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Rok XIX

Przyszły Sejm według
przewidywań bb.

„Kurjer Warsz.“ zamieszcza wy-
wiad swego współpracownika z nie-
wymienioną, ale „jedną z najlepiej
poinformowanych © planach BB. o-
sobistością' w: sprawie przyszłego
Sejmu i ewentualnego jego oblicza.

Rozmówca nasz — pisze „Kurjer
Warszawski” — stwierdził na wstę-
pie, iż projekt ordynacji wyborczej
zmierza wyraźnie do tego, by formę
naszego życia publicznego całkowi-
cie przeobrazić. Jak ong ma wyśglą-
aać w przyszłości, tego nie możemy
— mówił — dokładnie określić na-
wet my sami, Możemy tylko przewi-
dywać i właśnie pod kątem widze-
nia naszych przewidywań  оргасо-
wywaliśmy nasze projekty.

Jeżeli klub BB. poszedł na wnie-
sienie takiego systemu, to, zdaniem
naszego rozmówcy, nie dla swojej
korzyści. Zdaje pan sobie zapewne
doskonale sprawę, że najwygodniej-
szy dla nas politycznie był dotych-
czasowy system wyborczy. W razie
dokonywania następnych wyborów
według tego systemu moglibyśmy
spać spokojnie. Mielibyśmy nietylko
zwykłą, ale wszelką kwalifikowaną
większość, jakaby nam była po-
trzebna. Ale chodziło nam o za-
sadniczą zmianę. Dlatego właśnie
klub BB. zajął taką, a nie inną po-
stawę w dyskusji komisyjnej. Może
on pójść jeszcze na wszystko to, co
ulepszy projektowany system, ale
nie da się — jak nam powiedziano—
wciągnąć w dyskusję zasadniczą,
która byłaby zupełnie dla BB, nie-
celowa.

Poruszamy Ikwestję możności de-
legowania do „zgromadzeń okręgo-
wych” jednego członka przez 500
wyborców. Wysokość tej liczby czy-
ni możność zgłoszenia kandydatury
poselskiej właściwie fikcją.

— Bynajmniej nie chcemy ukry-
wać — odpowiedziano nam — że
nie pragniemy tej możliwości nada-
wać większego znaczenia. Uważamy
ją za pewną koncesję, która nie mo-
że jednak naruszać całości systemu.
Toteż, jalk oświadcza nasz rozmów-
ca, klub BB. nie będzie skłonny w
głosowaniu liczby tej poważnie (a
może nawetwcale) obniżyć.

: Zwracamy uwagę, że wybory w
taki sposób dokonywane mogą ule-
gać wielkiemu naciskowi admini-
„stracji Rozmówca nasz twierdzi, że
w każdym systemie nacisk taki jest
możliwy, zależy to jednak od rządu.
Właśnie, jeśli w wyborach nie będą
brały udziału stronnictwa, nacisk
stanie się niepotrzebny. Zresztą bę-

- Wilno, Wtorek 18 Czerwca 1935 r,
я

Obradynod:ord
WARSZAWA. (Pat). Sejmowa

komisja konstytucyjna zakończyła
na wczorajszem posiedzeniu debatę
szczegółową nad wnioskiem BBWR.
w sprawie ordynacji wyborczej do
senatu. Poseł Kataj (klub ludowyj
prosi sprawozdawcę © wyjaśnienie,
ilu na podstawie projektu BBWR.
byłoby wyborców do senatu z tytu-
iu poszczególnych kryterjów zawar-
tych w artykule 2-im projektu. Spraj
wozdawca poseł Podoski oświadcza,
że obecnie można dać tylko cyłry
przybliżone: dla grupy pierwszej —
tytuł zasługi osobistej można
przyjąć liczbę 60 — 70.000. Z tytułu
wykształcenia uprawnionych będzie
około 200.000 obywateli. .W, grupie
osób mających zaułanie obywateli
należy przyjąć: dla samorządów te-
rytorjalnych około 80.000, dla zrze-
szeń gospodarczych i pracowniczych
około 50.000, dla stowarzyszeń wyż-
szej użyteczności publicznej 50.000.
Po tem oświadczeniu sprawozdawcy
poseł Rataj zaznacza, że cała kon-
cepcja wyborów do senaiu na pod-
stawie projektu BBWR. jest dla klu-
bu stronnictwa ludowego nie do
przyjęcia. Fosei iX£Ymar (klub naro-
dowyj ustosunkowuje się negatyw*
nie do koncepcji BBWR. i zapowia-;
da pewne poprawiki, Mówcy chodzi
przedewszystkiem o to, aby dopiero
długie lata pracy były miarą zauła-
nia obywateli. Następny mówca po-
seł  Niedziżikowski "(PSJ "wyrdża
pogląd, że kwestja zastugi osobistej
jest rzeczą problematyczną, Poseł
Niedziałkowski nie widzi konieczno-
ści po temu, aby senat wybierać na
innych zasadach niż sejm. Poseł
Wierczak zaznacza, że, jeśli chodzi
o 1/3 senatorów, jaką ma*mianować
Prezydent Rzeczypospolitej, to by-
łoby bardziej wskazane, aby ustawa
określała, z jakiej grupy mają po-
chodzić mianowani, np. przedstawi-
ciele nauki, sztuki i t. d. Poseł Czer-
nicki (stronnictwo ludowe) stoi na
stanowisku, że właściwem  rozwią-
zaniem było podwyższenie wieku
przy prawie. czynnem wyborczem do
lat 40, tg znaczy tak, jak jest przy
prawie biernem. Przy rozdziale trak
tującym o zarządzeniu wyborów po-
seł Rymar (klub narodowy) zgłasza
poprawkę o skreślenie tych wszyst-
kich przepisów, które odnoszą się
do kolegiów wyborczych wojewódz-
kich a zatem prowadzą do pośred-
nich wyborów do senatu, Inne roz-
działy projektu nie wywołały żyw-
*
  dą konkurowały liczne osoby z tego

samego obozu prorządowego, więc|
władza administracyjna nie miałaby
celu kogoś z nich popierać.

, Zauważamy wówczas, iż właści-
wie zmierza się do. objęcia całego
przyszłego sejmu przez BB. Można
nawet taki wniosek wyprowadzić z
przemówienia prezesa Sławka. W;
odpowiedzi na to oświadczono nam,
iż prezesowi Sławkowi chodziło tyl-
ko o metody pracy BB. Metoda ta
polegała na wyrażeniu zupełnie in-|
dywidualnego stosunku każdego
członka BB. do danej sprawy, W
sprawie choćby ordynacji rażano
bardzo wiele wątpliwości w BB. Po-
tem jednak doszło do uzgodnienia
stanowiska. To stanowisko jest już,
jak nami pódniesiono z naciskiem,
dziś obowiązujące dla wszystkich|
członków BB. -
„Taka metoda, powiedzmy, indy-

widualistyczna miałaby być, według
oświadczenia naszego rozmówcy,
metodą pracy przyszłego sejmu.

Poruszamy kwestję organizacji
przyszłego sejmu. Będzie ty chyba
niezorganizowany piasek.  Jakoś|
wszak trzeba ludzi skupiać. Roz- |
mówca nasz przypuszcza, że mogły-
R powstać zespoły np. terytorjalne,
'W ten także sposób mógłby być  przeprowadzony rozdział miejsc w
izbie, Nie politycznie więc, lecz te-

_Wczorajsza burza
Po parnym, dusznym dniu w po-

niedziatek wieczorem przeszła nad
Wilnem wielka burza, połączona z
ulewą, gradem i piorunami.

Okolio północy ulewny deszcz
spowodował w wielu miejscach za-
lanie ulic i piwnic. Wzywano Straż
Pożarną do pomocy na ul. Raduń-
iską 78, Garbarską 7, Jakėba Jasiū-
skiego 6 i w wiele innych miejsc,

Przy zbiegu ul. Zawalnej i Ru-
dnickiej woda zalała piekarnię i
zniszczyła zapas mąki. W okolicy
rynku Nowogródzkiego woda zalała
całą okoliczną dzielnicę.
W pobliżu Wilczej Łapy rury,

przechodzące pod torem nie mogły
odprowadzić wody, w skutek czego
zalane zostały stojące obok domki.

Oprócz miejskiej Straży Pożarnej
czynna była również Straż kolejowa. ,
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rytorjalnie, np. razem ziemia wileń-
ska, potem nowogrėdzka i t. d.

Specjalna musiałaby być też rola
marszałka sejmu. Musiałby on być
faktycznym kierownikiem sejmu, a
nie tylko przewodniczącym. Sposób
zorganizowania pracy przyszłego
sejmu powinienby — według nasze-
go informatora — być dlań zgóry
opracowany. Sprawą tą BB. zajmie
się zapewne w swem łonie po
zamknięciu sesji,

`

gnacją wyborczą
szej dyskusji. Na tem zakończono
debatę szczegółową nad ordynacją
wyborczą do senatu. We wtorek ko-
misja przejdzie do projektu BBWR.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospo-
litej. Popołudniu w dniu jutrzejszym
lub w środę rano komisja przystąpi
"do głosowania poprawek zgioszo-
nychdo do projektu,

|

>„iii

U kolebki szumiały mu sziandary
epoki napoleońskiej, które w ów-
czesnej Luropie reprezentowały ide-
ały społecznej _ sprawiedliwości,
ideały zrodzone przez Wielką Re-
wolucję. lo może sprawiło, że ten
wielki romanyk był przez całe
swoje życie chorążym i bojowni-
kiem idei powszechnej sprawiedli-
wości i wielkich ideałów ludzkości,
„gorącym i zawsze niezawodnym
| obrońcą człowieczeństwa.

Na przestrzeni całego swego Ży-
„wola, w epoce wielkich politycz-
„nych i społecznych przeciwieństw
|wielki ten pisarz zawsze pozostał
| wierny sobie i swoimi ideałom: twór-
(ca i sztandarówa;postać  romantyz-
jmu w latach, kiedy romantyzm świę-
|cił swoje triumty na gruzach klasy-
cyzmiu, pozostał najwierniejszym je-
go obrońcą nawet i wtedy, kiedy
romantyzm miał już przeciwko  s0-
bie wielkich mistrzów realizmu i
naturalizmu. iż.

Podobnie pozostał wierny swym
ideałom ogólnoludzkim: potomność
widzi w nim przedewszysikiem wiel-
kiego artystę, współcześni mieli w
nim także wielkiego trybuna, bo-
jownika, humanitarnego działacza
—. społecznika.

Świadek trzech rewolucyj — lip-
lcowej, lutowej i Komuny FHaryskiej
— wierzył głęboko, że zwycięstwo
ideałów człowieczeństwa nastąpi
tylko pod wpływem moralnego od-
rodzenia cziowieka, pod wpływem
triumiu piękna nad brzydotą, dobra
nad złem.

W, tym idealistycznym poglądzie
tkwi właściwa idea wszystkich jego
utworów, zarówno powieści, drama-
tów i wierszy, jak i publicystyki po-
litycznej i literackiej. Pogląd ten 0-
kreślał tematykę całej jego twór-
czości, ale stawiał także drogowska-

|zy w jego życiu, jako obywatela,

| Jedną z najbardziej charaktery-
stycznych cech romantyzmu — jako
kierunku literackiego, to zamiłowa-
nie do faktury historycznej.

Oczywiście miał to i MW. Hugo.
Ważne jest jednak to co brał na
swój warsztat artystyczny i jak to
oświetlał. Przytem stanowisko jego
było zawsze konsekwentne: ostro
występował przeciwko pozahisto-
rycznej abstrakcji klasyków, żądając
konkretów w odtwarzaniu iabuły
historycznej. Według Hugo. rzeczy-
wistość w sztuce nie jest jeszcze
rzeczywistością 'w życiu, artyzm
nie daje absolutnego realizmu i to
zmusza artystę do zwiększania, do
mnożenia „prawdy  historji' przez
„prawdę агбузбу”.

Hugo w swoich powieściach
tworzy z bohaterów osobistości wy-

| jątkowe. Wszakże nie są to „postaci
: historyczne”, są to ulubieńcy  tłu-
| mów, bohaterowie, jakbyśmy dziś
| powiedzieli, ulicy. Stanowią oni
właśnie nie „prawdę historji' lecz

| „prawdę artysty”.
Jako romantyk, wierzył, że to co

jest godne twórczej fantazji artysty
„powinno być nie powszednie, nie
„zwykłe. Poeta i romantyk odwra-
' са się od codzienności, pełnej pły-
, cizn i trywialności życia.

 

| Rzeczywistością poety jest rze- pośrednictwem
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W POSIADANIU

SZCZĘŚLIWEGO LOSU
niech śpieszy do kolektury

„DROGA DO
Wielka 44 Wiino

SZCZĘŚCIA”
Mickiewicza 10.
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Z powodu 50-iecia zgonu
czywisiość niezwykła i ją należało
-"oduworzyć w tormach wyraziście za-
rysowanych: nawet to, co jest po
spolite, wulgarne może się stać zja-
wiskiem estetycznem, o ile tylko
jest odtworzone w formie jasnej i
czystej.

Szukając tej wielkości i niepo-
wszedniości, upostaciowuje ją Hugo
w „Notre Dame de Paris“: Esmeral-
da i Guasimodo.

Cudowna w swej fizycznej i du-
chowej piękności Esmeralda nie wy-
sżydza brzydoty (Quasimody, ale sio-
sunkiem swym pełnym mułości, od-
radza go do nowgo życia, podnosi go
do godności człowieka, którego wy-
pełnia miłość silniejsza niż śmierć
1 oto ien głęboko. nieprzyjazny do
świata, od. którego spobyka go, tylko
urągliwy śmiech, upośledzony czło-
wiek sam jeden pozostaje wierny
pięknu i czystości KHsmeraldy.

Tu leży droga, o której wspomi-
nał Hugo w przedmowie do „„Nędz-
ników' — duoga do piękna, droga
od ciemności do światła, od zwierzę-
cia do człowieka. Tu jest zwycię-
stwo nad materją, zwycięstwo, w
„którem wielki demokrata, niepozba-
| wiony do ostatka swych pacytistycz-
nych ideałów, widział całątreść i
sens dziejowegó procesu. |

Tu również jest zwycięstwo
„prawdy artysty” nad „prawdą rze-

| czywistości”. Ale tu również kryje
| się pewien pesymizm, uwydatniający
(brak siły u demokracji do przeciw-
| stawienia prawdzie historji — praw-
ldę demokracji, przekazaną przez

| rok 93-ci, i

 
| Z powodu wydania swych „Nędz-
| ników” Hugo pisał: „Społeczeństwo,
| które loleruje nędzę — jest społe-
czeństwem niższego rzędu”.

Temu „społeczeństwu niższego
trzędu“ Hugo przeciwstawia wiel-
| košė tych, ktėrzy dąžą do zwalcza-
(nia nędzy i symbolizuje w postaci
(Jean Valjean'a, który potrafił zdła-
|wić swoje zwierzę i z ciemności
;dźwignąć się ku światłu.

Motyw ten wije się nicią przewo-
dnią i przez „Pracowników morza” i
przez „Rok 93-ci', motyw ten drga
w „Człowieku śmiechu”,

| W literaturze powszechnej nie-
mało mamy utworów, opartych na
idei triumfu dobra nad złem.

Ale twórczość Hugo ma charak-
terystyczny rys: jego powieści nie
posiadają tego, co się nazywa „do-
brem zakończeniem. Obcy mu jest
pospolity finał, wieńczący materjal-
ną nagrodą triumfującą cnotę, niema
w nich elementu „cnoly nagrodzo-
nej

i Przeciwnie, w jego utworach bo-
,hater walczący o zwycięstwo do-
,bra — ulega „sile fatalnej", ginie.
| Ale sam ideał dobra moralnie trium-,
; uje.
i Takim jest finał „Notre Dame de
'Paris',  „Nędzników”,
ków morza'*, „Roku 93-go''.
W zwykłem, szczęśliwem, mó-

wiąc potocznie,
uznanie, że społeczeństwo gwaran-
tuje cnocie jej triumf.

Utwierdzenie natomiast moralne-
go zwycięstwa piękna i dobra za
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strukcji powieściowej osobistego nie-
szczęścia jest zgodne z jedną z wiel-
kich tradycyj hteratury francuskiej
XIX w. — wiary w humanitaryzm.

