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Rok XIX

 

Wilno, Sroda 24 Kwietnia 1935 r.

Podpisanie Konstytucji.
Prezydent Rzeczypospolitej po”jła silnem trzęsieniem ziemi, któreiszkańcy, którzy wyszli cało z kata-WARSZAWA (Pat). We wtorek

na Zamku Królewskim odbyło się

uroczyste złożenie przez p. Prezy-

denta Rzeczypospolitej podpisu na
akcie ustawy konstytucyjnej.

W. godzinach wieczornych miasto
przybrało WOTwyda.

Na pl. Zamkowyjm z okazji uro-
czystości zgromadziły się liczne
rzesze oraz kompanje chorągwiane
warszawskich pułków piechoty.

O godz. 19.30, w chwili składania
podpisu przez p. Prezydenta Rzeczy-

pospolitej na akcie ustawy konstyr
tucyjnej, oddziały wojskowe sprezen-
towały broń, orkiestra odegrała
hymn narodowy, a baterja 1-go dy”
wizjonu artylerjj konnej dała 101
strzałów.

 

Wrzenie w Bułgarii.

 
Premjer, gen. Złatew, który zarządził aresz-

towania polityków opozycyjnych, podał się
do dymisji.

NOWY RZĄD.
SOFJA (Pat). Skład nowego ga-

binetu bułgarskiego jest następujący:
Prezesem ministrów i min, bez

teki został Andrzej Toszew. Min,
, spraw zagranicznych — Jerzy Kos-
seivanow. Min. spraw  wewnętrz-
nych — gen. Athanasow. Min. oświa-
ty (dotychczasowy minister) —- gen
Radew. „Min, finansów — Riasków.
Min. sprawiedliwości — Karagiozow.
Mia, spraw wojskowych — gen. Ca-
new. Min, gospodarstwa narodowe-
go — zanow, Min, komunikacji
— Kozukharow. Min. robót publicz
nych —Jotow.

Premijer Toszew oświadczył, że
nowy rząd zarówno w dziedzinie po-
lityki wewnętrznej jak i zagranicznej
kierować się będzie w dalszym cią”
$u zasadami, ustalonemi 19 maja ub.
roku. Jakiekolwiek odchylenie od
tych zasad jest niemożliwe i pod tym
względem członkowie nowego gabi-
netu są jednomyślni.

CANKOW I GEORGJEW
S ZWOLNIENI.
OFJA (Pat). Nowy rząd wydał

zarządzenie, znoszące nakaz inter-nowania byłych premjerów Cankowa
i Georgjewa,

 

Po odegraniu hymnu narodowego
zebrany 'lłum długo manifestował.

Akt złożenia podpisu przez p.

Prezydenta Rzeczypospolitej odbył
się w Zamiku, w sali Rycerskiej.

O godz. 19,15 zaczęli przybywać
członkowie rządu, marszałkowie Sej-
mu i Senatu, wicemarszałkowie oraz
referenci ustawy konstytucyjnej w
Sejmie i Senacie.

O godz. 19,30 wszedł na salę p.
Prezydent Rzeczypospolitej, poczem
prezes rady ministrów przedłożył
prezydentowi ustawę konstytucyjną,
zaopatrzoną już w podpisy wszyst-
kich członków rządu.

| | W chwili, gdy Prezydent Rzplitej
wziął pióro do ręki, rozległ się
siate, wystrzal armatni, za nim

' następne, jeden po drugim,

! SYTUACJA POWAŻNA.
| BIAŁOGRÓD (Pat). Jugosłowiań-
skie koła polityczne oceniają obecną
'sytuację w Bułgarji, jako badzo po-
(ważną i przewidują możliwość sil-
nych wstrząsów wewnętrznych,

ATENY (Pat). Dziś rozpoczął się
proces przywódców byłej opozycji,
a mianowicie byłych premjerów Ve-
mizelosa, Papanastasiu i Casandarisa
oraz lkilku byłych ministrów i dzien-
mikarzy,

SALONIKI (Pat). Sąd wojenny
w Salonikach, rozpatrujący sprawę
powstańców z Serres, którzy uciekli

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Kowna, że wobec poważnej
sytuacji zewnętrznej, rząd litewski
postanowił zatrzymać pod bronią
jeszcze na okres 3 miesięczny rocz-

»

w Wilnie i archid
Dnia 28 kwietnia r. b. na całym

świecie kończy się Nadzwyczajny
Jubileusz 1900-lecia Odkupienia Ro-
dzaju Ludzkiego. W związku z tem,
zgodnie z zarządzeniem Ojca św.
Piusa XI, odbędą się trzydniowe u-
roczystości w Lourdes, dokąd podą-
<żą pielgrzymki ze wszystkich stron
świata, W, jednym z osiatnich nume-
|rów  Osservatore Romano podaje
| wykaz zgłoszonych dotąd pielgrzy-
'mek; wykaz obejmuje już wszystkie
'części świata i wszystkie państwa'i
' narody, z wyjątkiem Rosji. Z Polski
| podążyła również liczna pielgrzymka
|z XX. Biskupami na czele, Z Wilna
|udali się do Lourdes IIEE, Ksiądz
| Arcybiskup - Metropolita i X. Bi-
skup Michalkiewicz, w towarzystwie
'x. kan, A, Sawickiego i x. Jana
_ Ostreyki. W dniu 25 kwietnia o godz.
119 (7 wiecz.) J. E. X. Arcybiskup

 
ROS LINE REDEKER TTK KIKOS

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę, dnia 28 kwietnia, o godz. 12.30, w sali przy ul. św. Anny 13; damus,

Sprawozdawcze Zgromadzenie
ie się DE

Poselskie
na którem wygłoszą referaty;

poseł STANISŁAW RYMAR z Krakowa p. t.

„BUDŻETY PAŃSTWA POLSKIEGO,,
2. poseł prof. WACŁAW KOMARNICKI p. .

„NOWA KONSTYTUCJA"
WSTĘP WOLNY, у

M Sekretarjacie Stronnictwa, ul. Mostowa 1, jest do nabycia w cenie
50 gr.broszura: „Przemówienia postów Klubu Narodowego, wygłoszone|w Sejmie w czasie rozprawy nad budżetem na rok 1935/1936"

stenogramów sejmowych), —

 

Proces b. powstańców greckich

Litwa reorganizuje swą armję

Zakończenie roku Jubileuszowego

wek | parafjalnych z

według
„ — dzeniami zakonnemi i organizacjami tropolitalnej,

datę, nadając temsamem nowej kon-.
stytucji nazwę ustawy konstytucyj”|
nej z dnia 23, IV, 35 r. Następnie na!
ostatniej stronicy tekstu ustawy Pre: |
zydent Rzeczypospolitej położył!
swój podpis i podał akt szefowi kan-|
celarji cywilnej, który wycisnął na!
nim pieczęć Prezydenta Rzeczypo-.
spolitej.

MOSKWA (Pat). Agencja TASS
ogłosiła następujący | komunikat:

SZCZAWNICKA MAGDALENA
į leczy choroby žolądka, 
| NOWA KONSTYTUCJA,
|  SOFJA (Patj. Rada ministrów
|poleciła premjerowi i ministrowi
sprawiedliwości opracować i przed:
stawić sobie podstawowe zasady
przyszłej konstytucji bułgarskiej, 

do Turcji, skazał na karęśmierci 8
oficerów 1 5 na więzienie od 2!/ do
11 lat,

 

| | Trawienie regulują zioła Cholekinaza
H. Niemojewskiego Nr. 1 przy rozwolnieniu,
Nr. 2 przy zaparciu, Nr. 3 przy uporczywem
zapagciu.

 

nik, który miał być zwolniony w
kwietniu. Zdaniem kół poinformowa-
nych jest to wstęp do szeregu za-
rządzeń, mających. na celu . unowo-
cześnienie armji litewskiej.

iecezji wileńskiej
odprawi Mszę św. w Grocie świętej
w. Lourdes.

W Wilnie, jak również w całej
archidiecezji, zgodnie z zarządze-
niem J. E, X, Arcybiskupa - Metro-
polity, w da, 25 — 27 kwietnia we
wszystkich kościołach paraijalnych,
po odprawieniu uroczystej Mszy św.
będą odśpiewane suplikacje przed
wystawionym Najśw, Sakramentem
i in. nabożeństwa, w: godzinach zaś
popołudniowych nabożeństwa wie-
czorne. Nadto dnia 25 kwietnia, w
porze dla wszystkich najdogodniej-
kai we wszystkich kościołach pa-
rafjalnych odbędzie się „Godzina
Święta” przed Najśw. Sakramen-
tem.

Dn, 28 kwietnia (w niedzielę),
jako w dzień zakończenia  Jubileu-
szu, we wszystkich kościołach odbę-
dą się nabożeństwa .z wystawieniem
Najśw. Sakramentu, oraz zostaną
wygłoszone stosowne kazania, po
Sumie zaś odbędą się suplikaoje,

| procesja i na ostatek Te Deum iau-
 
l W, kaplicy Najśw. Maryi Panny

LENKI
Cena numeru 20 gr.

Prenumerata: mies. z odnoszeniem i przesyłką poczt. 3 zł. 50tr. Zagranicę 7 zł.
Ogłoszenia: wiersz m/m. przed tekst. i w tekście (5 łam.) 35 gr., za tekst, (10 łem.)
12 gr., nekrologi 25 gr., ogłoszenia cyfrowe i z zastrzeżeniem miejsca o 25e/% drożej.
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Trzesienie ziemi na wyspie Formozie
LONDYN (Pat). W niedzielę rano

wyspa Formoza nawiedzona zosta”

wśród mieszkańców wyspy spotęgo”
wała się na skutek powstałych w
wielu miejscach pożarów. Najbar”,
dziej dotknięte katastrofą zostały
prowincje: Taichu i Szinsziku, Mia-
sto Taiko na północno-zachodniem
«wybrzeżu wyspy zostało prawie do-
szczętnie zniszczone. Tor kolejowy
w północno-zachodniej częściWYSPY|
przedstawia obecnie wielką serpen'

Rozmowy francusko-sowieckie zawieszone
Rozmowy pomiędzy panami Litwino-
wym i Lavalem zostały czasowo za-
wieszone. Komisarz Litwinow we”
zwany został do Moskwy, celem zło-
żenia spraw: nia radzie komisa-
rzy ludowych.

 

Pepierajcie Poiską Macierz
Szkolną.

Kronika
Długo oczekiwana wiosna w tym roku

nadeszła w całej pełni w okresie świąt.
Deszcz, który padał w W. Sobotę, ustał w
nocy i w dniu Zmartwychwstania rozsło-
neczniło się całkowicie niebo i przez całe
święta trwała ciepła, słoneczna poś!

Pobożna ludność naszego miasta, jak
zwykle przed świętami, tłumnie zwiedzała
Groby. Również wszystkie kościoły podczas
rezurekcji były pełne modlących się.

Natomiast w sklepach spożywczych
ruch przedświąteczny był stosunkowo bar-
dzo nikły.  Kupowano  najpotrzebniejsze
produkta, powstrzymując się od rzeczy ko-
sztowniejszych. Jak twierdzą kupcy, w po-
równaniu do zeszłorocznych świąt obrót

żywczych, a do 50 proc. w innych. W
W. Sobotę ruch już niemal zupełnie ustał

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda słoneczna.

Lekka skłonność do burz.
Dość «ciepło.
Słabe wiatry z południo-wschodu i

wschodu.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 (telef. 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef, 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
40 — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
(kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo jubileuszowe w koście-

le Ostrobramskim, Nabożeństwa jubileuszo-
we w kościele Ostrobramskim w dn. 25,
26, 27 i 28 kwietnia odbywać się będą w
następującym porządku:

Codziennie od godz. 6-ej rano do godz.
6-ej wieczorem wystawienie Przenajświęt-
szego Sakramentu.

Msze św. odprawiane będąi 1-sza o
godz. 6-ej rano, druga o godz. 8-ej ze śpie-
wem i nauką, trzecia o godz. 11-ej.

O godz. 5-ej po południu Litanja z
nauką.

my chrześcijańskie.

sarskim Żytkiewicza i Knapika oraz chrze+
ścijańskiemu cechowi piekarzy za nadesła-
nie dla najbiedniejszych m. Wilna artyku-
łów żywnościowych. Artykuły te zostały
rozdane przez referatopieli spolecznej Sta-
rostwa Grodzkiego następującym instytu-
cjom: Dom Noclegowy (Połocka 4), Dom
Noclegowy dla Kobiet (Żydowska 10), Dom
świętego Antoniego dla Sierol (Brzeg Anto-
kolski 11), Specjalna Szkoła powszechna
Nr. 1 dla najbiedniejszych dzieci.

Pozostałe artykuły zostały podzielone
pomiędzy 15 najbiedniejszych rodzin, zare-
jestrowanych w Starostwie Grodzkiem.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zakończenie ieryj świątecznych. | Ostrob*amskiej, prócz nabożeństw i

| aodłów, zaleconych we wszystkich|
| kościołach, w dn, 25 — 28 kwietnia
odbędzie się całodzienne wystawie-'

(od godz. 6
rano do 6 wiecz. każdego dnia) z ka-
zaniami przy wieczornem nabożeń-
stwie o godz. zaś 8 uroczysta Suma.
W dniu 28 kwietnia o godz. 5 wiecz.

przyjdą do Ostrej Bramy na nabożeń-
jżeństwo  'wieczorue  ymdcesje ze
wszystkich wileńskich kościołów

г duchowieństwem
świeckiem i zakonnem, ze zgroma-

| nie Najśw. Sakramentu
'

 

Z dniem dzisiejszym wznowione zostają
nauki we wszystkich szkołach średnich, za-

katolickiemi. Po nabożeństwie bę”
dzie wygłoszone kazanie, następnie
odśpiewany Hymn dziękczyzny i u-
dzielone błogosławieństwo Najśw.
Sakramentem. у

Administrator archidiecezji, —
Na czas swej nieobecności J. E, X.
Arcybiskup - Mlietropolita wyznaczył
na administratora archidiecezji N. P.
W. X. prałata Adama Sawickiego,
Prałata-Archidiakona Kapituły Me-

spadł niemal o 40 proc. w sklepach spo-|

Z MIASTA.
— święcone dla najbiedniejszych, a fir-

Starosta grodzki wi-|
leński wyraża podziękowanie firmom ma-|

tynę. Liczne tunele zawaliły się łub
„zostały zasypane. Zrozpaczeni mie-

stawił na pierwszej stronicy alktu wywołało olbrzymie szkody. Panika'strofy, poszukują wśród ruin swoich

bliskich. Personel Czerwonego Krzy-
ża i policja pracują bez wytchnienia.

TOKIO (Pat). Według ostataich
sprawozdań urzędowych podczas
trzęsienia ziemi na Fonmozie zostało
zabitych 3.065 osób, rannych ciężko
jest 7.988 i 1490 lżej, 12.694 domów

j zostało całkowicie | zburzonych,
12.262 częściowo i 5.209 uszkodzo-
nych.

ESZKOWSKI

WYKWINTNE
KAPELUSZE ^

I CZAPKI.
#6^

wilenska,
 

Pokłosie Świąteczne .
i sklepy świeciły pustkami.

| Oprócz ogólnej biedy, tak nikły handel
| świąteczny kupcy tłumaczą końcem miesią-
| ca a też i subskrypcją pożyczki inwesty-
cyjnej. Ė

Wśród tych minimalnych zakupówjed-
no z poczesniejszych miejsc widocznie zaj-
mował alkohol, gdyż już wieczorem w W. 

| Sobotę, a potem przez oba dnie Świąt wi-
| dać było na ulicach chwiejne postacie, a

na przedmieściach nie brakło awantur i

bójek pijackich.
Większość jednak mieszkańców Wilna

tegoroczne święta Wielkanocy spędzała wy-

  

wet tradycyjne wizyty znacznie się zmniej-

szyły, a teatry nie były również zapeł-

| nione.

 

wodowych i powszechnych. W związku z
tem już wczoraj dał się zauważyć większy
napływ młodzieży, która przybyła z pro-
«wincji, gdzie spędziła ferje szkolne świą-
teczne.

