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WYJAŹD MIN. BECKA
DO GENEWY.

WARSZAWA (Pat).
czorem wyjechał do Genewy p. mi-
nister spraw zagranicznych Beck w
towarzysiwie dyr, Sokożow skiego.

Dziś wie-

 

prace
GENEWA (Pat). Ministrowie La-

val i Eden odbyli dziś rano naradę,
w ikwestjach procedury. Min, Laval
rozmawiał również z bar. Aloisim,
lecz z rozmowy tej okazało się, iż
Mussolini nie zmienił bynajmniej
swych planów. Kada Ligi odbyła
dziś rano posiedzenie tajne, celem
przedyskutowania raportu komitetu
©-ciu oraz procedury, jaka ma być
zastosowana, W posiedzeniu tem
bar. Aloisi nie brai udziału.

GLŁNEWA (Pat). Komitet 13-tu
przyjął bez zmian iapont komitetu
6-ciu,

RADA LIGI ODRZUCIŁA ŻĄDA-;
NiE WŁOSKIE ODROCZENIA

DYSKUSJI  

: į
RZYM (Pat). Adua, do kts:ejo zajęciu przez Włocnów Adigratui jum, naczelny wódz abisyński na|

Włosi wkroczyli wczoraj, pozostaje Gerlogubi. Armje otrzymaiy rozkaz tym froncie, który bronił Adui, wy-|
nadal w ich posiadaniu. Wiadomości colnięcia się na obu irontach i nie cofał się na linję Aiksum—Makale,|
prasy zagranicznej, jakoby o Aduę przyjmowania bitwy. Ataki włoskie Znaczne posiłki abisyńskie zbliżają |
toczyły się jeszcze walki, dotyczy w prowincji Walkait trwają, się do tej linji Wojska wioskie, po
stanu rzeczy, jaki był wczoraj. Są ADDIS-ABEBA (Pat). Według zdobyciu Adui, wzmacniają swe po-
to wiadomości, których transmisja ostatnich wiadomości na froncie zycje, W. ciągu ostatnich 24 godzin
uległa opóźnieniu. północnym Włosi połączyli swoje przez rzekę Mareb przeprawiają się

|  ADDIS-ABEBA (Pat), Rząd abi- kolumny w jedną całość na linji świeże siły zbrojne włoskie,
syński ogłosił komunikat urzędowy Adua—Entiscio"Adigrat. Ras Se-: Pod górą Mussali, tubylicze od-

działy włoskie maszerują przez pu-
stynię w kierunku prowincji Aussa,|
aby przeciąć linję koleji a)

   MĄDRE |
POSUNIECIE

decyduje czasem o ca.
łej przyszłości człowie.
ka. Dla tysięcy ludzi
szczęśliwem posunię-
ciem na szachownicy
życia było nabycie losu
loteryjnego. Fortuna
szczodrze nogradza
tych, którzy u niej szu.
kają pomocy. Słańcie
w ich szeregu, nabywo-
19С u nas szczęśliwy los
do 1-ej klasy 34 Lot.
Państw., której ciąg.
nienie rozpoczyna się
18 pażdziernika r. b.
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Piękne obuwie — pastą „KIWI”eye
Li e N d a

igi arodów sa»dama ledai,

sus|nieustające waliki partyzanckie. |
ADDIS-ABEBA. (Pat). Haile Se- |

zawiadomiła delegata włoskiego o dodatkowym raporiu wzywał doi i i
odrzuceni. jego żądania w sprawie uszanowania paktu i zalecał natych- mokech 5 uz

lassie rozkazał wykopać na wzgó-
lio“ otaczających miasto schrony,

odroczenia dyskusji osovnem pis- miastowe przerwanie działań wo- jącym się ataku samolotów włoskich  mem, w którem 'wskazano, że po- jennych, W związku z tem zalece- i : zem!
śpiech jest w danym wypadku bez- niem rząd włoski uważa, że niepo- ak Žakas = z mae * ‘КО"ЕКТЦК:\
względnie wskazany. śwałcił w żadnej mierze paktu, wy- | ADDISZABEBA (Pat) Na PSE R U

POSIEDZENIE RADY. išjojo Eiešadaobis, GiŃtzaDGE dla. a>...) południowym w prowincji Oga-| © OLANSK8$ 8 > . pewnienia bezpieczeństwa swych nap J : sAGENLWA (Fat). O godz. 17 m. 45 КОН wr 6b, jaki miu został na- „den włoskie siłyzbrojne wykazują : |
otwarto, wśród ogoiuego poiuuszenia, rzucony 8z okoliczności, ta-|dużą aktywność. Operacje piechoty| Maska = 6 '
posiedzenie Kady Lagi Narodów. łe z eudzej winy OCE są przez samoioty. A-|
rizewodmezący MKuiz (uinazu za- MA с i |bisyńskie siły zbrojne grupują się
prosii do stou obraa deiegata Ab1- Następnie zabrał głosprzedsta-;ną lewem skrzydle wojsk włoskich załatwiamy odwrotnie.
synji i udzielił głosu Gelegatowi wiciel Abisynji Hawariate, któryną rzece Dorio, | Konio P. K. O. 445.461.
Wioch, bar. Aloisi emu, który wy- oświadcza, że zgadza się w zupeł-| DŻIBUTI, (Pat). Poseł włoski wy - | wm
stąpii z krytyką raporiu komitetu ności z raportem komitetu 13-tu, co'Ąbjsynji hrabia Vinci i wszyscy kon
6-ciu do okoliczności sporu. Mówca przyj- sulowie włoscy, którzy jeszcze nie

bar. Aloisi w diuższem przemo- Muje z zadowoleniem twierdzenie opuścili Abisynji, jutro mają wyje-| bbwwana . mu. . .wieniu polemizowai z raporiem ko- Taportu, Iže traktaty, zawarte przez chać z Addis-Abeby specjalnym po- Jed r b będziesz. zdrów
mitetu 15-tu, dowodząc, ze rapoit Wzecie państwa, a dotyczące Abi- cjągiem do Dżibuti. y Vim

Zamówienia zamiejscowe   

 

ADDIS - ABEBA. (Pat). Reuter;

 

И,
GENEWA (Pal). W dniu dzisiej-| zbagatelizował zarzuty, <iotyczące SYN, jej nie obowiązują. 3

szym premjer taka odbyi dia |, oiapówieGkć niais A Delegat abisyński «wyraża komiteto-
naradę z członkami delegacji tran-|granicach kolorij wioskich, ktory Wi l3-tu swą wdzięczność za kon-
cuskiej, Sekretarz generalnyLeger; zimiusił Włochy do podjęcia środków Mluzje, dotyczące oskarżeń, oraz za
poiniormowat premjera osZczegó- bezpieczeństwa. lśar, Aloisi omawia Zalecenia co do wstrzymania dzia-
iach przyjęcia przez komitet6-ciu! następnie uchybienia | przeciwko tań wojennych.

raportu, który ma być przedstawio-| traktatowi z r. 1930, jakich miaia | Na tem žamiknieto d. że,
ny Kadzie Ligi. Laval omawiał na- się dopuścić Abisynja w sprawie za- Wea STO:

siępnie ze swymiwspółpracownika” kupu broni orąz w sprawie zbrojeń, prócz Włoch, oświadczyły się za
aadalszy Ss ŚOW L OZ przedewszysikiem prze- rajortem, wobec czego został on|
ъ {ЗПЧЗ;Ё' art, 2 : sa Wiochom. Mówca zaprzecza przyjęty jednomyślnie, gdyż głos,
ye zasowowana CO akcj! WiOSKIEj. twierdzeniu, jakoby Abisynja od sa- Włoch, jako strony zainteresowanej,

Śmiejua W ер оана szala Pokojo się wodzi w ralidęiedze: | 13-tu. 3 ; K U : ;
t GENEWA (Pat). Na prywatnem)tanutė SGas aanas Następnie przystąpiono do dys-
posiedzeniu Rady Ligi, które rozpo- będzie — zdaniem przedstawiciela |KUSJi nad raportem komitetu 6-ciu.
częło się o godz. 10.30, «bar. AloisiWoch — daremne dopóki stawiać, Par. Aloisi powłórzy oświadczenie,
wystąpił z żądaniem odroczenia dys-|się będzie Abisynję na tym samym Złożone na posiedzeniu pouinem,
kaj nad raportem komitetu 6-ciu.|poziomie, co kuaje cywilizowane,|glaszając po formalny Swego
Żądanie to zostało odrzucone. (Komitet 13-tu wychodzi jednak z|rZAdu puzeciwko przyjętej przez  

dowiaduje się, iż członkowie kor-
pusu dyplomatycznego wysłali do|
swych rządów depesze, prosząc oj
uzyskanie zapewnienia ze strony!
rządu włoskiego, iż ani Addis-Abe-|
ba ani Diredawa nie będą bombar-.
dowane, |

POCHÓD DALSZY ARMJI '
WŁOSKIEJ.

PARYŻ (Pat). Według informa-
cyj korespondentów pism francus--
kich, z głównej kwatery włoskiej w
Asmara, zajęcie Adui zamyka jedy-
nie pierwszy etap operacyj armji
północno - zachodniej. Następnym
etapem będzie zajęcie Alksum, świę-
tego miasta Abisynji, gdzie korono-

       

 

 

„Po zdobyciu Adui„s
"LONDYN.(Pat). Specjalny korespon-

dent „Daily Miror* w Erytrei zapowiada,
iż prawdopodobnie wkrótce przybędzie

„tam samolotem Mussolini, by odsłonić
pomnik wzniesiony ku uczczeniu pamięci

| Włochów, poległych w r. 1896, Pomnik ten
;już wczoraj rzekomo został przywieziony
do zdobytego miasta, .

ASMARA. (Pat). Wojska włoskie, któ-
re w niedzielę rano zajęły Aduę, przywio-
zły ze sobą па samochodzie ciężarowym
pomnik kamienny, który ma stanąć w
w mieście ku czci żołnierzy włoskich, po-
legiych podczas walk o Aduę w r. 18%.

PARYŻ, (Pat), -Dzienniki umiarkowaneNE 6: Nat.! PREY | afie |Radę procedurze, twemmem. —-—--1m«| WaNO WsSZYStKkich cesarzy, z wyjąt-GENEWA (Pat). Rada Ligi Nar. tego założenia, kiedy w paragrafie Pozwala,powkławyj kia WA. Saka Pó wilu akpaAJ OE

oświadczenie, złożone na posiedze- Aksum, co nastąpić ma w najbliż- chów, usposobione wrogo do sankcyj, u-Raport Komitetu 6-Cciu
GENEWA, (Pat). Sprawozdanie komi-

tetu 6-ciu, złożone Radzie Ligi Narodów,

rozpoczyna się od stwierdzenia, że komitet

miai odpowiedzieć na dwa pyiania: i) czyj

istnieje stan wojny między Włochami a

Abisynją, 2) w razie odpowiedzi twierdzą-

cej, czy nastąpio to wbrew artykułom 12,

13 i 15 paktu.

Raport wymienia szereg dokumentów,

dotyczących rozpoczęcia się działań wojen-

nych. M. in. depesze rządu wioskiegoi

abisyńskiego z 3 października, prokiamację

wysokiego komisarza włoskego w Airyce

wschodniej z 3 października, w której gen.
de Bono stwierdza, że wydai rozkaz woj-

skom włoskim przekroczenia rzeki Mareb,

stanowiącej wediug traktatu z 1900 r. gra-

nicę między Włorhami a Abisynją, komu-

nikat wioski z 3 października o osiągnięciu

przez wojska wioskie linji odległej od 20

klm. od granicy. Komunikaty włoskie o

bombardowaniu Adui i  Adigratu i t. d.

Komunikaty włoskie z dn. 4 października

o zajęciu przez wojska włoskie miejscowo-

ści Adigrat i Enticcio oraz szeregu innych

punktów, leżących w głębiterytorjum abi-

syńskiego.

skim. Następnie raport stwierdza, że człon| komitetu 6-ciu przypomina
kowie Ligi Narodów, zie mówiąc o innych| według danych, pochodzących zej
ograniczeniach w ich prawa uciekania sięj Źródeł urzędowych oraz postanowie-
do wojny, nie mają prawa nie zastosowaw-| nia paktu Ligi |... + ©®

aby umocnić zdobyte pozycje. Przed
rozpoczęciem nowego pochodu, któ-
ry, jak przewiduje sztab włoski, na-
potkać może poważniejszy opór, do

iu pouńnem, kreślając, ż rt szym czasie, wojska włoskie zatrzy- ważają, iż zdobycie Adui zmyło hańbę
paszto Re ak: akty. mają swój pochód ma jakieś 15 dni, 1896 r. Prasa lewicowa przeciwnie, uważa,

iż zwycięstwo pod Aduą było zwycięstwem
nad chatami. Znaczna część pism uważa

jednak, iż Włosi otrzymali satystakcję i bę-

dą mogły obecnie wykazać większą po-szy się uprzednio do postanowien art, 12, głosowaniaPuzystąpiono do
13,1 15 paktu, szukać w wojnie środków

od zaiatwienia pretensyj, jakie mogą mieć sąwaly za przyjęciem raportu komi-, nowe posiłki i artylerja,
do innych czionków Ligi Narodów. Wyda-|tetu 6-ciu. Bar, Aloisi zgłasza pro- PARYŻ (Pat). „Paris-Soir" dono-,
ne przez czionka у 2 WZA.

nia obrony na jego wiasnem  terytorjum i| Zastrzegając sobie zajęcie stano-
w ramach układu międzynarodowych nie |Wiska na następnemposiedzeniu.
upoważniają innych państw do uchylania Wobec tego raport został jedno-
się od zobowiązań paktu. Raport przypo- jimyślnie przyjęty.
mina następnie pakt paryski z 27 sierpnia Przewodniczący Rady, oznajmił,

1928 r., w myśl którego Włochy i Abisynja|że Rada przedstawi swą decyzję
potępiają wojnę i zobowiązują się do po-|Zgromadzeniu Ligi Narodów, które
kojowego zaiatwiania koniliktu, Raport za-| odbędzie się w środę.
znacza, że rząd abisyński ma posiedzeniu Następne posiedzenie Rady Ligi
Rady z dn. 5 października powołał się naj odbędzie się we wtorek. Bar. Aloisi
art, 16 paktu, w myśl którego, jeżeli jakieś| wygłosi na iem posiedzeniu exposć.
państwo ucieka się do wojny wbrew zobo-

ROE EO O: MODY TA

Chustka do nosa
jest przedmiotemžpierwszej potrzeby i dlatego każda elegancka Pani i Pan muszą

to ipso iacto popełnia akt nieprzyjazny
przeciwko wszystkim innym czionkom Li-

gi. Wreszcie jeżeli członek Ligi Narodów

powołuje się na art. 16 każdy inny czionek

Ligi musi zbadać okoliczności, jakie zaszły

w danym wypadku.
Do zastosowania art. 16 nie jest ko-

ich mieć setki... W drugiej części sprawozdanie przy-

pomina postanowienia art. 12, 13 i 15 paktu,

przytaczając skargi rządu  abisyńskiego, z,

których pierwsza wpłynęła do sekretarjatu .

Ligi Narodów 15 marca r. b. Przytoczone;
jest dalej oświadczenie rządu włoskiego z
4i 22 września o niemożliwości zastoso- |

wania paktu w konilikcie włosko-abisyń- |

niecznem iormalne wypowiedzenie wojny.
Raport kończy się słowami: „Rada,

zbadawszy iakty wyżej wymienione, do-
szła do konkluzji, że rząd włoski uciekł

się do wojny z pogwałceniem art. 12paktu

Ligi Narodów.  PUT

Ligi Narodów zarządze- test, nie uznając ikonkluzji raportu i si, že wojska włoskie nie zatrzymały,
się w Adui, lecz posuwają się w kie-
runiku Aksum. Na froncie południo-,
wo-wschodnim wojska włoskie za-|
jęły miejscowość Delo i posuwają
się w stronę Harraru, Na 'aniczu
francuskiej Somalji oddziały włoskie
zajęły grzbiety gónskie dokoła szczy-
tu Mussa Ali. Według wiadomości z
Harraru, negus rozkazał dowódcy
wojsk na froncie ogadeńskim wydać
niezwłocznie walną bitwęM

imiennego, Wszystkie państwa. gło-' oddziałów operujących dołączą się jednawczość. „Figaro* pisze: Włochy po-
mściły Aduę, wykazały swą siłę. Złożyw-
szy ofiarę prawom dżungli, należy obecnie

złożyć ofiarę prawom rozsądku. Zdaniem
dziennika, Rada Ligi Narodów powinna

już obecnie zwrócić się do stron walczą-

cych by powstrzymać dalszy rozlew krwi.
„Petit Parisien* uważa, iż ostatnia demar-
che Mussoliniego w Londynie pozwała na

rokowania. Jest to łatwiejsze po zdoby-

ciu Adui, niż było dotychczas,

ASMARA (Pat) W głównej kwaterze

włoskiej, według Reutera, obliczają, iż w

walkach pod Aduą zginęło lub zostało

rannych 600 Abisyńczyków.