Tiagiczne przeciwieństwa oby-
walelskiej i literackiej działalności
Hugo znalazły swój dramatyczny
wyraz w jego słosunku do Komuny
Paryskiej i [rzeciej Republiki.

„Oto przez 40 lat walcząc ze
„społeczeństwem niższego rzędu”,
głosząc hasła społecznej równości i
sprawiedliwości, przecież, kiedy na

widownię wystąpili ci, co czynem
usiłowali realizować jego hasła —
Hugo. nie znalazł się w ich szere-
„śach, w szeregach komunardów. Ale
gdy Komuna padła, Hugo z właściwą
mu odwagę cywilną i poczuciem
ludzkości, stanął w obronie poko-
nanych,
Miał tę odwagę nawet wtedy, gdy

po 6-ciu latach jako senator depant.
Sekwany wołał o amnestję dla nich,
mając za sobą tylko 9 deputowa-
nych. а

.„Oto w ciągu 25 lai walczył o
republikę, twierdząc, że zwycięstwo
ideałów republikańskich jest zwy-
cięstwem wolności i równości.
kiedy po przewrocie Ludwika Napo-
leona, Hugo znalazł się na wygna-
iu — nie skorzystał z udzielonej
mu łaski cesarskiej i dumnie oświad-
czył, że powróci do Francji wtedy,
kiedy do Francji powróci wypędzona
wolność. :

l wrócił po ogłoszeniu Trzeciej
Republiki. A przecież i Republika
odwróciła się od niego, tak, jak w
swoim czasie on odwrócił się od  

„Pracowni- |

zakończeniu, jest

tEGDNICZNEJ: KOR:Ziii

komunardów. :
Dziś, kiedy Francja obchodzi 50-

lecie zgonu jednego z największych
swych synów — dziś, wepoce,gdy
łamią się spoidła więzi społecznych
i politycznych, gdy z powszechnego .
chaosu zdają się wyłaniać podstawy
nowego świata, pozostają, wciąż
aktualne, wciąż w mocy słowa tego

wielkiego obrońcy uciśnionych „o
prawie człowieka do życia, o pra-
wie sumienia do wolności, o prze-
wadze rozumu, o świętości pracy
ludzkiej i błogosławieństwie — ро-
koju“, L.
pas

Laiarg Chińsko=japoński.
TOKIO. (Pat), Wedle informacyj

pochodzących ze źródeł chińskich w
Pekinie incydent w prowincji cza-
charskiej został załatwiony z gene-
rałem Sung- Czu - Junanem, który
przyjął wszystkie warunki japoń-
"skie. Japońskie władze wojskowe w.
"Chinach Północnych komunikują
(jednak, że wojska generała Sunga
| wkroczyły ponownie na terytorjum
| Mandżurji.

 

konserwy i dlatego do
marmelad, gala-

Pleśń niszczy
‚ konserwowania owoców,

jretek, soków owocowych, ogórków itd.
należy używać Środka  Konserwującego
Dra Oetkera. Popularne przepisy na kon-
serwowanie raożna bezpłątnie otrzymać w
każdym składzie, który prowadzi wyroby
Dra Oetkera lub bezpośrednio od firmy Dr.
la: Oetker w Warszawie, Rakowiecka 23.
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Japonia opanowuje północne Chiny
Japonja rozciągnęła w tych daiach

swój faktyczny protektorat nad nową,
wielką prowincją chińską. Powodem
tej ekspansji stali się podobnie jak
przed kilku laty przy okupacji Man-
džurji... bandyci. Japończycy nie wysi-
lają się bowiem na pomysłowość. śdy
chodzi o wynalezienie motywu, uzasad-
niającego nowe posunięcie ich wojsk w
głąb Chin. Zawsze znajdują jakichś
bandytów chińskich, którzy w nocy na-
padają na ich posterunki W  Man-
dżurji bandyci uszkodzić mieli w roku
1932 kolej południowo - chińską. Wy-
słana przez Ligę Narodów komisja na-
daremnie jednak szukała świadków,
którzyby owo uszkodzenie na własne
oczy wiedzieli. Ten to mistyczny napad
oczy wiedzieli. Ten to mityczny napad
wojsk japońskich, który zakończył się
stworzeniem pod ich protektoratem
państwa Mandżukuo.

Po bezskutecznej interwencji Ligi
Narodów Chiny pogodziły się z nowym
stanem rzeczy. Wyrzekły się faktycz-
nie nie tylko Mandurji, ale i prowincji
mongolskiej Jehol. Zawarły z Japonją
w maju r. 1933 zawieszenie broni w
Tangken, na mocy którego stworzoną
została na południe od Wielkiego Mu-
ru zdemilitaryzowana strefa neutralna.
W ostatnich tygodniach bandyci we-

szli znowu na scenę. Według twierdzeń
sztabu kwantuńskiej armji japońskiej
nie tylko niepokoją oni strefę neutra!-
ną ale nawet przekraczają granicę
Wielkiego Muru. Armja japońska za-
żądała z tego powodu od rządu nan -
kińskiego ewakuacji całej prowincji
północno - chińskiej Hopei. Rząd to-
kijski, który wykonuje biernie žycze-
nia partji wojskowej, wysłał do Nanki-
nu ultimatum, które zostało przyjęte
Ewakuacja potrwa cały miesiąc. A
trzeba wiedzieć, że chodzi tu o bogatą
1 rozległą prowincję liczącą 145 tys
kilom. kwadr. i o dwa miljonowe mia-
sta — Tientsin i dawną stolicę Pekin.
W obu miastach znajdowały się czyn-
ne i kwitnące oasdy handlowe Amery-
kanów i Europejczyków, a w Pekinie
poselstwa niektórych państw oraz za-
łogi wojskowe, służące do ich ochrony.
To wszystko teraz się ewakuuje. Posel-
stwa i załogi przeniosą się do nowej
stolicy, Nankinu.

Dotychczasowi urzędnicy chińscy za-
stąpieni zostaną nowymi, wyraźnie ja-
ponofilskimi, propaganda antyjapoń-
ska będzie zabroniona: Ma 'to się przy-
czynić do...  wytępienia  bandytyzmu.
Kwestją już tylko czasu będzie roz-
ciągnięcie nad tą prowincją protekto-
ratu japońskiego de jure. Wzorem

Lądowanie w nocy
ułatwia wynalazek czeski
PRAGA, 16. 6. (PAT.).Czeski me-

chanik, Jerzy Souczek; skonstruował
aparat, który zezwala samolotom na
lądowanie w czasie ciemnej nocy.
Aparat ten, wskazujący dokładnie

odległość od ziemi, wypróbowany zo-
stał z dobremi wynikami przez komi-
sję, w której reprezentowane były
czynniki fachowe i przedstawiciele
ministerium robót publicznych.

Pożar w ambasadz'e
ANGORA 15.6 (PAT). Na strychu

we wschodniej cześci ambasady pol-
skiej w Angorze wybuchł pożar. Nie-
zwłocznie przybyła straż ośniowa.
Podczas akcji ratunkowej przybył
minister spraw wewnetrzych, pierw-
szy adjutant prezydenta republiki
oraz szefowie śabinetów premiera i
ministra spraw zaśranicznych. Ogień
opanowano,

ANGORA 15.6 (PAT). — Ajencja
anatolijska donosi: Pożar w śmachu
ambasady polskiej został wywołany
przez zaprószenie ośnia w kominie.
Spaliła sie połowa dachu: Żadnych
innvch szkód niema.

 

 

Kronika telegraficzna
— Samolot „Clipper” (St. Zjedn.) zakoń-

czył swój lot nad oceanem Spokojnym, lą-

dując 16 b. m. dziś o godz. 2 min. 40 na wy-

spie Midway, przebywszy 4 tysiące mil.

(6,400 km.)
— Model latający konstrukcji Kuprejczy-

ka, (Sowiety) pobił rekord światowy, prze-

latując przestrzeń jedenastu kilometrów.

—Gubernator stanu Nebraska ogłosił stan

oblężenia w mieście Omaha i zmobilizował

całą $wardję narodową stanu, aby położyć

kres rozruchom, wywołanym przez strajk

tramwajarzy w Omaha.

— 15 b. m. popołudniu odbył się z Pragi

start do największych czechosłowackich za-

wodów automobilowych na dystansie 1000

mil. Wkrótce po starcie znany zawodnik

czechosłowacki, Turek, uległ katastrofie.

Przy śwałtownem hamowaniu wóz jego za-

rzucił i wpadł na drzewo. Turek odniósł

ciężkie obrażenia ciała.
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mandżurskim rząd japoński stworzy
zapewnez Hopej nowe „niezawisle“
państwo albo połączy je z Mandżukuo,
przyczem cesarz Pu-yi przeniósłby
swą siedzibę do Pekinu, jako stolicy
Chin Południowych. W Pekinie nie-
gdys jako dziecko był cesarzem Chin
niepodzielnych.

Podział Chin na południowe, zosta-
jące pod protektoratem Japonji, 2 ро-
łudniowe, rządzone przez słabe władze
Kuomintangu w Nankinie byłby wów-
czas łaktem dokonanym. Niewiadomo
zresztą, czy postępy japońskie zatrzy-
mają się w Hopej. Ostatnie wiadomoś-
ci wskazują, że japoński sztab wynaj-
duje nowych bandytów i rozszerza swe
żądania ewakuacji do nowych terytor-
jów. Chiny, bezsilne, muszą się tym żą-
daniom poddać.

 

Ani Ameryka ani Europa nie u-
dzieli im pomocy. W Waszynstonie
i Londynie akcja japońska budzi
wprawdzie duży niepokój, śdyż za
ekspansją polityczną przyjdzie natu-
ralnym biegiem rzeczy rugowanie
interesów handlowych europejskich i
amerykańskich, ale zajete własnymi
kłopotami i sporami między sobą
państwa te nie są zdolne do żadnego
zbiorowego i skutecznego wystąpienia
wobec Japonji. Jesteśmy świadkami
procesu ogormnej doniosłości. Europa
i Ameryka traci swój tradycyjny
wpływ i prestiż w dalekiej Azji. Jej
miejsce zajmuje Japonja wyuswająca
hasło „Azja dla azjatów”, które w
praktyce zamienia się w swoiste wyda-
nie doktryny Monroego: Azja dla Ja-
ponji.  

Smetona o siosunkach polsko-litewskich|
RYGA, 15.6 (PAT). Z Kowna do-

noszą: „Lietuvos Aidas“ przytacza w
skrócie przemówienie prezydenta
Smetony, wygłoszone w dniu jego
imienin dn. 13 b. m. w Lenach,

.—)

„Zdrajcą narodu jest
kto kupuje u żydów”
LIPSK, 16. 6. (PAT... W oknach

wystawowych szeregu sklepów ży-
dowskich rozlepiono ubiesłej nocy
setki ulotek z napisem: „Kto kupuje
u żydów, jest zdrajcą narodu."

 

Echa podróży min. Benesza do Rosji
Pomyślny obrót w st

Głównym przedmiotem zainterespwa-
nia opinja jest tutaj w chiwi obecnej po-
dróż ministra spraw zagranicznych d-ra
Edwarda Benesza do Rosji sowieckiej.
Pobytowi jego w Moskwie i Leningradzie
dzienniki poświęcają całe szpalty, Prasa
zaznacza zgodnie, iż głównym celem tej
wizyty jest pokój i jego zabezpieczenie,
przyczem stwierdza z głębokiem zado-
woleniem, że serdeczność |rzyjęcia, zgo-
towanego w Rosji przez władze i ludność

czechosłowackiemu mężowi stanu, prze-
szła oczekiwania i wykroczyła daleko po-
za ramy utartych w podobnych.wypad -
kach zwyczajów.
Półurzędowa „Prager Presse” zauwa -

ża, że hasłem komunikatów oficjalnych o
rozmowach min. Benesza z politykami
sowieckimi jest również pokój i bezpie-
czeństwo zbiorowe. Politykę zagraniczną
obydwu rządów możnaby, wedle opinii
tego dziennika, streścić w zdaniu: „Chce-
my bezpieczeństwa dla wszystkich, chce-
my żyć ze wzystkimi naszymi sąsiadami
w dobrych, przyjacielskich stosunkach”,
W podobny ton uderza „Czeskie Sło-'

wo”, organ główny stronnictwa czecho-
słowackich socjalistów narodowych, w
którem min. Benesz zajmuje „obok sen.
Wacława Kłofacza, stanowisko  przy-
wódcy duchowego. Pismo to wskazuje na
fakt, że stosunki czechosłowacko - so-
wieckie zatraciły charakter romantyczny,
jaki posiadały doniedawna; oparto je о-
becnie na realnem podłożu wspólnych in-
teresów. Obie strony doszły do prze-
świadczenia, iż najwłaściwszymsposo-
bem zapewnienia pokoju jest rozbudo-
wywanie systemu bezpieczeństwa zbio-
rowego. Z tej racji zagadnienie stosunków
Czechosłowacji z zagranicą nabiera zna-
czenia nietyłko europejskiego, ale i świa-
towego. Temi samemi drogami kroczą
Francja, Mała Ententa i państwa bałkań-
skie. Wizyta moskiewska d-ra Benesza
jest jednym z najwyrazistyszych przeja-
wów tej zbiorowej woli pokoju. W dziele
jego realizacji min. Benesz położył zasłu-
gi niemałe. Dlatego Moskwa wita go tak
serdecznie, dlatego naród czechosłowac-
ki idzie z radością jego śladem,
Tematem dnia na Słowaczyźnie stała

się kwestja utworzenia arcybiskupstwa
słowackiego. Jego siedzibą będzie albo
Bratysława, albo Nitra. Unici słowaccy

maią również otrzymać arcybiskupa, któ-
ry będzie sprawował rządy pasterskie
Mukaczewie, względnie w Użhorodzie. W
najbliższym czasie ma się ukazać bulla
papieska, wyznaczająca diecezjom na

Słowaczyźnie nowe granice. Ponieważ w
prasie polskiej pojawiły się na te tematy

dość bałamutne pogłoski, poruszymy

sprawy te nieco szerzej, opierając się o

cenne informacje p. d-ra Wratysława Bu-

szka, profesora prawa kościelnego na

uniwersytecie bratysławskim.

„Modus vivendi”, umowa, zawarta

przez rząd czechosłowacki ze Stolicą A-

postolską, a obowiązująca od 2 lutego

1928 r., zawiera zasadę, że żadna część

Republiki Czechosłowackiej nie będzie

podlegała biskupowi - ordynarjuszowi,

którego siedziba znajduje się poza grani-

cami państwa czechosłowackiego, tudzież

że granice diecezyj czechosłowackich nie

będą sięgały poza granice państwa. W

kwestji wprowadzenia zasady tej w ży-

cie toczyły się pomiędzy Pragą i Rzymem

przez 7 lat rokowania, które w tych

dniach dobiegły do pomyślnego końca.