RÓŻNE.
— „Święcone* Związku Oficerów Re-

zerwy odbędzie się w sobotę, dnia 27 kwie-
„tnia rb. w lokalu związkowym przy ul.
Orzeszkowej 11-a, m. 1. Początek o godz.
20-ej. Od godz. 23-ej zabawa taneczna.
Zapisy przyjmuje sekretarjat, telefon 20-75
od godz. 18-ej do 20-ej codziennie.

j — Zjazd delegatów Kół Zw. Ofic. Re-
j|zerwy: Zarząd Okręgowy podaje dowiado-
| mości, iż w niedzielę, dnia 28 kwietnia rb.
|odbędzie się w Wilnie X Zjazd Delegatów
Kół Okręgu Wileńskiego Z. O. R. połączo-
ny z „Apelem Oficera i Podchorążego Re-
zerwy”, z terenu całego Okręgu. — Zbiór-

„ka członków Związku, delegatów i pocz-
|tów sztandarowych na dziedzińcu lokalu
;, Związkowego, ul. Orzeszkowej 11-a, o godz.
„8 min. 30, skąd, nastąpi wymarsz na Mszę
Świętą w kościele Garnizonowym przy ul.
Św. Ignacego. Otwarcie uroczystości Apelu
w gmachu teatru na Pohulance o godz. 11

L min, 30,
 

Nieszczešliwy |
wypadek kapłana
Pierwszego dnia świąt przy zbie”

gu ulic 3 Maja 1 Mickiewicza doroż-
jka konna, powożona przez Sienkie-
|wicza (Niedźwiedzia 15) wpadła na
|ks. AL Lachowicza (Św. Anny 10),
j jadącego rowerem. Ks, Lachowicz
' spadł z roweru i pobił sobie głowę i
„ramię. Skierowano. go do lecznicy
św. Józefa. Jak się dowiadujemy,
lstan zdrowia ks. Lachowicza ul
znacznej poprawie i za parę dni bę*
„dzie on mógł wrócić do domu.

| Samobójstwo ucznia dia
| grzywny 30 gr.
| Niezwykle tragiczny wypadek
zdarzył się przed paru dniami we
wsi Tobole, śm. bielickiej. 14-letni
uczeń miejscowej szkoł zech-
nej, Stefan Ważniowoejki, suolai, uką-
rany grzywną w wysokości 30 gr. za
zniszczenie ławki szkolnej. Chłopak
zwrócił się do ojca wieśniaka z proś-
bą o 30 gr., a gdy ten mu odmówił,
Wasilewski w silnem zdenerwowa-
niu porwał brzytwę i poderżnął sobie
gardło, Miodocianego desperata w
stanie beznadziejnyjm umieszczono w
szpitalu.

jątkowo cicho, odpoczywając w domu. Na-

 



        

WALKAZ POLSKOŚCIĄ
W GDAŃSKU
(Od własnego korespondenta J

Ostatnie wydarzenia, których jesteśmy
świadkami na terenie wolnego* miasta,
zmuszają do baczniejszego obserwowania
wewnętrzneś życia w Gdańsku. Ciężkie
jest położenie ludności polskiej, szykano-
wanej na każdym kroku przez sprawują-
cych rządy hitlerowców. Systematyczna
germanizacja Gdańska odbywa się nietyl-
ko zewnętrznie (zmiana polskich nazw
miejscowości i polskich nazwisk)  Naro-
dowi socjaliści dążą do zaszczepienia
ludności polskiej w Gdańsku ideologji
„młodych Niemiec”,
Niezmiernie charakterystyczne są pod

tym względem stosunki w zakresie pol-
skiego szkolnictwa na terenie Gdańska.
Szkolnictwo to jest bądź publicznem (u-
trzymywanem przez senat „wolnego mia-

sta”). bądź prywatnem  (utrzymywanem
przez gdańską Macierz Szkolną). Na
koszt senatu utrzymywane są tylko szko-
ły powszechne. Publicznych szkół pol-
skich typu średniego w Gdańsku niema.

Jakże więc przedstawia się publiczne
szkolnictwo powszechne, utrzymywane
dla Polaków przez senat gdański na za-
sadzie międzynarodowych traktatów?
Należy przedewszystkiem wziąć pod uwa-
$ę, że terytorjum „wolnego miasta”, to
Gdańsk z przedmieściami (Orunia, Si-
dlice, Nowyport, Wrzeszcz, Oliwa i
Saspe), miasto Sopoty oraz 3 powiaty
wiejskie (Gdańskie Niziny, Gdańskie
Wyżyny i Wielkie żuławy). Na tem tery-
torjum istnieją publiczne szkoły po-
wszechne z polskim językiem nauczania
oraz klasy polskie przy szkołach z nie-
mieckim językiem nauczania.

Samodzielne szkoły powszechne pol-
skie istnieją: w Gdańsku i na przed-

mieściu Wrzeszcz, a pozatem 2-klasowa
szkoła w Sopocie i 1-klasowa w Saspe.
Przy szkołach niemieckich istnieją klasy
polskie: na przedm. Sidlice 3 klasy, w

Oliwie — 2 kl, w Nowymporcie 2 kl. i

w Oruni 2 kl. Udziela się wreszcie nauki

języka polskiego i religii w języku pol-

skim młodzieży polskiej, uczęszczającej

do niemieckich szkół na wsiach: Wielkie
"Trąbki, Ełganowo i Postołowo. To wszy-

stko. Mamy więc na terenie Gdańska 4

samodzielne szkoły, na 4 przedmieści: ch

są polskie klasy, wreszcie w trzech wio-

skach młodzież polska uczy się ojczyste-

go języka w szkołach niemieckich. w

szkołach tych pobiera podobno naukę po-

"nad 1.300 dzieci,
Trzeba tu odrazu stwierdzić, że oma-

wiane szkoły nie są naprawdę polskie,

lecz niemieckie z ducha, treści i tenden-

cyj w nauczaniu, a jedynie jest polski ję-

zyk nauczania. Mimo istnienia od 1921 r.,

szkoły te nie mają dotychczas polskiego

programu nauczania, nie uczą anihistorji

ani geografji polskiej, lecz posługują się

programem niemieckim, uczą niemieckiej

historji z niemieckich, tendencyjnie wro-

gich Polsce, podręczników.

Poza podręcznikami decydującą „rolę

odgrywa w szkole zespół nauczycielski.

W polskich szkołach senackich mamy tyl-

ko kilku nauczycieli, zresztą starszych:

wiekiem, którzy przyznają się do pol-

skości. Reszta jest niemieckiego. pocho-

dzenia. A czyż nauczyciel - Niemiec mo-
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WIELORYBKA
OPOWIEŚĆ Z MIELIZN WIŚLANYCH

Nataniecki zarżał przykrym, rwą-

śmiechem.

= O tej skórze opowiedziałem Ya-

minie. Opowiadając, studjowałem jej

twarz. Gdym skończył, rzuciła mi się

na szyję. „Dasz? Dasz? Mnie dasz,

prawda?  Skórę odebrałem sekreta-

rzowi, no i dałem, jej dałem, wie pan.

Ciekaw byłem. co z tym wymuszonym

upominkiem zrobi. No, i widzipan!Al-

bum! Wtedym przestraszył się tej ko-

biety, I miłości się swojej zlęktem:

Ach, co to za cudowne było zwierzę:

Yamina, algierska Arabka, recte Sara,

córka bóżnicznego sługi z Mostaga-
nem. т

Spojrzał za siebie w kąt, gdzie le-
żało ciśnięte album.
— TN są jej fotografje. Chciałby

pan zobaczyć? ‘а
Nie — pośpiesznie odparł Go-

sterski.

Baron skinął głową na znak, że ta
odmowa nie zdziwiła go bynajmniej.

— Razi pana ta historja? Tak. to
7 nie jest zdarzenie pospolite. A nie cie-

kaw pan, jaką drogą album przywę-

drowało do mnie? Bardzo prosta, nie-

gkomplikowana droga. Ot, całkiem

zwyczajnie odkupiłem je od Yaminy.

'A wie pan, dlaczego?Oficjalna wer.

sja jest taka: bałem się szantażów ze

| tykiem.

Gdańsk, w kwietniu.

że wychowywać polską młodzież w du-
chu i kulturze polskiej? W rzekomo pol-
skich szkołach w Gdańsku wypacza się
tylko dusze polskiej młodzieży. A przy-
śotowani do. polskich szkół na stanowis-
ka- „wychowawców” Niemcy skrupulatnie
spełniają swoją rolę...

Nauczyciel — mający u władz senac-
kich: markę „Polaka”, jest źle widziany.
Polskie szkoły senackie są całkowicie po-
zbawione pedagogicznej i metodycznej o-
pieki ze strony władz gdańskich, co —
jakby celowo przeprowadza senat—chcąc
w oczach polskiej ludności postawić pol-
skie szkoły jak najniżej, przeciwstawia-
jąc im równocześnie stojące na wysokim

poziomie szkoły niemieckie,
Przypatrzmy się dalej, jaka łączność

istnieje pomiędzy polskiemi- szkołami, a
polskiem społeczeństwem w Gdańsku. W
szkołach tych mówi się z reguły po nie-
miecku, gdyż językiem urzędowym jest
język niemiecki — twierdzą kierownicy-
Niemcy. Jest też rzeczą zupełnie jasną.
że nauczycieli - Niemców nic nie łączy z
polskiem społeczeństwem. Również nau-
czyciele - Polacy w obawie przed przeło-
żonymi Niemcami trzymają się zdala od
polskiego społeczeństwa, jego prac, trosk
i radości. Szkolnictwo polskie w Gdań-
sku smutny przedstawia widok.
Zdawało się, że umowa polsko - gdań-

ska z 18 września 1932 r. w sprawie
traktowania obywateli polskich i innych
osób języka lub pochodzenia polskiego
na obszarze „wolnego miasta” przyniesie
polepszenie również w szkolnictwie. Nic
się jednak nie zmieniło. A przecież senat
zobowiązał się w umowie, że nauczycie-
lami w'szkołach polskich będą jedynie o-
soby, znające gruntownie język polski 0-
raz posiadające kwalifikacje, wymagane
dla udzielania nauki w szkołach z pol-
skim językiem wykładowym i że nauczy-
ciele ci będą wybierani przedewszystkiem
z pośród osób narodowości polskiej (art.
4 p. 1 umowy). Zobowiązał się senat da-
lej ,;że w polskich szkołach i klasach bę-
dą używane wyłącznie podręczniki i inne
pomoce naukowe, opracowane.w języku
polskim i nie zawierające nic, coby obra-
żało uczucia polskie; że dla szkół pol-
skich będzie opracowany jednolity pro-
"śram nauczania i jednolity plan nauki
(art. 5); że nadzór urzędowy nad pu-
*blicznemi szkołami powszechnemi oraz
klasami i kursami z polskim językiem
nauczania będzie wykonywany przez in-
spektora narodowości polskiej. Inspekto-
rem został mianowany profesor polskie-
$o gimnazjum w Gdańsku, p. Behrendt,
lecz cóż on poradzi wobec wrogiego sto-
sunku miarodajnych czynników gdań-
skich. *
Wskazując na upośledzenie ludności

polskiej w Gdańsku pod względem szkol-
nictwa publicznego oraz na niewykony-
wanie postanowień umów polsko - gdań-
skich, pragniemy zwrócić uwagę całego
społeczeństwa polskiego na rozgrywającą
się u ujścia Wisły walkę polskości z
niemczyzną, Walka ta toczy się o rzeczy

ośromnej doniosłości: chodzi o utrzyma-
nie stanowiskai pozycji Polski nad Bał-

(jb.)

strony Yaminy, która mogłaby wejść

w porozumienie z prasą i na temat tej

skóry dokuczać mi w dziennikach róż-

nemi bredniami. Ale prawda przed-

stawiała się inaczej. Chciałem tę rzecz

mieć dla siebie. Czemu? A. niech: mi

pan powie, dlaczego chciał ją mieć

mój sekretarz albo inni członkowie

ekspedycji? Dlaczego na widok tej

ponurej szmaty tak rozpaliły się oczy

Yaminy? Coś w tem musi być, jakaś,

własność przyciągająca. Wie pan, co

w tem tak ciąśnie? Ciągnie... odpycha-

jąca natura i odpychająca historja tej
szmaty... To ja odkryłem ten para-

doks, to jam go wydobył z mroków na-
tury ludzkiej.

pił się wina.

—Razi to pana? Mnie też. Bądź co

bądź tamten czarny niechluj został

storturowany a potem zjedzony z mo-

jej niejako winy. Djabeł ułatwił mi

rolę złego sędziego, djabeł obciążył

mie współudziałem w zbrodni, nato

widocznie, żebym miał czem straszyć

swoich gości. Ale co panu jest?

—Muszę już iść — rzekłGosterski,
wstając. Czuł skurcz w gardle i ziąb
pod czaszką. ;

Baron powstał też. Uśmiechnął się.

Trzymał 'w ogromnej miękkiej dłoni

"rękę Gosterskiego i potrząsał nią z

poufałą serdecznością.

Odprowadził gościa na schody. z

góry posłał mu jeszcze uśmiech wyra-

żający wdzięczność, :

| Nazajutrz w południe baron żanie-
mógł. Lekarze zalecili spokój, zapew- niwszy, że niehawem wszystko bedzie
dobrze. Ale baron nie wierzył leka-

Radz siebie, pokiwał głową — i na-.

—Dziękuję panu. Ulżyło mi troche:

Cała Polska wie, że Kraków buduje
Muzeum Narodowe, ale mało kto wie,
że to Muzeum Narodowe, muzeum pa-
miątek narodu polskiego budują żydzi,
przechrzty w. każdym razie nie aryj-
czycy, nie rdzenni Polacy. A więc ko-
lejno: głównym inicjatorem (niestety!)
jest prezydent miasta Krakowa Mie-
czysław Kaplicki. (Nie tak dawno jesz-
cze Mojżesz Kapellner). Autorami
projektu gmachu są dwaj niearyjczycy
inżynierowie budownictwa miejskiego
w Krakowie: Czesław Boratyński i
Edward Kreisler. Trzecim autorem
projektu jest prawdopodobnie aryj-
czyk (inż, Bolesław Schmit). Wyko-
nawcami i kierownikami budowy
są jednak dwaj pierwsi autorzy
projektu. Sekretarzem komitetu i
szefem propagandy jest Alfred
Hollender, oczywiście żyd. Podob-
no nawet krewny prezydenta Ka-
plickiego (obaj pochodzą z okolic Tar-
nowa).
Z początkiem bieżącego roku w ło -

nie komitetu wykonawczego budowy
Muzeum Narodowego w Krakowie
powstała komisja materjałowa, w
skład której weszło 12-cie osób, które
jak głosi komunikat prasowy „dają
pełną gwarancję, że w krótkim czasie
zbiorą potrzebny cały materjał budo-
wlany”, Wśród tych dwunastu człon-
ków tej komisji znajdujemy takie na-

deusz Spitzer, radny miejski Zyśmunt
Aleksandrowicz, dyrektor s-ki „Caro'

światy zarządu miejskiego Alfred Hol-
lender, naczelnik budownictwa miej-
skiego inż. Czesław Boratyński, inż.
Edward Kreisler. Wszyscy bez. wyjąt-
ku semici. Na dwunastu członków ko-
misji znajdujemy więc 7-miu żydów. I
ct żydzi wespół z aryjską mniejszością
komisji zbierać mają materjał budo-
wlany, datki pieniężne i inne ofiary
płynące od szerokich warstw polskie-
go społeczeństwa w kraju i z zagrani-
cy.

Jeżeli już wspomnieliśli o p. Hol-
lendrze, jako szefie propagandy budo-
wy Muzeum Narodowego, to warto po-
dać jego specjalne „kwalifikacje' na
to stanowisko. Otóż ten główny propa-
gator budowy Muzeum Narodowego
przęd kilku jeszcze laty miał w Kra -
kowie przy ul. Mikołajskiej sklep z ki-
limami. „Robił w kilimach”, a teraz
„robi* propagandę na rzecz instytucji,
która ma być panteonem polskiejhi -
storji, wielkiej przeszłości naszego
narodu, zbiorem bezcennych pamiątek
historycznych po naszych bohaterach
narodowych i równie cennych arcy-
dzieł polskiego i obcego malarstwa.
Jak daleko posunął się ten „propa-

gator" budowy Muzeum Narodowego
w Krakowie w swoich zapałach „pro -
pagandowych'', świadczy wydana nie-
dawno publikacja komitetu budowy,
pod nazwą „Kraków buduje Muzeum
Narodowe”. Oto pod wstępną odezwą
w tej książce znalazł się jako jedyny
podpis p. Hollendra, na końcu znów

rzom; zresztą miał złe przeczucie.

Zawezwawszy do siebie ulubionego
swego pokojowca, rzekł mu:

—Słuchaj Maurycy, ze mną koniec:

Koniec zabawy, koniec nudów, koniec

blagi. Nie bój się, nie zapomniałem o
tobie w testamencie. Ale coś ze mną

trzeba zrobić, Poradź coś, zarządź coś,

bo ja nie wiem co. Pozatem nudzę się

bardzo. ŻEM ! 3 `

W wielkiej sypialni, na szerokiem ło-
żu umierał człowiek ogromnego wzro-

słu i tuszy. W przyćmionem świetle
lampki czekał śmierci i nudził się. Był

sam — chciał być sam — zakazał

wstępu nawet najbliższym. ‚

Późnym bardzo wieczorem cicho u-

chylity się drzwii w kotarze stanął

młody i niski człowiek, w komży, ze

stulą, w birecie. 1

— Niech będzie pochwalony Jezus

Chrystus.
Baron ze zdumieniem przyślądał się

duchownemu.
— Na wieki wieków — grzecznie

odpowiedział i potem znów dziwił się
w milczeniu.
— To pewnie pomysł Maurycego —

rzekł kwaśno.
Ksiądz zbliżył się do chorego-

— Pojednai się, bracie, z Bogiem.