Tysiąc tuzinów chustek otrzymała jedyna w Wilnie

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA
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Hiedomagania naszeęo szkolaicioa
Odbył się w Warszawie Zjazd

Rad Szkolnych Powiatowych i Miej
skich. Ministerstwo W. R. i O. P.
reprezentował nacz. Maciszewski.
Z Kuratorjum Warszawskiego przy-
byli pp.: nacz, Statkiewicz oraz wi-
zytatorzy Dzierżyński i Zapolski.

Po otwarciu Zjazdu przez prze-
wodniczącego p. Jankowskiego, wy-
głosił referat prof. Dobrowolski.
Prelegent wysunął hasło przedłuże-
nia okresu obowiązkowego naucza-
nia i domagał się 10-letniej szkoły
powszechnej. Prof. Dobrowolski wy-
szedł z założenia, że młodzież, koń-
cząca dzisiejszą szkołę powszechną
nie jest ani przygotowana należycie
do życia ani też nie posiada takiego
przygotowania  ogólnokształcącego,
alby mogła rzeczywiście obcować z
kulturą,

Drugi referat wygłosił dr. Tymel-
ski. Reterat ten był poświęcony zo-
brazowaniu katastrotalnej sytuacji
szikolnictwa powszechnego. Prele-
gent oparł się wyłącznie na cyfrach
dostarczonych przez oficjalną sta-
tystylkkę. Wymowa cyłr jest istotnie
tragiczna: dawne 7-mio oddziałowe |

szkoly znajdują się w stadjum. szyb-
kiej likwidacji, liczba dzieci nieza-
pisanych do szkoły powszechnej wy
nosi 650.000, z roku ma rok liczba
godzin lekcyjnych ulega redukcji,
ilość uczniów w klasach wzrasta
(obecnie wynosi od 60 do 85).
W dyskusji zabierali głos przed-

stawiciele związkowego nauczyciel-
stwa oraz reprezentanci Rad Szkol-
nych. Wszyscy dawali wyraznaj-
wyższej trosce o dalsze losy szkol-
nictwa, zagrożonego w swcich pod-
stawach. Jednocześnie podkreślano
bezsilność samorządu szkolnego, po-
zbawionego ustawowych uprawnień
oraz niezbędnych funduszów.

W. uchwalonych
wnioskach Zjazd zwraca się do
władz o nadanie samorządowi szikol-
nemu mowej podstawy — prawnej,
przywrócenie szkołom powszechnym
ilości godzin nauczania według norm
z roku 1919—20, określenie mw spo-
sób  mienaruszalny wydatków na
oświatę w. wysokości 16 proc. ogól-
nej wysokości budżetu państwowego
(norma z roku 1929-30).

Znowu reforma ubezpieczeń społecznych
Ministerstwo Opieki Społecznej

opracowało projekt dalszej reorga-
nizacji ubezpieczeń swoładznych |

Istniejące na terenie kraju 64 ubez-
pieczalń społecznych mają być zre-;
dukowane do liczby 16 z siedzibami
w miastach wojewódzkich. W in-;
nych miastach mą terenach woje-
wództw będą utworzone oddziały

ubezpieczalni. |
Reorganizacja pociągnie za sobą

skasowanie stanowisk dyrektorów
w 48 istniejących dotychczas ubez-
pieczalniach i mianowanie kierow-
ników oddziałów o niższych uposa-
żeniach. Pozwoli to na dalsze zre-
dukowanie wydatków personalnych
i rz . Równocześnie mają
być odwołani dotychczasowi kiomi-
sarze rządowi, rekrutujący się prze-
ważnie spośród urzędników Mini-
sterstwa Opieki Społecznej. Na sta-
nowisko komisarzy  ubezpieczalni
wojewódzkich mają być powołani
kandydaci z poza ster biurokracji,

T]

Nowości wydawnicze
H. i M. Vowles,—Człowiek i siły

przyrody — z 25 ilustracjami, przeł.

inż. E, Porębski, brosz. 12, — opr.
15.—

Książkę tę możnaby nazwać bi-
lansem energji i materji, zużywan
przez ludność. Autor rozpoczyna od,
czasów” przedhistorycznych, kiedy|
narzędzie z kamienia decydowało 0
przewadze człowieka, Od tego okre-
su następuje narastanie potęgi ludz-
kiej, powolny i nieustanny postęp w
ciągu tysiącleci. kozwija sięprzed!
nami barwny obu: z kultury wschod-|
niej, tajemnic egipskich, genjuszu

„greckiego, wytrwałości rzymskiej.'
bądź w czystej postaci, w
związkach, staje się potężnem na-
rzędziem i orężem w rękach pana

W. mianę zbliżania się do współ-
czesnej epoki tempo pracy rośnie.,
Opis zmian w  ostatniem stuleciu
=a. Świadomam

zastępuje dawn ypad. a
| qpeaqod Ph marka od oupol 318,
elermelz ryzejeukm I erońlypo 20M
jednak wprowadzić porządek  lo-|
giczny м tę inwazję naukową i ob-,
jaśnić wewnętrzny sens wielorakiej
działalności. Zaczynamy rozumieć
nietylko przebogatą przeszłość, ale
i dostrzegać drogi postępu w przy-
szłości, Wiemy więcej i przewiduje-
my więcej. '

Pani Domu— Numer paždzierni-
kowy Pani Domu, pięrwszy numer
po przejściu pisma na dwutygodnik.
zwraca uwagę bogactwem i różno:
qrodnością zawartego w nim materja-
łu. Art. wstępny — wychowawczy
p. t. „Nie wiążmy rąk' — rozwija
myśl kienowania dzieėmi nie przy
pomocy surowych zakazów lecz
przez współżycie.

Art. „Polska policja kobieca' o-
mawia nader interesujące zagadnie-
nie organizacji, celu i działania po-
licji kobiecej w Polsce. i

Następny numer Pani Domu wyj-
dzie 16 paždziernika b. r. !

i

'

 

PRZEMYTNICY CUKRU
W POTRZASKU.

Od pewnego czasu na teren pol-
ski masowo jest przemycany cukier
z Łotwy. Cukier ten, przeważnie po-
chodzenia polskiego, sprzedawany
jest w Polsce o 10—15 gr. na 1 kg.
tamiej w cenie hurtowej w wolnym .
handlu.

Ostatnio ong:
graniczu polsko-
około 10 przemytników,
skonfiskowano kilkaset kg. cukru. (h)

ana KOP. na po-
lotewskiem  ujęty

reprezentujący czynnik społeczny i
wylkazujący znajomość spraw ubez-
pieczeniowyich. : :

Jest rzeczą znamienną, że komi-
sarze ubezpieczalni wojewódzkich
qtrzymać mają idziane w u-
stawie scaleniowej uprawnienia rad
zarządzających i komisyj admini-
stracyjnych ubezpieczalni.

Poza powyższemi zmianami, któ-
rych wpiowadzenia w życie należy
"oczekiwać w najbliższym czasie, o-
mawiane jest w Ministerstwie Opie-
ki Społecznej rozszerzenie zwolnie-
nia od przymiusu ubezpieczeniowe-
go. Wysuwa się projekt ogranicze-
nia ubezpieczenia emerytalnego.

Planuje się, by pracownicy umy-
słowi, zarabiający 500 lub nawet
300 zi. miesięcznie byli zwolnieni
od przymusu ubezpieczenia emety-
talnego. Projelkiiowane jest obniże-
nie składek na ubezpieczenie choro-
bowe.

Nowoczesny Alchemik
Od najdawniejszych lat człowiek

które nagromadziły w ziemi skarby, wydrzeć zagadkę to

W tyglach, retortach i cylindrach mieszał dziesiątki

metale, kombinował najdziwniejsze mieszaniny.
Tajemnica złota nie doczekała się

że inna droga prowadzi do bogactwa:
niemożliwych do poznania, lecz przez poszuki
ma drodze każdego człowieka, c

Nowoczesny alchemik, to gracz na loterji: nabywa los w

ry J. Wolanow, Warszawa, Marszałkowska 154 i wie,

ta, lecz złoto do niego, bo Wol

Zamknię

i
`

!

; historji, bo jedynym narodem, który
i
|we wszys!

|nej naszej

jednomyślnie |

GŁOSY CZYTELNIKÓW

Z za kulis antysemityzmu
Od bardzo dawnych czasów każ-

dy naród, który zetknął się z żyda-

ma, darzył ich niechęcią, a często i

pogawdą.
Jest to fakt bezprzykładny w

tikich innych wywołuje ta-
| kie uczucia, są żydzi, |

Nawet i w Polsce, pomimo zna-
tolerancji, niedługo po

swem osiedleniu, żydzi wywołali

przeciw sobie takie rozjątrzenie

iudności, że musieli się ratować spe-

cjaińą opieką królewską.

Wobec stałych i uzasadnionych

skarg na żydów na Soborach, Syno-

dach i Koncyljach Kościół Katolicki

nakazywał odgraniczać się: od nich i

postanawiał dużo praw ich ograni-

czających.
W, ostatnich czasach daje się

zauważyć wzrost nieprzyjaznych u-

czuć do żydów w wielu krajach, bo
nietylko w Niemczech, ale i w Ame-

ryce, Francji, Anglji, Sowietach, Tur

cji, Grecji, Austrji, Algierze i na

Litwie, oraz w Polsce. |

Potwierdzają ten nastrój choćby

wiadomości „Naszego Przegl., z

ktorych widać, że napuzykład w cią-

gu drugiego półrocza 1954 r. nie by-

io tygodnia, żeby Żydow. Agencja

'Lelegr. nie notowała wypadków wy

stąpień przeciwżydowskich zawsząd,

gdzie tyiko żydzi w większej ilości

zaanieszikują,

Z takiego ustosunkowania się lud-

mości rdzennej do żydów, wynikają

dwa przypuszczenia: albo żydzi są Z

gruniu dobrym narodem i natomiast

są niewinnie prześladowani, zaś in-

me wszystkie narody są z gruntu złe,

—albo żydzi swą działalnością sami

wywołują odruchy oburzenia rdzen-

nych narodów. ES

Ponieważ jednak przypuszczenie,
że wszystkie nanody są złe, a tylko

żydzi dobrzy, byłoby niedorzeczne,

| pozostaje drugie, będące w istocie

pewnikiem, że tak zwanemuantyse-

|mityzmowi sami żydzi są winni.

Rzeczą całkiem maturalną jest,

że doznanie krzywd  materjalnych

czy moralnych wywołuje w stosunku

 
wytężał myśl, aby tajemniczym siłom,

bienia złota. :
pierwiastków, topił

swego odkrywcy, a ludzie zrozumieli,

nie przez wydzieranie naturze praw;

iwanie szczęścia, które staje

jed: raz w życiu. *
a i Badteali kolektu-

że mie om idzie do zło-

Konto P. K. O. 18814.

hociaž jeden,

anow wzbogaca. —

winogie. Żydzi, jeśli oni w grę wcho- :
dzą, nazywają takie uczucia antyse-
mityzmem. Ale sami żydzi nie odzna
czają się bynajmniej życzliwym sto-
sunkiem do innych narodów. Prze-
ciwnie nawet żydów cechują w wy-
sokim stopniu ksenofobja, czyli nie-
chęć do obcych. Podstawa wycho-
wania moralnego żydów, talmud,
głosi stale zasady, że żydom, jako
narodowi wybranemu wolno w sto-
sunku do obcych t. j. gojów  stoso-
wać takie metody postępowania,

zupełnie niedopuszczalne. į
{

Interesujących się tą sprawą od-|
syłamy do książki A. Niemojewski|
p. t. Dusza żydowska w świetle tal-|

u.

Zasady moralne, głoszone pnzez
talmud, uważane są jako dogmaty
religijne 'i każdy żyd od dziecka
przepojony jest niemi, a stąd pocho-
dzi właściwy żydowi niechętny sto-
sunek do każdego obcego, czyli goja.
Gdy się weźmie pod uwagę, że, w

przeciwieństwie do tych talmudycz-
nych zasad religijnych, nauka chrze-
ścijańska, uważając każdego za
bliźniego, głosi: „Kochaj bliźniego
jak siebie samego”, — i tę zasadę
miłości ' bliźniego  zaszczepia w
swych wyznawcach od dziecka, to
widocznem jest, że uczucie obronne
przeciw żydom ze strony chinześcian
co do swego charakteru, siły i na-
pięcia nie daią się porównać z agre-
sywnemi, fanatycznemi uczuciami

W. dniu wczorajszym zasiedli na
ławie oskarżonych w Sądzie Apela-
cyjnyjmi trzej b, funkcjonarjusze służ-
by śledczej P. P. w Lidzie: Bronisław
Szpilewski, 1.37, Bazyli Laszkiewicz,
L 42, oraz Jan Dębiński, 1. 36.

Wszyscy: trzej „oskarżeni są o to,
iż podczas- pełnienia obowiązków
służbowych dopuścili się w stosunku
do kilku badanych przez nich w dro-
dzepolicyjnej osób nadużycia, pole-
gającego na biciu, w celu wymusze-
nia zeznań, ?

Na skutek sikangi poszkodowa-
nych, sprawą tą zainteresowała się
prokuratura, a oskarżeni funkcjo-
narjusze policji znaleźli się na ławie
oskarżonych w Sądzie Okręgowym,

chiwnutmi Państwowem odbyło się ze-
| branie Oddziału Polskiego T-wa Hi- cie sesji

$ejmu i Senatu
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy-

dent Rzeczypospolitej zarządzeniem
z dnia 7 października r. b. zamknął
sesję nadzwyczajną Sejmu i Senatu.
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy-

dent R. P. przyjął dziś przedpołu-
dniem. marszałka senatu p. Al. Pry-
stora oraz marszałka sejmu p. Sta-

Niepokoje
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:

Nastroje opozycyjne wsi litewskiej,
nie zostały jeszcze całkowicie zli-
kwidowane.  Przejawiały się One
zwłaszcza 'w okręgach południo-
wych i południowo-zachodnich, choć
nie brak również głosów niezadowo-
lenia i na pograniczu  litewsko-
łotewskiem. O ile początkowo cały
ruch nosił charakter wybitnie  eko-

Francja
PARYŻ. (Pat), W. ciągu drugie-

go kwartału b. r., jak wymika z ogło
szonych danych statystycznych, u-

rodziło się we Francji 164.680 dzie-
ci, podczas gdy ogólna liczba zgo-

nów wyniosła 164.156. Nadwyżka

awa Cara, którzy złożyli Panu

ydentowi sprawozdanie z prze-

wyniku prac nadzwyczaj-

ustawodawczych.
an Prezydent

Walerego

nisł
"Prez
„biegu i
| nych sesyj izb
| O godz. 12-ej P
|przyjął pana premjera
| Sławika.
į

na Litwie
nomiczny, chodziło bowiem ©pod-

niesienie ceny produktów rolnych

do granic opłacalności, o tyle obec-

nie na pierwszy plan wysuwać się

zaczynają hasła polityczne, a więc

| przedewszystkiem /natychmiastowe-

go zwołania sejmu. Wisikazuje. to

że litewskie partje opo-| wyraźnie,
|zycyjne mie stoją zbyt daleko od'

obecnych rozruchów. у

wymiera
liczby urodzin nad zgonamiwynosi

„więc 524, Pomimo to statystyka

| pierwszych 6 miesięcy b. r.wyka

|zuje poważną nadwyżkę liczby Zg0-

|nów nad cyfrą urodzin, klóra wyra-

„За się w liczbie 32.932.