Po odzyskaniu przez Czechosłowację

niepodległości, granice  archidiecezyj

praskiej i ołomunieckiej sięgały na tery-

torjum niemieckie, obejmując na niem 126

parafij, diecezji spiskiej na terytorjum

 

Przyjmuje

|

 

(Od własnego korespondenta)

polskie (19 paarfij na polskim Spiszu i O-
rawie, odstąpionych w r. 1920 diecezji
krakowskiej), oraz diecezyj rożnawskiej
i koszyckiej na terytorjum węgierskie
(64 parafje). Wśród diecezyj grecko - ka-
tolickich, diecezja preszowska ma 27 pa-
rafij na ziemi węgierskiej,

Diecezja ratysbońska i archidiecezja
wrocławska (Niemcy) posiadająna tery-
torjum czechosłowackiem 79 parafij, ar-
chidiecezja wiedeńska i diecezja św. Hi-
polita (Austrja) — 6 parafij, a archidie-
rafij, przeważnie na Słowaczyźnie i Rusi
diecezja satumarska (Węgry) — 438 pa:
rafji, przeważnie na Słowaczyźnie i Rusi
Podkarpackiej.
Ta trwająca de jure do dziś wzajemna

„„penetracja“ nie przysparzala administra-
cji kościelnej w praktyce większych trud-
ności i kłopotów, ponieważ władza ordy-
narjuszów — cudzoziemców była w grun-
cie rzeczy tylko nominalna. Faktycznie
rządy kościelne w diecezjach, o których
mowa, sprawowali administratorowie a-
postolscy — Czechosłowacy, zaopatrzeni
przez Ojca św. w pełnomocnictwa, przy-
sługujące biskupom — ordynarjuszom.
Do.nieporozumień republiki z Watyka-

nem doszło na innem tle, Rząd.czechosło-
wacki objął pod swój zarząd przymusowy
dobra tych jednostek kościelnych, których
zarządcy. nie mieli siedzib pasterskich na
terytorjum republiki i które nie posiadają
ostatecznie, a za zgodą państwa, miano-

wanych biskupów — tuziemców. Zagad-
nienie nominacji tych ostatnich było tak-
że sporne. Rząd czechosłowacki pragnął
posiadać prawa nominacyjne, które przy-
sługiwały władcom austrjackim i węgier-
skim. Stolica Apostolska natomiast dą-
żyła do ego, by mieć przy obsadzaniu
stolic biskupich wolną rękę. „Modus vi-
vendi* roztrzyga kwestję zasadniczo.
Rządowi czechosłowackiemu przysługuje
prawo wysuwania zastrzeżeń politycznych
przeciwko kandydatom, których dzialal-
ność mogłaby zagrażać bezpieczeństwu
kraju. Jedna przyczyna rozdźwięków zo-
stała usunięta. Ostatnio usunięto i drugą,
Władze kościelne zaręczyły, że ani do-
chody z dóbr kościelnych, ani ruchomości
kościelne nie będą odsyłane na Węgry,
rząd czechosłowacki tedy zniósł zarząd
przymusowy, a specjalna komisja likwi-
dacyjna powierzyła administrację mająt-
ku kościelnego J. E, ks, biskupowi dr-owi
Jantauschowi w Tarnowie. !
Wkrótce więc wszystkie diecezje sło-

wackie będą miały biskupów Słowaków,
dochody z dóbr kościelnych na Słowa-
czyźnie będą obracane na potrzeby die-
cezyj krajowych, a te otsatnie mieścić się
będą ściśle w granicach państwa.

Porozumienie, zawarte przez Czecho-
słowację z Watykanem, ma doniosłe zna-
czenie. Wewnętrzne życie kościelne w
diecezjach popłynie stałym, normalnym
trybem. Arcybiskupi w wypadkach zanie-

| dbań ze strony kapituł i śmierci biskupów
będą mieli większy, niż dotychczas,
wpływ na bieg spraw w diecezjach, Musi-
my jednak wziąć jeszcze pod uwagę
względy narodowe i polityczne. Przed lat
tysiącem miała ówczesna Słowaczyzna
własnego pierwszego i ostatniego arcy-
biskupa, św. Metodego, ze stolicą w
Nitrze. Następnie przez dziesięć wieków
rządy polityczne i kościelne sprawowali
w niej Węgrzy. Zawisłość polityczna od
Węgier ustała z chwilą utworzenia Repu-
bliki Czechosłowackiej,lecz zawisłość ko-
ścielna, acz formalna, trwa do dziś dnia.
Wskutek utworzenia arcybiskupstwa sło-
wackiego w Bratyslawie, lub w Nitrze,

"zebranie,

 
muy ogłoszen

osunkach Czechosłowacji z Watykanem
„Praga, w czerwcu.

pęknie ostatnia ta więź, łącząca słowa-
czyznę i Ruś Podkarpącką z Węgrami.
Wreszcie Stolica Apostolska, realizując
zasadę, „modus vivendi'', o której napom-
knęliśmy.na wstępie, uznaje pośrednio
Czechosłowację.za twór państwowy o
granicach ostatecznie ustalonych, który
i w dziedzinie kościelnej pragnie wieść
własne, wolne życie, korzystając bez skrę-
powania, oczywiście, jedynie z przysłu-
śujących mu w niej uprawnień.

WACŁAW MADEJSKI.
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miejscowości, sąsiadującej z mająt-
kiem ziemskim prezydenta.
Czyniąc aluzję do stosunków. pal-

sko - litewskich, prezydent Smetona
powiedział m. in.: „Znajdujemy się w
momencie powtarzania się błędu
Konrada Mazowieckiego, który dla
walki z Litwą zawezwał Krzyżaków.
Wraz z potomkami tego Konrada ma-
zowieckieśo Litwa musiała błąd na-
prawiać na polach grunwaldzkich.
Wierząc, że błąd ten będzie w Polsce
naprawiony, dopóki, jeszcze nie za-
późno, Wilno, kolebka ducha nasze-
$o narodu, nasza stolica, będzie na-
szem, Dążenie zjednoczenia narodu
nie może pozostać bezpłodnem. Ser-
ce, które tam obecnie pochowano, a
które ja szanuję, nie zdoła żądań po-
wstrzymać. !
Tam rėwniež zostalo pogrzebane

serce narodu naszego. Tam pochowa-
no serce Gedymina, tam pochowano
serce Witołda Wielkiego, twórcy li-
tewskiego mocarstwa. Litewskie ser-
ce narodu daje nam siłę i nadzieję tia
osiąśnięcie słusznych celów '/ życio-
wych”, 5
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Wiezwykle siłna burza
- nad Berlinem :

BERLIN, 16.6. (PAT). Wczoraj prze-

szła nad Berlinem niezwykle silna burza,
która wyrządziła znaczne Szkody,
zwłaszcza w okolicy Potsdamu. Piorun
uderzył m. in, w historyczny słynny wia-
trak, stojący w pobliżu pałacyku Sans

Souci, ulubionej siedziby Fryderyka
Wielkiego.

 

WIELKA 2 (róg Chmielnei)
SUKNIE, KOMPLETY.

 

Układ rumuńsko sowiecki

o wzajemnej pomocy
PRAGA, 16.6. (PAT). Bukareszteń-

ski korespondent czechosłowackiego
biura prasowego donosi na temat ru-
muńsko - sowieckiej umowy o wzajem-
nej pomocy co następuje:
„Rumuńskie ministerjum spraw za-

granicznych. i sowiecki komisarjat lu-
dowy spraw. zagranicznych prowadzą
rokowania o umowę na wypadek, gdy-
by Niemcy; chciały dosięgnąć Węgier
Kopex Austrję, by.zmienić siłą środ-
owo - etiropejski statut terytorjalny.
W tym wypadku Rosja sowiecka

stanęłaby po stronie Rumunji; ewen-
tualnie m, Ententy. Rokowania o-tę u-
mowę, które stanowią nietylko treść o-
gólnych dążeń do zwiększenia bezpie-
czeństwa i wzmocnienia pokoju, lecz
również pragnienia Rumtunji zagwa-
rantowania granic Besarabji i --Sie-
dmiogrodu, prowadzone są jednoczeš-
nie w Moskwie i Bukareszcie,
„Rumuński minister spraw zagra-

nicznych wyjedzie do Moskwy dla
podpisania tej umowy, lub też już po
jej podpisaniu.

Im większa jest niedola

tem większy jest Hitler
BERLIN, 16.6. (PAT). W ramach

kongresu rzemiosła niemieckiego we
Frankfurcie n/Menem odbyło się dziś

na którem kierownik nie-
mieckiego frontu pracy, dr. Ley, wy-
stąpił przeciwko hasłom, głosząc
nieuchronny antagonizm między wiel-
kim przemysłem a rzemiosłem.

/ Jest to — oświadczył dr. Ley—
teorja Karola Marksa, która dziś w
całym świecie uznana została za fał-
szywą. Wątpię, czy nawet w Moskwie
znajdzie się dziś ktokolwiek, kto go-

|
tów byłby oddać swe życie ża idee
Marksa. :

Po upływie roku nie będzie w
Niemczech już żadnych przeciwieństw
między przemysłem i frontem pracy,
Zagranicą piszą, że w Niemczech pa-
nuje nastrój paniki,areżim hitlerow-
ski zostanie wkrótce obalony, W rze-
czywistości jednak jest zupełnie ina-
czej. Nigdy jeszcze Niemcyniebyły
tak spokojne i nigdy losy ich nie spo-
czywały w lepszych rękach. Im więk=
sza jest niedola, tem większy jest Hit-
ler, a my pójdziemy za nim. .

Program robót publicznych
gł w Angiiji е

* LONDYN, 16.6. — ATE, — Jak do-
noszą dzienniki niedzielne, gabinet an-
śielski postanowił nie skorzystać z
przedstawionego przez Lloyd Georgea
projektu gospodarczego, lecz przystą-
pić do własnego, zakrojonego na sze-
roką skalę, programu robót publicz-
nych. Szczegóły tego projektu przed-
stawione zostaną prawdopodobnie w
przyszłym tygodniu izbie śmin.
Zdaniem dzienników, przewidziane

jest m. in.: obszerna elektryfikacja an-
gielskiej sieci kolejowej, z! urzenie
najbardziej zaniedbanych ubogich
dzielnic Londynui zastąpienie ich no-
woczesnemi blokami domów, założe-
nie nowych, względnie rozszerzenie i
pogłębienie już istniejących portów,
plan pięcioletni dla budownictwa woj-
skowego o charakterze strategicznym,
prace przy zaopatrzeniu prowincji w
prąd elektryczny i nowoczesne urzą-
dzenia wodociągowe; oraz osiedlanie  

etapami mniej zaludnionych okolic
bezrobotnymi. BP)

„Sunday Cronicle' oblicza wydatki,
związane z realizacją całego programu
na 300 miljonów funtów szterlińgóv/,
które w większej części uruchomione
być mają w drodze zaciągnięciapoży-
czek. ;

„Sunday Express“ donosi, že ponad-
to istnieje zamiar przyspieszenia tem-
pa rozwoju kolonij w kierunku podnie-
sienia ich zdolności produkcyjnej, co

pociągnie za sobą równocześnie wy-
bitne ożywienie przemysłu ang'-lskie-

„$0, a w szczególności przemysłu sta-
lowego, cementowego i maszynowego.

„People“wyraža pogląd, że Lloyd
George odrzucenie swego projektu
przez gabinet uważać będzie za wypo-
wiedzenie walki, na którą odpowie in-
tensywną antyrządową nropajandą
wyborcze, w całym kraju,

 

tylko firm chrześcijańskich
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"ZADANIA
NACZELNE

Polityka ma za swój zasadniczy cel
— kierowanie państwem, a przynaj -

mniej wpływanie, w mniejszym lub

większym stopniu, na jego losy. A dzia-

łalność państwa składa się, jak wiado-
mo, z dwojakiego rodzaju funkcyj,

Z jednej strony, państwo zajmuje się

administracją bieżącą. Sprzedaje zna-

czki pocztowe na poczcie i wysyła li-

sty, sadza złodziei do kozy, uczy dzia-

twę w szkołach, pobiera podatki, ad -

ministruje majątkiem państwowym, u-
stanawia przepisy sanitarne, utrzymu-

je sądy, rozstrzygające spory między

obywatelami, ćwiczy rekrutów i. tak

dalej. Oczywiście, i w dziedzinie tych

zwykłych, powszednich czynności mo-

śą się w polityce państwowej przeja -

wiać znaczne rozbieżności kierunków.

Można te wszystkie czynności speł -

niać gorzej, lub lepiej, rozumniej, lub

mniej rozumnie, a wreszcie zgodnie z

takiem, lub innem zasadniczem założe-

niem: etatystycznie, lub antyetaty-

stycznie, pacyfistycznie, lub military-

stycznie, socjalistycznie lub narodowo.

Ale naogół biorąc, we wszyskich tych
czynnościach panuje raczej szablon.

Wszystkie rządy, bez względu na swo-

je oblicze polityczne i na swoją war -

tość, wykonywują te wszystkie funkcje

w ogólnym zarysie tak samo.

Drugiem zadaniem państwa — jest

załatwienie i rozwiązywanie zagadnień

polityki narodowej o charakterze dzie-
jowym. Każdy moment dziejowy sta -

wia przed narodem jakieś szczególne,

temu momentowi właściwe zadanie.

Każde pokolenie w każdym narodzie
żyje pod znakiem jakichś niebezpie +

czeństw, czy jakichś nadziei i zamia -

rów, które wymagają od tego pokole-
nia i od wyłonionych przez to pokole -

nie rządów wysiłku znacznie wybie-

gającego poza zakres zwykłej, pow-

szedniej pracy administracyjnej. Te

szczególne, kolejno, pokoleniami zała-

twiane zadania, to są wojny i walki o
pewne terytorja, to jest obrona zagro-

żonej niepodległości, to jest polityka

kolonjalna, to jest likwidowanie wew-

nętrzno - państwowych separatyzmów,

to są wreszcie wielkie, przełomowe re-

formy i przemiany wewnętrzne, — do-

łyczące czy to dziedziny ustrojowej,
czy społecznej, czy też gospodarczej.

Do niedawna, obok zadań bieżących,

polityka narodowa polska, — narazie

bezpaństwowa, a potem państwowa, —

miała za zadanie zdobyć niepodleg -

łość, potem tę niepodległość utrwalić i

zdobyć niektóre kresowe dzielnice, a
wreszcie, obronić pozycje zdobyte (np.

obronić przed zakusami niemieckiemi

Pomorze).

Dzisiaj — zadania te należy uważać

za już wykonane, Polska jest silnem

państwem, któremu zbyt wielkie nie-

bezpieczeństwa zewnętrzne naogół nie

grožą.

Nasuwa się wobec tego pytanie —

cóż jest naszem zadaniem dziejowem
na dziś i na jutro? Czasu marnować
nie wolno, — trwać w samem tylko
powszedniem krzątaniu się wokół
drobnych spraw bieżących, toby zna -
czyło tkwić w zastoju. Okres, dogodny

z punktu widzenia polityki zewnętrz-

nej, powinniśmy wyzyskać dla trwałe-

go pomnożenia i wzbogacenia naszego

dziejowego dorobku, — tem bardziej,

"że w dorobku tym dostrzec możemy
wiele dotkliwych i wymagających za -

pełnienia luk.

Zdaniem naszem — w obecnej chwi-
li dziejowej dwa zadania wysuwają się

przed nami na plan pierwszy.

Fo pierwsze — sprawa żydowska.
Sprawa ta ciąży na naszem życiu w
sposób bardzo dotkliwy — i to nie od

dziś, lecz od paru stuleci. Ona była je-
dną z głównych przyczyn naszej w o-
wym parowiekowym okresie słabości.
Bez rozwiązania tej sprawy w sposób
„zgodny z interesem narodowym pol-

skim, -— nawet nasza niepodległość
iest niepełna; bo w ramach suweren -

ności państwowej doskonale może ist-

nieć i trwać nasza zależność gospodar-
cza, a w pewnym stopniu też i politycz-
na i duchowa od czynnika obcego, ja-

kim są Żydzi. Po odbudowaniu własne-

 

 

PO ZAKONCZENIU ROKU SZKOLNEGO

Smutny bilans
Około miljona dzieci nie znajduje miejsca w szkole

Skończył się rok w. szkolnictwie
powszechnem, średniem ośólnokształ-
cącem.  zawodowem i zakładach
kształcenia nauczvcieli.

z zy: się przedstawia bilans tego ro-
u
Ponieważ seminaria nauczycielskie

ulegają stopniowej likwidacji, która
za rok ma być całkowicie zakończo-
na, nie warto bliżej się niemi zajmo-
wać. W chwili obecnej, przy braku
środków na kształcenie około miljona
dzieci w szkołach powszechnych se-
minarja co 12 miesięcy powiększają
o kilka tysięcy przyśotowanych do
zawodu nauczycielskiego kandydatów
do bezrobocia.

Szkolnictwo zawodowe iest od kil-
ku lat w okresie ciągłej reorganizacji,
której projekty zmieniają się w związ-
ku z chronicznemi zmianami perso-
nalnemi na stanowisku dyrektora de-
partamentu szkół zawodowych. Od
maja r. b. objął te obowiązki poloni-
sta. Nikt dziś nie może przewidzieć,
jaką organizację i programy będą
miały te szkoły w naibliższej przysz-
łości. Dotychczas z „Oświaty i Wy-
chowania poznaliśmy jedynie „wyty-
czne prośramowe'" dla różnych gim-
nazjów bieliźniarskich, krawieckich,
stolarskich, mechanicznych. elektry-
cznych i t. p. Ale nie wiemy nawet,
czy te „wytyczne'” są nadal wytycz-
nemi.