Wyznaj grzechy swoje i zbudź w so-

bie skruchę.
Nataniecki patrzył na księdza i uś-

miechał się grzecznie. Wreszcie mu-
siało się w nim coś stać; może tym
swoim zmysłem rzeczywistości. ocenił

okazje. uzyskania przebaczenia, badź

co bądź przed niewątpliwą śmiercią,

rychła śmiercią.

— Wczoraj w nocy z efektowniej- szych grzechów swoich zwierzałem się

zwiska, jak dr. Ludwik Merz, dr. Ta-*

Leopold Spira, naczelnik wydziału o- /

ŻYDZI BUDUJĄ MUZEUM NARODOWE
W KRAKOWIE

(Od własnego korespondenta)

Kraków, w kwietniu

książki _ zamieszczono — fotografje,
na których wyróżnia się i na pierwszy
plan wybija osoba p. Hollendra w
towarzystwie wybitnych osobistości.
Tak więc, za pośrednictwem wspom-
nianej publikacji p. Hollender wy-
dał orędzie do narodu, zachęcające do
popierania akcji komitetu budowy. I u-
ważał, że wystarczy, jeżeli sam je pod-
pisze. Tym razem jednak uznano, że
mimo wszystko p. Hollender nie jest
jeszcze na tyle poważną osobistością,
aby sam jeden podpisywał taką ode-
zwę. Postanowiono więc podpis jego z
pod tej odezwy usunąć. Wobec tego
jednak, że się to nie dało uczynićprzez
wywabienie, lub zaklejenie, musiano
wydrukować ponownie 2 kartki tego
wydawnictwa i wstawić je w miejsce u-
suniętych, które podpisywał p, Hollen-
der. Oczywiście nie obeszło się bez
kosztów, gdyż musiano w ten sposób
uzupełnić przeszło 20.000 egzempla-
rży,

mrawa jest wyjatkowo przykra. Nie
przez to, że p. Kaplicki, jako przewod-
niczący komitetu budowy Muzeum Na-
rodowego, otacza się swemi współple -
mieńcami — wszak jest synem „naro-
du wybranego”. Ale przedewszyst-
kiem przez to, że zasiadający w komi-
tecie budowy Polacy pozwalają i do-
puszczają do tego, że całe społeczeń -
stwo przyśląda się temu obojętnie, że
Muzeum Narodowe, muzeum narodu
polskieso łundują, budują, proragują
żydzi. Plemię niczem z narodem pol -
skim nie związane, ani z jeśo prze-
szłością, ani przyszłością. Najwyżej z
teraźniejszością.

Czas, bv polskie snołeczeństwo za-
interesowało się bliżej budową Mu-
zeum Narodowego w Krakowie.

S.J.

ŁÓDŻ

Plan rozbudowy miasta. — W wydz.
budowlanym zarządu miasta wyłożono
zatwierdzony ostatnio przez  minister-

stwo plan rozbudowy miasta,
W myśl tego planuulice śęsto zabudo-

wane pozostaną w tej samej szerokości,
co dotychczas. Tam, gdzie jest to możli-
we nastąpi rozszerzenie do 35 metrów.

Ministerstwo wyłączyło poza tem z
pod zatwierdzenia pas południowo-
wschodni na Chojnach, gdzie powstać ma
nowa strefa przemysłowa oraz teren Ko-
rolėwa i Rokicina, gdzie rząd projektuje

budowę dworca towarowego. Trzeci nie-
wielki obszar wyłączony został od za-
*wierdzenia na północ od ul. Limanow-
skiego, gdzie wybudowany będzie dwo-
rzec podmiejski.

Projektowane rozszerzenie ul. Kiliń -
skiego zostało przez ministerstwo
wstrzymane, z wyjątkiem odcinkaodul.
Dąbrowskiej w kierunku południowym.
Według zatwierdzonego planu Łódź

zdolna będzie w ciągu 20-tu lat pomieś-

pewnemu panu. więc mam je w żywej
| jeszcze pamięci.

Baron zamilkł: ważył coś w sobie.
Dziwił. się, że mu w tej chwili przy-
pomniała się matka, w futrach, w pió-
rach, w jedwabiach wybierająca się na
bal. I jej słowa tajemnicze, a wiele
mówiące: „Klim, jak urośniesz, to się
przekonasz, co to jest zabawa, jaka
jest jej wartość i sens”. Nie, oczywi-

z otchłani. Sens zabawy? Czy zabawa
"może mieć wogóle jaki sens? Ale trze-
ba myśleć o grzechach, I to o grze-
„chach z całego życia. Cóż, wszystkiego
już się nie zdąży. Jaki był ostatni
grzech? Zaraz, zaraz. Pewnem niedo-
mówieniem, bardzo zresztą roman-
tycznem, baron wczoraj wprowadził w
błąd Gosterskiego. Oto, mówiąc mu o
swoim ojcu, wspomniał, że papcio po
śmierci mamy otruł się. Baron nie uwa-
żał za właściwe uzupełnić tego zwie-
rzenia mniej interesującym dodatkiem:
papcio otruł się niechcący, nieświeżą
rybą. Kłamstewko bardzo kabotvńskie,
jak wogóle całe barona życie. „To nie
ja świnia, to życie świnia? Eee, czyż-
by? Może jednak podzielimy godności
i odpowiedzialność między mną i ży-
ciem? ь SZĄ
Baron posmutniał. Zdawało mu się,

że słyszy dokoła siebie przejmujący,
cichy chór śmiechu. ||
— „To śmieją się ze mnie djabli” —

orzekł ze złością ale i z niejaką trwo-

śą. RT
Spojrzał wbok i uspokoił się. Ksiądz

stał przy łożu, wyczekujący, cierpli-

wy, dobry.
— „Ja byłem przez całe życie bar-

dzo samotny i bardzo śmieszny” — 
ście, to nie był entuzjazm, to byl krzyk

PRZED STU LATY
„GAZETA WARSZAWSKA*

z dnia 23 kwietnia 1835 r.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.
Donoszą z Hiszpanji, że Jenerał C. L.
O'Donnel dowódca konnicy Don Car-
losa wyzwał brygadyera Don M. Lo-
pez; obie strony stawić mają: równą
liczbę ludzi, którzy na pałasze bić się
mają.

WIADOMOŚCI ROZMAITE. W,
niektórych gminach doliny Murg w Ba-
deńskiem pozbyto się gąsienic na rze-
paku i kapuście tym sposobem, że zbie-
rano w lasach mrowiska wraz z mrów-
kami do worów i rozrzucano je potem
na rzepaku i kapuście. W przeciągu 24

godzin nie było ani mrówek, ani gąsie-
nic; że. mrówki wielkiemi są nieprzyja-
ciółmi gąsienic, o tem dawno już wie-
dzą trudniący się pielęśnowaniem jed-
wabników, gdyż nie raz przez noc jed-
ną; cały stół jedwabnic znikał w do-
mu, do którego znęciły się mrówki.

—Qd Wiktora Hugo, który milczał
od długiego czasu, spodziewają się no-
wej sztuki z czasów Ludwika XIV, Ma-
intenon ma tam w głównej wystąpić
roli; utwór ten ma być pełen nadzwy-
czajnych piękności!
— Tłumacz jednego francuskiego

romansu opowiada o przełożonej nad
szkołą pci żeńskiej, którą nadzwyczaj-
nie dręczyły swawolne uczenice:- Raz
gdy przebrała się miarka cierpliwości,
ochmistrzyni karze piękne dziewczęta
ogólnym postem (avec un jefine gene-
ral). Tłómacz oddaje tę myśl bardzo
niewinnie w następnych słowach: I u-
karała panienki młodym generałem,

 

 

Przeciw obstrukcji, hemoroldom, zaburze-
niom -w żołądku i kiszkach, zaleca się picie
naturalnej wody gorzkiej „Franciszka
Jėzeta“ kilka razy dziennie. Pyt. md 

 

Z CAŁEGO KRAJU
cić w swoim obrębie 975.000 mieszkań+
ców.

WIELICZKA

Unieruchomienie salin. — Dnia 19 b.
m. ogłoszono tu decyzję unieruchomienia
od 29 kwietnia do 12 maja b. r. wielkich
kopalń soli. Zarządzenie to motywuje się
remontem turbin oraz „sezonem mar-
twym” w obrotach solą, Starsi górnicy
wysłani zostaną na 14-dniowy urlop, ci
zaś, którzy nie mają prawa do urlopów,
zostaną. częściowo zatrudnieni na na-
wierzchni. К

Wiadomość o unieruchomieniu salin
wywołała wśród górników zrozumiałe
przygnębienie. :

AssATASKAITAAO TTTTTKATI

Bastjonami polskości

na wschodzie

Złóż ofiarę na
„Dar Narodowy 3 Maja”.

rozmyślał baron. „A oto przychodzi
do mnie ten sługa Boży i obiecuje po-
jednanie z moim Stwórcą, Któremu
wprawdzie, jako Jego dzieło, nieko-
niecznie się udałem, no, ale skąd miał-
bym prawo do większych wymagań?
Więc jak się pojednamy, to nie będę
przynajmniej samotny, nie będę śmie-
sznyi nie będę taki kabotyn, zły ka-
„botyn!“

Nataniecki spojrzał na księdza jasno
i ulnie,

— Jabym się wyspowiadal, tylko
że ja mam bardzo wiele grzechów na
sumieniu. Tak, na sumieniu. Sumienie
to taki zarząd dóbr Bożych w człowie-
ku. Co, niezłe porównanie? Trochę
kupieckie, ale może ujdzie? A propos
kupieckości. Ogromnie bym się bał
spotkania z Natanem — tam, w wiecz-
ności.
—Ułaj, mój bracie, Bogu i ogarnij

pamięcią swoje życie.
Nataniecki westchnął ciężko.

Jabym się  wyspowiadał,
owszem, ale ja jestem gaduła i czło-
wiek niepoważny, śmieszna postać. A
spowiedź to musi być rzecz poważna.

Złapał księdza za rękę, przyciąśnął
-go ku sobie i żałośnie szepnął:

Wstydzę się!
Nad ranem od barona wyszedł spo-

wilgotnemi.
Maurycemu, który odprowadził księ-

dza do karety, rzekł cicho: .
— Niech tam nikt nie wchodzi na-

razie, Modli się,
O ósmej rano baron Nataniecki już

nie żył. (e. dr]

są szkoły i Czytelnie Macierzy Szkolnej.

wiednik blady ze znużenia, z oczyma:



 

 

ORDYNACJA
I KONSTYTUCJA

Krakowski, „Ilustrowany Kurjer

Codzienny” zamieścił w  świątecz-

nym numerze: „Zasady ordynacji

wyborczej, którą uchwali sejm na se-

sji nadzwyczajnej”. Według zupełnie
kategorycznej informacji wspomnia-

nego pisma specjalna komisja trzech,

złożona z pp. Sławka, Cara i Podos-

kiego, opracowała już „tezy” ordyna-

cji wyborczej do obu izb. „Tezy“ te

przejdą obecnie na szerszy nieco
warsztat, jakichś „specjalistów”, a

stamtąd do odpowiedniej „śrupy”

BB., która nada im ostateczną formę

Projektu ustawowegd.

Najważniejsza z owych „tez” odno-

si się do sposobu zgłaszania kandy-

datur poselskich. Już oddawna utrzy-

mywała się uporczywie w kołach po”

litycznych pogłoska, że twórcy nowej

konstytucji przeszedłszy na węższy

teren ordynacji wyborczej, łamią so”

bie głowę nad tem, jakby tu bez wal-

ki, jakimś chytrym przepisem usunąć

stronnictwa polityczne z przyszłego

sejmu. Pogłoska ta doznała pośred-

niego poparcia pod postacią rozmai-

tych gróźb, rzucanych pod adresem

stronnictw: a to, że głosując przeciw

konstytucji, idą przez drzwi sejmowe

„do grobu” — to znowu, że za to sa-

mo przejedzie się po nich „druzgoczą-

cy walec dziejów”,

Dociekliwi dziennikarze dowie-
dzieli się skądsić, że tym „walcem”

ma być przepis nowej ordynacji wy-

borczej, nadający monopol stawiania
kandydatur do sejmu związkom sa-

morządu terytorjalnego i gospodar-
czego, względnie także pracowniczym
związkom zawodowym. Można było

o tym sui generis „korporacjonizmie”
dyskutować, ale — przed uchwale-
niem nowej konstytucji, Obecnie dy-

skusja taka byłaby z prawnego punk-
ut widzenia zupełnie bezprzedmioto-

wa, albowiem pomysł ten jest z nową

konstytucją wyraźnie sprzeczny.

Sprzeczność tę zaznaczyliśmy już

na marginesie pierwszych pogłosek,
którym — wbrew rozmaitym do-

świadczeniom — nie chcieliśmy da-
wać wiary, wychodząc z założenia, że

jeśli nowa konstytucja ma wkrótce

stać się prawem, obowiązującem za-
równo rządzonych jak i rządzących,
to przestrzeganie praworządności w

jej wprowadzaniu w życie stanie się
szczególniejszym przedmiotem troski

i punktem honoru dla jej twórców.

Skoro jednak pomysł specjalnych
kolegjów, złożonych z przedstawicieli

samorządu i innych związków pu-

bliczno - prawnych, a obdarzonych

- przywilejem ustalania kandydatur po-

selskich, pojawił się znowu na ła-
mach bliskiego sferom decydującym
dziennika — į to nie jako pogłoska,

ale jako sprawozdanie z pierwszego

etapu prac nad ordynacją wyborczą,
— to musimy raz jeszcze stwierdzić,
że pomysł ten nie mieści się w ra-

mach nowej konstytucji.

Jest on sprzeczny z zasadą równo-

ści i powszechności prawa wyborcze-
go,ponieważ daje nielicznej stosunko-

wo grupie wyborców przywilej mia-
nowania kandydatów, a zatem i
przyszłych posłów, ograniczając kil-
kunastomiljonową masę obywateli do

wybierania między narzuconymi jej

zgóry kandydatami. Argument, że
dotychczas ten przywilej miały par-
tje polityczne, z prawnego stanowis-

ka nie jest słuszny, albowiem według
obecnej ordynacji wyborczej prawo
wystawienia listy kandydatów miała
śrupa, złożona z 50 wyborców, któ-
rzy nie musieli być przedstawicielami
tej czy innej partji. W praktyce też
obok.list partyjnych występowały do
wyborów listy t. zw. „dzikie”, a że
nie miały one powodzenia, to jest

pod względem prawnym zupełnie o-

bojętne.
Ustalanie kandydatur przez mono-

policzne kolegja łamie również zasa-
dę bezpośredniości prawa wyborcze-

go. Wprawdzie i obecnie wyborcy
nie mogą głosować ważnie na kogo

im się podoba, ale muszą oddawać
głosy na kandydatów prawnie zgło” 

INSTRUKCJA O KWALIFIKOWANIU

Pragmatyka nauczycielska z 1926 r.,
zawierająca przepisy o kwalifikowaniu
nauczycieli oraz ustanawiające komi -
sje kwalifikacyjne, w których zasiadali
przedstawiciele nauczycielstwa, gwa-
rantowała w orzeczeniach beztsronność
i sprawiedliwość. Na wadliwe funk-
cjonowanie komisyj kwalifikacyjnych
nie było narzekań przez 6 lat, kiedy to
obowiązywały przepisy z 1926 r. Dą -
żenie jednak do wyeliminowania czyn-
nika obywatelskiego i rozszerzenia
kompentencyj władz. w sprawach nau-
czycielskich znalazło wyraz w znowe-
lizowanej w 1932 r. praśmatyce. Rów-
nież przepisy o kwalifikowaniu nau-
czycieli uległy zmianie. Zniesiono po -
stanowienia, dotyczące powoływania i
funkcjonowania komisyj kwalifikacyj -
nych, a zamiast nich ustalono zasadę,
że „ocena kwalifikacyjna składać się
ma z opinji dwóch osób,, powołanych
do wykonywania nadzoru służbowego
(art. 18). Opracowanie szczegółowych
przepisów o kwalifikowaniu nauczy -
cieli przekazano min. w. r. i o. p. Po
dwóch latach ukazało się rozporządze-
nie min. w. r. i o. p. z dn. 14 czerwca
1934 r. określające, przez kogo i w ja-
kich terminach mają być czynione spo-
strzeżenia, wydawane on'nie i ustala-
ne oceny pracy nauczyciela. W rozpo-
rządzeniu tem zapowiedziano pozatem
wydanie  szczeóółowych  przepsów,
wskazujących podstawy do formułowa-
nia opinii o nauczycielu. Przepisy u-
kazały się jako „Instrukcja o kwalifi -
kowaniu nauczycieli”,
W instrukcji ustalono na wstepie

zasadę, że opinja i ocena, wydane
przez przełożonego, maią obejmować
nietylko dziedzine snelnianvch przez
nauczyciela obowiązków służbowych,
lecz jego życie prywatne i rodzinne.
Zasada ta, słuszna w swej istocie, uj-
mowana w nraktyce zbyt szeroko, mo-
że Fvć źródł:m wielu nienożadanych
konfliktów, budzi też zaniepokojenie
wśród nauczycielstwa. Ustalenie wślą-
du w prywatne życie nauczyciela jako
obowiazku służkoweśo przełożonych
jest dla przełożonych krępujące, a dla
nanczycieli uciążliwe. :

Instrukcja opracowana jest bardzo
szczegółowo. Nauczyciel ma być oce -
niany przedewszystkiem ze względu
na swą wartość zawodową, następnie
wartość ogólną wreszcie ma bvć oce-
niana jego praca kulturalno-oświato-
wa, życie prywatne i rodzinne. Wedle
instrukcji na war'ość zawodową nau-
czyciela składają się: sumienność w
wykonywaniu obowiązków, metoda i
wyniki pracy, stosunek do uczniów i
rodziców, przełożonych i kolegów,
przygotowanie zawodowe i praca nad
dalszem kształceniem się, znajomość
programów szkolnych i przepisów ad -
ministracyjno - prawnych, uzdolnienia
oróanizacvjne i kierownicze, wreszcie
uzdolnienia specialne. Do wartości za-
wodowych instrukcja zalicza również
umiejętność zachowania się w służbie
ipoza służbą w życiu prywatnem:
Wartość ogólną nauczyciela stanowią |
jego właściwości wrodzone, jak inte- ligencja,kultura umysłowa, uczciwość,

 

W Anglji uczniowie jeżdżą

NAUCZYCIELI
ideowość, samodzielność, energja i po-
czucie odpowiedzialności służbowej.