 

Co udało się uratować °

w Państ. Muzeum Zoologicznem
Pożar, Iktėry — jak o tem pisa-

liśmy — strawił jeden z pie td

ył nie wszystkie
Uniwersytetu _Warszawskiego
szczęście zniszcź к

zbiory. Dopiero obecnie, po usunię-

ciu giuzów i zmontowaniu prowizo-

rycznej klatki schodowej można by-
ło skonstatować, że uratowano cał-'

kowicie zbiory ornitologiczne, jedną

salę z eksponatami ssaków na pierw

którym szem piętrze oraz całą hailę wysta-|
tysiącamiwową z kilkudziesięciu

wypchanych ptaków, całą bibljotekę

|į wszystkie pracownie Muzeum Zo-

ologicznego.
Na szczęście więc, dzięki wysił-

"kom dzielnej straży stołecznej, stira-

"ty są mniejsze, niż początkowo

rzypuszczano. 3
2 Zaznaczyć jednak należy, że z

pośród uratowanych większość eks-

ponatów jest mniej lub więcej u-

| szkodzona .z powodu zalania wodą.

stotycznego w Grodnie, w którem,

oprócz idzłonków, wzięli udział i

liczni goście. х

Zebrani, oprowadzani przez ūy-
rektorkę archiwum - Kozłowską-

Studnicką, zwiedzili archiwum oraz

urządzoną, z okazji pobytu w Gro-
dnie uczestników VI zjazdu history-,
ków polskich, wystawę. najcenniej-|

szych  materjałów historycznych,

znajdujących się w. archiwum, po-

czem dyrektorka Studnicka wygłosi-

jła referat p. t. „Z dziejów Supraśla

„ 1494—1914'. U

| W referacie swym prelegentka

wyjaśniła polityczne i wyznaniowe
motywy fundacji Aleksandra Chod-

|kiewicza i Józefa Sołtana, dwuch
wybitnych mężów i działaczy pań-
stwowyjch polsko-litewskich wyzna-

nia greckiego, zwolenników unji 2
Rzymem i zdeklarowanych przeciw-
ników Moskwy.

W, wyczerpującej dyskusji zabie-
rali głos w charakterze oponentów
Igor Szymanowski i Aleksander
Naumiuk, Zarówno wysoki poziom
AR DiILSSOBRONA

OBRADY SPÓŁDZIELCZE.
W dniu 6-ym b. m. odbyły się w

j Wilnie obrady jesiennej konferencji

| Delegatów Spółdz. Spoż. przy licz-
nem oObesłaniu przedstawicieli zpro-
wincji oraz przedstawicieli Kura-

torjum, Oświaty Pozaszkolnej, Rew.

Związk. Roln., Straży Przedniej it.p.
Obrady były poświęcone sprawom
organizacyjno - propagandowym. Ze

sprawozdań wynika, że ruch. spół-

dzielczo-spożywiczy na tenenie Wi-

BZ ogromnie się pirma i

ciągle napływają nowe. zgłoszenia

wiejskich spółdzielni. W dalszym

ciąśu obrad zatwierdzono plan pra-
cy Rady Okręgowej, która, dzięki

ostatniej zmianie statutu, będzie kie-

rowała całokształtem pracy organi-

zacyjno - propagandowo- aw-

czej, drogą imstruowania rejonow,

urządzania specjalnych kursów, oraz

współpracy z organizacjami.

|

|

czyny niechęci
nich samych, co również ' twierdzi,
chyba o stronność nie podejrzany,

do sprawców uczucia nieprzyjazne i ksenofobji jakie żywią żydzi wzglę-
dem gojów. |
W  przystępie otwartości winę

antysemityzmu sami żydzi przyznają
sobie i zgadzają się z tem, że przy-

do żydów tkwią w

autor dzieła: „L'antisemitisme', żyd
B. Lazare i inni.

A co mówi poseł na sejm, żyd I.
Gruenbaum: „Chorego nie można
wiecznie tolerować. Nawet ojciec
lub matka, jeżeli są stale chorzy,

które w stosunku do żydabyłyby | stają się ciężarem. Narody nie mogą
nas znieść. My zarażamy powietrze,
jak naród chory”.
A zatem samoobrona Polaków

względem żydów nie jest czemś nie-
zrozumiałem, chociaż wstydząc się
swej Iksenofobji żydzi tak na anty-
semityzm napadają, ale jest ona wy-
nikiem tego, że narodom rdzennym
otwierają się oczy na żydowską ma-
terjalną i moralną, obcą duchowi
chrześcijańskiemu, działalność.

SUBTELNĖ, J
KOSMETYKI    

   WARSZAWA
„COLETTE“
„BIAŁA LILJA"
GELOBIL"

  

ngemOBE
KREM MATOWY

KIER DOPAZNOKCI
Jaó25E ODCIGIUE 1PERŁOWY+

Procespolicjantów z Lidy.
który każdemu z nich wymienzył po
rokw więzienia,

Skazani odwołali się do Sądu
Apelacyjnego. Jednocześnie apelo-
wał prokurator, domagając się su-
rowszej kary. Wczoraj Sąd Apela-
cyjmy ponownie rozpatrywał tę spra-
wę. Po kilkugodzinnej i
Sąd ogłosił wyrok,: mocą którego
oskarżeni Bronisław Szpiłewski i
Bazyli Laszkiewicz skazani' zostali
na 2 lata więzienia każdy, w sto-
sunku zaś do Jana Dębińskiego wy-
rok instancji pierwszej został za-
twierdzony.

Oskarżeni, na wniosek prokura-
tora, zostali aresztowani na sali za-
raz po odczytaniu wyroku. (e)

Zebranie Oddz. Tow. Historycznego |.
w Grodnie

Dnia 4 bm., 6 godz. 18-ej, w Ar-jak i izeczowa treść dyskusji, śle-
dzone; z wysokielm zainteresowa-
niem przez zebranych, dały dowód,
że tego rodzaju zebrania mogą przy-
czynić się do wyświetlenia niektó-rych zagadnień z naszej przeszłości
państwowej i sprostowania wielu
przestarzałych a popularnych jesz-
cze argumentów historycznych.

S KEAAC
"CZAS TO PIENIĄDZ.

O tem wiemy wszyscy i stwierdzamy
prawdziwość tej dewizy na każdym kroku
w codziennem życiu. Toteż należyty mier*«
nik i regulator czasu jest podstawą eko-
nomji i należytego podziału tego bezcen-
nego dobra jednostki, pragnącej czas nale-
życie wyzyskać dla. wypełnienia swych
codziennych czynności i zadań, dla wy-
zyskania każdej chwili życia.

A skoro tym miernikiem czasu stał się
zegarek — oznacza to, że precyzyjny ze-
garek to pieniądz — to skarb nieoceniony,
jako synonim czasu. Wśród rozlicznych
modeli i fabrykatów zegarków wybija się
ostatnio na tutejszym rynku na pierwszy
plan zegarek szwajcarski marki „Doxa',
bijący wszystkie rekordy sprzedaży — po-
pularny wręcz „łudowy” zegarek o cudow=
nym ultra 'precyzyjnym mechanizmie, ele-
gancji, estetyce i bogactwie form, oraz wy-
konania, a ponadto bardzo dostępny w ce-
nie. Tysiące nabywców „Doxy' oświąd--
czają obecnie, że „Doxa to pieniądz”, bo
z „Doxą* na ręku lub w kieszonce kami-
zelki z łatwością odrabiają program dnia,
bez opóźnień, bez trudmości znajdują czas
ma wszystko, na pracę i przyjemność.

„Doxa to pieniądz” dla urzędnika i robot-
nika, dla ucznia i sportowca, podróżujące-
go-i dyrektora, dla wybranych „10 tysięcy”
i dla szarych miljonowych mas.

Kupując „Doxę”, przekonasz się, że de-
wiza „Doxa niezawodny i z najlepszych naj-
tańszy” to nie szumna reklama, lecz skro-
mine uznanie zalet tego niezbędnego regu-
latora codziennego trybu życia. i.

I ri a

„ > SIŁY WŁOSKIE
NA MORZU CZERWONEM.

LONDYN (Pat). „,Times'* donosi

z Londynu, że Włosi posiadają na

"morzu Czerwonem! 25 okrętów wo-

jennych, wśród których znajduje się

krążownik Taranto”, 4 łodzie pod-

wodne, ККа kontrtorpedowców,

kanonierek i mniejszych statków

pomocniczych.

  



Nr.

PO DOŚWIADCZENIU
DWO.H LAT

W poniedzialek, 7-g0 paždziernika,

rozpoczyna się w calej Poisce rok a-

kademicki. Trzeci zkołei od chwili
wprowadzenia w życie słynnej usta-

wy ministra Janusza Jędrzejewicza,

ograniczającej znacznie autonomię

wyższych uczelni. Obecnie, z perspek-

tywy dwóch lat można ocenić skutki
tego aktu—skasowanie pięćdziesięciu

trzech katedr ma swoją wymowę.

Nie światu ściśle naukowemu
wszakże, ale innemu zagadnieniu pra-

śniemy dzisiaj poświęcić słów parę.

Jest nim sprawa młodzieży, przy-

szłych, nadchodzących pokoleń. Do

roku 1933-go uniwersytety wytworzy-

ły obok sal wykładowych i semina-
rjów ogromną szkołę życia publiczne-

go — Rzeczpospolitą Akademicką.

Oblicze jej już w momencie powrotu

rzesz studenckich z pola walki w ro-

ku 1920-ym zaczęło przybierać zdecy-

dowany charakter narodowy, cosię

przejawiło w doniosłym fakcie usunię-

cia Żydów poza nawias życia organi-

zacyjnego. A rok 1926-ty, rok zama-

chu majowego, był rokiem, w którym

idea narodowa w życiu akademickiem

zapanowała wszechwładnie.

Wytworzyła się głęboka przepaść

między wprowadzonym systemem ©-

raz „ideologją” rządzącą państwem a
nastrojami, przenikającemi masy aka-

demickie. Zostały one odgrodzone sta-

nowczo od udziału w życiu publicz-

nem, postawiono im złośliwie tamę.

W tej sytuacji, imponująca  dotych-

czas struktura Związku Narodowego

Polskiej Młodzieży Akademickiej do-

pominała się kategorycznie o refor-

mę. Właśnie w tej chwili, gdy ją sa-

ma młodzież miała wziąć na swój war-

sztat, przyszedł atak i nowa ustawa
© szkołach akademickich,
Przeciwstawiono mu się imponują-

€o jednolicie, broniąc wiekowych zdo-

byczy kulturalnych oraz prawa do sa-

mostanowienia o sobie.

Jak się wkrótce okazało, życie zro-

biło reformatorom ogromną niespo-

dziankę. Po pierwsze — nie zmieniło

oblicza ideowego młodzieży. Ofensy-

wa na nią w postaci wyżej wymienio-

nej ustawy, wspomaganej z wielkim

nakładem pracy i pieniędzy oraz orga-

nizacjami typu „„Legj. Młodych”, zała-

mała się nieporadnie na całej linji.

Słynne artykuły pióra kapitana Ka-

wałkowskiego, były dowodem całko-

witego bankructwa „młodzieżowego

frontu”, co więcej, zniszczenie dotych-

czasowej struktury Rzeczypospolitej

Akademickiej przyśpieszyło tylko

projektowane niegdyś przez jej kie-

rowników reformy. Nowy typ akade-

mika nic już niema wspólnego z psy-

chiką człowieka wychowanego w at-

mosferze biurokratyczno - parlamen-

tarnej wielkich i licznych organizacyj

studenckich. Nie szuka już błyskotli-

wej i łatwej pracy, zdaje sobie nato-

miast w pełni sprawę, iż ma być pio-

nierem wielkiego, dokonywującego się

obecnie w Polsce procesu dziejoweśgo.

Dzisiaj kryzys gospodarczy uszczu-

plił liczbę zapisujących się na wyższe

uczelnie, Pokrzywdzona została prze-

dewszystkiem wieś, której już nie stać

zupełnie na kształcenie swych synów.

Przykład wydziału rolnego Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego już w pierwszym

roku po przeprowadzeniu reformy był

w swym wyrazie wielce znamienny i

—dosadny.

Uprzywilejowani natomiast zostali

Żydzi, mieszkający w miastach, najza-

sobniejsi dzisiaj w środki materjalne,

Powiększenie się liczby studentów

Żydów jest jedynym sukcesem sanacji,

jeśli idzie o usiłowanie powiększenia

szeregów swoich zwolenników wśród

młodzieży akademickiej. Polacy-stu-

denci są, jak i przedtem, ideowo je-

dnolici, Najlepszym tego dowodem by-

ły wybory do Bratn. Pomocy, ognisku-

jących w sobie wszystkich studentów,

które dały na terenie całego państwa

imponujące zwycięstwo narodowcom,

W niektórych środowiskach, jak np. w

Wilnie, uzyskali oni pełne 100 procent

głosów
 

2.

SPODZIEWANA KATASTROFA
„Biurokracja w Polsce jest nadal o-

garnięta w wielkim stopniu szałem

popisu i reklamy. I dlatego są do

zrobienia oszczędności', Zdanie to nie
jest jakiemś specjalnie bystrem od-
kryciem, w- szerokiej opinji publicznej

oddawna ustaliło się przekonanie, że

lwia część t, zw. radosnej twórczości
polega właśnie na zaspokajaniu dąż-
ności do popisu i reklamy. Trzeba je-
dnak je podkreślić, gdy wychyla się
z pod pióra wybitnego przedstawiciela
obozu rządowego, a. więc osoby nie
podejrzanej o sąd zbyt krytyczny. P.
Ign. Matuszewski, z którego artykułu
w „Gazecie Polskiej" powyższe zda-
nie zacytowaliśmy, przytacza na po-

parcie swego twierdzenia, że „тагпо-
trawstwo gospodarki publicznej w;Pol-
sce jest nadal olbrzymie”, między in-
nemi przykład zbytecznego wydawa-
nia pieniędzy przez państwo na pro-
wadzenie teatrów. Przykład jest do-
brze wybrany, ale jemu podobnych
możnaby przytoczyć nawet bez wiel-
kiego namysłu bardzo wiele. Tak
więc bardzo wątpliwa jest koniecz-
ność ij pożytek urządzania na statku
„Pitsudski“ paruset osobom wyciecz-
ki do Ameryki „zabezdurno”, jak mó-
wią we Lwowie, Z kilkudziesięciu mi-.
ljonów, wydanych w ostatnich. latach
na pałace reprezentacyjne, też dało-
by się niejeden bez szkody dla spra-
wy skreślić, a pewne możnaby też
skromniej kształtować wydatki na
prasę, której z dobrej woli nikt czytać
nie zamierza. Ale może są to kwiat-
ki ostatecznie niezbyt rażące na do-
statnim, całym kożuchu? Otóż wła-
śnie o to chodzi, że kożuch świeci
dziurami na wszystkie strony, a pęd
do zakrywania ich kwiatkami rekla-
my nie ustaje.