Oparta o ustawę o ustroju szkol-
nictwa z dnia 11 marca 1932 r. re-
organizacia szkolnictwa średniego -0-
$ólnokształcąceśo pozbawiła gimna-
zja dawnych niższych klas i dała im
za podbudowę szkolnictwo powsze-
chne. Reforma ta przyniosła rezultaty
ujemne. Utrudniła młodzieży wiej-
skiej dostęp do szkół średnich. Poza
tem publiczne szkoły powszechne do-
starczają gimnazjum kandydatów bar-
dzo słabo przygotowanych. Sytuację
ratują trochę prywatne szkoły po-
wszechne naogół lepiej postawione od
publicznych. Ale całe '/ szkolnictwo
prywatne w związku z ośromnem zu-
bożeniem ludności przechodzi głęboki
kryzys finansowy. Do wyiątków nie-
licznych należą prywatne szkoły śre-
dnie, które płaca pełne normy uposa-
żeniowe personelowi nauczycielskie-
mu. Reszta dostaje tylko część nale-

żności. Niektóre szkoły w ciągu kilku
miesięcy w roku nie mają absolutnie
środków na wypłacanie pensji nau-
czycielstwu. Wiele prywatnych szkół
średnich jest bliskich ruinv.

 

A co się dzieje w publicznem szkol-
nictwie powszechnem?

Wiemy, że około miliona dzieci nie
znajduje wogóle dla siebie miejsca w
szkole: Resztę przepycha się przez nią
byle prędzej, byle więcej..W tym ce-
lu przepełnia się klasy do ostatnich
granic ich pojemności, nauczycieli o-
barcza się nadmierną ilością dzieci
do nauczania, redukuje się ciągle licz-
bę godzin zajęć tyśodniowych dla
wszystkich klas; wystawianie niedo-
statecznych ocen okresowych dla ucz-
niów i pozostawianie ich na drugi rok w
tej samej klasie połączono z takiemi
formalnemi trudnościami, że nauczy-
cielstwo — dla „święteśo spokoju” i
uniknięcia olbrzymiej pisaniny, uspra-
wiedliwiania się, różnych przykrości
i kłopotów — klasyfikuje dzieci wię-
cej niż pobłażliwie. To wszystko ob-
niża coraz bardziej poziom nauczania
i wychowania w publicznych szkołach
powszechnych. Wie o tem doskonale
nauczycielstwo tych szkół, narzekają
na to szkoły średnie i zawodowe, a
rodzice, jak tylko mogą, starają się
uczyć swe dzieci w szkołach prywat-
nych.

Na'dobitkę złego z nauczycieli pu-
blicznych szkół powszechnych zrobio-
no coś w rodzaju służących do wszy-

"stkiego. Każdy z nich musi według
poleceń, idących z rozmaitych źródeł,
brać udział w „pracy społecznej, o-
światowej i kulturalnej", która naj-
częściej wcale nie jest społeczną, ani
oświatową, ani kulturalną, tylko zwy-
kłą robotą polityczną, potrzebną dla
kariery różnych osobników: Stosunki
prawno-służbowe nauczycielstwa są
dziś tego rodzaju, że liczy się ono na
każdym kroku z wola nietylko swych
przełożonych — urzędników admini-  

stracii szkolnej. Daje mu również ro-
zmaite zlecenia do wvkonania wójt
śminy, komendant posterunku, in-
struktor oświaty pozaszkolnej, staro-
sta i liczne orśanizacje prorzadowe.
W rezultacie nauczyciel sterany pracą
w szkole i poza szkoła, jest coraz gor-
szym nauczycielem i wychowawcą.

Z tem wychowaniem to jest teraz
najgorzej we wszystkich typach szkół.

Dobrymi wychowawcami mośą być
tylko ludzie z charakterami i przeko-
naniami, Ci z nich, którzy jeszcze oca-
leli w szholnictwie, siedzą jak najci-
szej ze swemi cennemi walorami. Na
powierzchnię wypłynęła moc tych,
którzy płyną zawsze na fali życia. To
„przystosowywanie się do rzeczywi -
stości” wprowadziło do szkołypano -
wanie kłamstwa, obłudy, serwilizmu.
Nauczyciel nie jest sobą, przywdział
maskę, stał się marjonetką, .poruszaną
z zewnątrz. Stracił wśród uczniów sza-
cunek, powagę.i zaufanie, Młodzież w
tym najtrudniejszymi decydującym o-
kresie formowania charakterów jest
przy daleko posuniętej „opiece” pozba-
wiona prawdziwej opieki moralnej i ре-
mocy. Opinję publiczną alarmują od
czasu do czasu wypadki samobójstw
wśród młodzieży szkolnej. Różne by-
wają ich przyczyny. Ale jedno należy
powiedzieć, że dzisiejsza szkoła nasza,
pozbawiona ciepła idei, wiary niezłom-
nej w jej triumf, szkoła, w której nie-
ma szczerości w stosunkach między
nauczycielstwem i uczniami, nie może
natchnąć dobrą myślą, pokrzepić na
duchu, wyprowadzić z rozpaczy tych
najniejszczęśliwszych uczniów, którzy
tak głęboko odczuwają swą niezarud-
ność, opuszczenie, niepowodzenie.

Szkolnictwo nasze wymaga gruntow-
nych reform.

 

  

   
    

Ukazała się książka

KAZIMIERZA SNOPKA

„ZMIENIANIE NAZWISK*
dotycząca zmian nazwisk żydowskich na polskie w Polsce powojennej
i zawierająca spis około tysiąca osób, które w ostatnich latach na-
zwiska zmieniły (wraz z danemi, dotyczącemi każdej z tych osób).

CENA2ZŁ.

Do nabycia we wszystkich księgarniach oraz w sekretarjacie
zarządu głównego Stronnictwa Narodowego.

 

Demoralizująch propaganda wśród uczniów
Niesłychana napaść na Kościół

7Wpadła nam ostatnio w rzce mała bro-
szurka, a raczej wielostronicowa ulotxa
propagandowa, wydana przez Związek
Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Ce-
lem tej broszurki, jak wynika z załączo-
nego „prospektu - odezwy”, jest dotar-
cie do szeregów młodzieży, która opusz-
cza obecnie mury szkolne, by wejść,
przynajmniej częściowo, w życie spo-

łeczne. Jest to przeróbka poprzednich
wydawnictw, wprowadzono bowiem
zmiany tylko tam, gdzie jest mowa © о-
statniej Konstytucji, którą jednak zbyto
paroma frazesami i ogólnikami, nie wie-
dząc prawdopodobnie, jak ją do innych
wywodów dopasować. Nie uważano więc
za stosowne,wbrew głoszonej idei „wiecz-

nego postępu” i dostosowania do rze-

czywistości, posunąć naprzód swą dok-
trynę ideową. Odrazu też przy pierw-
szym rzucie oka na artykuliki, zamiesz-
czone w tej ulotce, zalewa nas powódź
komunałów i wyświechtanych haseł ze-
szłowiecznych, mogących chyba omamić
tylko bardzo naiwne jednostki.  

Pomijamy niesłychane łamańce, dok»>-
nywane przez autorów dla uprawdopo-
dobnienia fałszów historycznych i wyja-
śnienia genezy organizacji i politycznych
walk przedwojennych, co dla dzisiejszej
młodzieży, dobrze odczuwającej polską
rzeczywistość, jest prawie lub wyłącznie
obojętne. Pomijamy również mętne wy-
wody filozoficzne, obracające się koło

teoryj Bergsona, poza któremi, widać,
nic lepszego już znaleźć nie umiano. Za-
trzymać się tylko pragniemy, na krótko
bo dłuższej i poważnej analizy pisemko

to nie jest warte, przy części, która jest
ujęta najbardziej z przekonaniem i napi-
sana z iście semicką nienawiścią, omawia

zaś stosunek Z. P. M, D. do religii i Ko-
ścioła Katolickiego.

Oficjalnie religii się nie dotyka, jako
„sprawy prywatnej człowieka”, lecz z
tem większą zaciekłością atakuje się jej
przedstawicieli i organizację religijną,
Kościół. Podkreślić także należy, że za
cel inwektyw wybrano sobie jedynie Ko-
ściół Katolicki, gdy inne wyznania, a

I ii a LIERAC

go państwa — bezsprzecznie najpil -

niejszem, stojącem przed nami zada -

niem jest — rozwiązanie sprawy ży -

dowskiej.

Po wtóre — stoi przed nami zagad-
nienie kryzysu, który nie jest właści-

wie kryzysem, lecz wielkim, zdarzają-

cym się raz na szereg stuleci gospo -

darczym przewrotem. Z  niebezpie -

czeństwami, stawianemi przed nami
przez kryzys musimy się zdołać upo-
rać. Publicystyka narodowa: oddawna

już wskazuje — a praktyczna polityka

narodowa nawet tui owdzie (np. w

samorządzie łódzkim) unaocznia prak-
tycznym przykładem — jakie tu być  

powinny zastosowane środki. Sprowa -

dzają się one, zgrubsza rzecz biorąc,

do drakońskiego skurczenia budżetów

publicznych (z wyjątkiem budżetu
wojskowego), do zdecydowanego obni-

"żenia podatków, do skurczenia liczeb-

nego warstwy biurokracji, oraz war-
stwy pośredników handlowych, do zer-

wania wreszcie z gospodarczym etatyz-

mem, oraz do możliwego oderwania się
od światowych rynków handlowych.

To są --- na dziś — nasze dziejowe

zadania. Na drogę wykonywania tych
zadań Polska wejść musi. Im prędzej
wejdzie — tem lepiej.

4,С..  

przedewszystkiem Żydowskie, nie ściąga-
ją, widać, gromu oburzenia i karzącej rę-
ki „postępowej radykalno-demokratycz-
nej“ ideologii. Program „antyklerykalny“
ułożony jest według najpiękniejszych wzo
rów masońskich z końca XIX w. — Ko-
ściół — przeciwnikiem postępu (przez
duże P.), a więc żądamy: rozdziału Kon-
kordatu, wychowania —bezreligijnego,
zmiany prawa małżeńskiego i t. d., żeby
zaś już najzupełniej jasno wskazać, komu
może na tem zależeć, zdaniem Z, P. M. D.
„czas najwyższy, aby bezwyznaniowi u-
znani zostali za pełnoprawnych obywa-
teli państwa, czego brak szczególnie da-
je się odczuwać w szkolnictwie”. Argu-
menty, użyte na poparcie tych tez, są

pozbierane, skąd się tylko dało, przede-
wszystkiem jednak bije się na koszta, ja-
kie państwo ponosi z tytułu konkordatu,
przyczem niektóre przykłady wywołują
uśmiech politowania swą przewrotnością
a zarazem mimowolnym humorem, jak
np. „państwo łoży na utrzymanie semi-
narjów duchownych, utrudniając równo-
cześnie drogą wysokich opłat studja wyż-
sze masom (sic') inteligencji wiejskiej i
miejskiej". I tak dalej. . W tym samym
mniej więcej tonie, z tym samym sensem.

Z takiemi hasłami próbuje się iść na
zdobycie młodego pokolenia, kadząc mu
przytem coniemiara, stara się mu wpoić
nienawiść do religji, etyki katolickiej * jej
autorytetu moralnego. Stanowisko to jest
tak sprzeczne z odrodzeniem moralnem
wśród młodzieży, wzrostem wśród niej
religijności i poczucia etycznego, że na
pełne zrozumienie może ono liczyć tylko
w sferach zżydziałych. W każdym jednak
razie jest ono jednym więcej przykładem
walki, jaką prowadzi się nie od dziś z
religją katolicką. Warto więc publicznie
tępić tego rodzaju wydawnictwa, będące,
jeżeli już użyć słownika autorów tej bro-
szurki, „objawem najbardziej ciemnego

zacofania” ideowego,
F.  

PRZEGLĄD PRASY
P. MORACZEWSKI GROZI

_ BOJKOTEM WYBORÓW

Niezadowolenie z sanacyjnej ordy-
nacji ogarnęlo nawet prorządowych
socjalistów. We „Froncie Robotni-
czym” p. Moraczewski zapowiada, że
jeśli poprawki p. Pączka w komisji
sejmowej nie zostaną uwzględnione
(zmierzające do pomnożenia ilości
delegatów zwiąków zawodowych w
komisji okręgowej, która mianuje
kandydatów), to robotnicy skupieni
w Z. Z, Z. zbojkotują wybory.

Przyjęcie tej lub podobnej w skutkach

poprawki, albo ich odrzucenie wskaże nam

ponad wszelką wątpliwość, czy rząd życzy

sobie czy nie, by klasa pracująca wysłała

swoich mężów zaufania do rady przybocz-

nej. Wrazie odrzucenia tej poprawki, jako

lojalni obywatele, unikając zresztą niepo-

trzebnych wysiłków,  najprawdopodobniej

nie wysłalibyśmy nikogo do owych zgroma-

dzeń okręgowych, zostawiając tem samem

władzom wolną rękę w wyznaczeniu kan-

dydatūr.

Oczywiście, skoroby się okazało, że lepiej

jest dla Polski, gdy świat pracy w XX wie-

ku stoi zdala: od udziału w polityce pań-

stwowej, również byłoby lepiej, abyśmy nie

brali udziału w wyborach, żeby nie „war-

cholič"! 4

Rozgoryczenie p. Moraczewskiego
jest wyražne, ale grožby swej za-
pewne wraz z Z.Z.Z. nie wykona-
Czem bowiem wówczas różniłby się
od PPS? Swoją drogą ciężka jest
teraz dola różnych sanacyjnych „de-
mokratėw“,

ROCZNICA šMIERCI
$. Р. PIERACKIEGO

W dziennikach pojawily się arty=
kuły, poświęcone pierwszej roczni-
cy śmierci ministra spraw wewnętrz-
nych, Bronisława Pierackiego. W.
„Kurjerze Poznańskim” czytamy
m. 1n.:

„Obecnie, w obliczu rocznicy tragicznego

zgonu śp. Bronisława Pierackiego, narzuca
się, jako myśl pierwsza, pytanie: kiedy na-

stąpi urzeczywistnienie zapowiedzi min.

Michałowskiego? kiedy dosięgnie ręka spra-

wiedliwości zbrodniarzy? jakie ich imię

jak stało się to, co się stało? +

Pytania te musi stawiač každy uczciwy

Polak. Przekonania polityczne śp. Bronisła-
wą Pierackiego są w tym wypadku rzeczą

obojętną. Zamordowany był ministrem Rze-

czypospolitej Polskiej, i to jest wzgląd do-

stateczny i decydujący, by — powłarzamy—

każdy uczciwy Polak czekał z naprężeniem

na ujawnienie prawdy i na wymiar spra-

wiedliwości.

Opinja publiczna przyjęłaby z satysfakcją,

gdyby w rocznicę tragicznego jego zgonu

dowiedziała się rzeczy konkretnych i pod

względem terminu bliskich o rozprawie kar-

nej, wytoczonej skrytobójcom, których su-

mienie obciążone jest krwią śp. Bronisława
Pierackiego".

Nie potrzeba chyba podnosić, jakie
znaczenie dla ugruntowania prawo-
rządności w państwie ma wymiar
sprawiedliwości szybki i sprawny.