Instrukcja reguluje też sprawę zała-
twiania odwołań od oceny niedosta-
tecznej. Sprawa ta jest bardzo ważna,
gdyż zgodnie z art. 59 pragmatyki na-
uczycielskiej otrzymanie kolejno w
bezpośrednio po sobie następujących
co najmniej półtorarocznych  odstę-
pach dwóch ocen niedostatecznych po-
woduje automatyczne zwolnienie ze
służby. Wedle przepisów instrukcji,
nauczycielowi, który otrzymał zawia-
domienie, że jego praca została ocenio-
na jako niedostateczna, przysługuje
prawo wniesienia odwołania do władzy
służbowej tej osoby, która ustaliła o-
cenę, Władza ma do wykonania dwie
drogi postępowania: gdy ma pewność,
opartą na wewnętrznem przekonaniu,
że ocena jest słuszna, oddala odwoła-
nie bez sprawdzania, jeżeli zaś nie ma  

tej pewności, deleguje jednego z pod-
ległych sobie funkcjonarjuszów celem
ponownego wizytowania odwołującego
się. Należy przypuszczać, że nie bę-
dzie to osoba, która wystawiła po-
przednio ocenę.
Taki sposób załatwiania odwołań

całkowicie uzależnia wszystkich nau -
czycieli od dobrej woli władz przeło-
żonych. Nowa instrukcja o kwalifiko-
waniu nauczycieli budzi w szeregach
nauczycielskich poważne:wątpliwości
przedewszystkiem dlatego, że uzależ -
nia między innemi opinję o pracy nau-
czyciela od okoliczności , o których
bardzo trudno wyrobić sobie sąd ob
jektwny (życie prywatne, praca spo-
łeczna). Dalej umożliwia władzy
zwierzchniej zdyskwalifikowanie nau-
czyciela na zasadzie „wewnętrznego
przekonania". Brak jest wreszciein -
stancji odwoławczej dla nauczycieli.

 

Bjórasterne Bjórnson

znakomitegaupłynęło 25 lat od śmierci

pisarza.

 

KRYZYS EUROPY
Wiele już książek ukazało się na

temat kryzysu, dobrze jednak zrobił
prof. Andrć Siegfried, że w niewiel-
kim tomiku (125 stron) wyłożył swo-
je poglądy na tę sprawę. Książka p.
Siegfrieda dopełnia z punktu widze-
nia socjologiczno gospodarczego gło-
śne studjum szwajcarskiego profesora
de Reynold'a, który w swojej „lEuro-
pe tragique' zajął się zagadnieniem
moralnego i politycznego kryzysu w
Europie. Niektóre twierdzenia p. Sieg-
frieda grzeszą może zbytnią śmiało-
ścią, np. znajdujące się na samym po-

„czątku książki, oświadczenie, że wstę-
pujemy w nową epokę tak różną od
poprzedniej, jak okres metalu różny
jest od okresu kamiennego. W każdym
razie, autor przekonywująco uzasad-
nia swoje zdanie o przełomie, którego
jesteśmy świadkami. Przedewszyst-
kiem „narzędzie (outil) jest coraz
bardziej zastępowane przez maszynę;
zamiast jednej, zdobywczej i ekspan-
sywnej, białej rasy, zaczynają wystę-
pować usamodzielniające się inne rasy;
zamias tjedneso ośrodka cywilizacji
światowej, którym przez kilkaset lat
była tylko Europa, powstaje takich
ośrodków więcej; (Ameryka Północ-
na) wreszcie zmienia sie od końca
XVIII wieku natura cywilizacji, zwa-
nej europejską która przez zmateria-
lizowanie staje sie powierzchowna, ła-
twiejszą do przyjęcia na odległych
kontyngentach i mniej indywidualną,
mniei twórczą. 1
Od lat kilkuset aż do wielkiej woi-

ny światowej, Furopa posiadała fak-
tvcznie stanowisko uprzywilejowane,
Furopeiczycy byli przekonani o swo-
iej wyższości i o tej wyższości dawa-
li się przekonvwać mieszkańcy innych
lądów. W praktvce nie bvło ani „wol-
nei gry' w obrocie międzvkontynen-
talnvm, ani „swobody mórz”, uprzy-
wilejowanie. protektoraty, okupacie
urzeczywistniały nrośram  monopolo-
wy państw euronejskich w innvch czę-
ściach świata. Oczywiście, różne kra-

do: szkoły samolotem

 

szonych, jednak to zgłaszanie nie by-

ło dotychczas ograniczane ani co do
ilości, ani co do kwalifikacyj osobis-

tych, co jedno i drugie ma przysługi-
wać wymienionym przez krakowski

dziennik kolegjom. Pewne wyłącze-
nia od prawa wyborczego, czynnego

i biernego, jak granica wieku i karal-
ność, muszą być objęte ogólnym,
równym dla wszystkich przepisem

prawa, ale nie moga być uzależnione

od uznania jakichś uprzywilejowa-

nych kolegjów.
Podkreślamy raz jeszcze, że ogra- |

niczamy się w tej sprawie tylko do
jej strony prawnej, w danym wypad-

ku wystarczającej i rozstrzygającej.

Jeżeli co do składu senatu nowa kon-

stytucja pozostawia dość szeroko о-

twartą furtkę dla pomysłów  „elita-

rystycznych“, to natomiast — o ile

idzie o prawo wyborcze do sejmu —

zawiera ona zupełnie wyraźne ji przez

wszystkich jednakowo rozumiane

przepisy, z któremi musi się liczyć

ordynacja wyborcza i jej — choćby

najbardziej pomysłowi — autorowie. 

je europejskie współzawodniczyły z
sobą na dalekich rynkach, ale system
„sfer wpływu”, protektoratów i kolo-
nij porządkował wymianę światową i
zasadniczo panowała równowaga о-
parta na stałości taryf, monety, umów
i kredytu.

Już koło r. 1880 zaczęła-się eman-
cypacja krajów pozaeuropejskich i
można było zauważyć wzmaganie się
udziału Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej w obrotach świato-
wych przy jednoczesnym  zminiejsza-
niu się udziału Anglji. Europejczycy
jednak zaślepieni byli wiarą w swoje
uprzywilejowane stanowiskoi dlatego
sytuacja powojenna zaskoczyła ich.
W czasie wielkiej wojny Stany Zjed-
noczone Ameryki Północnej rozwinę-
ły swój przemysł, zaś Japonja, dzięki
wojnie, stała się poważnym  czynni-
kiem handlu światowego; osiągnię-
tych wyników te kraje po wojnie o-
czywiście nie chcą i nie mogą się wy-
rzec. Europa znajduje się obecnie
między amerykańską Scyllą wysokiej
stopy życiowej i azjatycką Charybdą
niskiej skali życiowej. Walka toczy
się właśnie o „stopę życiową” i nie
można powiedzieć, że sytuacja naszej
części świata jest dogodna, dlatego, że
zajmujemy stanowisko w pewnej mie-
rze pośrednie. A Siegfried jest zda-
nia. że w Europie nieuniknione jest
obniżenie materjalnego poziomu ży-
ciowego, ale to bynajmniej nie wy-
starcza. Europa nie utrzyma swojej
wyższości materialnej, bo na konty-
nencie amerykańskim .są olbrzymie
możliwości, rozmach, bogactwa. natu-
ralne, a amerykański maszynizm i
metoda nie dadzą się prześcignąć; ma-
terjalnie (środkami technicznemi) Eu-
ropa może stanąć wyżej niż Azja, któ-
ra jednak góruje pracowitością ro-
botnika i taniością produkcji.

Trzeba szukać innych, niż materjal-
ne, elementów wyższości Europy, ele-
mentów, któreby pozwoliły naszemu
kontynentowi istnieć samodzielnie. In-
dywidualne, twórcze pierwiastki cywi-
lizacyjne, pierwiastki moralne, trady-
cyjne, imponderabilia psychiczne nie
dające się przenieść jak maszyna czy
produkt materjalny — oto według A.
Siegfrieda, broń przeciwko upadkowi;
na pierwszem miejscu trzeba postawić
jakość. Niestety, Europejczycy sami
od 150 lat wyzbywają się tradycyj-
nych, duchowych pierwiastków swojej
cywilizacji, światopogląd  materjali-
styczny każe uważać, że cywilizacja
jest wszędzie, gdzie są automobile, ra-
dio i kinematografy. Jest rzeczą zna-
mienną, że prof. Siegfried dochodzi
zasadniczo do takich samych konklu-
zyj, jak inny wybitny ekonomista
francuski Lucien Romier, który w stu-
djum: „Si Ie capitalisme disparaissait“
również podkreśla, że zagadnienie u-
trzymania się Europy na znośnym
„poziomie życia” i przystosowania się
do zmienionych warunków bytu nasze-
go kontynentu, zależy od rozwiązania
zagadnień moralnych i politycznych.
A. Siegfried żąda, aby nasza stara Eu-.
ropa była dumna ze swej indywidual-
nej wielowiekowej przeszłości, która
stanowi jej największe bogactwo.

A. Siegfried nie mówi, że postulaty
jakości, zachowania indywidualności i
twórczości miały się urzeczywistnić
przez tworzenie jakiejś organizacyjnej
jedności europejskiej. O żadnej Pan-
europie i o kotle sowieckim, prof. Sieg-
fried nawet nie wspomina, biorąc pod
uwagę zapewne to, że koncepcja pa-

| neuropejska, to ujednostajnianie, zaś
doświadczenia sowieckie. to podnie-
siony do maximum program materjali-
zmu, maszynizmu, przedkryzysoweśo
amerykanizmu, niemający nic wspól-
nego z twórczym i tradycjonalistycz-
nym indywidualizmem (również prof. |

de Reynold uważa „realizacje“ bol-
zmu, maszynizmu, przedkryzysowego

i skończonego światopoglądu materja-

listycznego). Nie wypowiadając cał-
kowitej aprobaty w swojem bardzo

treściwem studjum A. Siegfried wyra-

ża jednak przypuszczenie, że może ta-

kie podniesienie na duchu, pełne du-

my narodowej zespolenie się i związa-

na z tem gotowość do wyrzeczeń się,

do cierpienia i do pracy, jakie obser-

wujemy teraz w Niemczech, że może

to właśnie jest droga wyjścia i śro-
dek, który pozwoli Europie zachować

swoje stanowisko na globie, dzięki za-

chowaniu swojej indywidualnej war-

tości. Siegfried wskazuje na to, że
przystosowanie struktury gospodar-
stwa europejskiego do zmienionej sy-
tuacji, nie może się dokonać przez
podział bogactw ani przez inflację;
prócz perspektywy niemieckiej (faszy-
stowskiej) jest jeszcze perspektywa
standaryzacji, fabrykacji seryjnej,
masowej, stwarzającej Surogat oży-

wienia ekonomicznego. Na tej drodze,

na którą częściowo wkroczyły demo-

kracje europejskie nie ocali się jednak
Europa, gdyż jest to droga materjali-
styczna, amerykanizująca; tymcza-
sem ocalenie indywidualności europej-

skiej polega na tem, aby Europa, ko-
rzystając ze swoich walorów  ducho-
wych przodowała jako czynnik wyna-
lazczości, kompetencji i organizacji.

io BŁ

Uroczystości gnieźnień kie

W związku + zapowiedzianemi na Nie-

dzielę Przewodnią uroczystościami u grobu

św. Wojciecha w Gnieźnie z okazji zakoń-

czenia Jubileuszu Odkupienia J. Em. Ks.

Kardynał Prymas wystosował do swych die-

cezjan orędzie, w którem, wezwawszy ich

do tłumnego udziału w pielgrzymce do re-

likwij Biskupa — Męczennika, pisze:

„O błogosławieństwo Boże dla Rzeczy-

pospolitej, o wiarę niezłomną dla Niej, o

odporność wobec bezbożnictwa, o szczytne

dzieje, о bohaterskie spełnienie posłan-

mictw pomódlcie się tam, gdzie tylu spo-

czywa tej Polski wtadnych špižowych Pry-

masów.

Z tych bogatych kaplic i naw nastrojo-

wych, od grobów i pomników chwaleb-

nych, od tych zjaw przecudnych, które rę-

ka natchnionego artysty w habicie czaruje

na tych czcigodnych murach, ponieście w

całe nasze życie potężne tchnienie „Boga-

rodzicy Dziewicy”, tej modlitewnej werwy

rycerskiej, która tam, jako wojenny hejnał

wiary polskiej, rozbrzmiewa od wieków

przejmującem wołaniem do apostolskiego

potykania się o Chrystusa.

Niech z Gniezna, od Bazyliki Prymasów,

przyobleczonej w nowe szaty godowe, z

mocarnym głosem wojciechowego dzwonu

popłyną na wielkopolską ziemię oddźwięki

wielkiego jubileuszu. Moce Boże, nadziem-

skie ognie, zdobywczą wolę ponieście, pąt-

nicy śnieźnieńscy, w swych sercach do

wszystkich zakątków tej dawnej piastow-

skiej ziemicy. Była ongiś kolebką państwa

i Kościoła; niech i dziś przewodzi wiarą

żywotną, górnym duchem, chrobrym czy-

nem apostolskim". (KAP).

Wyjazd kardynała —
legata papieskiego

MIASTO WATYKAŃSKIE, 22.4 (KAP).
Nadzwyczajny legat papieski na uroczystoś-

ci zamknięcia Roku Świętego w Lourdes,

kardynał Pacelli, przybędzie na granicę

francuską w dniu 23 kwietnia, gdzie powi-

tają go przedstawiciele rządu Francji.

Lourdes opuści kardynał Pacelli w dniu 29
kwietnia zrana, kierując

da Rzymu.
się bezpośrednio  
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W ŚWIETLICY INWALIDÓW NA PRADZE
JESZCZE O „RZĄDACH" P. BORECKIEGO

Wojna w Legji inwalidów trwa nadal.
Inwalidzi stanowczo domagają się ust+-
pienia ze stanowiska prezesa pos. Borec-
kiego. Otrzymawszy wiadomość, że o-
pieczętowany przez władze administ'a-
cyjne lokal warszawskiej kompanii Legji
na Pradze został na nowo otwarty, wy-
braliśmy się tam w celu zbadania obec-
nych nastrojów, panujących wśród in-
walidów.

Skromnie, prawie ubogo, urządzona
świetlica inwalidzka, jest przepełniona.
Toczy się ożywiona dyskusja na temat c-
statnich wydarzeń. Nazwisko pos. Bo-
reckiego pada dość często, „upiększone'”
dosadnemi żołnierskiemi. epitetami,
— Nie macie, panowie sympatji do о-

wego prezesa — stwierdzamy wobec naj-
bliższej grupy gestykulujących inwali-
dów.