Były szczęśliwe lata, w których
skarb nasz miał nadwyżki kasowe i to
wcale poważne. Wydano je, a ów-
czesny minister pomajowy, p. Mora-
czewski, wyglaszając przy okazji o-
twierania elektrowni w Poznaniu mo-
wę, oświadczył, że rząd, który mając
gotowe pieniądze nie wydałby ich, a
schował i w ten sposób wycofał z o-
biegu znaczne sumy, zasługiwałby na
postawienie go „pod murem'. Bardzo
dobrze, ehociaż surowo, Ale oczywi-
ście nie obojętne jest, na co się pie-

 

niądze wydaje, W tym wypadku cho-
dziło, jak wiadomo, o sumy znaczne,
sięgające 600 miljonów złotych. Kwo-
ta taka racjonalnie wydana mogłaby
jakiś dział naszego gospodarstwa je-
żeli nie raz na zawsze uporządkować,
to przynajmniej położyć podstawy pod
taki porządek, łatwiejszy już wtedy do
utrzymania z wpływów bieżących.
Niestety, nie widać u nas takiej dzie-
dziny gospodarstwa publicznego, któ-
raby liczyła się z rzeczywistością, Biu-
rokracja nasza nie wykazała w do-
brych czasach ani przewidywania, ani
też zrozumienia potrzeb kraju.
Dotkliwe braki mamy na każdym

kroku, ale w ostatnich czasach zwró-
cono szczególną uwagę na dwie spra-
wy: Jedna, to kwestja naszych dróg,
z któremi niebardzo wiadomo, co po-
cząć, a przecież jakieś rozwiązanie
znaleźć musimy; woła o to nietylko
gospodarstwo, ale w niemniejszym
stopniu i obrona kraju. Na drugą mo-
że nie tyle zwracano uwagę spole-
czeństwa, ile sama ona narzuca się
tej uwadze z początkiem roku szkol-
nego — to katastrofa nauczania, wy-
rażająca się w tem, że okrągły miljon
dzieci nie znajduje miejsca w  szko-
łach i w ten sposób cały system nau-
ki załamuje się w naszych oczach.
Nie można powiedzieć, żeby ta ka-

tastrofa spadła na nas niespodziewa-
nie. Przeciwnie, statystyka przyrostu
ludności nie stanowi przecież żadnej
tajemnicy i nie jest trudno obliczyć, w
jakiem tempie będzie wzrastała ko-
Iniecznošė rozszerzania szkolnictwa
|początkowego, jeżeli chce się dać mo-
iżność każdemu dziecku poznania cho-
ciažby tylko sztuki czytania i pisania.
Od szeregu lat przeprowadza się u nas
reformę szkolnictwa, dającą zresztą już
opłakane wyniki, a nie zwraca się na-
leżytej uwagi na to, że to szkolnictwo
kurczy się i pozostawia poza sobą co-
raz większe zastępy młodzieży. Jak
(dalece naprawdę katastrofalnie przed-
stawia się cała sprawa, pouczy kilka
cyfr, zaczerpniętych z pracy znawcy
przedmiotu Stanisława Rymara, uka-
zającej się obecnie w „Myśli Narodo-
wej”. Autor nie zawahał się nadać
swej pracy tytułu „Bankruciwa“ u-
stroju szkolnego w Polsce.
A więc, jeżeli chodzi o dzieci, nie  

znajdujące miejsca w szkole, to było
ich już w ubiegłym roku szkolnym o-
krągło miljon, w bieżącym roku bę-
dzie o paręset tysięcy więcej. Brak
jest zarówno nauczycieli, jak i sal
iszkolnych. Liczba nauczycieli, mimo
oczywistego wzrostu liczby dzieci, nie
zwiększa się wcale, W r. 1928/29 było
ich 67,819, a w budżecie na r. 1935/36
jest 66.313, a więc nawet o pół tysiąca
mniej, niż przed siedmiu laty. A ile
(być powinno? Według „oszczędnościo-
wej'* normy po 60 dzieci na nauczy-
ciela wypada ponad 90 tysięcy, a gdy-
byśmy wzięli normę 43 dzieci na je-
dnego, to trzeba byłoby około 137 ty-
sięcy nauczycieli; a przecież nawet ta
ostatnia norma jest znacznie wyższa,
niż w innych krajach; bo nie zapatru-
jąc się nawet na Szwecję, gdzie jeden
mauczyciel przypada na 25 dzieci, to
nawet w Bułgarji jest jeden na 31
'uczniów. Gdybyśmy chcieli doprowa-
@216 do wspomnianej wyżej oszczęd-
mej normy, to musielibyśmy wydawać
o 60 miljonów zł. więcej na opłacanie
nauczycieli, niż to czynimy dziś,
A jak się przadstawia sprawa bu-

dynków szkolnych? Od 5-iu lat z bud-
Iżetu państwa zniknęły wszelkie sumy
ina budowę szkół, to też brak budyn-
ków szkolnych jest coraz dotkliwszy,
la obliczono, że gdybyśmy chcieli za-
spokoić potrzeby według oszczędnej
mormy, to do roku szkolnego 1939/40,
'w którym liczby dzieci w wieku szkol-
inym przekroczy u nas 6 miljonów, ро-
winniśmy wydać na budownictwo
szkolne 2 miljardy 920 miljonów zło-
'tych. Oczywista fantazja, zwłaszcza,
jeżeli się dla porównania weźmie pod
luwagę, że w ciągu lat 1922 — 1929
wydało państwo na budowę szkół
powszechnych wszystkiego niecałe 37
imiljonów złotych. Skądże wziąć teraz
te miljardy?

Jasne jest, że bez jakiegoś nadzwy-
czajnego wysiłku z miejsca nie ruszy-
my i pogrąžymy się napowrót w anal-
fabetyźmie. Ale jasne jest również, że
'do wykonania takiego wysiłku, ani też
do zagrzania doń społeczeństwa nie
jest zdolna biurokracja, „opanowana
szałem popisu i reklamy”. Tu trzeba
czegoś więcej.

ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

W ogniu sporów polsko - czeskich
Z bezstrennego stanowiska

Pogarszającym się coraz bardziej

stosunkom polsko-czeskim prasa oby-

<sdwu krajów poświęca w miesiącach o-

wtatnich obszerne uwagi. Postarajmy

się zreasumować jei dotrzeć odrazu

do sedna sporów.
Zarzuty ze strony polskiej obracają

się dokoła sprawy konsekwentnej i

bezwzględnej czechizacji Śląska Cie-

Iszyńskiego i związanego z nią przešla-

Idowania rodaków naszych w tej dziel-

micy. Konkretnie: wysuwania księży

czeskich na stanowiska w parafjach,
opróżnione przez kapłanów polskich;

Iwywierania potajemnie nacisku na

górników i robotników polskich, by

pod groźbą utraty kawałka chleba po-

syłali dzieci do szkół czeskich, w któ-

rych ulegają one wynarodowiegjji; nie-

dopuszczania Polakėw do služty pan-

Istwowej į tendencyjnego pozbawiania

ich pracy w fabrykach i kopalniach;

zawieszania czasopism polskich; zaka-

zywania polskich manifestacyj narodo-

wych; przetrzymywania Polaków w

aresztach i więzieniach z błahych przy-

czyn; teroryzowania dzielnicy przez

mieuzasadnione wzmacnianie w niej

oddziałów straży granicznej, do,

żandarmerji i załóg wojskowych.

Nald wysuwanemi przeciwko tym

zarzutom argumentami czeskiemi za-

trzymamy się nieco dłużej, ponieważ

mało się u nas o nich słyszy i mówi:

„Mamy — odpowiadają Czesi —

państwó  demokratyczno - liberalne,

chcemy więc, aby każda mniejszość w

niem, a więc i polska, żyła i rozwijała

(Od własnego korespondenta)

się normalnie pod jedynym warun-
kiem — lojalności wobec republiki.
Jeśli któreś z probostw na Śląsku Cie-
szyńskim obejmuje kapłan - Czech,
jwłada on językiem polskim równie
biegle, jak ojczystym i nie pozbawia
parafjan nabożeństw polskich. W
dzielnicy śląskiej (Opawskie i Cie-
wzyńskie), gdzie żyje 375.000 Czecho-
słowaków, 256.000 Niemców i 78.000
iPolaków daliśmy tym ostatnim 91 wzo-
rowych polskich szkół powszechnych,
11 wydziałowych i gimnazjum realne
'w Orłowej. Na kolei w samym Cze-
skim Cieszynie pracuje 54 proc. Pola-
ików, 29 proc. Czechów i 15 proc.
Niemców. Czechosłowacja, jak i inne
Kraje, jest także dotknięta ciężko kry-
zysem gospodarczym, zarządy kopalń
i fabryk radukują tedy zarówno górni-
ków i robotników polskich, jak i cze-
skich, słowackich i niemieckich. Przy
14 miljonach ludności mamy około
700.000 bezrobotnych, mimo to jednak
zatrudniamy w okręgu przemysłowo-
igórniczym ostrawsko - karwińskim
'zgórą 11.000 górników i robotników —
obywateli państwa polskiego. Nie re-
dukujemy ich i nie wydalamy z granic
cepubliki ze względów humanitarnych
4 altruistycznych, choć z pośród 10.000
obywateli czechosłowackich, zamiesz-
kałych w Polsce, wydalono dotych-
czas około 4.000, dając wielu z nich
«czas 24 lub 48 godzin na likwidację
spraw prywatnych”,
„Wychodzący w Morawskiej O-

strawie „Dziennik Polski" — mówią

Oprócz jednolitej, zwartej postawy

ioł studencki jest dzisiaj — i to

podkreślić należy — życiowo bardziej

dojrzały, aniżeli przedtem, więcej po-

siada charakteru przy pełnym, za-

wsze tym samym entuzjažmie oraz

niesłabnącej ani na chwilę wierze w

przyszłość,

Po dwóch latach istnienia nowej u-

stawy możemy stwierdzić, iż wycią-

gnęła ona studenta z ghetta akade-

mickiego, w które był przedtem nie-

podzielnie zapatrzony i wróciła go ży-  
ciu ogólnemu, postawiła w szeregu

zmagającego się narodu.

Wynik — jak widzimy — dla refor-

matorów z przed dwóch lat zgoła nie-

oczekiwany... \

Nowy rok akademicki napewno po-

głębi jeszcze bardziej ten zdrowy pro-

ces, Młodzież z wyższych uczelni nie
da się złamać, nie wyrzekni się swo-

ich ideałów, ale w dalszym ciągu
wraz z całym ruchem narodowym bę-

dzie walczyła o realizację idei naro-

dowej w każdej dziedzinie życia.
 

Praga, 4 października.

dalej Czesi — zawiesiliśmy na pół
roku za systematyczne jątrzenie i za-
mieszczanie nieprawdziwych wiado-
mości. Nie bylibyśmy zakazali mani-

festacji ku czci Żwirki i Wigury w

Cierlicku, gdyby jej nie poprzedziły

(burzliwe demonstracje antyczeskie w

"Polskim Cieszynie i zapowiedzi ta-

kichż wystąpień w samym Cierlicku.

Panią Rzymanową przetrzymaliśmy
przez kilka dni w areszcie za wpisanie

do księgi pamiątkowej obelżywej uwa-

gi o narodzie czechosłowackim, a har-

cerza Delonga, którego ojciec, emery-

towany starszy żandarm, jest obywa-

telem naszym, uwięziliśmy za udział

we wspomnianej demonstracji w Pol-

skim Cieszynie j obrzucanie kamienia-

mi urzędników czeskich. Siły policyj-

me i wojskowe w dzielnicy śląskiej

wzmocniliśmy w celu zabezpieczenia
tam porządku i spokoju wobec poża-

łowania godnych incydentów, w ro-

dzaju wybijania szyb w szkołach cze-

skich, do jakich dochadziło w ostat-
nich tygodniach''.

Jesteśmy, rzecz prosta, skłonniejsi

do wysłuchaniaiuznania za słuszne

raczej skarg rodaków ze Śląska Cie-
szyńskiego, niż wyjaśnień czeskich.
iNakłaniając jednak i ku nim ucha w

myśl zasady „audiatur et altera pars”,
dochodzimy w poszukiwaniu prawdy
do wniosku, iż Czesi replikują na
wszystkie polskie zarzuty, z wyjąt-
ikiem jednego, który dotyczy wywie-
mania nacisku na rodziców polskich, a-
(by posyłali dzieci do szkół czeskich.
Charakterystyczny to szczegół. Nie-
mniej znamienna jest kanwa politycz-
ma, na której Czesi snują swoje wy-

y,
„Od chwili ustąpienia min. Zaleskie-

go — oświadczają — polska polityka
zewnętrzna ciąży ku Berlinowi, od-
wracając się od Paryża, Moskwy, Bu-
karesztu i Pragi. Daremnie Benesz
proponował wam wieczysty pakt przy-
jaźni i polubowne załatwienie sporu
mniejszościowego. Musieliśmy wkoń-
cu oprzeć się o Rosję sowiecką. Krok
nasz potraktowano widocznie w War-
szawie, jako rosyjsko-rumuńsko-cze-
chosłowacki manewr oskrzydlający,
skoro dziś w świecie politycznym krą-
żą wersje o możliwości powstania trój.  

PRZEGLĄD PRASY
REPLIKA P, MATUSZEWSKIEGO

P. Matuszewski odpowiada w „Gaz,
Polskiej" ,długim artykułem na pole-
miki, z jakiemi spotkały się jego po-
przednie wywody ekonomiczne, B, mi-
nister skarbu powtarza, że

równowagi
že zaniecha-
acyjnych jest

„śwałtowne przywrócenie
budżetowej jest niezbędne j
nie wszelkich pomysłów SA
również niezbędne”,

Równowagę budżetu „przywrócić
trzeba niezwłocznie”, „„Nie można —
pisze — zgodzić się ani na deficytowy
budżet, ani na łatanie tego deficytu
przez bezustanny wzrost zadłużenia,
ani na nakręcanie konjunktury”,

P. Matuszewski nie podaje sposo:
bów zmniejszenia deficytu. Zdaje się,
że główny sposób widzi w redukcji u”
posażeń urzędniczych. Takby wyni-
kalo z dawniejszych enyncjacyj „Gaz,
Polskiej”. Ale to oczywiście zamało,
Powtarzamy: bez przebudowy pań:
stwa uzdrowienie deficytu jest praka
tycznie niewykonalne, a przebudową
przy etatystycznych skłonnościach sa-
nacji jest niemożliwa,

PAŃSZCZYZNA WSI

Wiele miejsca poświęca p. Matu-
szewski kwestji zwiększenia udziału
rolnictwa w dochodzie społecznym:

„Niewątpliwą rzeczą jest, że jednoa
cześnie ze zmniejszaniem udziału rolnicz
twa w dochodzie narodowym — malał
dochód narodowy wośóle, pomimo, że
właśnie rolnictwo nie zmniejszało swojej
produkcji. Czy proces ten nie jest odwra-
calny? Wydaje się, że w pewnym przy*
najmniej stopniu — tak; to znaczy, że
wzrost udziału rolnictwa w dochodzie
narodowym powinien wywołać wzrost
dochodu narodowego wogóle”,

Pisze dalej b. minister, że ilekroć
mówił w gronie inteligenckiem (t. ]. za-
pewne sanacyjnem) o biedzie wsi i jej
potrzebach, spotykał się „conajmniej
ze wstydliwem zażenowaniem”.