ŻYDZI POUCZAJĄ SOCJALISTÓW,

Pisaliśmy niedawno o charaktery-
stycznem wystąpieniu „Głosu Poran-
nego”, — łódzkiego dziennika žy-
dowskiego, przeznaczonego dla czy-
telników - Polaków, którego właści-
cielem jest znany przemysłowiec
łódzki, p. Kohn. Dziennik ten — or-
gan wielkiego przemysłowca, — upo-
minał polskich robotników łódzkich,
że postępują niewłaściwie, popierając
Obóz Narodowy, a więc obóz „bur-
żuazji', gdyż powinniby (dopiero
wówczas „będą w porządku') popie-
rać kierunki polityczne, stojące na
śruncie klasowej ideologji robotni-
czej. Wystąpienie to oceniliśmy na
łamach nasześo pisma jako bardzo
charakterystyczne potwierdzenie
faktu, że żydowskie sfery wielkoka-
pitalistyczne bynajmniej nie są prze-
ciwne ruchom socjalistycznym, lecz
że przeciwnie, gotowe im są nawet u-
dzielać poparcia,

Nowym przykładem mentorowania
przez Żydów socjalistom jest artykuł
p. S. H. w żydowskim „Naszym Prze-
glądzie“, p. tt „Niebezpieczna me-
toda”.
Organ żydowski wziął asumpt do

tego artykułu z faktu, że socjalistycz-
ny „Robotnik” zajmował się ostatnio
dość żywo sprawą strajków polskich
robotników w żydowskich fabrykach
Rubina i Kohna w Łodzi i w Często-
chowie. „Nasz Prześląd' poucza
socjalistów, że tego rodzaju strajki,
oraz popieranie ich przez „Robotni-
ka“ mają posmak antysemityzmu, że
wychodzą na korzyść Obozu Narodo-
wego, oraz że są ze stanowiska socia-
listycznego niedopuszczalne.
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Wypadki na Wišle
Na Wybrzeżu Gdańskiem (wprost ul. Ry-

baki), kąpała się w Wiśle 19-letnia Leokadja

Raczkowska (Muranowska 14), służąca, W

pewnej chwili natrafiwszy na głębię zaczęła

tonąć. Pospieszono jej niezwłocznie na ratu-

nek. Po wydobyciu omdlałej z wody wezwa-

no lekarza Pogotowia, który, zastosowawszy

odpowiednie środki przywrócił Raczkow=

ską do przytomności.

NaPelcowiźnie, na terenie „dzikiej plaży”,

w czasie kąpieli na Wiśle zaczął tonąć 7-

letni uczeń Kazimierz Kalinowski (Modliń-

ska, 27), | w tym wypadku chłopca wydoby*

to z wody, ale ratunek okazał się spóźniony.

Lekarz wszelkie zabiegi rato-

wnicze, — niestety jednak — bez skutku.

Zbrodniczy napad
Na Nowem Bródnie, nieznany sprawca na-

padł na powracającego do domu 20-letniego
Edwarda Szmidta (Piekiełko), szlifierza

szklanego, zadając mu nożem. Na

wszczęty alarm, zbrodniarz zbiegł. Policjant

przewiózł ofiarę napaści do 25-go komis.,

dokąd przybyło Pogotowie, Lekarz stwier-

dził ranę ciętą brzucha i po nałożeniu opa-

trunku przewiózł S. do szpitala Przemienie-

nia Pańskiego.

Zasypany ziemią
Na Rakowcu, przy szosie krakowskiej,

gdzie jedna z prywatnych firm prowadzi ro*

boty kanalizacyjno-wodociągowe, zawalił się

wykop. Zwały ziemi zasypały znajdującego

się w dole robotnika, 59-letniego Piotra

Pastwę (Raszyńska 18). Lekarz Pogotowia

stwierdził złamanie prawej nogi i po opa+

trunku przewiózł ofiarę wypadku do szpi-

tala Dz. Jezus.

Nasły zgon staruszki
Na podwórzu domu Targowa 62 (róg Ząb-

kcwskiej), zasłabła nagle i straciła przy-

tomnošė 77-letnia Aleksandra Wieczorkow-

ska, która przyjechała z prowincji w odwie-

dziny do córki swej, Józefy Grossowej, zam.

w tymże domu. Lekarz Pogotowia stwier-

dził śmierć wskutek ataku sercowego.

‘

Roziuszony byk zab'l
Na targowisku bydlęcem (Brukowa 18)

zerwał się z uwięzi byk i przyźśniótł rogami

do ściany 53-letniego Abrama Zalcmana

(Brukowa 30) handlarza trzody, ropruwając

mu oponę brzuszną. Lekarz Pogotowia

zastosował

cios

stwierdził złamanie kilku żeber, oraz ogól-|

ne potłuczenie. Po opatrunku, Z. w stanie

ciężkim przewieziono do szpitala Przemie-

nienia Pańskiego, gdzie wkrótce zmarł.

Ofiara upału
© szkole powszechnej (Tarczyńska27), za-

słabł nagle i stracił przytomność uczeń, 14

letni Stanisław Dąbrowski (Opaczewska 4).

Lekarz Pogotowia / stwierdził omdlenie,

wskutek upału i, po zastosowaniu soli trzeź-

wiących, przewiózł chłopca do domu.

 

-Procesje Bożego Ciała
Dnia 20 b.m. jako w dzień uroczys'o-

ści Bożego Ciała, z kościoła archikate-
dralnego św. Jana wyruszy procesja o
godzinie 11 i pół.

Tegoż dia o godz. 5 po poł, odbędą
się procesje: z kościoła św. Aleksandra
do ołtarzy przy ul, Wiejskiej, Matejki, A-
lei Ujazdowskiej i placu Trzech Krzyży.
Z kościoła św. Stanisława (nowego, para-
fja św. Wojciecha) przy ul. Wolskiej, na
ulicę Wolską. Z kościoła św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu — na miejscu. Z ko-
ścioła Chrystusa Króla przy ul. Tyko-
cińskiej — na ul. Tykocińską i Piotra
Skargi. Z kościoła N. Ciała Chrystusowe-
go przy ul, Grochowskiej — na ul, Gro-

chowską.

Tegoż dnia o godz. 6-ej po poł.: z ko-
ścioła św. Antoriiego na ul. Senatorską i
plac Teatralny, Z kościoła” Wszystkich
Świętych na ul. Królewską, Marszałkow-
ską, Zielną i plac Grzybowski. Z kościoła
Matki Boskiej Różańcowej na Nowem
Bródnie — na miejscu. Z kościoła Matki
Boskiej Zwycięskiej *' (parafja Bożego
Ciała) na Kamionku na ul. Grochowską
i Mińską. е

W sobotę, dn. 22 b. m, z košciola Mat-
ki Boskiej Loretańskiej na. Pradze, o g.
6 po poł. po cmentarzu.

W niedzielę 23 b. m. o 11 i pół z ko-
ścioła Nawiedżenia';N. Marji Panny na
Nowem Mieście — na cmentarzu przy
kościele, w kościele św. Franciszka Sera-
fickiego (00. Franciszkanów) i'św. Ka-
zimierza (pp. Sakramentek). Z kościoła
Zbawiciela na ul. Mokotowską, Marszał-
kowską, 6 sierpnia i Litewską. Z kościoła
św. Augustyna na cmentarzu przy ko-
ściele. Z kościoła Matki Boskiej: Czę-
stochowskiej przy ulicy Łazinkowskiej,
na ul. Przemysłową, Czerniakowską i
Lazienkowską. Z kościoła św. Jakóba na
Ochocie na ul. Grójecką. Z kościoła św.
Florjana na Pradze na ul. Zygmuntow-
ską, Florjańską, Brukową, Szeroką i Na-
miestnikowską, Z kościoła św. Józela

"przy cmentarzu wojskowym na Powąz-
kach na ul. Powązkowską, Sybilli, Opa-
leńską iPołącką. Z kościoła św. Stanisła-
wa, przy ul, Bema na Woli, na ul. Be-
ma i Dworską. Z kościoła św. Krzyża —
na Krakowskie Przedmieście. Z kościoła
św Jerzego w Cytadeli — na miejscu. Z
kościoła św, Michała w Mokotowie na ul.
Puławską. : \

Tegoż dnia o godz. 5 po poł:.z ko-
ścioła św, Boromeusza na ul. Chłodną, Z
kościoła św. Piotra i Pawła na. Koszy-
kach — na ul. Poznańską, Emilji Plater,
Wspólną i.Hożą. Z kościoła św. Jacka
przy ul. Freta na ul. Freta, Nowe Mia-
sto, Kościelną i w kościele św, Franciszka
Serafickiego (00. Franciszkanów). Z ko-
ścioła Przemienienia” Pańskiego (00. Ka-
pucynów) przy ul, Miodowej na ul. Ka-

E TRNA OZ OOOOZSO RACJE PIZA

Kto najlepiej czyta książkę?
Rozstrzygnięcie konkursu T-wa Oświaty dla dorosłych

Z inicjatywy Towarzystwa oświaty dia

dorosłych „pow. warszawskiego zostały

zorganizowane w niedzielę po południu

uroczystości pod hasłem „Czytajmy

książki — książka to radość i pożytek”.

Q godz. 13-ej z przed siedziby Towa-

rzystwa (Kopernika 30) wyruszył pochód

w strojach ludowych, który przeszedł u-

licami miasta, rozwiązując się przed te-

atrem Łazienkowskim.

Q godz, 16-ej rozpoczęło się w teatrze

Łazienkowskim (na wyspie) widowisko,

złożone z 9-ciu żywych obrazów, połą-

czonych ze śpiewami i recytacjami, a

mających zilustrować 900-letnią historję

piśmiennictwa i oświaty w Polsce,

Oto tytuły obrazów: Benedyktyńska

cicha praca. Wójt, pan i pleban, Pani

stara i Helena, Fraszki, Trzeźwy i pod-

chmielony, Komisja Edukacji Narodowej

Scena w więzieniu, „Nam strzelać nie

kazano” i Kółko samokształceniowe. O-

brazy wypadły dość udatnie, zaś wyko-

nawców nagrodzono oklaskami, Reżysęr-

ja słaba.
Po widowisku rozpoczęła się debata

na wzór parlamentarny nad projektem

osławionej ustawy  bibljotecznej, prze-  

ciwko któremu wypowiedzieli się liczni
fachowcy samorządowi nawęt z obozu
sanacyjnego. Jak wiadomo, dyskusja
prasowa na temat projektu ustawy bi-

bljotecznej prowadzona była z dużą na-
miętnością przez dłuższy czas. Okazu-
je się jednak, nie przekonała ona i nie
nauczyła niczego sanacyjnych dyśnita 'zy
oświatowych. Niedzielna bowiem debata
na temat projektu, chociaż obf.towała w
momenty opozycyjne w stosunku do pro-
jektu, zostąła zakończona jego uchwale-
niem... jednogłośnie. Tak to zawsze by-
wa, gdy przychodzi do głosowania we-
dług zgóry otrzymanych dyspozycyj.
Na zakończenie obchodu odbyło się

wręczenie nagród książkowych zwycięz-
com w konkursie dobrego czytania, w
którym brało udział 254 uczestników z
pośród młodzieży włościańskiej, rze-
mieślniczej, i robotniczej 22 miast pow.
warszawskiego,
Obchód zgromadził tłumnie publicz-

ność, Szkoda jednak, że pożyteczną w

zasadzie imprezę wypaczono biurokra-
tycznemi nawyczkami oraz zgóry narzu+
coną, a szkodliwą tendencją w sprawie
projektu ustawy bibljotecznej.

Zamiast taksówek— dorożki konne
Charakterystyczny objaw w życiu Warszawy

Od zeszłego roku daje się zauważyć

w Warszawie zmniejszanie się liczby

dorożek samochodowych, Jest to wynik

spadku obrotów właścicieli taksówek,

nie pokrywających obecnie nawet wy

datków eksploatacyjnych. Na 1 stycznia

br. było zarejestrowanych w Warszawie

1843 dorożek samochodowych, podczas

śdy w ub. roku w tym terminie było do-

rożek 2016. W dniu 1 czerwca br, zare-

jestrowano w wydziale przemysłowym

zarządu miasta 1845 dorožek samocho

dowych, gdy w ub. roku w tym terminie

było czynnych 2078 dorożek samochodo-

wych.

Jak się okazuje liczni właściciele tak-

sówek sprzedają je, nabywając wzamian
dorożki konne. Utrzymanie dorożek
kalkuluje się taniej, aniżeli utrzymanie
taksówek. Przedewszystkiem więc do-
rożki konne nie są obciążone podatkami
w takiej wysokości, jak taksówki. Rów-
nież utrzymanie konia jest tańsze aniże-
li samochodu, a czysty zysk większy z
dorożki konnej. NR
W takiej sytuacji właściciele taksó-

wek sprzedają je niekiedy po b. niskiej
cenie, gdyż poczynając od 200 zł, Tak-
sówki na szmelc sprzedawane są po се-

nie od 50—60 zł. W związku ż.tem rów=
nież sytuacja materjalna szoferów jest b.
krytyczna.  

pucyńską. Z kościoła św. Rodziny, przy
ul. ks. Siemca, na ul. Wiślaną, Dobrą, Le-
szczyńską, Browarną i Karową. Z kościo=
ła Zmartwychwstania Pańskiego w Tar-
gowku — na cmentarz przy kościele,
Z kościoła.św, Jadwigi— na ul. Mod-
lińską i Jabłonowską. Z kościoła N. Ser-
ca Marji na Grochowie — na ul. Gro-
chowską.
W środę dnia 26 b. m. o godz. 11 i pół

z kościoła-św. Józefa (pokarmelicki) na
Krakowskiem Przedmišciu — po košcie-
Ю 5
W oktawę uroczystości, czyli we czwar-

tek, dnia 27 b. m., o godz. 5 po poł.: z ka-
ścioła Narodzenia N. Marji Panny na
Lesznie — na ul. Leszno, Ogrodową i Że.
lazną. Z kościoła św. Trójcy na Solcu —

Strzały i ranni na Czerniakowie
Zagadka polnych kradzieży

Na terenie majątku Czerniaków, na-
leżącego do Wojciecha Zatwarnickiego od
dłuższego czasu zauważono stały ubytek
warzyw, kradzionych z pól nocą. Prze-
prowadzono staranne dochodzenie i wów-
czas okazało się, że poważne poszlaki
ciążą na b. dozorcy majątku Dymitrze
Humaniuku (pochodzącym z Ukrainy),
pseudo „Kozaku”, który swego czasu z0-
słał wydalony ze służby za niesumien-
ność i nięuczciwość. Ponieważ złodziej
zdołał ząwsze w niewytłumaczony spo
sób ominąć czujność .dozorców, przeto
właściciel Czerniakowa na wiosnę ro-
ku bieżącego wszystkich dozorców zwol-
nił, przyjmując na ich miejsce nowych.
Od tej pory kradzieże stały się rzad-
sze. Nowy personl dozorców działał sku-
teczniej. Nie podobało się to oczywiście
„Kozakowi”, który jednak szczególną
niechęć powziął w stosunku do dozorcy
Auguścika. Jak mówiono, „Kozak' bez-
skutecznie proponował  Augušcikowi
wspólne dokonywanie kradzieży w Czer-
niakowie,

Przed paru tygodniami Humaniuk w o-
becności większej liczby osób zapowie-
dział, że Auguścika zabije, choć wie,
że narazi się na karę 4 lat więzienia.
Kiedy wiadomość о tem dotarła do wła-
ścicięla Czerniakowa napisał ón niezwło-
cznie odpowiednie doniesienie do pro-
kuratora i do 20-go komisarjatu policji.

Niepociąśnęło to narązie żadnych przy-
krych skutków dla szykującego się do róli
mordercy Humaniuka, nic też nie za-
pobiegło wypadkom, które rozegrały się
*w nocy z soboty na niedzielę.

Humaniuk określił sobotę jako ostate-
czny termin, w którym Auguścik ustąpi
dobrowolnie ze służby( lub spotka się z

| Marcina przy ul. Piwnej — po koście-

 

 

 

na ul, Wilanowską, Czerniakowską, Lud-
ną i Solec, Z kościoła św. Jańa Bożego
przy ul. Bonifraterskiej — na ul. Boni-
fraterską i Konwiktorską. Z bazyliki N.
Serca Jezusowego na Michałowie na ul.
Otwocką. Z kościoła św. Bonifacego w
Czerniakowie na ul. Czerniakowską, Z ko”
ścioła św. Wawrzyńca przy cmentarzu
wolskim — na ul. Prądzyńskiego, Jana
Kazimierza i Fortową. Z kościoła św.

le. Na. Annopolu — na ul. Inowłodzką,
Marywilską i Marcelińską.
Dnia 28 b. m. w piątek, jako w uro-

czystość N. Serca «Jezusowego wyjdzie
procesja z kościoła Matki Boskiej Łaska-
wej (oo. Jezuitów) na ul. Świętojańską
i Stare Miasto.