— Sympatji?! Między nami a Borec-
kim jest przepaść, której nic nie zdoła
zapełnić. Czyż może być mowa o sym-
patji po zawieszeniu w prawach naszych
delegatów, po wyrzuceniu kolegów z e-
lektrowni, po tych wszystkich aferach.
— Zarzucacie panowie, że w otocze-

niu prezesa panuje zgnilizna moralna...
— A czy tak nie jest? — wykrzykuje

kilku, a jeden mówi: — Jeśli pierwszy
wiceprezes przehulał kilka tysięcy -Ł.,
przeznaczonych na zapomogi dla bezro-
botnych inwalidów, jeśli generalny se-
kretarz ma za sobą wyrok 6 lat ciężkiego
więzienia za szpiegostwo; jeśli dochodzą
nas słuchy, że skarbnik zarządu główne-
£0 nie może wyliczyć się z jakich tajem-
niczych tranzakcyj, jeśli do biura zarzą-
du głównego zamiast inwalidów przyj-
muje się młode „woźne”* — to czyż nie
mamy prawa mówić o zśniliźnie moral-
nej? Prezes, zamiast czuwać nad naszy-
mi członkami, pozbawia ich pracy —
zamiast nas bronić, działa na naszą
sźkodę. Czyż mamy milczeć? I tak przez
dwa lata dokazywaliśmy cudów cierpli-
wości, ale to się już skończyło.
— Na czem panowie opierają swe

twierdzenie, że prezes zarządu główne-
go działa na szkodę inwalidów?
— O tem możnaby mówić godzinami,

ale wystarczy, gdy rozpatrzymy sprawę

koncesyjną. W ub. roku min. skarbu
zamierzało zlikwidować system konce-
syjny, co byłoby dotkliwym ciosem prze-
dewszystkiem dla ciężko poszkodowa-
nych naszych kolegów, którym w myśl
nowej ustawy inwalidzkiej nie przysłu-
$uje prawo do pracy, a których żadne
przedsiębiorstwo bez nakazu władz nie
przyjmie. Krótko mówiąc, pozbawiono
ich ustawowo prawa do pracy, a teraz
zamierzono cofnąć koncesje, Z cze-
$o zatem mieli żyć, kiedy renta, po tylu
redukcjach, jest śmiesznie mała?

Udaliśmy się wobec tego do prezesa
Boreckiego, ale on oświadczył nam, że
jeśli pójdzie interwenjować, to tylko w
tym sensie, aby zniesiono system konce-
syjny, jako przeżytek. Niech pan sam o-
sądzi, czy tak być powinno. P. Borecki
został przez nas wybrany, aby nas bro-
nił — zresztą otrzymuje za to z naszej
kasy wynaśrodzenie. Tymczasem, aby
się przypodobać pewnym czynnikom, wy-
głasza on jakieś deklamacje o szkodli-
wości systemu kocesyjnego. Oczywiście

 

Dalsze ulgi
podatkowe

W tych dniach ukaże się rozporządze-
nie ministra spraw wewnętrznych w

sprawie zaległości w samoistnych dani-
nach samorządowych. Będzie to rozpo-
rządzenie analogiczne do rozporządzenia

ministra skarbu, o zaległościach w po-
datkach państwowych. Pozatem ma być
ogłoszone rozporządzenie ministra opie-
ki społecznej w sprawie ul$ w niektórych
działach ubezpieczeń społecznych. W
ten sposób cały kompleks obciążeń pu-
bliczno - prawnych zostaje częściowo li-
kwidowany i normowany.
O ile zaległości podatkowe wynoszą

800 miljonów złotych, o tyle zaległości
w podatkach samorządowych stanowią
230 miljonów, zaś w świadczeniach so-
cjalnych — 270 miljonów. (Om).

  

Walki zapaśnicze w Cyrku

Wczoraj, w drugim dniu turnieju o mi-

strzostwo świata na r. 1935, które rozgry-

wa się na arenie cyrku warszawskiego, spo-

tkali się w pierwszej parze Hiszpan Oli-

veira z silnym Meksykańczykiem, Sambuco.

Walka rezultatu nie dała. Również bez re-

zultatu "pozostało prowadzone w bardzo

ostrem tempie spotkanie Saint Marsa z
Grabowskim. Krauser w 3-ej min, pokonał

Lubuśka. Thomson w 4-ej min. pokonał
Staegmana.

Tegoroczny turniej ściągnął wybitnych za-

paśników. Przybył również na otwarcie
prezes unji światowej von Glasenap. Go-

spodarzem zawodów jest Centr. Związek

ZapaśnikówPolskich.
 

dla niego jest to wszystko jedno, gdyż
posiada znaczne dochody, a kosztem
członków Legji może demonstrować swój
serwilizm w stosunku do władz.
— Takich „przywódców* nie potrze-

bujemy — słyszę dalej. — Rządzimy się
statutem, który mówi, że organizacja
winna dążyć do materjalnego i moralne-
$o podniesienia inwalidów. Proszę, niech
pan spojrzy na naszą świetlicę. Czy tak
powinna wyglądać świetlica inwalidów
wojennych w stolicy państwa? Te odra-
pane ściany, połamane krzesła, jarmarcz-
ne oleodruki — to otoczenie, w którem
ma się podnosić moralnie inwalidów. Na-
wet małej bibljoteczki niema, a przecież
0 to tak łatwo w stolicy.

Ale nie może być inaczej, skoro
wszystkie dochody z koncesji pochłania
żarłocznie zarząd główny. Nasza organi-

NAGRODY I ZAPOMOGI
STYPENDJALNE

WARSZAWSKIEGO TOW. LEKARSKIEGO
Towarzystwo lekarskie warszawskie

podaje do wiadomości o następujących
nagrodach i zapomogach stypendjalnych,
któremi rozporządza w roku 1935.

1. Fundusz zapomogowo - stypendjal-
ny im. Marji i Jana Giellerów. Zapomo-
ga w wysokości zł. 2.000 dla lekarza
Polaka, wyznania rzymsko - katolickiego,
pracującego naukowo w szpitalach war-
szawskich.

2. Fundusz nagrodowo - wydawniczy
im. dr. Mieczysława Halperna. Nagroda
w wysokości zł. 900, za najlepszą pracę,
napisaną w języku polskim i przedsta-
wioną w rękopisie Towarzystwu lekar-
skiemu warszawskiemu z dziedziny prze-
miany materji lub innej gałęzi medycyny
teoretycznej,

3. Fundusz naśrodowy dr. Walentego
Koczorowskieśo. Naśroda konkursowa
w wysokości zł. 1.200, za pracę na temat:
„O stanie kwasu moczowego w tkan-
kach ustroju ludzkiego oraz o metodach
oznaczania tego związku”, oraz zł. 1.200
na ewentualne wydawnictwo tejże pracy.
Termin składania prac upływa w dniu
31 marca r. 1936.

4. Fundusz nagrodowy im. dr. med. i
chirurgii Leona Konica. Dwie nagrody w
wysokości zł. 1.200 każda, za nailepszą
pracę oryginalną w języku polskim, po-
święconą li tylko chorobom kobiecym i
akuszerji, ogłoszoną drukiem w książce
oddzielnej, w czasopismach lekarskich
lub w rękopisie, złożoną towarzystwu,

5. Fundusz naśrodowy im. dr. Wacła-
wa Meczkowskieśo. Nagroda w wysokoś-
ci zł 450. za najlepszą pracę z zakresu
rozwoju szpitalnictwa w Polsce, ośłoszo-
na drukiem w iezvku volskim, w okresie
od r. 1930 do 1935 lub nadesłaną w tym
czasie w rekopisie Tow. lekarskiemu
warszawskiego.

6. Fundusz stypendjalny im. prof. Br.
Sawickiego. Stypendjum w wysokości zł.
1.800, dla młodego chirurga Polaka, z co-
najmniej 5-letnią pracą szpitalną, który
wykazał w pracy swej zainteresowanie
naukowo - badawcze i pragnie pogłębić
studja kliniczne w kraju lub zagranicą.

7. Fundusz stypendjalny im. Pawła Sie-
ragowskiego i żony jego Bronisławy. Sty-
pendjum w wysokości zł. 4.000, na pomoc
naukową dla Polaka, pracującego w kra-
ju, jak i zagranicą, na polu bjiologji i
medycyny doświadczalnej.

8. Fundusz stypendjalno - nagrodowy
im. dr. Feliksa Sommera. Stypendjum,
wzślednie nagroda w wysokości zł. 1.500,
dla Polaka wyznania rzymsko-katolic-
kiego na prowadzenie badań i prac nau-
kowych lekarskich i przyrodniczych z
pierwszeństwem dla prac o charakterze
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Ofiary świątecznej strzelaniny
Mimo wydanego przez władze bezpie-

czeństwa publicznego zakazu strzelania
z petard w okresie świąt Wielkanoc-
nych, detonacje w różnych punktach mia-
sta, szczególnie na Woli i w okolicach
pl. Grzybowskiego, zaczęły się już na
dobre od Wielkiej Soboty i, z małemi
przerwami, trwały niemal do południa
w I-szy dzień świąt. Najbardziej, jak
zwykle, „wiwatowano”* na Pl. Grzybow-
skim, na jezdni, wprost kościoła W. W.
Świętych, Na placu tym zmobilizowa-
nych było 12-tu funkcjonanjuszy policji
mundirowej i cywilnej — z podkomisa-
rzem. mimo to nie można było zapobiec
strzelaninie świątecznej, która trwała od
godz. 4-ej m. 15 do 6-ej m. 15. Według
raporiów Pogotowia, podczas wybuchów
petard, lub strzelaniny: z rewolwerów,
korkowców, straszaków i flowerów, po-
ranior ch lub poparzonych pozostało 20
osób. Są to: Henryk Frydman, uczeń
(Pawia 76), Adam Kostrzewski, uczeń
(Młyrarska 13), Henryk Dębski. uczeń
(Dzielra 93), Zygmunt Piasecki. uczeń |
(Nowolipie 54), Jerzy Lipkowski. uczeń
(Górczewska 15), Henryk Dubielecki, u-
czeń (Wolska 93), Juljan Kubicki, uczeń

 

 
 

zacja łoży na utrzymanie zarządu głów-
nego 40 tys, zł. rocznie, wzamian zaś nic
nie otrzymuje: ani opieki, ani pracy. Je-
dynie intrygi, wstrząsy organizacyjne,
ałery, szczucie jednych przeciw drugim
Chcemy .:ybrać sobie na przewodników
ludzi, do których będziemy mieli zaufa-
nie, którzy zrozumieją i odczują naszą

krzywdę, prawdziwych, a nie przypadko-
wych inwalidów.

— Najwięcej nas to boli, że władze,
zamiast odwołać pos. Boreckiego, wi-
docznie go popierają. Lecz w czyim in-
teresie to leży?

Pocieszam inwalidów, że już w krót-
kim czasie całe społeczeństwo, przy oka-
zji procesów sądowych, dowie się o sto-
sunkach, panujących na terenie inwalidz-
kim. (Cz.)

monograłicznym lub na nagrodę za
przedstawioną w rękopisie lub w druku |
nową, nienagrodzoną pracę w powyż-
szym zakresie,

9. Fundusz zapomogowo - stypendjalny
im. dr. Edwarda Zielińskiego. Stypend-
jum w wysokości zł. 2.000, przeznaczo -
ne na wyjazd zagranicę jedneśo z asy-
stentów szpitalnych (chirurga lub inter-
nisty) z żądaniem złożenia szczegółowe-
$o sprawozdania ze swej podróży. Kan -
dydaci do otrzymania stypendjów,asy -
stenci oddziałów wewnętrznych lub chi-
rurgicznych, szpitali miejskich w War-
szawie. musza bvė Polakami wyznania
rzymsko - katolick'ego.
Podania wrąz z załącznikami składać

należy na ręce sekretarza stałego do
kancelarii T-wa lekarskieśo warszaw-
skieśo (ul. Alberta I, Króla Belgów Nr. 7)
do dnia 30 czerwca 1935 r.  
 

Samobójstwo pary
narzeczonych

W nocy z pierwszego na drugi dzień
świąt w Aleji Zielenieckiej rozegrał się
krwawy dramat, którego ofiarą padła
para narzeczonych Helena Wojdówna i
b. przodownik służby śledczej Włady-
sław Piotrowski. Jak wynika z przepro-
wadzonego dochodzenia, powodem za-
bójstwa i samobójstwa był brak pracy,
który stanął Piotrowskiemu na przeszko-
dzie do poślubienia Wojdówny.

 

Zamachy samobójcze

32-letnia Marja Bagińska, kontrolna
(Krochmalna 5) otruła się kwasem octo-

wym. — 55-letni Wojciech Talarek, bez za-

jęcia (Dzika 4), zadał sobie nożem ranę cię-

tą lewego przedramienia z przecięciem tęt-

nicy — w bramie domu Nowy-Świat 36 —

25-letnia Irena Krysztoniowa, przy mężu

(Iwicka 14), po sprzeczce rodzinnej napiła

się jodyny,

 

 

Kalendarzyk

Dziś: Wojciecha.

Jutro: Fidelisa i Jerzego.

Wschód słońca 4,33, zachód 18,44.
Wschód księżyca 0,00, zachód 6,33.

PIM o pogodzie
Wczoraj rankiem na ziemiach polskich

trwała pogoda słoneczna i dość ciepła o

nieco większem zachmurzeniu nieba na

wschodzie. Temperatura o godz. 7-ej wyno-

siła od 5 do 8 st. w północnej połowie Pol-
ski i od 2 do 12 st. w południowej, tempe

ratura najwyższa w dniu wczarajszym osią-

śnęła w zagłębiu naftowem 24 st.

Grubość szaty śnieżnej na terenie Tatr

wynosi: 21 cm. na Hali Gąsienicowej.

Przewidywany przebieg pogody do po-

łudnia dnia 23 kwietnia r. b.

Pogoda naogėl“ słoneczna o zachmurze-

niu umiarkowanem, większem z możliwoś-

cią deszczu w dzielnicach zachodnich. Cie-

pło. Słabe wiatry wschodnie i południowo-

wschodnie. .

s Te.

ALEKSANDER SZOPSKI
HANDLOWIEC B. DŁUGOLETNI KIEROWNIK BIURA ZAKUPÓW FIRMY
K. RUDZKI I S-KA, B. CZŁONEK WARSZ. TOW. WIOŚLARSKIEGO, WICE-
PREZES CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA „OSTATNIA POMOC",

Opatrzony Ś.$, Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach
zasnął w Bogu dnia 20 kwietnia r. b., przeżywszy lat 63.

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy Zmarłego odbędzie się
dnia 24 kwietnia r. b., o godz. 9 i pół rano, w kościele Dzieciątka
Jezus (przy ul. Żelaznej), Wyprowadzenie zwłok nastąpi w tymże
dniu i z tegoż kościoła, zaraz po skończonem nabożeństwie, na
cmentarz Powązkowski, do grobu rodzinnego. Na smutne te obrzę-
dy zapraszają krewnych, przyjaciół, życzliw /ch i znajomych Zmarłe-
go, pozostali w nieutulonym żalu

Żona, córka, synowie, synowa, zięć, siostra, bratowe i bracia.

 

Zakład pogrzebowy Sawnora Leona, Plac 3 Krzyży 14, tel. 9-24-93,

 

„MY BĘDZIEMY LOTNICZKAMI!*
WIZYTA W OŚRODKU

Długą wędrówkę po Ochocie w poszu-
kiwaniu ul. Radomskiej wynagrodziło
nawet pobieżne zwiedzenie pięknego
$machu gimnazjum żeńskiego Szachtma-
jerowej. Okazały, nowoczesny budynek,

stojący na prawie wolnem od zabudo-
wań terenie, imponuje urządzeniami we-
wnętrznemi ,przystosowanerai do wszel-
kich wymogów higjeny i pedagogiki.
Wprost krępujemy się wejść w zakurzo-
nych butach na lśniące korytarze.