„Trzeba raz sobie powiedzieć prawdę:
starym szlacheckim obyczajem  próbuje-
my budować nietylko państwo, do czego
mamy prawo — ale nasz przemysł, naszą
stopę cywilizacvjną, ba nawet naszą „kul-
turę, — na pańszczyźnie, Zmieniły się
metody, rzecz została ta sama. Niema
różnicy JC między batem, co pędził
na pole, a taryfą celną, która każe rolni
kowi tak samo siódmy pot z siebie wy*
ciskać, aby zupę posolić. To on dzwigą
na barkach kartelowe feudalne zamczy»
ska. To, w ostatecznym rachunku, on,
$rzebiąc się w ziemi, płaci długi, które
zaciągališmy na potrzebne i niepotrzeb<
ne pomysły. c on jest tym ostatnim,
który płacić musi za drogi węgiel, za dro-
gi wskutek tego każdy wytwór przemy
słu, za ustawodawstwo socjalne, doń nie
sięgające i, co gorzej, za fikcje, z któ-
rych nie szklane ale papierowe lubimy
wznosić domy. On i idący za rolnikiem
co zaspokoić nie może swoich potrzeb,
drugi parjas polski, bezrobotny, cień po-
zbawieny pracy przez nędzę tamtego',

Jest w tem prawda, ale i straszliwe
oskarżenie systemu, Przecież te szkla<
ne domy, te pałace wychowania fizycza
nego i inne, ta cała „radosna twór=
czość'' — to dzieła ostatnich czasówa
Gdzie był p. Matuszewski, gdy to
wszystko budowano, gdy rozszerzano
ubezpieczenia i dźwigano „kartelom
feudalne zamczyska” na barkach nę-
dzy chłopskiej?

przymierza niemiecko-polsko-węgier<
skiego i skoro zaczyna się zaliczać
Polskę do państw rewizjonistycznych,
torujących ekspansji niemieckiej dro-
ię do Europy środkowej, W następ-
stwie tej polityki pewne sfery polskie,
mie reprezentujące zresztą woli naro-
du, szukają w stosunkach z nami oka--
zyj do wywoływania zadrażnień i wy-
olbrzymiają przy pomocy agencyj te-
legraficznych, prasy zależnej i roz-
sgłośni ralddjowych drobne w gruncie
rzeczy incydenty, skupiając sztucznie
powszechną uwagę na niezłej sytuacji
mniejszości polskiej w Czechosłowa-
cji, a odwracając ją od własnych po-
czynań i od wielkiej niedoli rodaków
waszych w Rzeszy. Do czego podobna
ipolityka doprowadzi? W czyim leży
interesie? Kto już dziś czerpie z waśni
dwu bratnich narodów słowiańskich
korzyści? Czy przy obustronnej do-
ibrej woli, chęci do zgody, zbliżenia i
współpracy nie znaleźlibyśmyz łat-
'wością wspólnego języka nietylkow
kwestji mniejszościowej, ale i we
'wszystkich innych, gdy od zachodu
zagraża nam wspólne niebezpieczeń-
stwo?”,

Przedstawiliśmy możliwie objek-
tywnie i wyczerpująco nastroje, jakie
murtują w Pradze w związku z zatar-
gami polsko - czeskiemi i dochodzimy
do konkluzji, że czas już najwyższy,
'by do ich usunięcia przystąpiła komi-
sja mieszana, którą będzie można
utworzyć na mocy umowy likwidacyj-
nej, istniejącej od r. 1925 pomiędzy
Polską i Czechosłowacją.

WACŁAW MADEJSKI
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Najwieksza w Polsce uczelnia
dusi się w ciasnocie nieodpowiednich pomieszczeń

Największa uczelnia w Polsce, uniwer-
sytet Józefa Piłsudskiego w Warsza-
wie — nie posiada odpowiadających jej
potrzebom warunków lokalowych. Rok

rektorskich,
składanych w czasie inauguracji roku
akademickiego, podkreślana jest ta bo-
lączka. Niesłychana ciasnota pomiesz-
czeń, trudność całkowitego przystosowa-
nia wnętrza pałacu Kazimierzowskiego
do wymogów, jakim powinny odpowiadać
sale wykładowe i audytorja, a wreszcie
rorzycenie po całem mieście zakładów
uniwersyteckich — wszystko to w po-
ważnym stopniu utrudnia normalną pracę

tej uczelni.
Zdarzają się takie wypadki, że studen-

ci w ciągu jednego dnia mają zajęcia 1
wykłady w różnych mieraz dość oddalo-
mych od siebie punktach miasta. A więc
naprzykład studenci wydziału lekarskie-
go wykładu anatomii słuchają w gmachu

„Anatomicum“ na ul. Chałubińskiego, na
ćwiczenia z fizjologii udawać się muszą

- do uniwersytetu na Krakowskie Przed-

mieście, antropologja „mieści się” w pa-

łacu Staszyca, ćwiczenia z chemji odra-

bia się na... Przemysłowej, a z fizyki na

Hożej.
Łatwo sobie wyobrazić jak w tych wa-

runkach wygląda praca studentów; jakie

niedogodności pociąga za sobą koniecz-

ność biegania z Przemysłowej na — Ho-

żą.

Szczupłość sal i audytorjów w gmachu

głównym Uniwersytetu jest wprost nie-

prawdopodobna. Największe audytorjum

inż. prof, Smoleńskiego pomieścić może

najwyżej 400 do 500 osób. W audytor-

jum tem odbywają się m. in. wykłady z

filozofji, obowiązujące wszystkich stu-

dentów wydziału humanistycznego. „Wy-

dział ten jest największym wydziałem,

liczy bowiem średnio około dwuch tysię-

cy słuchaczy. To też niektórzy z profe-

sorów muszą swe wykłady, zwłaszcza na

początku roku, przenosić poza uniwersy-

tet, do innych większych sal, jak np. do

sali Muzeum Przemysłu na Krakowskiem

Przedm., lub do sali Theologicum na ul.

(Traugutta.

Władze uniwersyteckie zdają sobie
sprawę, jak nienormalny jest ten stan
rzeczy, niestety, jednak szczupłość kre-

dytów, przyznawanych na potrzeby go-

spodarcze Uniwersytetu przez Minister-

 

/ W okresie od 1933-34 r. do 1935-36 r.
Fundusz Pracy wydatkował ogółem na
drogi bite 63,800.000 zł., z czego na o-
statni rok 1935-36 przypada 29.800.000
zł. Szczegółowy podział kredytów wy-
„datkowanych przez Fundusz Pracy na
drogi bite przedstawia się następująco.
Najwięcej otrzymało na ten cel woj.
kieleckie — 12,300,000 zł., woj. łódzkie
otrzymało 10,800,000 zł. zaś woj. war-
szawskie tylko 8,400,000 zł. Najmniej o-
trzymały woj. tarnopolskie — 800.000 zł.
i woj. poleskie 600,000 zł. W r. 1934-35

Fundusz Pracy udzielił w formie poży-

czek na drogi bite państwowe 12,081.000

zł. oraz w formie dotacji 5,525,000 zł.
Na drogi samorządowe bite udzielono

w formie pożyczek 2,528,000 zł., zaś w

formie dotacji 2,662,000 zł. W 1935-36

r. sumy te zostały znacznie podwyższo-
ne. (b)

 

 

stwo Oświaty, nie pozwala na przepro-
wadzenie zasadniczej reformy.
Obecnie dokonano wprawdzie znacz-

nego kroku w tym kierunku. Uniwersytet
bowiem uzyskał nowy wspaniały gmach,
który już został oddany do użysku słu-
chaczów. Gmach ten, zaprojektowany z
uwzględnieniem wszelkich nowoczesnych
wymagań techniki i higieny, wzniesiony
został na terenie Uniwersytetu, nawprost
gmachu, mieszczącego zakłady fizjologji.
Posiada on jedno wielkie audytorjum,

mogące pomieścić ponad tysiąc słucha-
czów, oraz kilka mniejszych sal, Audy-

torja przeznaczono dla wykładów na wy-
dziale prawa. Pierwszy rok prawa liczy
800 słuchaczy, dla których wykłady od-
bywały się dotychczas w ciemnawej sali,
wypożyczanej od Muzeum Przemysłu i
Techniki, na Krakowskiem Przedmie-
ściu, gdzie jednocześnie mieściło się...
kino „Los“,
Oczywiście, nowy gmach uniweršytec-

ki, nie rozwiązuje w dostatecznej mierze
trudności lokalowych stołecznej uczelni.
Aby te trudności rozwiązane zostały w
całej pełni i w sposób należyty, gmachów
takich należałoby wznieść... kilkanaście,

 

Nowy gmach na terenie Uniwersytetu

 

Wydział propagandy Towarzystwa о-
pieki nad zwierzętami R. P. wzorem lat
ubiegłych urządził wczoraj obchód ku
czci swego patrona, św. Franciszka z
Assyżu. '

O godz. 11 rano uroczyste nabożeń-
stwo w kościele Matki Boskiej Często-
chowskiej przy ul. Łazienkowskiej na in-
tencję złagodzenia obyczajów ludzkich
względem zwierząt, odprawił ks. dr.
Henrych Hilchen. Po nabożeństwieiwy-
głoszeniu okolicznościowego przemówie-
nia, ks. Hilchen pobłogosławił zebrane
przed świątynią zwierzęta.
Na tę wzruszającą uroczystość wiele

towarzystw przewożowych przysłało swe
konie, zjawili się dorożkarze, oraz przy-
było ze swemi ulubieńcami — psami,
kotami, kanarkami — mnóstwo osób.
Na zakończenie uroczystości prezes

T-wa opieki nad zwierzętami wypuścił
gołębia pocztowego, który za swą służbę
w wojsku uzyskał, mimo młodego wie-
ku... trzykrotne odznaczenie medalami.
Pozatem wypuszczono 500 innych gołębi
pocztowych.

Niedziela była kulminacyjnym
dniem „Tygodnia szkoły powszech-
nej“. Wi całem mieście odbvł= się
liczne związane z tem imprezy i uro-
czystości. Ulicami przeciągały pocho- 
 

Niezwykła pomyłka sądu
Uniewinnienie oskarżonego, który przyznał się do winy

LTL
W sądzie Aaa odbyl się nie-

zwykły proces, w którym do ostatniej

chwili wina oskarżonego zdawała się
nie ulegać wątpliwości, tembardziej, iż
oskarżony sam przyznał się do zarzuca-
nego mu przestępstwa. Tymczasem w
wyniku narady nad wyrokiem postano-
wiono wznowić przewód sądowy, zacho-

dziła bowiem możliwość omyłki sądowej.
Rzeczywiście wzowiony przewód usta-

lił fakt omyłki,
Przedmiotem procesu była śmierć 17-0

letniego Chaima Tyki, którego zwłoki
znalazł w pobliżu parku Traugutta pe-
wien sierżant - W wyniku podjętego do-
chodzenia na ławie oskarżonych zasiadł
Benedykt Zimny, pod zarzutem zabój-
stwa,

W dniu śmierci Tyki w pobliżu parku
Traugutta grało w karty kilku osobni-
ków. W pewnej chwili zjawił się Zimny,
w towarzystwie jakiejś kobiety, Przywi-
tawszy się z jednym z grających, usiadł
na uboczu. Po jakimś czasie do grają-
cych podszedł młody Żyd, sprzedający
cukierki. Między grającymi wynikła wła-
śnie zwada, a następnie bójka. Czapka je-
dnego z uczestników wpadła do koszyka
z cukierkami, Właściciel sięgnął po nią
do koszyka i zabrał przytem parę cu-
kierków.

Handlarz począł domagać się zapłaty,
kierując swe pretensje również do Zim-
nego. Ten uderzył sprzedawcę głową w
piersi, wskutek czego chłopak upadł, tra-
cąc przytomność, Po chwili jednak pod-
niósł się z ziemi i począł uciekać.

Zimny, stanąwszy przed sądem, przy-

Stypendja akademickie w r. 1935-36
Podział sum pomiędzy uczelnie

Min. wyznań religijnych i oświecenia

ublicznego ustaliło wysokość funduszu

stypendjalnego „dla młodzieży akademic-

kiej na rok szkolny 1935/36 — na
1.632.000 zł.

80 proc. tego funduszu zostanie roz-

dzielone zgodnie z wnioskami poszcze-

gólnych wyższych uczelni, 20 proc. zaś

zastrzeżone zostało do dyspozycji mini-

stra oświaty w celu podziału pomiędzy

studentów 1-go roku studjów, absolwen-

tów i doktorantów.
Stypendja rozdzielone zostaną pomię-

dzy poszczególne uczelnie w sposób na-

stępujący: Uniwersytet Jagielloński w

Krakowie — 193.200 zł., Uniwersytet

Stefana Batoreśo w Wilnie — 103.200

zł, Uniwersytet Jana Kazimierza we

Lwowie 169.200 złotych, Uniwersytet Jó-

zela Piłsudskiego w Warszawie — 258

tys. zł, Uniwersytet w Poznaniu — 120
_tys. złotych, Politechnika Lwowska —

pe rawa wą zc POOOE ORZECSEPE OCDZES.

 Alfecdermnilcuu — geden jest ruch narodouy, a jego formą

 

87 tys. zł., Politechnika Warszawska —
150 tys. zł, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie — 38400
zł, Alkademja Medycyny Weterynaryj-
mej we Lwowie — 19.200 złotych, Aka-
demja Górnicza w Krakowie — 31.200
zł, Akademja Sztuk Pięknych w Krako-
wie — 8.400 zł, Akademja Sztuk Pięk-
mych w Warszawie — 10.800 zł., Aka-
demja Stomatologiczna w Warszawie —

16.200 złotych, Szkoła Główna Handlo-
wa w Warszawie — 30 tys. zł., Wyższa
Szkoła Handlu Zagranicznego we Lwo-
wie — 8.400 zł., Katolicki Uniwersytet w
Lublinie — 14.400 zł, Wyższe Studjum
Handlowe w Krakowie — 12 tys. zł.,
Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu —
9.600 zł., Wolna Wszechnica Polska w
Warszawie — 12 tys. zł, Szkoła Nauk
Politycznych w Wilnie 3.600 zł, Wyższa
Szkoła Dziennikarska w Warszawie —
2.400 zł.

znał się do uderzenia sprzedawcy, twier-

dził jednak, że bynajmniej nie chciał

powodować swem uderzeniem tak tra-

gicznych skutków.
Matka zabitego Tyki zeznała, iż syn jej

był bardzo pobożny i zawsze chodził w
jarmułce & chałacie. Początkowo nie
zwrócono na jej zeznanie większej uwa-
gi. Jednak w czasie narady sądu ujaw-
niono, że według danych śledztwa, ude-
rzony przez Zimnego handlarz nosił

czapkę sportową.
Zarządzono ponowne przesłuchanie

Scena zabójstwa w
Wczoraj w nocy w szpitalu na Czy-

stem zmarł 29-letni Narcyz Stefan Tyc,
woźnica, poraniony ciężko dnia poprzed-
miego przez własną tešciowę 58-letnią
Wiktorję Piątkową.
W sprawie krwawej sceny, jaka roze-

grała się w domu Tyców, prowadzi sędzia
śledczy dochodzenie, które zapewne u-
stali okoliczności, pozwalające sądzić o
stopniu winy Piątkowej. Według relacji
jej córki, a żony zabitego, Tyc miał uspo-
sobienie awanturnicze j tyranizował o-

bydwie kobiety. Krytycznego dnia zamk-
mął jakoby drzwi na klucz, poczem, za-
powiedziawszy, że tej nocy skończy z żo-

Dzięki przytomności
umysłu zdołano uniknąć ofiar
Przy zbiegu ul. Granicznej i Królew-

skiej, autobus linji „C“ Nr. 24518, pro-
wadzony przez kierowcę Nr, 7154, naje-

chał na motocykl, jadący w kierunku ul.

Królewskiej. Jednocześnie obok prze-
jeżdżająca dorożka zaczepiła 0 moto-
cykl. Przytomność umysłu szofera, woź-
nicy i motocyklisty pozwoliła uniknąć
cięższych konsekwencyj tego wypadku.
Skończyło się jedynie na uszkodzeniu
motocykla.

Tragedja chorego
55-letni Apolonjusz Kamiński. kowal,

bezrobotny, (Łucka 36), chory od dłuż-

szego czasu na zapalenie stawów i gruź-
licę, wczoraj rano, korzystając z samot-

mości w mieszkaniu, poderżnął sobie
gardło brzytwą, poczem wyszedł z łóżka
i wszedł na parapet okna, zamierzając

wyskoczyć z Ill-go piętra na ulicę. W
tej chwili weszła do mieszkania żona
Kamińskiego, Katarzyna. Zdążyła ona w
ostatniej chwili udaremnić desperacki
krok męża. Wezwane Pogotowie prze-

wiozło go do szpitala Dzieciątka Jezus.

 

 
 

świadków, którzy stwierdzili, że sprze-
dawca cukierków nosił krótkie sportowe
spodnie * czapkę sportową, nie zaś chałat
i jarmułkę, Matka zabitego oświadczyła.
że syn jej nigdy sprzedażą cukierków się
nie zajmował,

Stało się wówczas jasnem, że pobicie
jakiegoś sprzedawcy cukierków przez Zi-
mnego nie ma żadnego związku ze šmier-
cią Chaima Tyki,
Sąd wydał wyrok uniewinniający Zi-

mnego, którego taki obrót sprawy wpra-
wił w prawdziwe zdumienie.

