno, Mickiewicza 46
Restauracja „Oszmianka wydaje: śniadania, obiady
kolacje sposobem gospodarczym. Przyjmuj: zamówienia na ze-
brania towarzyskie. Sala oddzielna. Gabinaty. Ceny un'arkowane

Abonament miesięczny rabat.

     
wilno, Sadowa 8

 

POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne

DRZEWKA OWOCOW
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. Istnieje od 1 r.

OKAZJA!

5000 wysortowanych
książek za bezcen!!
Od 20 gr, zamiast
kilku złotych, Tylko
kilka dni!! Antykwar-
jat Naukowy, Wiel-
ka 9—4.

 AROWEŻNE02ORIAC KÓWkk

j- PRaca. @

аича
młoda służąca z re-
komendacją. Zygmun-  

dej branży, poszukuje
pracy gospodyni z
kuchnią i _ szyciem;
mogłaby objąć pracę
u samotnego, osoby
chorej lub na ple-

2 banji. Skromne wy-
magania. Adres: Fila-
recka 23—3. Poważ-
ne referencje. —
pUIA

į RÓŻNE

W ROKU 1926
zawarłem związek
maiżeński w zborze
kalwińskim,
to za błąd, jako
sprzeciwienie się re-
ligii katolickiej. Błąd
ten odwołuję.
„Roman Jacewicz.

  

o
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ZNAK FABR.

 

Uznaję ;

RYGINALNE PROS
MIGRENO-

ZKOGUTKIEM

MISTRZ KOWALSKI
Polak, poszukuje w
miasteczku woj. Wi-
leńskiego odpowied-

niego punktu na za+
iożenie warsztatu ko-
walskiego
sztatu pod dzierżawę,
mogę z własnem na-
rzędziem. Zgłoszenia
proszę kierować do
Adm. „Dz. Wil.* dla .
kowala.

zhEBROBBD p

j zeuBv. |

W DNIU 12-GO
września r. 1935 zo»
stał zagubiony weksel
(in blanko) na 100
złotych z wystawie-
nia Leonarda Pasz-
kowskiego, żyrowany
przez firmę Leonard
Taraszkiewicz i Leo-
na  Lopuszaūskiego,
który niniejszem u-
nieważnia się. Pusz-
czenie w obieg bę-
dzie karalne. Leonard
Paszkowski, 222

ZGUBIONE
zaświadczenie woje
skowe  kategorja С,
przep. 38, wydane
przez P. K. U. Wilno
powiat na imię Wa«
clawa Granowskiego,
zam. we wsi Miciuw-
szczyzna, m. Troce
kiej unieważnia
się; 219

| CZYTAJCIE : .
ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ
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meaKOGUTEK
SPRZEDAJĄ ARTEKI    towska 22, m. 4.  
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