Gdzieś, bodaj że na 3-ciem piętrze, cel
dziennikarskiej wyprawy: ośrodek mo-
delarski L.O.P.P., uznany za wzór mo-
delarni szkolnych. Czyściutka i widna
sala zawieszona jest gotowemi już mode-
lami szkolnemi. Dwanaście panienek, u-
czenic 5-ej klasy, pracuje. Strugają, pi-
łują i lepią pod kierunkiem instruktora-
fachowca, łącząc przyjemną zabawę z
pożytecznem praktycznem  zapoznawa-

niem się z zagadnieniami lotnictwa.
Panienki poszeptały między sobą, je-

dna drugą szturchnęła w bok i zabiera
głos p. Renia Ostrowska, wygłaszając do
zebranych dziennikarzy „przemówienie
programowe”, Mówi o znaczeniu lotnic-
twa dla obrony kraju, o konieczności
propagandy idei lotniczej — wreszcie
konkluduje:
— My będziemy lotniczkamił
Ostatnie słowa wypowiada z takiem

przekonaniem, że trudno nie uwierzyć,
Cóż bowiem, jeśli nie szczere umiłowa-
nie idei lotniczej mogło zachęcić tuzin
dorastających panien do nieobozwiązko-
wej nauki modelarstwa? Lekcje odby-
wają się raz na tydzień, a wśród pracu-

(Powązkowska 30), Aleksander Bejn, u-
czeń, (Krochmalna 36), Wiesław Marec-
derki, syna handlowca (Leszno 65), Adam
Tarasiński, syn robotnika (Nowolipki
41), Maurycy Kottek, uczeń (Muranow-
ska 42), Kazimierz Maciak, bez pracy
(Chłodna 18), Stanisław Lipiec, uczeń
(Nalewki 3), Josek Futerman, uczeń
(Prosta 8), Czesław Enwelt, robotnik
(Wronia 62), Wiesław Niewęgłowski, u-
czeń (Powązkowska 22) i Władysław
Gadziński, uczeń (Waliców 22).

x

Nadto na Pl. Kercelego róg Ogrodo-
wej, wskutek nieostrożności handlarza,
nastąpił wybuch pudełka z korkowcami,
wskutek czego zostały poparzone 3 oso-
by: Julja Wysocka (Płocka 67), przy mę-
żu, Zofja Milewska (ks. Janusza 72), po-
sługaczka i Wojciech Dobrosz, szewc
(Pawia 61).
Wszystkim 20-tu ofiarom strzelaniny

świątecznej pomocy udzieliło Pogotowie.
poczem Lipkowskiego przewiozło do
szpitala św. Ducha, Lipca — do Oftal-
micznego, Dobrosza i Futermana — do
Dz. Jezus i Enwelta — do św. Ducha.  

jącego zespołu są już panienki, uczęsz-
czające na kurs drugi rok, Modelarstwo
nie jest więc tylko przemijającym  ka-
prysem, zasługuje więć na zajęcie się
niem bardziej wnikliwe.
Nowoczesny, przyjęty powszechnie,

system wyszkolenia lotniczego uważa
modelarstwo za swój pierwszy szczebel.
Jest to czynnik wychowawczy, budzący
zamiłowania. Dalej zaś idą: szybownic-
'two, pilotaż i konstrukcja, składające się

. wyszkolenia lotniczego.
Znaczenie modelarstwa doceniają po-

tęśi lotnicze. Rosja sowiecka stworzyła
kolosalne zastępy modelarzy, pracują-
cych z zapałem, rozwija szybownictwo
modelarskie, organizuje obozy.
Rzesza niemiecka już oddawna powią-

zała ze sobą 3 gałęzie lotnictwa: mode-
larstwo, szybownictwo i pilotaż silniko-
wy, do niedawna wedłuś oficjalnych wy-
nurzeń ,„sportowy'. Niemcy organizują
wielką ilość konkursów, a zastępy mo-
delarzy, jako pierwszy stopień przyspo-
sobienia lotniczego, są podstawą kadr
przyszłych pilotów i konstruktorów.
Anglja znana jest z dorocznych, wszech-
światowych zawodów modeli latających,
nietylko więc pracuje nad modelar-
stwem własnem, ale też skupia zamiło-
wania innch krajów. Wreszcie kolebka
lotnictwa, Francja, posiada kilka klu-
bów, zrzeszających nawet starych miłoś-
ników modeli latających.
A w Polsce? U nas, jak pod wielo-

ma wzgledami, modelarstwo jest jeszcze
w powijakach. L.O.P.P, wkroczyła na je-
dynie właściwą drogę zjednania dla idei
lotniczej młodzieży szkół powszechnych
i średnich, dla której zakłada modelar-
nie, organizuje konkursy eliminacyjne i
ogólnokrajowe zawody modeli latają-
cych.
Okrąg stołeczny L.O.P.P. ze względu

na dużą liczbę szkół istniejących na jego
terenie i zainteresowania się młodzieży
lotnictwem, posiada 23 modelarnie
szkolne, w których pracuje ok. 450 ucz-

ni, Roczny program zajęć obejmuje 75
godzin wykładów w każdej szkole. W
ciągu tego czasu wykonywa się 2 mode-
le. Oprócz zajęć praktycznych, wykł"-
dowcy stale uzupełniają wiedzę teore-
tyczną uczni. Po ukończeniu roku
szkolnego, uczniowie - modelarze znają
podstawy lotnictwa, a rozbudzone zain-

teresowanie kieruje ich do dalszej samo-
dzielnej pracy nad modelarstwem, lub
zrzesza w modelarni koła młodzieży Ae-
roklubu warszawskiego, gdzie wykony-
wują z lekkich gatunków d:zewa specjal-
nie opracowane modele, prawie zbliżone
w budowie do normalnych samolotów.
Kwestje konstrukcyjne, nad któremi się

zastanawia inżynier, projektujący samo-

lot lub szybowiec, stają się w małej skal:
aktualne również dla modelarzy. Intere-
suje ich odpowiedni kształt kadłuba, do-

bór profilu na szkrzydło, wielkość po-
wierzchni nośnej w stosunku do wagi mo-

deli, a więc wartość obciążenia po-  

MODELARSKIM PRZY GIMN. SZACHTMAJEROWEJ
wierzchni, dobór odpowiedniego śmi,;ła
do siły założonej gumy, która zastępuje
w modelach silnik, oraz opracowanie ae-
rodynamiczne całości, jak najbardziej
zbliżone do wzorów rzeczywistych.
Wszelkie nowości konstrukcyjne znajdu-

ją oddźwięk u modelarzy, którzy zaraz

budują modele na wzór nowego*typu”sa-
molotów, lub łącząc szczegóły brane z
kilku płatowców, osiągają przedewszyst-
kiem najważniejszy cel modelarstwa —
zaznajamianie się ze wszystkiem co lata.
Z chwilą sprowadzenia wiropłata, zastę-
py modelarzy zaczęły się słowić nad wy-
konaniem małego modelu.
Idea rozbudowy polskiego lotnictwa

podbiła serca młodzieży nietylko męskiej,
ala i żeńskiej. Przechwałała się przed
nami Renia Ostrowska, że modelarki nie-
tylko zajmują się budowaniem modeli.
— Chodzimy również zwiedzać war-

sztaty doświadczalne, wystawy lotnicze
it. p. — mówiła. — Dużo też czytamy |
na temat lotnictwa, mamy własną pod-
ręczną bibljoteczkę dzieł i podręczników
lotniczych, które rozpożyczamy koležan>
kom po klasach, propagując w ten spo-
sób lotnictwo. Prawdopodobnie weź-
miemy również udział w tegorocznym
konkursie modeli latających.

Dziewczęta pracują z zapałem. Nie
zrażają się zabrudzeniem palców lub za-
tarciem pilnikiem wypielęśnowanych pa-
znokci, Chcą być lotniczkami, a pers-
pektywa bajecznej karjery lotniczej, o
jakiej marzą niewątpliwie, dodaje im о-
tuchy i energji. Oby zściły się dziewczę-
ce, a jakże piękne marzenia.

(ib)
—— -;

 

Biuro reklamacii
na poczcie głównej

Dział informacyjny na poczcie głów-
nej w Warszawie przekształcony został
na specjalne biuro, które poza udziela-
niem wyjaśnień interesantom załatwia
wszelkie reklamacje, dotycząc zaśinięcia
przesyłek. skargi na wadliwe postępowa-
nie, zażalenia i t. d. (i)

  

Dzisiejsze pogrzeby

POWĄZKI
Buczyńska Karolina, |. 49, godz. 9%, kośc.

św. Augustyna. Łaszewska Bronisława, 1. 70,

godz. 10, kośc. powązkowski. Śniadowska

Zofja-Marjanna, l. 76, godz 10, kośc. św.

Aleksandra. Hryniewicz Stanisław. l. 40, inż,

leśnik, godz. 11, kośc. powązkowski. Mar-

czewski Lucjan, l. 58, kompozytor, godz. 11,
kośc. św. Krzyża. Springer Fryder$k Wil-
helm, l. 65, b, prok, b-ku, godz. 12, kośc.
powązkowski.

BRÓDNO
Szamborska Eugenja, 1. 22. godz. 9,szpital

św. Ducha. Furmankiewicz Weronika, 1. 68,
hafciarka, godz. 1, Szpital św. Łazarza.



 
 

WIADOMOŚCI SPORTOWE
REFORMA SPORTU POLSKIEGO ©

P.U.W.F. ogłasza swój program

Związek Polskich Związków i Pol-
ski Komitet Olimpijski ogłosił projekt

„reorganizacji sportu polskiego”, któ-

rego zasadnicze rysy mieszczą się w
następujących zasadach:

Sport polski ujęty jest w ramy samo-

dzielnych organizacyj społecznych,nie-

mniej jednak stoi pod opieką, nadzo -

rem i ogólnem kierownictwem pań-

stwa, stanowiąc ważną funkcję jego

ia.
Do opiekowania się i ogólnego kie-

rowania sportem z ramienia państwa

powołany jest w pierwszym rzędzie

PUWF., jako państwowy organ facho-

jj ay kierowania sportem

zrzeszonym należy do Zw. Pol. Zw.

Sp. (P. K. OL.), który jest naczelnym

organem społecznym sportu zrzeszo-

nego i fachowym organem doradczym

PUWF.

Wrazie rozbieżności poglądów mię-

dzy temi dwoma organami kierowni-

czemi — decydujący głos ma PUWF.

PUWF. opiekuje się i kieruje spor-

tem polskim zrzeszonym w ZPZS. oraz

nadzoruje sport niezrzeszony (zawo-

dowy, mniejszościowy, stanowyi t. d.)

przy pomocy: a) ZPŹS. (P. K. O1.). b)

swych delegatów, wyznaczonych przez

dyrektora PUWF do Z. Z. i wszyst -
kich związków sportowych, c) swych

organów w terenie oraz samorządo -

wych komitetów W. F.

Rola PUWF. polega na: a) wydawa-

niu corocznie ogólnych wytycznych

(dla ZZ. i wszystkich zw. sport.) od-

nośnie zadań, warunków i kierunków

pracy oraz kontaktów z zagranicą,

przy równoczesnem ujawnianiu swych

możliwości i zamierzeń inwestycyjnych

i subwencyjnych, b) kontrolowaniu
przy wpsółudziale ZZ. działalności po-
szczególnych zw. sportowych w dzie-
dzinie sportowej, społeczno-wycho-
wawczej, propagandowej, zdrowotnej
i finansowej, c) czuwaniu nad kontak-
tami sportu polskiego z zagranicą, d)
chronieniu sportu polskiego przed no -
wemi obciążeniami podatkowemi, ta -
tyiowemi czy meldunkowemi, e) roz -.
strzyganiu. konfliktów, których ani
związki,aniZ. Z. załatwić „nie mogą,
[) zaspakajania w miarę możności i-
stotnych potrzeb poszczególnych
związków, $) zasilaniu sportu polskie-
go elementem o wyższem wykształce-
niu przez dążenie do odpowiedniego
usportowienia młodzieży szkolnej i
wciągnięcie młodzieży akademickiej do
życia sportowego.

Projekt wyszczególnia dalsze jesz-
cze punkty, określające rolę PUWF.
Następnie — projekt przewiduje, że
PUWF. mieć będzie m. in. prawo:
a) odmawiać pomocy organizacyjnej,
finansowej i moralnej wszystkim tym
związkom i klubom. które nie stosują
się do zarządzeń PUWF., b) odmawiać
zezwoleń na wyjazdy zagranicę i na
spotkania międzynarodowe w kraju,
c) zawieszać zarządy związków i wy *
znaczać na ich miejsce komisarzy, aż

do zwołania walnego zgromadzenia, d)

rozwiązać związki, niemające racji

byłu, e) dyskwalifikować działaczy
sportowych i zawodników, przynoszą -

cych ujmę sportowi polskiemu.

Rola Z. Z. jest potrójna: a) dorad -

cza w stosunku do PUWF., b) nadzor-

cza i kierownicza w stosunku do wszy-

stkich związków, należących do Z Z.

c) reprezentacyjna w stosunku do

władz państwowych, społeczeństwa i

zagranicy.

Następnie ujęto w punkty szczegó-

łowe określenia, na czem polegać bę-

dzie rola Z. Z. Wreszcie —

— Zadania P. K. Ol. pozostają bez

zmiany. Korzysta on nadal z upraw-

nień, nadanych mu przez walne zgro-

madzenie Z. Z. w 1938 r. z tem, że za-

zasadnicze pociągnięcia winien uzgad-

niać z PUWF.
W projekcie przewiduje się zmianę

głosów poszczególnych związków na

walnem zgromadzeniu Z. Z. Związki

będa podzielone na 4 grupy (o ilości

głosów od 1 do 4), zależnie od ich siły

organizacyjnej, wyników i znaczenia

na arenie międzynarodowej, oraz —

od wysokości świadczeń na rzecz całe-

go sportu polskiego.
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Porażki i zwycięstwa polskich tenisistów

TŁOCZYŃSKI PRZEGRYWA, HEBDA I TARŁOWSKI
W DOBREJ FORMIE

Pierwszy dzień spotkania tenisowego

All England Club'u z Legją, w ktėrej

barwach wystąpili nasi najlepsi zawodni-

cy, wypadł dla nas niekorzystnie. Co-

prawda Hebda wpierwszej zaraz grze,

po grze dość nieudanej zresztą pokonał

Petersa, bijąc go jego własnym systemem

walki, lecz zaraz potemTłoczyńs'i zro-

bił przykry zawód, przegrywając z Ava-

ry w dwóch krótkich setach. Przegrała

również nasza para „przyszłości — Tar-

łowski — Bratek z młodymi Anglikami

Tinkler — Freshwater.

W/ drugim dniu zapowiadało się jesz-

cze gorzej. Tłoczyński znowu zawiódł,

przegrywając z Petersem 3:6, 3:6, Tło-

czyński grał źle taktycznie. Wszystkie je-

go ostre piłki Peters przyjmował i odsy-

łał wysokiemi balonikami, z któremi

Tłoczyński ani rusz nie mógł sobie pora-

dzić, robiąc błąd za błędem.

Przy stanie 3:1 dla Anglikówodwró-

ciła się karta na naszą korzyść, Tarłow-

ski doskonale usposobiony bez większego

trudu rozprawił się z „nadzieją” tenisa

angielskiego, Freshwater, bijąc go 6:3,

6:3, a nasza para reprezentacyjnaHeb-

da — Tłoczyński wygrała z Peters-Avo-

ry 6:4, 7:9, 6:0. Para polska grała bar-

dzo dobrze. Jest bezwzględnie najlepszą

kombinacją ze wszystkich naszychdubli.

Po wygraniu pierwszego seta, w drugim

nie kleiło się naszym graczom i przegrali

po zaciętym oporze. Niepowodzenie to

tak ich podnieciło i zespoliło, że w trze-

cim secie nie dali już Anglikom dojść do

głosu i wygrali do zera.

Trzeci dzień meczu tenisowego All En-

gland Club — Legja zapełnił doszczętnie

trybuny publicznością. Pogodadopisała.

Mecz rozpoczął się rozgrywką między

Avory a Hebdą. Publiczność nie szczę-

dzi swemu pupilowi braw. Już po pierw-  

szych uderzeniach Hebdy widać, że jest

on świetnie dysponowany, to też odnosi

nad najlepszym graczem z pośród gości

łatwe zwycięstwo 7:5 i 6:0; szczególnie

w drugim secie Hebda nie daje dość do

głosu absolutnie Avory'emu.

Następna rozgrywka: Freshwater i

Tarłowski (drugi pupil publiczności war-

szawskiej) jest mniej ciekawą. Tarłow-

ski czuje się dziwnie źle, mimo to wyśry-

wa 6:4, 4:6 i 6:8. Tarłowski grał słabo,

oszczędzając siły do debla, w którym

wraz zBratkiem wystąpił przeciw parze

Avory — Peters. Widzimy tu znów da-

wnego Tarłowskiego, gracza ambitnego i

zaciętego. Spotkanie to było jednem z

najpiękniejszych w meczu zAnglikami.

Tak Tarłowski, jak i Bratek pokazali na-

prawdę grę koncertową. Tak ich śrają-

cych Warszawa jeszcze nie widziała. By-

ły momenty, że zdawało się, że roznio-

są oni Anglików, na co wskazywał już

pierwszy set wygrany brawurowo 6:4, a-

le następnie załamują się, przechodzą z

ataku do obrony i przegrywają 4:6 i 2:6.