Śmiertelnie poraniony przez teściową
mieszkaniu woźnicy
mą i teściową, włożył pod poduszkę ba-
śnet i poszedł spać. O godz. 6-ej rano
Obudził się i rozpoczął dzień od bicia żo-
my. Następnie wyjął sztylet z pod po-
duszki i zadał nim cios żonie, Obawia-
jąc się o życie córki i swoje, teściowa
chwyciła wówczas siekierę i ciężko po-
raniła nią Tyca.

bekio)m

Napad rabunkowy
Na rogu ul. Raszyńskiej i Dalekiej, na

powracającego z pracy do domu, Włady-
sława Pawłowskiego, (Krochmalna 44),
stolarza, napadło wieczorem kilku nie-
znanych sprawców, którzy pobili go tę-
pem narzędziem. Gdy P. stracił przy-
tomność, rabusie zrewidowali mu kie-
szenie, i zabrawszy otrzymane z wypła-
ty 70 zł, uciekli, Pobitego P., który od-
niósł ranę tłuczoną czoła, opatrzył le-
karz w ambulatorjum Pogotowia.

Nędza w Warszawie
Sporządzona statystyka z 29-ciu od-

działów „Caritas-u”, pracujących w War-
szawie, poda;e liczbę 3,247 rodzin, korzy-
stających ze stałej pomocy, oraz 1.965
rodzin, korzystających z zasiłków doryw-
czo, szczególnie w okresie zimy.

Głębsza analiza tej rzeszy, żyjącej w
skrajnej nędzy, pozwala stwierdzić, że
znajduje się wśród niej 483 kalek bez
pomocy i opieki lekarskiej, 484 wdów 0-
barczonych małemi dziećmi, óraz 136
matek, opuszczonych przez mężów i 73
matek, żyjących bez ślubu. To zbiorowi-
sko nędzy liczy 109 sierot i 883 starców,
pozbawionych zupełnej pomocy i opieki
ze strony tak zwanej opieki urzędowej.

Ustawa o prostytucji
W najbliższym czasie ma być opraco-

wana ustąwa, normująca walkę z plagą
prostytucji na terenie całej Polski.

 

 

 

Nr.

Zwierzęta, zebrane przed kościołem
Z uroczystości ku czci św.Franciszka z Assyżu

O godz. 5-ej w lokalu Towarzystwa,

przy ul. Wiejskiej 18, p. dr. Janina Mar

szewska - Knappe wygłosiła odczyt o św.

Franciszku z Assyżu. Następnie doktoro-
stwo J. i W. Knappe złożyli sprawozda-

nie z międzynarodowego kongresu towa-

rzystw opieki nad zwierzętami w Bruk-
seli.  Doktorostwo Knappe reprezento-
wali na tym kongresie Polskę.

W sprawozdaniach podkreślono jedno<
myślność, z jaką przyjęto wnioski pro-
testujące przeciw ubojowi rytualnemu,
oraz bezkompromisowe stanowisko kon-
gresu w sprawie wiwisekcji, Kongres po-
stanowił też zapraszać na następne po-

siedzenia _ oficjalnych przedstawicieli
państw. oraz zwrócić się do poszczegól-
nych rządów z żądaniem uwzględniania w
programach nauki szkolnej obowiązko-
wych wykładów humanitaryzmu wobec
zwierząt.

Po odczytach odbyło się zebranie to-
warzyskie i „lampka wina'* dla członków
Towarzystwa i zaproszonych gości.

INiemal upalne ciepło
sprzyjało imprezom „Tygodnia szkoly powszechnej"

dy dzieci z chorąświami i transparen=
tami oraz jeździły udekorowane wozy
propagandowe. Największa grupa, li-
cząca parę tysięcy dzieci, zebrała się
na pl. Saskim i stąd wyruszyła pocho-
dem na miasto,
CIWF. zorganizował imprezę roz

rywkową pod nazwą „ośnisko obozo-
we”. Uczestnikom umożliwiono tak=
że zwiedzenie Instytutu,
W szeregu punktów odbyły się ze*

brania propagandowe rodziców, uroz=
maicone popisami wokalnemi dzieci:
W lokalach publicznych zorganizowa«
no kwestę, Nadto uruchomiono punk-
ty zapisów na członków Towarzystwa
Popierania Budowy Publicznych szkół
powszechnych. Wskutek dopisującej
w ciągu całego dnia pogody i nieomal
upalnego ciepła, wszystkie te imprezy
powiodły się znakomicie.
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0 nauce języka polskiego
We wtorek, dnia 8 października r. b.,

© godzinie 20-ej w lokalu T. N. S. W.

(Bracka 18 m. 4) Dr. Władysław Szysz-
kowski wygłosi odczyt p. t.: „Realizacja
programu języka polskiego w klasie

III".

Wstęp wolny dla członków T. N. $. W.
i wprowadzonych gości.

Nieporządki w Kasie
Targowej

Afera z Segałem, aresztowanie Leona
Włodarskiego i innych, nie oznacza cał-
kowitego uzdrowienia stosunków na te-
renie Kasy Targowej na Pradze. Do-
wiadujemy się następujących szczegółów,
charakteryzujących porządki, panujące
w tej instytucji. Jeden z prokurentów
Kasy p. G-cz co miesiąc po każdym
pierwszym zbierał składki na Związek
Sybiraków. Był to haracz, który wywo-
łał wiele niesnasek. Kasa Targowa po
objęciu bocznicy kolejowej oddała nad-
zór nad nią niejakiemu Beziūskiemu,
przyjacielowi prokurenta Kasy p. G.
Wskutek braku nadzoru w dni targowe
pociągi z żywcem przychodzą z opóźnie-
iniem. Żywiec musi być przetrzymywany
do następnego targu, traci na wadze,
tworzy się nadmiar podaży w godzinach
Ipozatargowych ze szkodą dla sprzedaw-
cy. Kupcy zagrozili, iż trzodę będą zwo-
zili na samochodach z Dworca Wscho-
dniego. Doszło do incydentów. Stan rze-
czy w Kasie Targowej wymaga ciągle
jeszcze gruntownej reformy.

Samobójstwo w szpitalu
Do szpitala Dz. Jezus przyszła po po-

radę lekarską 22-letnia Janina Sęków-
na, krawcowa (Grodzisk Mazowiecki),
jako chora na nerki i wątrobę, Po otrzy”
maniu porady, Sękówna udała się pod
VIII pawilon tegoż szpitala i napiła się
kwasu solnego. Desperatkę przeniesio-
no niezwłocznie do szpitala, gdzie, mimo
usilnych zabiegów lekarzy, życie zakoń-
<czyła. Przyczyna samobójstwa — dła-
gotrwała choroba,

 

organizacyjną jest dzisiaj Stronnictwo Narodowe.

Zapisz się na członka Sekcji Akademickiej?
Sekretarjat czynny codziennie w godzinach od 12 do 15, Aleje Jerozolimskie 87 m. 5

 



Nr."

W obecności dwudziestu kilku tysięcy
widzów odbył się w niedzielę na Stadjo-
nie W. P. międzypaństwowy mecz pił-
karski Polska — Austrja.
Spotkanie zakończyło się nieoczeki-

wanym sukcesem naszej drużyny, która
nad II-gą reprezentacją Austrji odniosła
zasłużone zwycięstwo w stosunku 1:0.

Triumt ten przerywa nareszcie złą
passę naszych piłkarskich niepowodzeń,
a może zapoczątkowuje szereg między-
narodowych sukcesów polskiego futbo-
lu. Sprawdzimy to w niezbyt odległym
meczu z Rumunją...
Imprezę niedzielną — zwykłą koleją

rzeczy — rozpoczął przedmecz, W ho-
keju na trawie spotkały się dwie druży-
ny polskie Stella (Gniezno) i W. K. S.
(Poznań). Spotkanie, rozgrywane o mi-
strzostwo Polski, zakończyło się zwy-
cięstwem Stelli w stosunku 3:1.
Po hokeju na trawie na Stadjonie obję-

ła panowanie piłka nożna.
Obie reprezentacje powitane zostały

hymnami państwowemi.
Po rozlosowaniu stron, sędzia główny

p. Redlichs daje sygnał rozpoczęcia za-
wodów, do których obie drużyny stają w
składach zapowiadanych. Jedynie w
bramce Austrji broni Havlicek (zamiast
Raitla), a na lewym łączniku Austryja-
ków gra Binder (zamiast Donenielda).
Tempo akcyj od początku jest bardzo

żywe. Sytuacje zmieniają się szybko.
Momentów podbramkowych nie brak dla
obydwu stron.
Polacy grają w napadzie systemem

„W”. Ale, choć w całości nie robią gor-
szego wrażenia od Austryjaków, to je-

dnak łącznicy (Malczyk na półlewym,
Gemza na półprawym) do takiej metody
gry mało się nadają.
Goście zagrywają ostro, rwą wprost

na bramkę Polaków, ale brak im zupeł-
nie wykończenia i strzału. Nasi, ustępu-
jąc im nieco w polu, pod bramką są sta-
nowczo niebezpieczniejsi, choć celnością,
ani zapałem do strzałów również nie
grzeszą.

Zmarnowany jest w ten sposób korner
dla nas w 4-ej min. i doskonała pozycja
w 10-ej — z winy Gemzy. W 11-ej min.

Lim

SPORT
Wartościowy sukces Polski
ll-ga reprezentacja Austrji pokonana przez naszych piłkarzy 1:0

 

lewy łącznik gości, olbrzymi Binder, re-
wanżując się za niezaradność Ślązaka,
nie trafia w piłkę w pobliżu naszej bram-
ki. W 12-ej min, Gemza, widocznie nie
chcąc pozwolić przewyższyć się w... u-
przejmości, znowu zaprzepaszcza ;,mu-
rowaną* sytuację. Za chwilę rewanżuje
się zato Polsce w identycznej pozycji
Stolber, przenosząc wysoko nad bramką.

Goście wydają się coraz mniej groźni.
Wychodzi na jaw cała bezsilność „wie-
deńskiej szkoły”, której pierwiastki po-
kutują i w naszej grze.

Nie przynoszą nam punktów dwa rzu-
ty wolne, bite w 17 min. przez Gemzę a
w 20-ej (wspaniały strzał trafia w po-
przeczkę!) przez znakomitego naszego
beka, Martynę.
W napadzie polskim po pierwszym o-

kresie zapału zwolna pojawiają się luki.
Austryjacy wbrew swojej opinji, zaczy-
nają grać coraz ostrzej i Matyas jest dla
nich i za miękki i za powolny. Najniebez-
pieczniejszym w akcjach jest nasz lewo-
skrzydłowy — Kisieliński. On stwarza
najgroźniejsze sytuacje pod bramką au-

stryjacką. Niestety, koledzy nie umieją
ich wyzyskać!
Gra toczy się ciągle z lekką naszą

przewagą. Akcje przeprowadzamy wy-
łącznie lewą stroną napadu, zaniedbu-
jąc wyraźnie prawoskrzydłowego Pieca.

Dopiero 33 min. przynosi nam uprag-
nioną, a jak się później okazało, i jedyną
bramkę dnia, Malczyk przebija się przez
pomoc i obronę gości. „Asekurowany*
przez 2 Austryjaków przytomnie oddaje
piłkę do środka. Nieobstawiony Ma-
tyas ze spokojem wyzyskuje doskonałą
okazję. Płaski, ładnie plasowany strzał
i.. Polska prowadzi 1:0! Zdobycie bram-
ki przyjęte jest przez widzów z nieby-
wałym entuzjazmem. Setki kapeluszów i
czapek wylatuje w powietrze, a okrzyk
triumfu bije pod niebiosa...
Austryjacy zrywają się do kontrataku.

Ale Martyna i dla nich, jak ostatnio dla
Niemców, jest niczem nie do przebycia.
Doskonały obrońca jest wszędzie. Spo-
kojny o lewą stronę ataku gości, pow-
strzymywaną skutecznie przez pierwszo- rzędnego Kotlarczyka II-go, wspomaga

 

Lokajski zdobywa mistrzostwo Polski
w dziesięcioboju

W niedzielę na stadjonie w parku

szkolnym im. Sobieskiego w Warszawie
dokończone zostały dwudniowe zawody
L-atletyczne dziesięcioboju o mistrzo-

stwo Polski,
Po tozegranych w niedzielę ostatnich

pięciu konkurencjach, pierwsze miejsce
i tytuł mistrza Polski zdobył: 1) Lokaj-
ski (Warszawianka) 6318 pkt. 2) Gie-
rutto (Warsz.) 5734 pkt., 3) Wieczorek
(Wilno) 5188 pkt., 4) Maciaszczyk (Sok.
Łódź) 4904 pkt., 5) Bystry (Zjedn. Łódź)

- Polonia mistrzem Polski
w kcszykówce pań

W drugim dniu rozgrywek pań w ko-
szykówce o mistrzostwo Polski odbyły

się w Krakowie spotkania finałowe:

AZS (Warszawa) — Makabi (Kraków)
35:6 (18:5). (W AZS. wyróżniła się Wi-

śniewska) i Polonia (Warszawa) —I.K.P,
(Łódź) 20:12 (9:2).
Najlepszemi zawodniczkami Polonii

były Wiewiórska i Kamecka, a w IKP. —

Filipiakówna i Gruszczyńska,

W ten sposób mistrzostwo Polski w ko-

szykówce zdobyła Polonia (Warszawa)
lepszym stosunkiem koszy,

Drugie miejsce zajął AZS. (Warsza-
wa), trzecie IKP (Łódź), czwarte Makabi

(Kraków).

Jedrzejowska zwycięża,
Wittman przegrywa

Jak to przewidywaliśmy, w między-

narodowych zawodach tenisowych w Me-

ranie bierze udział już tylko nasza mi-

strzyni, Jędrzejowska.

W singlach panów wyeliminowano

Wittmana, Przegrał on zdecydowanie do

włoskiego tenisisty—Taroni'ego w trzech

setach — 5:7, 6:4, 3:6.

Natomiast Jędrzejowska odniosła trze-

cie skolei zwycięstwo, łatwo pokonywu-

jąc Włoszkę San - Donino 6:0, 6:2.

Tego samego dnia walczyła Polka w

następnej rundzie z Niemką Zehden, bi-

jąc ją bez trudu 6:0, 6:1.

4625 pkt, 6) Jaworski (Proch. Pionki)
4433 pkt.

Siedlecki po sobotniem 'wycołaniu się
z konkurencji naskutek wypadku — nie
startował,
Pławczyk i Niemiec nie ukończyli dzie-

sięcioboju oficjalnie, gdyż obaj dostali 0
pkt. za tyczkę. Obaj ci zawodnicy roz-
poczęli skakać przez tyczkę dopiero
przy wysokości 300 cmt. i wysokości tej
nie przebyli, wskutek czego zostali ofi-
cjalnie wycofani z konkurencji, Starto-
wali jednak dalej poza konkursem, przy-
tem Pławczył, który nie startował także
do biegu na 1,500 mtr.,- w ośmiu odby-
tych konkurencjach uzyskał 5.501 pkt., a
Niemiec w 9 konkurencjach (bez tyczki)

— 5431 pkt.
Po zawodach o mistrzostwo odbyła się

eliminacja przed meczem Polska — Wę-
gry w biegu na 300 mtr. Zwyciężył Za-
wie'a (Warszawianka) w czasie 37 sek,,
przed Downarowiczem (Legja). Startują-
cy w tej konkurencji Lada (Legja) biegu
nie ukończył.

Pozatem w biegu sztafetowym 4 X 100
mtr. wygrała Warszawianka w składzie:

Łukaszewicz — Ślusarczyk — Mačko-
wiak — Zawieja, mając czas 44,9 sek.

—

Wicemistrz p'łxarski Niemiec

gorszy od Ruchu

W/ ramach jubileuszowych imprez Ru-

chu, mistrza piłkarskiego Polski, odbył

się w niedzielę w WielkichHajdukach

międzynarodowy mecz piłkarski między

Ruchem a VFB Stuttgart, wicemistrzem

Niemiec.
Wobecności 10 tysięcy widzów polska

drużyna odniosła pierwszorzędny sukces,

bijąc Niemców 2.0 (0:0).

Ruch, mimo 5 rezerwowych graczy w

składzie (brak m. in. Tatusia i Gemzy),

zwyciężył zasłużenie, znacznie przewa-

żając nad przeciwnikiem.