 

krwawą zemstą. Istotnie około godziny

9-ej wiczorem Auguścik, pełniący służbę
w polu, ujrzał dwóch nieznanych męż-
czyzn, zbliżających się doń w towa-
rzystwie Humaniuka. Sądząc, że są to wy-
konawcy zapowiedzianej zemsty, dozor-
ca wezwał ich do zatrzymania, gdy zaś
to nie poskutkowało, strzelił w górę z
dubeltówki, Nieznajomi nie zatrzymali
się, a wówczas Auguścik pod wpływem
strachu, strzelił, mierząc do nich. Strzał
okazał się celny. Zostali ranni: Zygmunt
Giersz robotnik, lat 24, ul. Antoniew-
ska 26), Stanisław Kunicki (murarz,
lat 43, ul. Antoniewska 7)) i przypadkowo
kręcący się w pobliżu 6-cio letni Zyś-
munt Kobiałka, Humaniuk, idący o kilka.
naście kroków z tyłu zdołał uniknąć
szwanku.
O wypadku zawiadomiono niezwłocznie

policję i pogotowie. Rannych przewie-
ziono, po opatrunku, do szpitala, a do
zarcę Auguścika aresztowano i przeka*  zano dodyspozycją sędziemu śledczemu.

Zagraniczni dziennikarze—
harcerze

Podczas tegorocznego jubileuszowego
zlotu harcerstwa polskiego w Spale (14
— 17 lipca) odbędzie się międzynarodo-
wa konferencja prasy skautowej, przy-
czem udział w niej zapowiedzieli redak-
torzy pism skautowych i skauci-dzienni-
karze z Anglii, Francji, Węgier, Czecho-
słowacji, Austrji, Rumunii, Danji, Szwe-
cji, Norwegii, Łotwy; Estonji; Szwajcąr-
ji, Jugosławii, Bułgarji, a nawet jeden
przedstawiciel dalekich Filipin, Uczest-
nicy konferencji odbędą 20-dniową wy-
cieczkę po Polsce,

Proces posła Wrony
Sympatyzujący z „sanacją” poseł

ludowcowy Wrona będzie miał nieba-
wem przykry proces w związku z umo”
rzeniem znanej sprawy b. posła Ró”
żańskiego, jest oskarżony bowiem o
wprowadzenie władzy w błąd przez
złożenie fałszywych zeznań. е
W ubiegłym tygodniu poseł Wrona

był już przesłuchiwany przęz pro-
kuratora.

Wybuch nafty.
i pożar skiepu

Alfreda Jędrzejewska, właścicielka
składu materjałów pišmiennych i dru-
karni, (Chłodna 6), rozpalałą w ub. sobotę
wieczorem maszynkę „Primus”, Z niewy-
jaśnionych powodów nastąpił wybuch
nafty. Płomienie ogarnęły Jędrzejowską.
Nieszczęśliwa wybiegła na ulicę w palą”
cem się ubraniu, wzywając pomocy,
Kilku przechodniów zajęło się ratunkiem
Jędrzejewskiej, inni zaś pobiegli do po-
bliskiego 4-go oddziału strąży ognio-
weł (Chłodna 3), Na miejsce przybyło po-
gotowie strażackie, kótre pożar w ciągu
godziny ugasiło. Spaliły się zapasy ka-
jetów, bloków, druków, papieru i mater-
jałów piśmiennych. Straty wynoszą „około
2,500 zł. Jędrzejewska uległa ciężkiemu
poparzeniu ręki,

 

Odznaczony medalami inwalida
usiłował popełnić samobójstwo

Józefa Matysiakówa, gospodyni kuch-
ni w kasynie urzędu pocztowego „War-
szawa 2”, (Chmielna 53-4) idąc do skła-
du po węgiel, zauważyła w brąmie jakie-
gos mężczyznę, wiszącego w pozycji klę-
czącej na sznurku, umocowanym de klam-
ki przy łurtce, Na wszczęty przez nią
alarm nadbiegł "dozorca Michał Zdano-
wicz, który odciął desperata, i poczynił |
zabiegi celem przywrócenia go do życia.

Niedoszłym samobójcą, ubranym w myn-
dur wojskowy z pięcioma medalami na
piersi, zajął się następnie policjant,
przewožąc go do 8-go komisarjatu. Tu 0-
kazało się, że jest to 52-letni Stanisław
Jałmużna (Ogrodowa 58), z zawodu pie-
karz, bezrobotny 60% inwalida wojem-
ny, b. legjonista. Lekarz Pogotowia, po
udzieleniu pomocy, pozostawił desperata

na miejscu.

 

Armja uczy młodych rolników
Zakończenie kursu w 10-tym dywizjonie taborów

W 10-tym dywizjonie taborów w Ra-
dymnie został zakończony pierwszy
kurs informacyjny dla ucznów szkół rol-
niczych, zorganizowany przez władze
wojskowe. Celem tych kursów było za-
zaznajomienie młodych uczniów szkół
rolniczych z różnemi rodzajami zaprzę-
gów konnych* (rolniczych), mających
zastosowanie w wojsku, z ich racjonal-
nem utrzymaniem i wykorzystanien:, za-
znajomienie z projektowaną ustawą nor-
malizacyjną środków przewozowych kon-
nych, zapoznanie z pielęgnacją konia
pociągowego a co najważniejsze, rozbu-

dzenie u młodzieży zamiłowania do
wzorowego utrzymania i wykorzystania
zaprzęgu konnego i szerzenia nabytych
na kursie wiadomości wśród ludności
cywilnej.

W ciagu dwu miesięcy przeszkolono na
kursach taborowych w Radymnie 200 u-
czniów szkół rolniczych. Zgłosili się oni
z całej Polski — z okolic Krakowa, Wil-
na, Brześcia, Lwowa, Poznania, Lublina,
Łucka, Warszawy i Górnego Śląska.

Dziki wybryk z zemsty
Lokatorzy domu Żelazna 69, wczoraj

rano, zaalarmowani zostali przeraźliwemi

krzykami mężczyzny „Policja! Policja!“,

które rozlegały się w. mieszkaniu na 5-em

piętrze, zajmowanem przez -Maksymiljana

Wajdenfelda; agenta handlowego. Na alarm

  

" pobiegli do mieszkania, dozorea domu Adam
Gut, oraz syn jego Tadeusz. Po usilnem do-

bijaniu się, służąca Weidenfelda 40-letnia

Marja Stawiszyńska, otworzyła drzwi. Oka-

zało się wówczas, że krzyczał znajdujący się

w mieszkaniu narzeczony służącej Józef Żu-

rawski, gdyż podczas kąpieli został przez

nią oblany kwasem siarczanym. Lekarz Po-
gotowia stwierdził poparzenie oczu, twarzy,

„szyi, klatki piersiowej, brzucha i rąk i Żó-

rawskiego w stanie ciężkim przewiózł do

szpitala Dz. Jezus, Jak wynika z dochodze-

nia Stawiszyńska dokonała aktu zemsty w
stosunku do Żórąwskiego, który zwodził ją

przęz czas dłuższy obietnicą małżeństwa i

wyłudzał pieniądze a następnie ożenił się z

inną. Stawiszyńską osadzono w więzieniu.

 

Kurs był zorganizowany na wzór obo-
zów letnich p. w. Uczniowie otrzymali
mundury wojskowe, zakwaterowanić w
koszarach, wyżywienie, opiekę lekarską i
zwrot kosztów przejazdu koleją. W skład
kursu informacyjnego wchodził nauczy-
ciel, jako wychowawca z ramienia władz
szkolnych, z zadaniem współpracy z do-
wódcą dyonu oraz sprawowania opieki
i nadzoru pedagogicznego nad młodzie-
żą. *

Na program kursu skladala się nauka o
sprzęcie taborowym, jazda zaprzęgiem
oraz nauka o koniu. Uczniowie zaznaja-
miali się z poszczególnemi przedmiota-
mi tylko w formie praktycznych ćwi.
czeń, a w nauczaniuwprowadzono czyn-

nik szlachetnego współzawodnietwa.
Zainteresowanie wśród młodzieży rol-

niczej było bardzo duże. Sprawozdania
nauczycieli wychowawców mogą dokład-
nie zorjentować 0 duchu, jaki panował
na kursie wśród uczniów. Oto słowa inż.
W, Wesołowskiego:
„Wykonanie programu kursowego, bez

zarzutu. Metoda nauczania przy równo

czesnem demonstrowaniu zagadnienia о-  kazała się bardzo celowa i dodatnia w
skutkach. Uczeń zapoznawał się właściwię

ze wszystkiem praktycznie. Czygny u-
dział ucznia w pracy dawał $waraneję
jego czynnego udziału w nauce. Zapał
i ochota ze strony wykładowców oficerów
udzielały się słuchaczom, co łatwo było
zaobserwować już po pierwszych godzi-
nach pracy, i trwały do samego końca
kursu. Program kursu został wykonany
całkowici i jak najlepiej. Sądzićby za-
tem należało, że i wyniki z kursu win-
ny być dodatnie. Z moich rozmów i ob-
serwacyj kursistów, wynikałoby, że za-
interesowanie się wiadomościami było
bardzo duże. Pytania i wskazanie odpo-
wiedniej literatury potwierdzają też to
w zupełności, Dane te upoważniają za-
tem do stwierdzenia faktu, że wykorzy-
stanie kursu było bardzo dodatnie i
praca wykładowców — nie poszła na
marne",

Absolwenci kursu będą pierwszymi
propagatorami hodowli i utrzymanią kó-
nia zaprzęgowego w terenie. W następ-

nych latach zostaną przeszkołone no-
we zastępy. Z czasem na wsi polskiej
zrodzi się zainteresowanie dla sprawy
stworzenia wartościowej rezerwy siły po-
ciągowej i środków przewozowych dla
celów obrony państwa.

 

Dzieci pozostawione bez opieki
Lekkomyślność czy nędza ?

Lekkomyślność rodziców, a często nędza,

wypędzająca z domu. wszystkich starszych
członków rodziny, są przyczyną pozostawia
nia dzieci bez opieki lub na łasce sąsiadów.

Dobrze, gdy kończy się wówczas na ja-

kiejś drobnej stracie w postaci stłuczonych
naczyń lub zniszczonych drobiazgów. Często

wszakże bezradne i nie rozumiejące niczego
istotki narażają na poważne niehezpieczeń-

stwo swoje życie lub zdrowie.

W ciągu jednego dnia tylko zanotowano
wczoraj trzy wypadki, w których konieczna
była interwencja Pogotowia.

Przy ul. Czackiego 29, pozostawiony

chwilowo bez dozoru półtoraroczny Jerzy

Kluczyk (zam. tamże), oblał się gorącą ker-
batą, ulegając poparzeniu I i Il.go stopnia

twarzy, szyi i klatki piersiowej,
Przy ul. Mostowej 16, spadła z łóżka 2+

letnia Krystyna Witeńska (zam. tamże) tak
nieszczęśliwie, że uległa złamaniy obój»
czyka.
Wreszcie przy ul. Górczewskiej 40, pozó-

stawiony bez opieki półtoraroczny Rysząrd
Włodarczyk (zam. tamże), wylał na siebie
imbryk z wrzątkiem ulegając poparzeniu
drugiego stopnia twarzy, klatki piersiowej i
ramion, Wszystkim udzieliło pomocy Pogo-

towie, Rysia Włodarczyka przewiożła da
szpitala im. Karola i Marji.



 

 

Rozegrane w Warszawie spotkanie
piikarskie pomiędzy reprezentacją Ligi
polskiej i Ligi węgierskiej wypadło bar-
dzo blado. Aczkolwiek Węgrzy, „druży-
na młodych talentów” byli coś trzecim
czy czwartym garniturem swego kraju,
wyszli ze spotkania warszawskiego о-
bronną ręką, bo z wynikiem 1:1, a nie-

wiele brakowało, by wyśrali 1:0, $dyż
bramka wyrównująca padła na trzy mi-
nuty przed końcem. A przy tem wszyst-
kiem przedstawiali się, jako całość sta-
nowczo lepiej, niż Polacy.

Spotkanie rozpoczęło się krzepiącym
serca widzów atakiem drużyny polskiej,
zakończonej pięknym strzałem Peterka,

niestety niemniej pięknie złapanym
przez dobrego bramkarza Węgrów Va-
gi. Po tem nastąpił okres lekkiej prze-
wagi Węgrów, nię dopuszczanych pod
bramkę polską przez zaciekle walczącą
naszą detenzywę,

Z kolei też doszła do głosu Polska.
Cóż, kiedy niedyspozycja strzałowa na-
szego ataku nie pozwoliła wyzyskać tej
przewagi cyirowo. Natomiast Seryni wy-
bija piłkę z rąk Kellerowi i zdobywa
pierwszą bramkę dla Węgrów. Wynik
ten utrzymuje się już do przerwy.  Po zmianie pół, Węśrzy przestawiają
skład swojej drużyny. Gra się ożywia i
zaostrza, Przez długi czas nie udało się |

- Kompromitująca
Odwetowe spotkanie piłkarskie po-

między reprezentacją polskiej Ligi, a re-
prezentacją Saksonji, rozegrane w Lip-
sku wobec 15.000 widzów, zakończyło
się kompromitującą klęską piłkarzy pol-
skich w stosunku 5:1 (2:0).
Drużyna polska zaprezentowała się

beznadziejnie. Niezrozumienie pomiędzy
poszczególnemi linjami, dwa pechowe
wypadki Fontowicza, słaba gra pomocy
i niedyspozycje strzatowe napastników,
oto przyczyny przegranej,

W: przeciwieństwie do Polaków, Niem-
cy grali świetnie, Najbardziej niebez-

piecznym okazał się napastnik Schón.
Pozatemwyróżnić należy bardzo dobre-
go bramkarza Kressa i Munkelta.

Już w pierwszej minucie Schón strze-
la na bramkę Polaków, Fontowicz fatal-
nie wypuścił piłkę z rąk i 1:0 dla Niem-
ców, Kilka kontrataków Polaków nie
dają wyniku i Niemcy opanowują znowu
boisko. W  15-ej minucie Fontowicz
chwyta ostry strzał jednego z napastni-
ków niemieckich, wywraca się i wpusz-
cza piłkę do bramki.
Po pierwszym kwadransie gry sędzia

zarządził jednominutową ciszę dla ucz-
czenia. pamięci Marszałka Piłsudskiego.
Po wznowieniu zawodów Niemcy

przejmują znowu inicjatywę. Bardzo nie-
bezpieczna okazała się w tym czasie le-
wa strona napadu niemieckiego. Król
zderza się z obrońcą niemieckim i zosta-
je zniesiony z boiska. Zastępuje go Ci-
szewski. W tym okresie Polacy goszczą

kilkakrotnie na połowie niemieckiej, ale
wszystkie ich ataki rozbijają się o świet-

nego Kressa. sa
Po przerwie obraz śry nie ulega zmia-

nie. Polacy grają chaotycznie, Na wyso-
kości zadania jest jedynie Szerike. Nie-
obstawiony Schón mija obronę polską i
strzela trzecią bramkę dła Niemców. W
dwie minuty później Schón z winy Zwie-
rzauzyskuje czwarty punkt dla Niem-

ców, Następuje z kolei krótki okres
przewagi Polaków, niewyzyskany cy-

trowo.

W 22-ej minucie Lindner zdobywa
piątą bramkę dla Niemców, Dopiero na

 

SPORT
- Czarny dzień piłkarstwa polskiego

Remis z Węgrami w Warszawie
jednak żadnej ze stron zdobyć punktu,
choć było sporo sposobności po temu.
Naprzykład Seryni przebił się z piłką
pod bramkę Polaków, Keller wybiega i

rzuca mu się pod nogi, ale Węgier zdo-
łał oddać piikę drugiemu napastnikowi,
Ten jednak nie trałia do pustej bramki.
Polacy, którzy mają w dalszym ciągu
przewagę, usiłują za wszelką cenę wy-
"równać, ale udaje im się to dopiero na
dwie minuty przed końcem meczu ze
strzału Łyki, który przytomnie wykorzy-
stał dośrodkowanie Urbana.