Na wynik tego spotkania wpłynęła bez-

pośrednia gra Tarłowskiego po rozgryw-

ce z Freshwater'em.

Ostatnia gra Tinkler, Freshwater —

Hebda, Tłoczyński jest już zupełnie nie-

ciekawą. Polacy grają wybitnie słabo —

Anglicy również, jak mówili złośliwi, jak

u cioci na imieninach. Po dwóch setach

6:4 i 2:6 mecz z powodu ciemności i re-

zygnacji Anglików zostaje przerwany.

Tak więc spotkanie w tym roku pierw-

sze na swym gruncie z zagranicą wyśry-

wamy 5:4, Wynik ten nie powinien nas

nanawać zbytnio dumą, zważywszy to,

że rasi goście to zaledwie 3 garnitur an-

gielskiego tenisa, coprawda jednak ten

3 garnitur był zdolny roznieść Niemców

tydzień temu 8:4.  

5
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Niemieccy piłkarze w Warszawie
POLONIA UZYSKUJE WYNIK 2:2 Z BERLINER S, V. 92

Mimo konkurencji zawodów  teniso-
wych spotkanie piłkarskie Polonii z Ber-
liner SV 92 zgromadziły wielkie tłumy
widzów na Stadjonie Wojska Polskiego.
Ściągnęła je wiosna, świąteczny nastrój,
chęć zobaczenia modnych obecnie we
wszystkich dziedzinach sportu Niemców,
a przedewszysktiem ciągle stały senty-
ment dla Polonii. I nie zawiedzeni zostali
widzowie grą swego ulubieńca. Polonia
zagrała — wyrażając się stylem kwiecis-
tym — wprost „porywająco”, Broń Boże
nie zaimponowała techniką, czy „koron-
kową robotą kombinacyj“, ale zagr-la
zato z taką świąteczną werwą, + takim
temperamentem i chęcią wygranej, z ta-
kim młodzieńczym zapałem, że aż przy-
jemnie było patrzeć. Nastrój jej udzie-
lił się widowni, rozgrzewając i porusza-
jąc do głębi najobojętniejszego z wi-
dzów. Nawiązana została jakaś serdecz-
na nić, wiążąca publiczność z graczami,
tak rzadko spotykana na naszych bois-
kach.
Niemcy byli drużyną zdecydowanie

lepszą technicznie i powinni byli wygrać
lekko. Jednakże Polonia braki swe wy-
równała w zupełności ambicją i ofiarnoś-
cią, Do przerwy prowadzili Niemcy 1:0,

potem podwyższyli wynik do 2:0 na swą

korzyść. Polonia jednak nie poddawała

się niezbyt składnie może, niezbyt prze-

myślnie, ale atakowała stale, aż przeła-

mała mur obronny Niemców. Przy szalo-

nym  entuzjazmie widzów zdobywa

pierwszą bramkę, a pod koniec spotka-

nia, po przesunięciu Kruka na łącznika,

a Sowińskiego na skrzydło, obiegłszy

formalnie bramkę Niemców, zdobyła

wyrównującą bramkę. Owacjom nie było

kunca.

Wogóle spotkanie. rozegrane nie w

przyśnębiającej atmosferze walki o punk=

ty, było nadzwyczaj ciekawe. Obfitowa=

ło w niezliczoną ilość najwymyślniej-

szych sytuacyj podbramkowych, utrzy«

mujących widownię w stałem napięciu.

Raz jeszcze podkreślamy, że nie stało na

wysokim poziomie, ale pobiło zato wszy
stkie rekordy emocjonalności.
W Polonii doskonali byli Szczepaniak

w pomocy i Jelski w obronie, tym razem
lepszy od samego Bułanowa. W napadzie
bardzo bla 'y Łańko, a przedewszystkiem
Puchniarz, który dosłownie nie grał. Nie-
źle spisywali się natomiast młodzi: Bu-
łanow III i coraz bardziej wyrabiający

się Sowiński.

Wiener S. C. zwycięża Legję 4:2
W drugim dniu świąt bawiła w War-

szawie drużyna Wiener S. C., wygrywa-

jąc z Legją 4:2 (2:1).
Do przerwy gra ładna i dość wyrówna-

na. Po przerwie w pierwszych minutach
przygniatająca przewaga wiedeńczyków,

potem Legja dochodzi do głosu.
Legja zawiodła na całej linji, a prze-

dewszystkiem w obronie. Zlatoper w
bramce był niepewny i zbyt ryzykowny
w wybiegach. Bardzo dawał się odczuć
brak Martyny. Pomoc bez Kubery nie
mogła utrzymać lotnego ataku wiedeń-
czyków. W napadzie naprawdę grało
tylko dwuch graczy: Wypijewski i Łysa-
kowski. Nawrot — bardzo słaby. Prawa
W poniedziałek Berliner S, V. prze-

grał w Poznania z Wartą 01.
strona ataku — Gburzyński i Drąbińskt
—zawiodła.

U Wiedeńczyków — doskonały na-
pad, lotny i zdecydowany. Technicznie
— wszyscy dobrzy. Rzucały się w oczy
ładne i dobre podania, przeważnie bez

Lenz i środek ataku Geiter. Cała dri-

żyna wyrównana i zgrana. Górowała
przedewszystkiem — startem do piłki.

W drodze do Warszawy Wiener SC
| rozegrał na Śląsku dwa mecze, bijąc

| pierwszego dnia w Katowicach IFC 4:2

| (1:1) i przegrywając zdecydowanie dru-

 
giego dnia z AKS w Chorzowie 0:5 (0:2).

' Piłkarze Wisły w Brukseli
PRZEGRYWAJĄ DWUKROTNIE MIMO DOBRJ GRY

Wyprawa świąteczna krakowskiej Wi-
sły do Brukseli, aczkolwiek nie przynio-
sła ani jednego zwycięstwa barwom pol-
skim, była jednak przedsięwzięciem u-
danem. Grała bardzo dobrze, jak to oce-
nia prasa belgijska, a na te dwie porażki,
odniesione różnicą jednej bramki, złoży-
ło się osłabienie jej składu w linji obron-
nej.
W turnieju brukselskim wzięły udział

prócz Wisły mistrz Belgii Union, repre-
zentacja Brukseli i niemiecki Duisburg.

Najazd piłkarzy zagranicznych
RUCH BIJE FORTUNĘ 5:1

W Wielkich Hajdukach wobec 15.000

widzów mistrz Polski Ruch pokonał For-

tunę z Duesseldorifu 5:1 (3:1).

Niemcy zaprezentowali się z jaknaj-

lepszej strony. Grali bardzo ładnie, a

ZEEweR -————-———-—————-—--0-551

` Różne wi
ZWYCIĘSTWO POLSKICH

NARCIARZY

W poniedziałek w Kolbach na Słowa-
€ji odbył się międzynarodowy slalom
Rarcjarski, w którym startowali zako-
Piańczycy.
W slalomie zwyciężył Zając (Zakopa-

ne) w czasie 50,2 sek., przed Stanisła-
wem Marusarzem, 3) Węgier Kėvari, 4)
Matyasfalvi (Budapeszt), 5) Jabłoński
(Zakopane), 6) Cyfka (Czech). \

JĘDRZEJOWSKA PRZEGRYWA
ZE SPERLING

W dalszym ciągu tenisowych mi-
strzostw Włoch w Rzymie Jędrzejowska
spotkała się w półfinale gry pań z Krah-
winkel - Sperling i przegrała 1:6, 4:6.
Pozatem Valerio wyeliminowała Ada-
moif 9:7, 6:3, a Aussem zwyciężyła Gold-
schmidt 1:6, 7:5, 7:5. Spotkanie ponie-
działkowe Valerio — Aussem zakończy
ło się zwycięstwem pierwszej 6:4, 6:4.
W grze mieszanej para polsko - au-

stralijska Jędrzejowska — Hopman po-
konala parę australijsko - szwajcarską

- Payot - Quist 7:5, 6:2, a para Sperling —
- Menzel parę amerykańską Ryan — Hi-
"nes 6:3, 6:4. W niedzielę Jędrzejowska
z Hopmanem wyeliminowali parę Noel—

Mac Grath 6:3, 8:6. W półlinale Jędrze-
jowska z Hopmanem mieli walczyć z pa-
rą Menzel — Sperling, lecz z powodu
wycofania się Menzla, para „nasza“
Przeszła do finału bez walki.

KLĘSKI ZAPAŚNIKÓW
W KOPENHADZE

r Kopenhadze rozpoczęły się zapaś-
nicze mistrzostwa Europy przy udziale

61 zawodników. Pełne drużyny wystawi
ły jedynie Szwecja, Niemcy, Finlandja,

ИЫ

adomošci :

 
Danja i Lotwa. Polska wystąpiła bez

przedstawiciela wagi ciężkiej. Węgrzy

przysłali 5 zawodników, Czechosłowacja

4, Francja 3, a pozostałe 4 państwa po 2.

Polscy zawodnicy ponieśli wpierw-

szych dniach szereg porażek obok zale-

dwie dwu zwycięstw:  Świętosławski

przegrał z Niemcem Móchel, a przy dru-

giem spotkaniu został wyeliminowany z

powodu nadwagi. Dworok uległ Norwe-

gowi Martinsenowi na punkty, a następ-

nie Czechowi Spatence. Kryszmalski

przegrał z Niemcem Biihmerem. Szajew-

ski po zwycięstwie nad Łotyszem Jespar-

sem przegrał ze Szwedem Svedbergem.

Neuff odniósł przypadkowe zwycięstwo

nad Norwegiem Raabem, lecz potem

przegrał z Niemcem Ehrlem i z Łotyszem

Atarsem.
W PARU WIERSZACH

Ligowa drużyna Warszawianki rozegrała

w poniedziałek mecz w Toruniu z „Gry-

fem", bijąc go 4:1 (4:0). й

W pierwszy dzień świąt wileński Śmigły

walczył w Bydgoszczy z miejscową Polonią,

przegrywając niespodziewanie 1:2. Naza*

jutrz w Inowrocławiu Śmigły pokonał Go-

planię 5:2 (2:1).

Warszawska Skoda spotkała się w Lubli-|

nie z drużyną zakładów Plage-Leśkiewicz,

odnosząc łatwe zwycięstwo w stosunku 4:2.

W/ Rembertowie A. Z. S. stołeczny prze-

grał z C-klasową Kadrą 1:2.

_ Wiosenny bieg na przełaj Sokoła w Po-

znaniu na dystansie 4 klm. przyniósł poraz

czwarty zrzędu zwycięstwo Jakubowskie-

mu (Sokół) w czasie 11:27. Jakubowski zdo-

był puhar przechodni na własność, Drugie

miejsce zajął Janicki (K. S. M.), 3) Grzygo-

łowicz (Warta). Startowało 29 zawodników.

bieg ukończyło 1%  

technicznie byli nawet lepsi od Ślązaków,

którzy rozporządzali jednak lepszym ata-

kiem, o świetnej dyspozycji strzałowej.

Bramki dla zwycięzców strzelili: Wi-

limowski, Włodarz i Peterek (dwie z

rzutów karnych).
W drużynie śląskiej świetną klasę wy-

kazał bramkarz Tatuś. Wyróżnić rów-

nież należy cały atak.

KLĘSKI GOŚCI NA ŚLĄSKU

— Amatorski mistrz piłkarski Austrji

Renveger SV poniósł na Śląsku trzy po-

rażki. W Szopienicach przegrał z Koś-

ciuszko 0:3, w Radzionkówie z Ruchem

2:4, i w Katowicach Dębowi 0:1.

— W Lipinach Naprzód wygrał z 03

Raciborz 2:1 (1:0).

— W Świętochłowicach Śląsk przegrał

z Oberhiitten z Gliwic 1:3.

SZEGED WE LWOWIE

We Lwowie bawiła doskonała druży-

na węgierska Szeged, uzyskując pierw-

szego dnia z Pogonią wynik 1:1, a dru-

giego wygrywając z nią 1:0. Goście grali

nieźle, ale wartościowej gry nie pokazali.

Sukcesy swe zawdzięczają raczejsłabej

formie Polaków.

PORAŻKA I TRYUMF F. C. WIEN
W KRAKOWIE

WY Krakowie bawiła drużyna wiedeń-

ska FC Wien., przegrywając pierwszego

dnia z Garbarnią 0:2. Garbarnia wygra-

ła zasłużenie, a cyfrowy wynik jest ra-

czej za niski. Goście zaprezentowali się

hahrdzo słabo we wszystkich linjach, za

wyjątkiem dobrego bramkarza.

Drugiego dnia Cracovia przegrała zde-

cydowanie 0:4. Cracovia grała o klasę

gorzej od F. C. Wien., który nie zachwy-

cal bynaimniej. Gra jego stala na pozio-

mie bardzo przeciętnego naszego zespo-

łu ligowego.

NA POMORZU

Drużyny pomorskie rozegrały w świę-

ta szereg spotkań z nadgranicznemi ze-
społami niemieckiemi.
— Reprezentacja Piły bawiła w Byd-

goszczy, gdzie wywalczyła z miejscową

Polonią zaledwie wynik bezbramkowy

0:0. Widzów 3.000

`

 

— Robotniczy klub sportowy Amator

pokonał w Bydgoszczy czołową drużynę

gdańską Freie Turnerschaft Schidlitz

2:1 (0:0). 4 :
—FC Victoria z Pily spotkala się
Ss z TKS 29, przegrywając 3:4
(0:2).
— W Grudziądzu dwie drużyny z Prus

Wschodnich pokonały: Sportverein Ma-
rienwerder, grudziądzki S. B. C. 6:1, a
V. F. B. Osterodę tą samą družynę pol-
ską 4:0. Pozatem robotnicza reprezen-
tacja Gdańska wygrała z Grudziądzkim
RKS Naprzód 6:3.
— W Gdańsku berlińska Victoria po-

konała Gedanię w stosunku 6:2 (3:2).
Widzów około 2.000.

W pierwszym dniu Union pokonał
Brukselę 21,: a Wisła przegrała z Duis-

burgiem 2:3.

W pierwszej części tego spotkania Wi-
sła, zdobywszy pierwszą bramkę z kar.
neżo, przez 30 minut oblega bramkę
Niemców. Jedynie doskonała gra ich
bramkarza uchroniła Duisburg od poraż-

ki. Pomoc Wisły dała koncert gry, li-

kwidując już w zarodku ich ataki. Po
przerwie położenie się nieco „zmieniło.
Wisła gra już gorzej, a słaba jej obrona
pozwoliła Niemcom strzelić kolejno 3

bramki. Dwie bramki padły zresztą z

pozycyj spalonych, czego sędzia Lange-

nus nie zauważył. | dopiero w ostatnich

minutach Kopeć zdobywa drugą bramkę

dla Wisły, ustalając wynik dnia.

była reprezentacja Brukseli. Polacy grali
gorzej, niż pierwszego dnia, Bruksela na-
tomiast zaprezentowała się znacznie le-

piej, dzięki czemu zwyciężyła 2:1 (0:1).
Pierwszą bramkę zdobywa Kopeć z cen-
try Balcera. Wyrównał po przerwie
Quiquels. Wynik dnia został ustalony
na 15 minut przed końcem.

W ostatnim meczu turnieju Union po-
konał Duisburg 1:0 (0:0), zajmując pierw-
sze miejsce w turnieju.

Z Belgji Wisła udaje się do Francji,
gdzie rozegra dwa mecze w dniach 27 i
28 b. m. 
 

Piłkarze Wrocławia pokonani
POZNAŃ BIJE

W/ Poznaniu, w pierwszy dzień świąt

odbzyło się spotkanie piłkarskie pomię-

dzy reprezentacjami Wrocławia i Pozna-
nia, zakoczone cennem i  zasłużonem

zwycięstwem drużyny polskiej w stosun-

ku 5:3.

Spotkanie miało przebieg bardzo inte-

r ujący, uzięki ambitnej grze obu ze-

społów „i dobremu ich przygotowaniu

technicznemu. W drużynie Wrocławia

wyróżniał się doskonały strzelec Krau-

ser, zdobywca wszystkich trzech bramek
dla Niemców „oraz środkowy pomocnik.
W drużynie poznańskiej, opierającej się

szkielet Warty, uzupełnionej dwoma
graczami Lechji i jednym H. C. P., Ce-
gielskim,wszyscy satnęli na wysokości za

dania, wszyscy grali bardzo dobrze. Mo-

że wyróżnićby należało Fontowicza w

bramce i Mikołajewskiego, zdobywcę

trzech bramek.

Losy spotkania ważyły się niemal do
ostatniej chwili, Przez długi czas Po-
znań prowadził 3:2, lecz na parę minut
przed końcem Kraser wyrównał. Już

zdawało się. że remis pozostanie, bo $ra-
cze wydawali się być zmęczeni, lecz po-
znańczycy zdobyli się na finisz i dwie-

WROCLAV! 5:3

ma bramkami
zwycięstwo

przypieczętowali swoje

Było to spotkanie odwetowe. W  po-
przedniej grze we Wrocławiu Poznań
uzyskał był wynik 1:1:.