Bramki dla zwycięzców zdobyli Pete-

rek i Wodan.
Od większej klęski uchronił Stuttgart doskonały bramkarz niemiecki.  

 

niejednokrotnie zupełnie słabego Dońca.
Chwilami trudno się nawet zorjentować,
czy Martyna gra na lewej, czy prawej o-
bronie...
Zwolna upał i szybka gra zaczynają

się obu drużynom dawać we znaki. Tem-
po spada i Austryjacy dochodzą coraz
częściej do głosu. Ostatnie minuty
pierwszej połowy należą już do nich.
Groźny moment ma miejsce pod pol-

ską bramką w 45 minucie, kiedy po
śwałtownym ataku austryjackim piłka
plącze się przez kilka chwil w gęstym
lesie nóg cudzych i swoich. Jakiś zbaw-
czy polski but wykopuje ją wreszcie da-
leko w pole...
Po zmianie stron gra obniża się po-

ważnie w poziomie technicznym. Prze-
waga Austrji jest już zupełnie widoczna.
Nasz atak trochę się „rozkleja”... Goście
pomagają sobie przytem nieczystą grą,
za co publiczność nagradza ich świ-
zdami.
Walka toczy się teraz głównie na na-

szej połowie, a ciężar jej spada prze-
dewszystkiem na barki defenzywy. Mar-
tyna jest w niej klasą dla siebie, Podcią-
ga się trochę i Doniec. Natomiast łącz-
nicy słabo wspomagają naszą pomoc, w
której niezbyt udatnie pracuje Wasie-
wicz. Zato znów Albański jest ciągle na
stanowisku i interwenjuje skutecznie,
przytomnie i szczęśliwie...

Już w pierwszych minutach drugiej
połowy ma okazję do popisu po niebez-
piecznym, skośnym strzale lewoskrzydło-
wego gości, Holeca.
W 4 min. wspaniały przebój Kisieliń-

skiego nie daje rezultatu. Strzał prze-

chodzi ponad bramką.
Kilkakrotne „wolne“ — dla obu wal-

czących stron — nie przynoszą punktów.
W 15 min. Albański znów broni popiso-
wo. Austryjacy ciągle są bezradni pod
bramką i w przesadnych kombinacjach
nie mogą dojść do skutecznego strzału.

Ale i nasze wypady stają się coraz a-

nemiczniejsze, Gemza w 20-ej min. nie
trafia do pustej bramki. W 24 min. Ho-
lec strzela główką obok polskiego gola.
W 8 min. powolność Matyasa nie pozwa-
la nam uzyskać punktu. Lwowianin do-

tąd przenosi sobie piłkę z prawej nogi na

lewą, dopóki interwencja austryjackich
beków wogóle go jej nie pozbawia.
Wskazówki zegata zbliżają się jednak

stale do 45 min. drugiej połowy. W pol-

skie serca zaczyna się wkradać (tak

rzadka w ostatnich czasach) nadzieja na

utrzymanie zwycięskiego wyniku do

końca. |
Czasu mimo to nie „nawalamy”, Utrzy-

mujemy nadal grę otwarią i od czasu do

czasu dajemy znać o sobie groźnemi wy-

padami. Austryjacy przeważają w dal-

szym ciągu, ale nawet sami przestają,

zdaje się, wierzyć w możliwość wyrów-

nania...
Jeszcze kilka gorących momentów

podbramkowych, kilka „łauli* (głównie

austryjackich"') i... koniec, Od tylu, tylu

razy pierwsze zwycięskie zakończenie

meczu i to z mocarstwem piłkarskiem —

Austrją!
Zwycięstwo jest nikłe cyfrowo, a wy-

nik czysto „angielski* — 1:01 Jest on

zato w pełni zasłużony. Austryjacy

lepsi byli w polu, my — pod bramką, i to

dało nam przy równorzędnej grze osta-

teczny sukces,
Jeżeli chodzi o ocenę reprezentacyj,

to w austryjackiej drużynie podobały

nam się głównie tyły z przytomnym,

choć ryzykownym Havlickiem na czele.

Najsłabszym był atak gości, a w nim...

przereklamowany gracz „Wunderteam'u*

— Gschweidl
W naszej reprezentacji na najwyższą

ocenę zasłużył Martyna. Ex aequo —

sklasytikowalibyśmy za b. dobrą grę Ki-

sielińskiego w ataku i Kotlarczyka II-go

w pomocy. Matyas, mimo zdobytej zwy-
cięskiej bramki, raził trochę powolnością

i za mało zagrywał skrzydłami. Łącznicy

nie zaimponowali, Bardzo słaby był

zwłaszcza Gemza, posiadający rekord...

zmarnowanych sytuacyj. Pieca stanow-
czo za mało zatrudniano. Ale rzadkie
momenty, w których dochodził do głosu,

odbierały... ochotę do ponownych prób.
Wasiewicz spisał się gorzej, niż zro-

biłby to w najgorszym swoim dniu Ko-

tlarczyk I-szy. Dytko zato pracował o-

fiarnie i skutecznie, A Doniec w obro-
nie, przepraszamy, nie dorósł Bułanowo-

wi do kolan...
Bramka polska miała dobrego „goal-

keeper'a": Albański spełnił swe zadanie
bez zarzutu.
° А м sumie... W sumie — wyśraliśmy.
I to jest najważniejsze, W innym na-

stroju staniemy do zmagań z Rumunją.
J. K. W.

W niedzielę na torze w Łazienkach
rozegrany został najważniejszy konkurs
międzynarodowy — „Puhar Narodów”.
Konkurencję tę rozgrywa się zespołowo,
przyczem każda z uczestniczących „e-
kip" reprezentowana jest przez 4 ježdž-
ców. Każdy z nich przechodzi parcours
dwukrotnie na tym samym koniu, a
punkty karne trzech jeźdźców za oby-
dwa nawroty są dodawane (punktów naj-
słabszego, czwartego, się nie liczy) i
tworzą punktację całego zespołu.

Parcours miał 12 przeszkód, z nich
dwie wysokości 1,60 m. Do konkursu
stanęło pięć ,ekip” narodowych — Pol-
ski, Włoch, Węgier, Niemiec i Łotwy.

Rozpoczynają (tak zdecydowało loso-
wanie) — Polacy. Mjr. Lewicki na „Ki-
kimine“ przechodzi parcours poraz
pierwszy bez błędu. Niestety, drugi jeź-
dziec polski — rtm. Szosland na „Do-
nesse'' — wogóle parcours'u nie kończy.
Rtm. Skupiński nie może opanować go-
rącego „Promienia” i zbiera 15 pkt. kar-
nych. Zato por. Czerniawski robi miłą
niespodziankę. „Przechodzi”* na „Dionie”

bez błędów.
Ekipa włoska w składzie: kpt. Filip-

poni („Nasello”), por. Bonivento („Ron-
co“), mir. Leguio („Bufalina“) i ppłk.

Borsarelli („Crispa“) — dostaje w pierw-
szym nawrocie w sumie 12 pkt, karnych.

(Trzej Włosi — każdy po — 4 pkt za

strącenie jednej przeszkody). Przykry

wypadek spotyka „asa asów” ppłk, Bor=

sarelli'ego. Pada on z koniem na prze-

szkodzie i nieprzytomnego wynoszą z

toru. Na szczęście, jak później się dowie-

dzieliśmy, wypadek nie pociągnął za so-

bą złych następstw...

Węgrzy jadą już dużo gorzej. Por.

Endrėdy na „Nefelejts“ dostaje 11 punk-

tów karnych. Rtm. Platthy na „Sello”

„zdobywa”* ich — 12: Rtm. Nemeth na

„Egyetlen“ — 7, a kpt. Cseh na „Kiio”

— 12.
Uwaga niezwykle licznie zebranej pu-

bliczności (10 tys. przeszło osób) skupia

się teraz na najsilniejszym konkurencie

Włochów — ekipie niemieckiej.

Niemcy jadą doskonale, We czterech

(rtm. Momm, por. Hasse, por. Schlickum,

por. Brandt) „zdobywają”* zaledwie 12

pkt, karnych. Skupiają je trzej pierwsi

na koniach (kolejno): „Bacearat”, „To-

za”, „Wange”. Najlepszy z jeźdźców,

t por. Brandt na „Baronie IV" — przecho-

dzi pierwszy nawrót bez błędu.

Łotysze, zdecydowani, wydawało się,

autsajderzy konkursu, przejeżdżają par-

cours wcale nieźle. Po pierwszym na-
wrocie zarabiają” w sumie przez 4
jeźdźców 20 pkt. Składają się na nie: 8
pkt, — por. Insbergsa na „Perkonisie“, 4
pkt. —por. Jostsonsa na „Mikelis“, 4
pkt. — por. Ozolsa na „Klaips“ i 4 pkt. —
por. Broksa na „Namejs“ („Owocu”).

Po pierwszym nawrocie punktacja, je-
żeli będziemy liczyć punkty tylko trzech
najlepszych jeźdźców każdej ekipy, daje

pierwsze miejsce Niemcom (8 pkt.), dru-
gie i trzecie — Włochom i Łotyszom

(po 12 pkt.), czwarte — Polakom (15
pkt.) i ostatnie — Węgrom (30 pkt.).

W sobotę, w 9-tym dniu Międzynaro-

dowych Zawodów Konnych, rozegrany

został w Łazienkach konkurs Armij Za-

granicznych o nagrodę honorową Mini-

stra Spraw Zagranicznych.

Na trasie ustawiono 14 przeszkód wy-

sokości 1,40 m., szerokości 4,50 m. Szyb-

kość minimalna wymagana wynosiła 425

mtrjmin. Na handicapy dla koni nagro-

dzonych niektóre przeszkody zostały

stopniowo podwyższonedo 1,60 m. i roz-

szerzone do 4,70 cm.

Pierwsze miejsce i nagrodę honorową

p. ministra Becka zdobył por. Brandt

(Niemcy) na koniu Derby w czasie 1,14,

2) mjr. Lequio (Włochy) na koniu Buffa-

lina — w czasie 1,14i 1/5, 3) i 4) rtm.
von Platthy (Węgry) na Sellė i por. Cam-

pello (Włochy) na Beurivage w czasie

1,15, 5) rtm. E, Hasse (Niemcy) na Gol-

dammer i por. Convento (Włochy) na

Serpe w czasie 1,17 i 2/5, 7) por. Ozols
(Łotwa) na Etimologija — 1,18, 8) por.

Brandt (Niemcy) na Alchimist — 1,18 i

2/5, 9) mjr. Lequio (Włochy) na Ne-

reide — 1,18 i 4/5; 10) kpt. von Bodo

(Węgry) na Gyergyó — 1,20 i 1/5, 11)
kpt. Karklins (Łotwa) na Greja — 1.20 i
2/5, 12) kpt. Filliponi (Włochy) na Na-
sello — 1,21, dopiero — 13) ppłk. Róm-
mel (Polska) na Sahara — 1,21 i 2/5, 14)

 
 
 

W konkursie о „Nagrodę Polski” narodów
triurmfują Włosi

Jeźdźcy polscy sklasyfikowani na ostatniem miejscu
Ale drugi nawrót przynosi już fatalne

dla nas zmiany.

Mjr. Lewicki znów jedzie „bezkarnie”,

ale rtm. Skupiński ma 11 pkt., a por.

Czerniawski — 8 pkt. karnych. Rim,

Szosland wogóle już drugiego nawrotu

nie przejeżdża, ponieważ lepszej punkta-

cji od pozostałych jeźdźców polskiej eki-

py uzyskać już nie może.
Włosi też tylko uczestniczą we 3-ch w

drugim nawrocie, Ale przechodzą go
bez punktów karnych — wszyscy trzej,

Węgrzy wstępują, jadąc bez kpt. Cse-
ha, w ich ślady, Również nie zarabiają

punktu karnego.
Gorzej powodzi się Niemcom, Tyns

razem rtm. Momm jest bezkarny”, nas
tomiast „zarabiają” po 4 punkty por.

Brandt ; dwaj pozostali jeźdźcy ekipy.

Łotwa drugi nawrot też ma gorszy od
pierwszego. Por. Insber$ zbiera 16 pkt.
Porucznicy Jostson i Ozols — po 8, a
por. Broks — 4 pkt.

Obliczając więc trzech (najmniej o=
barczonych karnemi punktami) jeźdźców
każdej ekipy, otrzymujemy katastrofal-

ny dla Polski rezultat.
Przypada naszej ekipie najgorsze, о-

statnie miejsce, degradujące nas w ©-
czach Europy w sposób bardzo przykry,
Na własnym terenie, przy swojej pu-
bliczności, przy olbrzymich możliwo-
ściach „wyboru” najlepszych jeźdźców z
„pośród dziesiątków, które przewinęły się
ostatnio przez konkursy, — zajmujemy

miejsce za... Łotwą. Łotwą, która w
Europie jest zupełnie nieznana i nie bra-
na pod uwagę w zawodach, jako powaž-

ny konkurent.
Puhar Narodów przypadł w udziale

Włochom — 12 pkt. karnych. Drugie
miejsce zajęli Niemcy — 16 pkt, trze-
cie — Węgrzy 30 pkt. czwarte — Łoty-
sze 32 pkt. i ostatnie — Polacy — 34
pkt.

Stwierdzić należy, że fatalną lokatę za-
wdzięczamy złemu zestawieniu ekipy pol-
skiej. Już udział ppłk. Rómmla (prze-
szedł ten sam parcours bez błędu) dałby
nam niewątpliwie inne, lepsze miejsce.

Jedyną pociechą jest, że mjr. Lewicki
zdobył, jako najlepszy jeździec konkur-
su (bez punktów karnych) nagrodę Pre-
zydenta R. P, za „najlepszy wynik dnia”,

Konkurs „Nagrody Polski“ poprzedzo-

ny był konkursem św. Jerzego dla pań
i jeźdźców cywilnych, W konkursie tym
pierwsze miejsce zajął ks. Odeschalchi

(Węgry) na „Deoole“ przed panią Beau-

duin (Belgja) na „Shuggy“. Trzeciem i
czwartem miejscem podzielili się pp. Iwa-
nowski („Kladka“) i Grabianowski („La-
tawiec“).

Wreszcie zakończył dzień niedzielny o-
statni „etap” konkursu mistrzowskiego

w skokach przez przeszkody,
Tytuł mistrza Polski na rok 1935 zdo-

był ppłk, Rómmel na Saharze, O drugie
miejsce w dodatkowej rozgrywce walczy
li — mjr. Lewicki, por. Czerniawski i
rtm. Sokołowski, W wyniku drugie miej-
sce i tytuł wicemistrza Polski zdobył rtm.
Sokołowski na Zbiegu II. Trzecie miej-
sce i tytuł 1I wicemistrza Polski — por.
Czerniawski na Dionie,

Por. Brandt wygrywa Konkurs Armij
Zagranicznych

por. Gutowski (Polska) ną Traviata —
1,21 i 4/5, 15) por. Komorowski (Polska)
na Zbój TV — 1,22 i 3/5.
Nagrodę honorową, ofiarowaną dla

najlepiej sklasyfikowanego jeźdźca pol-
skiego przez sen. T. Karszo-Siedlewskie-
go, zdobył ppłk. Rómmel na Saharze.

 

fustrja remisuje z Węgrami
w piłce nożnej

W Wiedniu wobeć 40 tys. widzów ro-
zegrany został mecz piłkarski o puhar
Europy pomiędzy pierwszą reprezenta-
cją Austrji, a Węgrami, Mecz dał wynik
remisowy 4:4, mimo, że do przerwy pro-
wadzi!i Węgrzy 4:2.

Sensacyjny mecz w walce
wolno-amerykańskiej

Dnia 12 b. m. odbędzie się w Katowi-
cach sensacyjny mecz zapaśniczy pomię-
dzy Krauserem, a Cyganiewiczem.
Mecz odbędzie:się pod gołem niebem

na terenach sztucznego toru. W razie,
gdyby pogoda nie dopisała, mecz prze-
niesiony zostanie do Cyrku Staniew-
skich.

   



 

onika wilenska,
Ś BĘDZIE POGODA?
dość pogodnie, rano miej-

sto lub drobny opad.
bez , większych

Se.
Tein, sratura

zmian.
Słabe wiatry z kierunków po-

łudniowych.