Okoliczność, że Polacy nie zdołali po-
konać tej drużyny Węgrów, jaką oglą-
daliśmy na stadjonie Wojska Polskiego,

dyskredytuje nasze piłkarstwo. Goście
nie okazali się bowiem genjalnymi prze-
ciwnikami. Owszem, byli szybcy, ambit-
ni, nieźli poczęści, jako technicy, a przy-

tem „kanciarze*: foulowali, co się zmie-

ści, bronili się autami, czy „robieniem
rąk* grali wyraźnie na zwłokę, gdy pro-

wadzili 1:0, ale te wszystkie umiejęt-
ności nie mogły zaimponować. '
Gra naszej drużyny nastawiona była

wybitnie obronnie. Obrońcy i pomocni-
cy o niczem innem nie myśleli, jak tylko
o tem, żeby przeszkadzać Węgrom. Wy-
bijali im piłki, staczali heroiczne poje-
dynki, walczyli zaciekle, do upadłego po
to tylko, żeby zdobytą piłkę „wywalić”

klęska w Lipsku
15 minut przed końcem, Szerike strzela
jedyną bramkę dla Polaków, ustalając
wynik dnia,
Z graczy polskich Fontowicz, choć

właściwie zawinił dwie pierwsze bram-
ki, jednak bronił dobrze. Obrona prze-
ciętna. W pomocy Kotlarczyk gral nie-
źle dopiero w drugiej połowie, zawiódł
natomiast przed przerwą Pazurek grał
ołiarnie, ałe strzały jego były niecelne.
Jedynie Szerike i Karasiak stali na wy-
sokości zadania.

 

*

Przed południem zawodnicy polscy
złożyli kwiaty u stóp pomnika księcia
Poniatowskiego, a popołudniu byli na
przyjęciu, wydanem przez magistrat

Lipska,
— —

LWÓW BIJE WROCŁAW

Jedyną osłodą tych niepowodzeń pił-
karzy było zwycięstwo. reprezentacji
Lwowa nad Wrocławiem w stosunku 3:0,
odniesione we Lwowie. Mecz odbył się
podczas ulewnego deszczu na mokrym i
ciężkim terenie. -

Reprezentacja Lwowa wygrała zasłu-
żenie. Była bowiem drużyną lepszą i bar-
dziej wyrównaną, Bramki zdobyli Klur
Z. i Borowski, Sędziował p. W. Kuchar.
Przed meczem odbyła się uroczystość
pożegnania tego popularnego sportowca

lwowskiego, jako piłkarza i przywitania
go ze strony okręgowego kolegium sę-
dziów, jako sędziego. '

PILKARZE POMORZA BIJĄ WIEDEN-
SKI SPORTKLUB

Rozegrany w Bydgoszczy wobec 3.000
widzów.mecz pomiędzy  Wiener-Sport-
klub a reprezentacją Pomorza zakoń-
czył się porażką wiedeńczyków 1:2.
Przez cały czas zaznaczyła się przewa-

ga Pomorza. Wiedeńczycy przewyższali
Polaków techniką, Pomorzanie jednak
górowali ambicją i ofiarnością.
Bramki dla zwycięzców zdobyli: Kim-

mel i Jeziorski, a dla pokonanych Geiter.
Sędziował p. Przybysz,

Spływ kajakowy do Łowicza
Bzura, uchodząca do Wisły pod Wy-

szogrodem, nie jest dotąd należycie wy*
zyskana przez miłośników turystyki wo-
dnej. A podróż nią umożliwia przecież
poznanie jednego, z najciekawszych za-
kątków Polski — Ziemi Lowickiej. Tury-
stę pociąśnąć także musi łatwość zdoby-
wania noclegu i wyżywienia nad brzega-
mi Bzury i jej dopływów. Mieszkańcy
wsi nadbrzeżnych z otwartem sercem
przyjmują przybysza z _dalekich miast,
nie skąpiąc mużyczliwości,

Popularyzację Bzury, jako trasy tury-
stycznej, wziął sobie zacel ZwiązekPro-

pagandy Turystyki Ziemi Łowickiej, ог-

ganizując w r. b. spływ kajakowy do Ło-
wicza na uroczystość Bożeśo Ciała w

dniu 23 czerwca. Uczestnikami mogą

być stowarzyszeni i niestowarzyszem, po
zgłoszeniu swego udziału w Komitecie
spływu w Łowiczu (ratusz) najpóźniej w
dn. 20 czerwca r. b, Podać należy przy
tem imię i nazwisko, wiek, miejsce WY-  jazdu i zamieszkania, przynależność or-
iangzacyjną (stowarzyszonych):

Przybywający do Łowicża winni się za-
meldować u komisarza spływu na przy-
stani L. M, i K. o godz. 10 rano w dn. 23
czerwca.

:

Nagrody przyznane będą: a) za naj-
bardziej urozmaiconą trasę podróży, b) za

najdłuższą trasę, c) najmłodszemu ucze-

stnikowi spływu.

Stowarzyszenie, którego największa i-

lość członków weźmie udział w imprezie

otrzyma proporzec m. Łowicza, poza tem

wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy

pamiątkowe. Ubiegający się o nagrody о-

bowiązani są przedstawić książkę pokła-
dową z poświadczeniem wiarogodnych
osób lub instytucyj, stwierdzających miej-

sca i daty wyjazdu oraz postojów.

Podczas pobytu w Łowiczu uczestnicy
spływu skorzystają z opieki Zw. Prop.
Tur. Ziemi Łowickiej i najdalej idących

udogodnień w zwiedzaniu miasta i okoli-

cy. Czynione są starania o przyznanie

zniżek kolejowych w drodze powrotnej.  

byle gdzie, chociażby (co było najczęś-
ciej, innemu Węgrowi). Nie było mowy o
planowości akcji, o opracowywaniu i
przeprowadzaniu celowych ataków. Po-
moc, harując w kółko, pod własną bram-
ką, nie miała siły do wspierania napadu.
To też atak, pozostawiony sam sobie,
przy najmniejszem niepowodzeniu odra-
zu tracił piłkę i rzadko zbliżał się do
bramki Węgrów.

Jeśli chodzi o poszczególnych naszych
graczy, to należy wyróżnić debiutan-
ta Joksza w obronie, Szczepaniak na

środku pomocy staranny i pracowity,
lecz zbyt defenzywny, choć nie w tym
stopniu, co skrajni, w napadzie zawiódł

Peterek, nie wykazując większych zdol-
ności na kierownika napadu, Urban po
przerwie pilnował bezczynnie linji auto-
wej, nie umiejąc postarać się o robotę,

Całość spotkania wypadła mało budu-
jąco. Od reprezentantów Polski mamy
prawo czegoś więcej wymagać, niż nam

pokazali w niedzielę.
Wik.

 

MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE
WODNEJ

W Krakowie odbyły się spotkania pił-
ki wodnej o mistrzostwo Ligi: E, K. $. —
Cracovia 7:1, Makabi (Kraków) — Ha-
koah (Bielsko) 6:2, Cracovia — Hakoah
3:2 i E. K. S. — Makabi 2:0.

ZWYCIĘSTWO KOSZYKARZY
POLONII

W. Lublinie rozegrano pierwsze spot-
kania międzygrupowe o mistrzostwo Pol-
ski w koszykówce panów, Pierwsze
miejsce zajęła i zakwalifikowała się do
finału warszawska Polonia przed AZS —
Wilno, W. K. S. — Grodno i Skrą —

Warszawa,
Polonia wygrała z W. K. S. Grodno

13:28, z AZS — Wilno 29:20, a spotkanie
z AZS —Lublin przegrane 28:28 przy-
znano jako jej zwycięstwo bez walki,
gdyż w AZS grał nieuprawniony gracz.

O PUHAR DAVISA
— W ostatnim dniu meczu półfinało-

wego o puhar Davisa pomiędzy Niemca-

mi a Australją Cramm pokonał po cięż-

kiej walce Mac Gratha 6:3, 4:6, 6:3, 4:6,

6:2. Drugie spotkanie przyniosło olbrzy-

mią sensację w postaci zwycięstwa Hen-

kla nad Crawfordem 2:6, 6:3, 9:7, 4:6,

6:4. Mecz wygrały zatem Niemcy zdecy-

dowanie 4:1, przyczem jedyny punkt od-

dali w grze podwójnej.
— W drugim dniu meczu Czechosło-

wacja — Południowa Afryka para cze-

ska Menzel — Marecek pokonała parę

południowo - afrykańską Farquarson —

Kirby 9:11, 6:4, 6:2, 6:1. Po drugim dniu

prowadzi Czechosłowacja 3:0 i ma już

wygrane spotkanie.
DRUŻYNY NIEMIECKIE

PRZEGRYWAJĄ NA ŚLĄSKU
Na Śląsku polskim gościły dwie druży-

ny niemieckie,
Vorwšrts - Rasensport z Gliwic prze-

grał z Iskrą z Siemianowic 2:3 (1:1), a

Sportverein Beuthen przegrał ze Slavią

z Rudy 1:2 (1:1).

04 SCHALKE NA ŚLĄSKU
Z okazji 15-lecia Ruchu w dniach 8 do

15 września nastąpi w Wielkich Hajdu-

kach otwarcie wielkiego stadjonu spor-

towego.
Kulminacyjnym punktem imprez jubi-

leuszowych będzie mecz pomiędzy Ru-

chem a mistrzem Niemiec Schalke 04.

ZAWODY W CAŁYM KRAJU

— W Warszawie eliminacyjne zawody

w chodzie na 25 klm. przed Olimpjadą

berlińską zakończyły się zwycięstwem

Bieregowoja (Z. S$. Gdynia) w czasie

2:17.26 sek. przed Magento (Z. S. Warsza-

wa, Powązki i Krzeczkowskim (Z. 5. Ро-

wązki. Ž

— W Grudziądzu odbyły się zawody

pomiędzy reprezentacjami Bydgoszczy a

Grudziądza. Zwycięstwo odniosła repre-

zentacja Bydgoszczy w stosunku 122:144

punktów. W czasie zawodów pobito 3 re-

kordy Pomorza a mianowicie w biegu pań

na 60 m. Kornikowska (Bydgoszcz) osią-
*nela czas 7,9 sek. w kuli Gatkowska

(Grudziądz) 10,70 mtr. Trzeci rekord u-
stanowił Neuendorf uzyskując w rzucie

dyskiem dobry wynik 43,56 mtr.

— W  lekkoatletycznych  mistrzo-

stwach Łodzi kl. B wyróżnił się Lange,

rzucając kulą 12,02 m, i dyskiem około

40 m., oraz Jaworski z Pionek uzyskując

w rzucie oszczepem 52,95 m.

— Na mistrzostwach Śląska Chmiel w

skoku wzwyż uzyskał 185 m. Nowosiel-

ski na 110 m, p. pł. miał 15,7 sek.

Dokończenie sensacyjnego spotkania
Majewskiego z Tarłowskim, przerwane-
$0 przy stanie setów 2:2, przyniosło w
piątym secie zwycięstwo  Tarłowskiemu
6:3, co zadecydowało, że przeciwnikiem
Hebdy w finale tenisowych mistrzostw
Polski w grze pojedyńczej został Tarłow-
ski. Spotkanie między nimi przyniosło
zwycięstwo 4:6, 6:4, 6:2, 6:4, a zarazem

tytuł mistrzowski — .Hebdzie.
/Tu zatem niespodzianek nie było, Sen-

sacyjnie natomiast skończyło się spotka-
nie gry podwójnej, śdyż para Tarłowski
— Bratek pokonała w finale parę mi-
strzów Tłoczyński — Hebda 3:6, 8:6,
6:2, 6:2, po przełamaniu pierwszego opo-

Występ trzech polskich lekkoatletów

w Paryżu na wielkich międzynarodo-

wych zawodach, rozegranych na olim-

pijskim stadjonie w Colombes; przyniósł

naszym barwom spory sukces w postaci

zdobycia dwu pierwszych miejsc, jedne-

go drugiego i jednego trzeciego.

Najlepiej spisał się Kucharski, zwycię

żając w najpopularniejszym we Francji i

najbardziej lubianym biegu na 800 m.

Kucharsk' wygrał w dobrym czasie

1:54,1. Drugi był Anglik: Powell w czasie

1.55,2. 3) Francuz Keller. Węgier Szabo

zajął dopiero 6-e miejsce. Kucharski wy-

sunął się odrazu na czoło i skończył bieg

o 6 metrów przed Powellem.

Heljasz, aczkolwiek zajął również je-

dno pierwsze miejsce, jednak spisał się

raczej źle. Zwyciężył bowiem w rzucie

kulą, ale wynikiem, jak na niego bardzo

Drugi dzień zawodów „międzynarodo-

wych'* o mistrzostwo Warszawywypadł

niemniej blado, niż pierwszy. Pewną o-

krasą były dobre wyniki w skoku wdal,

przyczem stary mistrz Sikorski przypom-

niał się z jaknajlepszej strony. Dobre

również wyniki w rzucie dyskiem. Głów-

nym punktem programu był bieg na 1,500

m, z udziałem Szweda Lindgreena. I tym

razem gość nie miał poważniejszego

przeciwnika, to też zwyciężył bez więk-

szego trudu w czasie 4:06,1 przed Duplic-

kim (AZS) o czasie 4:10,5 sek. (około 30

mtr. wtyle), i dobrze zapówiadającym. się

Mulakiem (Skra) 4;10,7.

Inne wyniki w konkurencji panów

przedstawiają się następująco:

Bieg 200 m. Downarowicz (Legja) 23.5

przed Ładą (L) 24 i Łukasiewiczem

(Warszawianka).

10.000 m. Romanowski (Warszawian-

ka) 34:33,4 przed Przybytko (Skra) 34,45

i Karczewskim (Warszawianka) 35:13,8.

110 m. przez płotki: Twardowski (AZS)

16,5 przed Pławczykiem 16,9i Pajske-

rem (Legja) 17,6. Bieg został unieważ-

niony,

Ształeta 4100 m. Legja 44,1 przed

AZS 44,3 i Warszawianką 45,1,

Sztafeta 4x400 m.: AZS i Warsza-

wianka w jednakowym czasie 3:31,5.

trzecie miejsce zajął PKS,

Skok wdal: Sikorski (PKS) 7,08 m.

przed Szczerbickim (Legja) 7,04 i Twar-

dowskim (AZS) 6,85. у

Trėjskok: Waryszewski (Skra) 1293

m. przed Pławczykiem 12,84 i Pajskerem

12,83.

Rzut dyskiem: Siedlecki (Legja) 44,92

m. przed Pławczykiem (AZS) 40,80 i

Mańkiem (Warszawianka) 40,58.

Rzut oszczepem: Żwirek (Warszawian-

ka) 50,55 przed Szalińskim (Legja) 49,06

i Szczerbickim (Legja). :

Wyniki pań:

Bieg 100 m.: Mondralówna (Warsza-

żyna) 13,9 i Kaflińską (Warszawianka).

kówna z Warsząwianki została zdyskwa-
lifikowana za zabiegnięcie toru i odep-
chnięcie współzawodniczek,

Sztateta 4X200 m.: Warszawianka
2:02,8 przed Skrą, Е

Skok wdal: Wenclówna (Skra) 475 cm.
przed Prajsówną (Legja) 463 cm. i Segno
(AZS) 471 cm.

Skok wzwyż: Wepctówna (Skra) 135
cm. przed Sadowską (Warszawianka)

130 em. i Sokalówną (Grażyna) 130 cm.

Rzut kulą: Cejzikowa (AZS) 1145 przed Rapińską (Grażyna) 9,81 i Dud-
kówną (Warszawianka) 9,65.

 

wianka) 13,8 przed Chrzanowską (Gra- |

\
800 m.: Zwirlicz (Skra) 2:43,6, Smęt-

|  Hebda tenisowym mistrzem Polski
Tarłowski z Bratkiem biją Tłoczyńskiego i Hebdę

w grze podwójnej

ru i zasianiu w „szeregach“  przeciwni-
ków niewiary w swe siły.