I w Łodzi nie powiodło się piłkarskiej
reprezentacji Wrocławia, gdyż prze-
grawszy z Poznaniem 3:5, przegrała rów=
nież z Łodzią 1:4.

Spotkanie nie stało na wysokim pozio-
mie. Goście grań bez stylu, ale z ser-
cem. Drużyna łódzka pozostawiała dużo
do życzenia, jednak zwyciężyła zasłuże-
nie.
Do przerwy wszystkie trzy bramki

zdobył Herbstreich. Po przerwie goście
zdobywają jedyną bramkę przez Krause-
go. W ostatnich minutach celnym strza-
łem wynik dnia ustalił Królewiecki.

Warto nadmienić, że w 7 minucie me-
czu bramkarz Łodzi Pisarski po zderze-
niu się z Krausem został kontuzjowany.

' Zastąpił go do końca gry — Frymarkie-
wicz.
Widzów — rekordowa, jak na Łódź

liczba — 6.000. 

stopingu. Doskonały prawoskrzydłowy|

Drugiego dnia przeciwnikiem Wisły i
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Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka.

godz. 8 wiecz. „Moralność pani Dulskiej”.

Jutro o godz. 8 wiecz. .О Zmartwych-
wstanie”.
— Jutrzejsza premjera. Jutro o godz.

8 wiecz. w Teatrze Miejskim na Pohulance
odbędzie się prapremjera sztuki „O Zmar-
twychwstanie”, pióra znakomitego pisarza
Artura Górskiego. Inscenizacja p. Ireny
Szymańskiej-Byrskiej i prof. Tymona Nie-
siołowskiego. Na premjerze obecny będzie
autor. Spodziewany też jest przyjazd sze-
regu wybitnych osobistości ze świata lite-
racko-artystycznego Warszawy.

Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dzisiej-
sze widowisko wypełni op. Zellera „Szty-
gar“ z K. Dembowskim w roli tytułowej.

  

Ceny miejsę od 25 gr.
Jutro na będzie op. Ziehrera „We-

soła para“.
— Wieczór H. Ordonówny.i Igo $yma

w „Lutni* W, piątek najbliższy wieczór
piosenek w wykonaniu H. Ordonowny oraz
1go Syma.
— Jubileusz W. Szczawińskiego w „Lu-

tni* W dniu 2 maja odbędzie się w te-
atrze „Lutnia“ uroczystość jubileuszowa z
okazji 30-lecia pracy artystycznej Włady-
sława Szczawińskiego. W dniu tym wy-
stawioną zostanie op. Falla „Rozwódka”.
Będzie to jednocześnie pierwszy występ
świeżo pozyskanej śpiewaczki, artystki te-
atrów poznańskich J. Nochowiczówny.

& ха kotar studjo.
Transmisja ze „Scali* medjolańskiej.
Złotodajna, wprawdzie nie dla slucha-

czy, lecz czasami dla wykonawców, często
dla instytucyj operowych, wobec powodze-
nia tej opery u publiczności, ale złotodajna
przedewszystkiem @а  kompozytcra,
Verdi'ego. Historja bowiem powstania tej
opery jest jedyna w swoim rodzaju: egipski
władca Ismael Pasza, chcąc uświetnić
otwarcie nowowybudowego teatru wKairze,
zwrócił się do wówczas już baxdzo sławne-
go Verdi'ego z zapytaniem, ile zażądałby
za skomponowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonej opery. Verdi, z natury bar-|
dzo skromny, ogromnie Był propozycją tą
zaskoczony i nawet zażenowany. Dopiero
za radą przyjaciela zażądał sumy 100.000|
lirów, którą wschodni książę bez wahania
mu przyznał. Zaiste! Nieczęsto trafiają się
kompozytorom tego rodzaju zamówienia,

Prace kompozytorskie nad tem dziełem
postępowały szybko naprzód. W roku
1871-ym, po przymusowej jednorocznej
przerwie, w Wigilję Bożego Narodzenia,
wystawiono „Aidę* w Kairze ze wspaniałe-
mi paryskiemi dekoracjami, z cgromnym
przepychem i pompą. Zjechali się muzycy,
dziennikarze i dyplomaci z wszystkich

, dzaną djamentami,

stron, tylko jeden Verdi spokojnie w swem
skromnem domostwie w San Agata pozo-
stał. Bardzo niewsmak była mu ta głośna!
reklama, szum i hałas około tego dzieła.
Premjera, jak i też następne przedstawie-
nia, przed różnobarwną, zarówno co do ko-
loru skóry jak ubrania — w trzech zasło-
niętych lożach mieścił się harem paszy —
publicznością, wyprzedane były do ostat-
niego miejsca. Entuzjazm był ogromny.|
Wkrótce za przykładem Kairu poszły kraje
europejskie. W 6 tygodni po premierze
egipskiej wystawiła dzieło to Scala medjo-
lańska, ta sama Scala, z której transmisję
„Aidy“ usłyszymy dn. 24. IV. o godz. 20.30.
I tutaj sukces premjery był fantastyczny.
Po 2-im akcie wręczyła Verdi'emu dele-
gacja największych rodzin Medjolanu jako
berbo sztuki, laskę z kości słoniowej, wysa-

rubinami i innemi dro-
giemi kamieniami. Od tego czasu nie scho-
dzi „Aida”* ze scen światowych. Opera ta
bowiem należy do najważniejszych dzieł
Verdi'ego. Wielki Maestro łączy tu włos-
kie bogactwo melodyj, z dyscypliną formy,
dramatyczność z naturalnością, świetną or-
kiestrację z wspaniałem traktowaniem gło-
su, południowy temperament z północnym
umiarem. Wykonanie dzieła tego przez ze-
spół Scali medjolańskiej będzie prawdziwą
biesiadą muzyczną dla muzyka i dla laika.
Wykonawcami będą: Gina Cigna (sopran),
Gianna Pederzini (mezsopr.), Giacomo Lau-
ri Volpi (tenor), Ettore Nava (baryton),
Tancredi Passero (bas), Duillo Baronti
(bas). Całością dyryguje Gino Marinuzzi.

Moda wiosenna,

W dniu 24-tym kwietnia o godz. 16.30
w programach radjowych poruszony zosta-
nie wielce aktualny temat wiosennej
mody — w pogadance dla pań, zredagowa-
nej przez znaną autorkę ifeljetonów o mo-
dzie — pisującą pod pseudonimem — Well.
Z feljetonu tego dowiedzą się panie, iż
moda wiosenna nie przynosi żadnych rewo-
lucyjnych zmian czyli, że suknie, kostjumy,
czy też płaszczyki z sezonu ubiegłego będą
mogły być noszone i w sezonie bieżącym.
Q drobnych inowacjach w dziedzinie mody,
dowiedzą się już słuchaczki z feljetonu.

 
Wesoły skecz Czechowa

| w „Teatrze Wyobraźni”.

W. środę, dnia 24 kwietnia, o todsiaie|
[18.15 wystawiony zostanie w Teatrze Wy- |
obraźni wesoły skecz p. t. „Pies”, zradjo-|
fonizowany podług Czechowa. Dział ten,
pod redakcją Juljana Tuwima, daje perły
humoru europejskiego, tym razem niewy-
czerpanego w pomysłach klasycznego hu-;
morysty rosyjskiego — Czechowa. Tema-
tem skeczu są pertraktacje o sprzedaż ra-
sowego psa. Audycji tej słuchać będą bez-
wątpienia wszyscy i miłośnicy psów
czyli 400 tysięcy abonentów.

 

'

 

'Pelskie

| osobnicy biją szyby w tym domu.

jratunkowe w dniu 21 bm. Aleksandra Du-

Irena Gadejska i Mieczysław Szaleski,
W koncercie popołudniowym (17.15) w

dniu 24-tym kwietnia wystąpią jako soliśc':
młoda utalentowana sopranistka, Irena Ga-
dejska i wybitny wirtuoz na altówce, prof.
Mieczysław Szaleski.ł Program obejmuje
drobne utwory kompozytorów polskich i
rosyjskich.

Radjo Wilne.
Czwartek, dnia 25 kwietnia,

  
 

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnasty 6.50:
Muzyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25:Mu-
zyka. 7.50: Chwilka spoleczna. 7.55: Giel-
da rolnicza. 8.00—8.05: Audycja dla szkėl.
11.57: Czas. 12.03: Kom, met. 12.05: Pro-
gram dla dzieci. 1330: Plyty). 13.00:
Chwilka dla kobiet. 13.05: Dziennik połu-
dniowy. 13.10: Koncert. 13.50: Z rynku

13.35—14.00: Wiadomości o ekspor-pracy.
cie polskim. 16.35: Odcinek powieściowy.
15.45: Płyty. 16.10: Recital pieśni synago-
galnych. 16.30: Pogadanka w języku franc.
16.45: Recital skrzypcowy Jana Straussa.
17.00: Z lampą górniczą w podziemiach Pod-
karpacia — rep. 17.15: O Malgorzatce i o
tańcu z huzarami — słuch. 17.50: Poradnik
sportowy. 18.00: Arje i pieśni. 18.15: Con-
rad i świat — szkic liter. 18.30: Apolin
Hoffmeister — kartka z dziejów walki o
wolność. 18.40: Życie artystyczne i kultu-
ralne miasta. 18.45: Płyty). 19.15: Litewski
odczyt ekonomiczny. 19.25: Wiad. sporto-
we. 19.35: Trio fort, Gabriela Faurć. 19.50:
Feljeton aktualny. 20.00: Turniej reveller-
sów. 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Jak
pracujemy i żyjemy w Polsce. 21.00: Kon-
cert. 22.00: Koncert reklamowy. 22.15:
Muzyka lekka i taneczna.  23.00—23.05:
Kom. met.

KRONIKA POLICYJNA.
— Wybicie szyb. Na pierwszy dzień

Świąt o godz. 14-ej posterunkowy, pełniący

 
' służbę na rogu ulicy Mickiewicza i Placu

został przezKatedralnego, zawiadomiony
dozorcę domuKonstantego Dawidowicza,

/przy ul. Mostowej Nr. 1, źe trzej nieznani
Poste-

runkowy udał się na miejsce i jednego z
tych napastników ujął, dwóch zaś zbiegło.,
Jak się okazało, wybili oni kamieniami 9
szyb w lokalu Stronnictwa Narodowego,
oraz oberwali jedną okienicę.

— Śmiertelna rozprawa nożowa. Do,
szpitala żydowskiego odstawiło pogotowie

 

browskiego, lat 25, zranionego czterokrot-
nie nożem w brzuch.  Dubrowski zmarł
dnia 22 bm. Rany zadali mu w bójce An-
toni Przybyłowski (Środkowa 6) i Marcin
Barbarowicz (Środoka 6). Obaj zostali za-
trzymani,|

 

SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE POSELSKIE
Skończyła się ostatnia sesja budżetowa obecnego Sejmu. Ma być

jeszcze zwołana krótka sesja nadzwyczajna dla uchwalenia ordynacji
wyborczej do Sejmu i Senatu oraz ustawa o wyborze Prezydenta Rze-
czypospoliitej, poczem Sejm i Senat mają być rozwiązane i zarządzone
nowe ry. —

Zanim do tych wyborów obywatele naszego Państwa przystąpią,
powinni zdać sobie sprawę, jak gospodarzył Sejm z większością sana-
cyjną, jakie stanowisko zajmował w: tych ciężkich latach kryzysu gospo”
darczego w tych sprawach, które bezpośrednio dotyczą bytu ludności
naszych miast i wsi. Sprawę tę oświetli w najbliższą niedzielę, t. j. 28
kwietnia świetny znawca spraw gospodarczych i budżetowych, poseł
Stanisław Rymar z Krakowa, który mówić będzie o godz, 12/+ w sali
przy ul. Św. Anny 13 na temat:

„Budżety Państwa Polskiego"
Na temże posiedzeniu poseł proi. Wacław Komarnicki będzie

zdawał sprawę z uchwalenia w Sejmie nowej Konstytucji, scharaktery-
zuje ją oraz omówi, jaki wpływ imieć może jej uchwalenie na dalszy
układ stosuników politycznych w, naszem: Państwie,

Sport.
NIEPOWODZENIE PIŁKARZY

W. K. 5. ŚMIGŁY.
W czasie świąt Wielkiej Nocy piłkarze

W. K. S. Śmigły rozegrali dwa towarzyskie

 

— Krwawa bójka przy ul. Krakowskiej.
Przy ul. Krakowskiej 7 powstała 21 b. m.
bójka między zawodowymi złodziejami Łu-
towiczem i Wodczycem, w czasie której
ugodzony został nożem w prawą łopatkę
Antoni Szpakowski (Przyjaźń 7). Pogotowie
ratunkowe odwiozło Szpakowskiego w sta-
nie ciężkim do szpitala św. Jakóba. Łuto-
wicza i Wodczyca zatrzymano.
— Zatrzymanie dęzertera. Władze

śledcze zatrzymały w Wilnie i przekazały
żandarmerj dezertera 81 pp. Antoniego
Sienkiewicza. Sienkiewicz już był raz ka-
rany 7 mies. więzienia za dezercję.

WYPADKI.
— Przejechanie kobiety na ul. Zam-

kowej. Na ul. Zamkowej została przejecha-
na Marja Mejłamo (St. Grodzieńska 11)
przez rowerzystę P. Sienkiewicza (Zarzece
5). Mejłamo odniosła pokaleczenia głowy.

— Pod kołami motocyklu. Student
Politechniki Gdańskiej, Aleksy Weler, ja-
dąc motocyklem ul. Legjonową, przejechał
6-letniego Stefana Dzikowskiego (Malino-
wa 15). Chłopca w stanie ciężkim skiero-
wano do szpitala.
— Zderzenie auta z dorożką. Na szo-

sie Kalwaryjskiej taksówka, prowadzona
przez kierowcę Br. Stefanowicza (Bobruj-
ska 28), będącego w stanie nietrzeźwym,
najechała na dorożkę konną, powożoną
przez Golfabra (Werkowska 24). Skutkiem
zderzenia dorożka została zupełnie roz-
trzaskana, koń ciężko poraniony, zaś doroż-
karz wypadł do rowu, odnosząc lekkie po-
kaleczenia. Taksówka natomiast przewró-

 

 

     

 

 

  

mecze: w Bydgoszczy i Inowrocławiu.
W Bydgoszczy wilnianie przegrali 2:1

(1:1). Polonia bydgoska grała nietylko le-
piej, ale miała również nieco więcej szczę-
Ścia, zdobywając decydującą o zwycięstwie
bramkę ze strzału karnego. Wilnianie na-
ogół grali słabo, Przegrana ta jest częścio-
wą niespodzianką, gdyż po zeszłorocznych
wynikach W. K. S$. Śmigły uważaliśmy, że
wojskowi są bezkonkurencyjni w A-klasie
polskich drużyn. Honorową bramkę zdobył
por. Browko. |

Drugiego dnia świąt W.K.S. Śmigły grał
z Goplaną, zwyciężając 5:2 (2:1). Nie jest
to zbyt wielkim sukcesem sportowym, bo
Goplana nie jest przecież ani znaną, ani
też dobrą drużyną piłkarską, zwycięstwo
z ktorą przynosiłoby zaszczyt.
NO aa"DER CZCODECкр1
ciła się, przyczem uszkodzony został motor.
Szofer wraz z pasażerem wyszli bez
szwanku.

— Samobójstwo w Kolonji Kolejowej.
28-letnia Helena Kozłowska (Kolonja Kole-
jowa) z nieustalonych narazie przyczyn tar-
gnęła się na życie, strzelając w okolicę
serca, Kozłowską, po prowizorycznym opa-
trunku, odwieziono w stanie agonji do szpi- tala kolejowego na Wilczej Łapie. Docho-
dzenie prowadzi policja.
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"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,
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W. Weler, Wilno,
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ist.1860r. teM10-57.

Syndykat Rolniczy
Zawalna 9, tel. 3-23,
Sprzedaż na miejscu
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słupy  

_ Kucharz
potrzebny na wyjazd
od 15 maja do 1. IX.
rb. Zgłaszać się do
hotelu Georges'a, pok.
21, od 12 do 13-ej.

Student
U. S. B. udziela lek-

   łaty, sztachety dla za gotówkę 2 namio-
ogrodzenia
Wacław Janowicz, 24 łóżka. Oferty: p-ta
Wielka 12 m, 12. | Miadzioł, Schronisko.
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odpowiednie na ge-
raż, stajnię lub skła
dy. Mostowa 1, do-
wiedzieć się u do-
zorcy. 
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