DYŻURY APTEK,

sopisma „Przegląd Wilenski“ Nr. 18
z datą 8 bm, za zamieszczenie w ko-
respondencji z Kowna inspirowanej
wiadomości, że ostatnie rozruchy
chłopskie na Litwie wywołane zo-;
stały przez czynniki zewnętrzne,|
polskie. |

KRONIKA POLICYJNA.|
— Sleadziona odzież. W dniu 5 bm.

Strzały i podpalenia z zemsty |
W dniu 6 bm., o godz. 18-ej min.

30 we wsi Połukni w czasie bójki
były gajowy Kazimierz Antoniewicz
ze wsi Lipniaki, gminy rudziskiej,
postrzelił w pierś 50-letniego Ale-
ksandra Szpakowskiego, mieszkańca
wsi Voiukmi.  Rannego, po przesiu-
chaniu, odwieziono w stanie bardzo
ciężkim do szpitala nowo-trockiego,
Amtoniewicza zaś zatrzymano.
W dniu 6 bm., między godz. 16 a

Z'za kotar studjo.
IV Symionja — Brucknera,

wiolonczelowy Schumanna w wy-
konaniu Enrico Mainardi,

zbiorami i dom mieszkalny, Po do-
komaniu podpalenia Kostowski usi-|
łował zabić siekierą Helenę Wery- Publiczność radjowa mało zna naogół
kowską, córkę poszkodowanego. Ro-|twórczość Brucknera, a jednak jestto jeden
stowskiego zatrzymano, z największych kompozytorów niemieckich

We: wsi. Danksie gm, niemen- XIX wieku — typowy przedstawiciel ro-
giai SB L Į mantyzmu niemieckiego w lazie najwiekszej

czyńskiej, w dniu 5 bm., o godz. 23-ej jego wybujałości. Symfonja 1V, powstała w
Monika Kutkowska podpaliła SLO- |roku 1873/4, posiada wiele cech swojej epo-

dołę Aleksandra Pokietara, Stodoła|ki. Sam kompozytor nazwał ją — roman-
wraz z tegorocznemi zbiorami spa- tyczną, bo treścią jej jest atmosfera lasu
tła się doszczętnie. Stratyobliczają niemieckiego, lasu, który począwszy od We-

Koncert

 

ki m ai godz. 15-ej ieszkani Е bera zajmuje umysly wszystkich prawie pteki: Е o godz. 15-ej, w mieszkaniu pasera Fran- $ : ray а RU jsły ws £

= Rel Gieskiedė — Kalwaryjska 31; Wy- ciszka Sienkiewicza i krawca  Adaina 17-ią,Mieczyslaw Rostowski z Si- nazł. 4.000. Kostowska, zamieszka- sarzy, malarzy i muzyków tego okresu cza-

sockiego — Wielka 3; Augustowskiej —|Huszczy (Rydz-Šmiglego 32) zakwestjono- klaryszek, gm. niemenczyńskiej, na ła w kolonji Wytesie, była kochanką |su, Piękność lasu, atmosiera pelna podnio-
słości wręcz religijnej — to treść częściKijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23, 2 wano większą ilość poprutych, oddanych tie zemsty osobistej spalił Alionsowi 'Pokietara i zemściła się za wyrzu-

Część druga — to szukanie ża-
MIAS do przeróbki kożuchów, burek i płaszc.y, | Werykowskiemu ze wsi Minkiele, cenie jej. Rutkowska przyznała się Pierwszej. : ок

. Z TA. pochodzących z kilkudziesięciu kradzieży. tejże gminy, gumno z tegorocznemi! doŠaškos ZAC I y ® pomnienia, ucieczka przed smutkami i bó-

— Środa literacka, Jutro odbę-|Ustalane są obecnie nazwiska poszkodo- У, У Ми SJS lami życia. Las, jako teren wesołych polo-

dzie się uroczyste ęczenie nagro-| wanych. х май — panuje w częšci trzeciej, las, jako

!
rozszalały, nakoniec jednak znówdy im. Filomatów pani Wandzie Do- W dniu 5 bm. o godz. 17-ej, st. przed.j

Sokół, komendant
Skutki„pijaństwa | żywioł

i majestatyczny w swej wspaniałości i spo-
baczewskiej, tegorocznej laureatce. |». posterunku w Nowych | ` ej wi >

Zrzeszenie literatów zaprasza na 16 оа, аоча 49 ® wlenkiejo| | Rzadko notowany wypadek zda- szpitala zmarl. Steiana. Mikulowicza.koja le, tematen ekosanis)
ŁA * + * omisarjatu 'ol1cji ieliznę, skradzion, si i 4 PADA ž 4 £ 5 { 5а ja y у . e i

uroczystość _ wszystkich _ swoich|przez Jadwiżeć Słogiewiczównię, mieszkan. gZył Się w ub. niedzielę we wsi Ho” zatrzymano do wyświetlenia sprawy,од 20.10 (wtorek) wykonany zostanie
łoczany, gm. hruzdowskiej. 34-letni zwłaszcza, że krążą pogłoski, ŻE Koncert Wiolonczelowy — Schumanna, do-członków i stałych gości z rodzina-

mi i znajomymi. Początek o godz. 20.
— Strajk kierowców taksówek.

Strajk taksówek wileńskich trwa w
dalszym ciągu. Usiłowania strajku-
jących wciągnięcia do akcji strajko-
wej dorożkarzy mie powiodły się,

kę N. [rok, Część bielizny rozpoznały jako
swoją własność: Irena Kwiatkowska, Mar-
cela Miszkiewiczówna i Wincentyna Radzi-
nowa, wszystkie z
Sługiewiczównę przekazano
dowym.
— Poraniony w sprzeczce. W dniu 6

bm. o godz. 13,30, pogotowie ratunkowe
jprzewiozio do szpitala św. Jakóba Stelana

  Pioty Mikułowicz, wracając pijany
do domu, począł wyłamywać drzwi,

ul. Wiwuiskiego 22. grożąc  "wymordowaniem.|dOmMOwini- |sansu7575-55
władzom są- ków, Brat Mikułowicza, Steian, zbu-'KARAMBOL NA UL. WIELKIEJ.| (“tt Ža

dzony ze snu, sądząc, iż do domu do-
bijają się bandyci, porwał strzelbę i
strzelił przez drzwi, raniąc ciężko

„między braćmi tnwał zatarg na tle -skonały wyraz owego niepokoju wewnętrz-

| podziału ziemi. (h) nego, który pod koniec życia w twórczości
|Schumanna przeważa. Odtwórcą tego kon-

certu będzie jeden z najwybilniejszych so-
któremu towa-

Wczoraj ma ul, Wielkiej wóz jrzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna m-sta

wojskowy, owadzon: przez Ą,| Poznania, pod dyr. Zygmunta Latoszewskie-

J LP y go. Pozatem w koncercie tym, transmiio-

 

gdyż ci ostatni odrzucili propozycję |kzu:se Chryszenowicza, najechał na auto- : i
ierawicó , 'Kužmickiego, lat 24 (Wiłkomierska 67), z brata. Mikułowicz w dnodze do ysz у э ai rzęs wanym z Poznania, wykonany zostanie po-

= z enioŻe ranami ciętemi i kłutemi klatki piersiowej „bus komunikacjimiejskiej. Wskutek emat symfoniczny Nowowiejskiego — „Bea-

względu jedn. na nieustępliwość ; lewego ramienia. Ustalono, że wymienio- boi kadBO a zderzenia, wybitych zostaio wauto-| trix”, skomponowany w ostatnich latach, a
władz należy przypuszczać, iż straj-
kujący szoferzy i właściciele taksó-
wek przerwą akcję strajkową i przy-
stąpią do pracy. (h)

ny w dniu 6 bm. o godz. 13-ej, przyszedł
"do mieszkania Piotra Zubkowa (Lwowska

'52) i wszczął z nim sprzeczkę na tlepora-
'chunków osobistych. Zubkow zadał kilką

POBICIE 72-LETNIEJ STARUSZKI.
Do szpitala św. Jakóba przywie-

ziono 72-letnią Józetę Bulubolową,

' busie 6szyb, oraz uszkodzona karo-; oparty na boskiej Komedji — Dantego.

(serja. Konduktor autobusowy, 46-)
'zefowicz, doznał ogólnego potłucze-
„nia ciała. (e) Poiskie Radjo Wiino

 

AR & ciosów nożęm  Kuźmickiemu.  Kuźmicki, mieszkankę wsi Nieniaž, gm. rudo-

dz Siuo Z lampami na c choć ciężko ranny, udał się ze szpitala do mińskiej, z oznakami ciężkiego po- z Wtorek, dnia 8 października.
miesciai arząd miasta lina domu. Zubkowa przekazano władzom są- bicia. { ieatr i muzyka 6.30: Pieśń. 6.34: Gimnastyka. Muzyka.
przystąpił do ustawiania dodatko- dowym. ‚ / i аЫ ' ° „6.30: Pieśń. 6.34: yka,

h punktó ietleni d — Pobici ia W y 6 bm . Jak ustaliło hodzenie, sta- — Teatr Miejski na Pohulance. Dziś | Dziennik poranny. Muzyka. Giełda rolni-
wych punktów oświetlenia naprzed- EZM a O AO OU EdW padła otiarą bestjalskiegopo- a ; dstawienie komedji Al.|cza. Audycja dla szkół, 8.10 — 11,57:

ło godz. 0,10 monter Wacław Stradziński przedostatnie prze ©" lPrzerwa. 11.57: Czas i hejnał. 12.03: Dzien-mieściach miasta, Przedewszystkiem
ustawione zostaną w dzielnicach Po-
pławy, Zwierzyniec, Zarzecze, ul.
Pohulanki, Antokolskiej i Kalwaryj-
skiej. (h)

SPRAWY PRASOWE.
— Ulgowe przesyłki czasopism.

Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegra-
fów otrzymała zarządzenie w spra-
wie przesyłek czasopism. Z ulgowej
taryty przy przesyłce czasopism ko-
rzystać mogą wydawnictwa perjo-
dyczne, wykonane sposobem drukar-
skim, które ukazują się pod tym sa-
mym tytułem przynajmniej 4 razy w
roku, Nie korzystają z taryfyde
wej czasopisma, wydawane w celach
reklamowych. (h)
— Koniiskata czasopisma,

rosta grodziki zarządził zajęcie cza-
Sta-,

(Sniadeckich 6) pobił na ul. Królewskiej
Wiktora Makarczyka (Kopanica 12), ucznia
szkoły technicznej. Sprawca został zatrzy-
many na pl. Katedralnym, przyczem do
schwytania montera przyczynił się plutono-
wy Antoni Deszcz, który dał jedem strzał
jostrzegawczy. Wypadek wywoiał zbiego-
wisko około 30 osób.

{ — Bójka na zabawie: W nocy 6 bm,
,9 śgodz, 0,15, na zabawie tanecznej przy ul.
Orzeszkowej 11' wynikła bójka, w czasie

"której nieznani narazie osobnicy wszczęli
bójkę, przyczem zostali lekko pokłuci no-
żami: Józef Rutkowski (Cedrowa 16), Ed-
ward Wąsowicz (Legjonowa 23) i Wiktorja
Krzempiec. у
— Kradzieże. W, nocy z 5 na 6 bm. za-,

pomocą  przepiłowania sufitu w sklepie
Gity Lewin (Lipowa 27) skradziono 3 kg.
machorki i papierosów, 100 kg. mydła zwy-
|kłego i inne przedmioty, wartości zł. 250.

Janina Niemczynowiczowa (Derewnic-
ka 12) zameldowałą policji, że w ciągu

bicia sąsiada Juratowicza, który po-
wybijał kobiecie zęby i złamał rękę
z tej przyczyny, że Bulubolowa mia-
ła rzekomo wpuścić krowę na jego

tąkę. (b) A EU
bk siak ido isii iO i
trzech tygodni skradziono jej z biurka i
kieszeni ubrania zł, 248. O kradzież podej-
rzewała służącą Juljannę Gulównę, którą
3 bm, wydalila. Siużąca przyznaia się po-
licji do kradzieży, zwróciła zł. 200, a co
do reszty oświadczyła, że zużyła ją na
kupno bielizny. Źłodziejkę przekazano
władzom sądowym.

WYPADKI.|
— Nieszczęśliwy wypadek z uczenicą.

14-letnia uczenica Szkoty Przemysłowo-
Handlowej im. E. Dmochowsiej, Stryti-
sówna, przez nieostrożność wybiła szybę
i rozcięła sobie arterje rąk. Skierowano ją

do szpitala św. Jąkóba. (b)

Fredry, „Damy i Huzary”. 2

Jutro o godz. 8-ej wiecz, po raz ostaini

„Damy i Huzary'.

12.15: Audycja dla szxół
13.25: Chwilka dla kobiet.

— j e.'13.30: Z rynku pracy. 13.35: Plyty. 14,50—

Ww AS si ais Lisnss „Przerwa. 15.15; Codzienny odcinek

hulance odbędzie się premjera komedji powieściowy. 15.2 ZycieAWZ

sowieckiej W. Kirszona „Cudownystop”. sta i piowincji. 19.24: Piyty. SZARA "A

Utwór ten odznaczający się brawurowym | ka PKO. 16.15: Koncert, 16,45: Caia ol-

humorem odznaczony | nagrodą na kon- ska śpiewa — audycja. 17.00: om

kursie dramatycznym Z. S. S. R. w roku! lecie teorji Einsteina —odczyt. od w

ubiegłym, osnuty jest na tle życia współ- | Koncert. 17.40; Przemówienie ko Lyg:

|czesnego młodzieży rosyjskiej. Reżyser|Propag. Szkół Powsz. se Skrzyni s =
| WŁ Czengery. | zykowa. 18,00: Recital RKWE =

— Teatr Muzyczny „Lutnia* Dziś gra- „Uobroszyckiej. 18,40: Piosenki w wy : je-

na będzie operetka Kalmana „Dziewczę z rzego Świętochowskiego. 19.00: Čo A

Holandji“. Ceny miejsc znižone. |libyśmy usłyszeć? —aud.życzeń. 19.25:

—  „Nitouche“. Wikrótce wznowioną Koncert reklamowy. 19.35: Wiad. maa

| będzie pod reżyserją Karola Wyrwicz-,19,50: Pogadanka aktualna. 20.00: Poga an-

Wichrowskiego ogólnie lubiana operetka ka muzyczna. 20.10: OBJ,

| „Nitouche” z udziałem L. Romanowskiej. Ww przerwie: Dziennik wieczorny, szy

— Teatr „Rewja”*. Dziś powtórzenie z Polski współczesnej. D. c. koncertu.

j i holowa”. Po- 22.30: Europa po zniżonej cenie — telj.

SAO Cz Ha 23,00: Kom. met. 23.05—23,30: Płyty.

nik poludniowy.
12.30: Koncert.

   
  

pr е ю
jczątek przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej.
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CASINO | m a SKLADAPTECZNY,  PERFUMERYJNY sa yte eis
i

ei ednie-" МАЕ КОРИНЦЕ tyko w CARZEŚCIAŃKE-POLSKIE ime a Papa
MARLENA Dietrich

której zgubnyjczar był tajemnicą | przekleństwem dla każde |
go mężczyznyjjako tajemnicza kusieleika w//najnowszym

Ei: Kaprys Hiszpaūski "424272 V

  

  
   

 

|: Szczególnie poleca nasze przeboje: ogromny wybór pierwszo: ;

' W. CHARYTONOWICZ
KPTECZNY DI/H.

MICKIEWICZA Nr. 7. Telet. 9-74,

szędnych firm NA WAGĘ: kremy, pudry, róże, perfumy, wody ;

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

WŁ. NA

1) Wszelkie zioła i
2) Odżywki krajowe
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POLECA:

piszący, znający ho-
uowię drzew dla u-
|trzymania należycie
parku i dozorowania

| domu, Mógłby być e-
meryt, Oferty z odpi-
'sem świadectw skia-
dać do Redakcji dla

RBUTA

herbatki lecznicze,
i zagraniczne.
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