W finale junjorów Spychała pokonał
Gotschalka 6:4, 6:2. TH

A zatem mistrzami Polski zostali: W
grze pojedyńczej panów: Hebda przed
Tarłowskim, w grze pojedyńczej pań —
Jędrzejowska przed  Volkmerówną, w
grze podwójnej panów — para Tarłow-
ski — Bratek przed parą Tłoczyński —
Hebda, w grze mieszanej par: Jędrze-

jowska — Tłoczyński przed parą Volk-
*mer - Jacobsenowa — Hebda; w grze
junjorów: Spychała przed Gotschalkiem.
Gry podwójnej pań nie rozegrano,

lekkoatleci przy pracy
Sukcesy Polaków w Paryżu

słabym, bo 14,88 m. przed Szwedem Ber
giem 14,40 m., zaś w rzucie dyskiem wy-
padł kompromitująco blado ze swemi
41,14 m,, wobec wyniku zwycięzcy Fran-
cuza Wintera 48,09 m, i Szweda Berga
47,88 m. Heljasz stale już rzuca teraz za-
granicą gorzej, niż go stać. Czyżby swe
wyjazdy traktował, jako wyjazdy dla.
własnej przyjemności, a nie dla propa-
gandy sportu polskiego?

Wreszcie trzeci zawodnik polski, Lo-
kajski, zajął drugie miejsce w rzucie o-
szczepem z wynikiem 64,75 m. Zwycię-
żył Szwed Atterwahl 65,58 m.

W czasie zawodów Francuz Paul usta-
nowił nowy rekord francuski w skoku
wdal z wynikiem 7 m. 60 cm.

Naogół uzyskane wyniki
mierne.

Zakończenie mistrzostw Warszawy
Wynik Cejzikowej bardzo dobry. Na

treningach przekracza ona podobno 12
mtr.

  

Lindgreen (Szwecja), zdobywca mistrzo-
stwa Warszawy w biegach na 1.500

i 500 m.

HASPEL LEPSZY OD NIEMCA ,

We Lwowie odbył się bieg eliminacyj-
ny na 110 m. przez płotki o prawo repre-
zentowania Polski na meczu Polska —
Belgja pomiędzy Haspelem (AZS), «
Niemcem Polonia Przemyśł), Zgodnie z
przewidywaniami trenera /Cejzika wy-
grał Haspel w świetnym czasie 15,4, lep-
szym od rekordu Polski. Czas Niemca
wynosił 15,6,

 
  

były raczej *

 
 

 

 

 

 



    

* do powitania Arcypasterza.

Rzeczypospolitej
'administracyjnem, p. Starosta Grodz

robotników, Wczoraj zrana przy ul.

6 4

Kronika
Delegaci“

m 3
17 czerwca r. b.. t.j. w dniu

wczorajszym, w sali konferencyjnej

Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo-

wych w Wilnie, o godzinie 10 rano

odbyło się otwarcie konierencji pol-

sko - czechosłowacko - austryjackiej
w sprawie komunikacji pasažer-|

Kolei
wśwWiinie s&

wileńska,
Zagranicznych

Przedstawiciel kolei sowieckich
nie przybył, natomiast zarząd kolei
sowieckich nadesłał odpowiednie
materjały. Otwierając konferencję,
dyrektor kolei inż. Kazimierz Fal-
kowski wygłosił przemówienie, wi-
tając serdecznie delegatów i życząc

skiej między Europą Srodkową a| owocnych obrad.
Dalekim Wschodem.

Z ramienia Ministerstwa Komu-
nikacji przybyli: Dyrektor Departa-
mentu Ruchu Kolejowego inż. Mie-| byli: z Warszawy p. Surowiecki

czysław Gronowski i radca Józef

Zaborski.
Na czele delegacji czechosłowa-

ckiej przybył dyr. Zbrożek a na cze-
le austryjackiej dyr. Tax.

Konierencja potrwa trzy dni t. j.
do środy włącznie.
Z Okręgów innych Dyrekcji przy-

A
Kgftowic p. Wł. Borg, z Krakowa p.
Kubiczek. Dyrekcję Wileńską re-
prezentują pp. nacz. inż, Cz. Kacz-
marski i Szreders.

-_ Rozwiązanie władz.Gminy Żydowskiej
Na podstawie artykułu 50 prze-,

pisów o ordynacji $min wyznanio-,

wych żydowskich oraz artykułu 72;

Rozporządzenia Pana Prezydenta
o postępowaniu

ki decyzją z -dnia 17 czerwca roz-

wiązał Radę i Zarząd Gminy MWy-
znaniowej Żydowskiej w Wilnie.

' Jednocześnie p. Starosta wyzna-

czył do odwołania Tymczasowy Za-
rząd w składzie następującym: pp.

1) Tobjasz Bunimowicz, 2) Jeremjasz

Cholem, 3) Dawid Jedwabnik, 3) A-

natol Fryd, 5) Albert Kabacznik, 6)

Izrael Kapłan, 7) Abram Kawenoki,

8) Borys Nogid, 9) Dawid: Kapłan-

Kapłański, 10) Eljasz Kroszkin, 11)
Naum Sejfer, 12) Mateusz. Szrejber,
13) Borys Parnes, 14) Michał Taub,

Г

‚ ЗАКА DZiš BĘDZIE POGODA?

, Zachmurzenie zmienne ze skłon-
nością dg burz i przelotnych desz-
czów. Ciepło. Najpierw słabe wiatry
miejscowe, potem umiarkowane po-
łudniowe.

DYŻURY APTEK:
Od dnia 17. VI. do 23. VI. włącznie

dyżurują w nocy następujące apteki:
Kostkowskiego — Kalwaryjska Nr. 31,

Wysockiego — Wielka 3, Augustowskiej —
Kijowska 2, Frumkina — Niemiecka 23.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

-- Powrót z wizytacji J. E. Ks,

Arcybiskupa. Wczoraj powrócił z

wizytacji kanonicznej do Wilna J. E.
Ks. Arcybiskup - Metropolita wileń-
ski. Po tygodniowym pobycie w

Milnie J. E. Ks. Arcybiskup Jał-
brzykowski z dniem 23 b. m. wznowi
wizytacje, udając się do powiatów
wilejskieęgo 1  mołodeczańskiego,
gdzie już. obecnie wierni tamiej-
szych dekanatów przyszykowują się

" J. E. Ks. Arcybiskup w ciągu
swojej wizytacji do końca maja od-
wiedził 35 kościołów i udzielił Sa-
kramentu Bierzmowania 14651 oso-
bom.

SPRAWY MIEJSKIE
— Wyjazd dzieci na kolonje

letnie. Z dniem 28 b. m. kończą się
kolonje letnie dla dzieci, które w
pierwszym turnusie wysłane zostały
przez magistrat do Leoniszek. Z ko-
lonij tych korzysta 385 dzieci bie-
doty miejskiej oraz 15 dzieci z przed
szkola miejskiego.

Drugi turnus dzieci w tej samej
ilości wyjeżdża na kolonje w dniu
2 lipca i przebywać będą tam aż do
14 sierpnia, 4

Z MIASTA:
— Demonstracja strajkujących  

Meczetowej grupa strajkujących ro-
botników fabryki „Furs” urządziła
przed gmachem fabryki demonstra-
cję. Policja demonstrantów rozpro-
szyła. ‘

SPRAWY WOJSKOWE
— Kto staje przed Komisją Po-

borówą? Z dniem dzisiejszym Komi-
sja Poborowa przystąpiła do prze-
glądu ochotników urodzonych w la-'
tach 1915, 1916 i 1917 oraz poboro-
wych rocznika 1913 i starszych, któ-'
rzy z jalkichkolwiek powodów nie
uregulowali we właściwym czasie!
swego stosunku do wojska. Na dzień
dzisiejszy wyznaczone zostało sta-
wiennictwo przed Komisją powyż-
szych kategoryj poborowych, nazwi-|
ska których rozpoczynają się na li-
nę* od A do K włącznie.

utro spis obejmuje wszystkich
pozostałych od L do Z włącznie bez
względu na miejsce zamieszkania.

Wszystkich objętych spisem 0-
chotników i poborowych pod rygo-
rem surowych kar obowiązuje pun-
ktualne stawiennictwg na g. 8-mą
rano (Bazyljańska 2).

15) Saul Trocki. W skład Tymczaso-
wego Zarządu wchodzi z urzędu ra-
bin Gminy p. lzaak Rubinsztejn:

Decyzję swoją p. Starosta po-
wziął na podstawie przeprowadzonej
lustracji gospodanki finansowej gmi-
ny, biorąc pod uwagę okoliczność,
że kadencja obecnego Zarządu i Ra-!
dy upłynęła przed trzema bliskola-|
ty, jalk również kierując sięvagia:
dami na dobro i interes Gminy -
znaniowej Żydowskiej w Wilnie, Z
uwagi na to, że Gmina Wyznańiowa
Żydowska w Wilnie nie może pozo-
stawać bez organów zarządzających,
decyzja p. Starosty, na podstawie
odpowiednich przepisów, zaopatrzo-
na została rygorem natychmiasto-
wego wykonania.

 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wezwanie do Chrześcijańskich

Związków Zawodowych w Wilnie.
Chrześcijańskie Związki Zawodowe
w Wilnie z pocztami sztandarowemi
stawią się na zbiórkę w dniu Bożego
Ciała 20-$o czerwca b. r. o godz.
9-ej rano przy ul. Metropolitalnej 1
celem uczestniczenia w uroczystej
procesji Bożego Ciała. Związki nie-
mające własnych sztandarów pójdą
za sztandarem Centrali Chrześcijań-
skich Związków Zawodowych. Za
zbiórkę i porządek odpowiedzialni
są prezesi Związków.
— Ogólne Zebranie Ch. Z, Z. kel-

nerów w Wiilnie odbędzie się w no-
cy z dnia 18 na 19 czerwca b. r. o
godz. 2-ej w lokalu przy ul. Metro-
politalnej 1.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Zebranie ogólne Z. P.
1. K. odbędzie się dnia 19 czerwca
r. b. punktualnie o godz. 7 m. 30 w.
w lokalu własnym, ul. Zamikowa 8.
Prof. dr. Fr. Bosowski wygłosi refe-
rat p. Ł: „Przyczyny prześladowań
chrześcijan a prawodawstwo rzym-
skie”. Goście mile widziani.

POCZTA I TELEGRAF.
— Wyjazd Dyrektora Okr. Poczt

i Tel. Dyrektor Okręgu Poczt i Te-
legrałów inż. Mieczysław Nowicki
wyjechał w dniu 14 czerwca b. r. z
Wilna w celach służbowych, powie-
rzając kierownictwo Dyrekcji na-
czelnikowi wydziału Telefoniczno-
telegraficznego płk. inż. Kazimie-
rzowi Goeblowi.

KRONIKA POLICYJNA.
Napad na pastuszka. Nad

Wilją, w okolicy ul. Podgórnej pasł
konie sześcioletni Wacław Zuj (ul.
Żubrowa 14). Wczoraj starszy od
niego chłopiec o nieustalonym naz-
wisku rzucił w niego kamieniem.
Uderzenie w nogę kamieniem było
tak mocne, iż nieszczęśliwy doznał
złamania kości lewej nogi. Sprawca
napadu na pastuszika zbiegł. Policja
sporządziła protokół.
— Zatrzymanie umysłowo - cho-

Tego. Na ul. Antokolskiej zatrzyma-
ny został biegnący jezdnią umysłowo
chory zupełnie nagi o nieustalonym
nazwisku. Policja odwiozła go do
szpitala św. Jakóba.
— Zamach samobójczy. Jurszów-

na Marja l. 22 (ul. Kościusziki 14) w
celach samobójczych wypiła większą
ilość esencji octowej, Powód — nie-
chęć do życia. Nieszczęśliwą uloko-
wano w szpitalu św. Jakóba.

Wiszniewska Eugenja (ul.
Nieświeska 3m. 17) popełniła wczo-
raj zamach samobójczy przez. wypi-
cie esencji octowej, poczemi rzuciła
się z mostu Zwierzynieckiego w nur-
ty Wibi. Nieszczęśliwa została wy-
łowiona z "rzeki i umieszczona w
szpitalu św. Jalkóba. Stan bardzo
groźny.
— Podrzutki, Na ul. Mickiewicza

znaleziono dwóch podrzutków w,
Ulokowano ich wwieku 4 i 5 lat.

przytułku.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś

przedstawienie w Teatrze na Pohulance
zawieszone.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
komedja w 3 aktach Zdzisława Marynow-
skiego p. t. „Rozwód”. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8 m. 30 w. ON:
— Występy zespołu Reduty w Teatrze

na Pohulance. Jutro w Teatrze na Pohulan-
ce o godz. 8 m. 30 wiecz. Zespół Reduty
odegra komedję A. Cwojdziūskiego p. t.
„Teorja Einsteina" w  reżyserji Juljusza
Osterwy. Wśród wykonawców ujrzymy ulu-
bieńca publiczności wileńskiej Jana Cie-
cierskiego. Kupony i bilety bezpłatne —
nieważne,
— „Halka“ na wolnem powietrzu w

parku im. Żeligowskiego. Jutro wystawiona
zostanie po raz pierwszy w Wilnie „Halka”
na wolnem powietrzu, u stóp góry Zamko-
wej, w inscenizacji prof. A. Ludwiga, pod
kier. muz. dyr. R. Rubinsztejna, z. Wandą
Hendrich w partji tytułowej i Adolfem Ró-
żyńskim w partji Jontka. Początek o godz.
8 m. 45 wiecz.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Ostatnie

przedstawienia operetki wileńskiej po ce-
nach propagandowych. Przed wyjazdem na
miesięczny pobyt w Krynicy, zespół ope-
retki wileńskiej wystawia dziś z udziałem
M. Nochowiczówny op, J. Straussa „Baron
Cygański”. Jutro op. Kalmana „Księżnicz-
ka Czardasza”, zaś w piątek najbliższy
„Ptasznik z Tyrolu" Zellera. Na wszystkie
przedstawienia ceny miejsc propagandowe
od 25 gr.

Ostatnie pożegnalne przedstawienie
odbędzie się w poniedziałek 25 b. m. Po-
wrót nastąpi 3-$o sierpnia.
— Teatr Rewja. Dziś we wtorek 18-50

!czerwca r. b. wielka „Rewja'. w 18 obra-
zach z okolicznościowemi obrazkami z ży-
cia naszej Marynarki i Wojska, a to z oka-
zji zbliżającego się „Święta Morza”.
W tym programie bierze udział zwięk-

szony zespół z ulubieńcami publiczności

AL Gronowskim i L. Leńskim na
którzy wystąpią z nowym repertuarem wy-

pełniając program  ciekawemi i wesolemi
sketschami i piosenkami. Początek przed-
stawień o godz. 6 m. 30 i 9 m. 15 w.

Z za kotar studjo.
Koncert symioniczny.

! Program koncertu symfonicznego na
dzień 18 czerwca © godz. 21.15 obejmuje
m. i. suitę Bizeta „Roma”, która, pomyśla-
na początkowo jako symfonja, uzyskała
rozgłos dopiero po śmierci „Carmen'. Po-
wstała ona prawdopodobnie na skutek po-
bytu Bizeta w ,wiecznem mieście” i ozna-
cza muzyczne zobrazowanie Rzymu, Wyko-
nawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Józefa
Ozimińskiego.

„W tyglu Słonecznym”,
Niezwykle interesujący odczyt z cyklu

astronomicznego p. t. „W tyglu słonecz-
nym* zostanie wygłoszony przez prof. Sta-
nisława Szeligowskiego przed mikrofonem |
wileńskim. Odczyt ten transmitować będą
rozgłośnie Polskiego Radja w dniu 18 |
czerwca (wtorek) o «godz. 18.00. {
„Pod falami Baltyku“ transmisja z łodzi

podwodnej. i
Dnia 18 czerwca o godz. 21.00 do 21,25

odbędzie się transmisja p. Bohdana Pawło-
wicza z łodzi podwodnej „Wilk'.

Radjosłuchacze będą mieli sposobność
zapoznania się z bardzo ciekawemi  frag-|
mentami, ilustrującymi życie i ciężką, a tak!
odpowiedzialną służbę naszych marynarzy,|
którzy zwłaszcza na łodziach podwodnych|
narażeni są na ustawiczną walkę nietylko z|
żywiołem, ale też pozostają w ustawicznem|
uzależnieniu od  precezyjnego działania|
skomplikowanej aparatury, wymagającej
nietylko wielkiej wiedzy fachowej, ale aa-j
dewszystko ustawicznej trzeźwości i Žinnie))
krwi.

Tak popularne w życiu codziennem |
określenie „bohaterstwo“  nabiera swego|
właściwego znaczenia w służbie marynarki|
wojennej, pozostając zwłaszcza na łodziach|
podwodnych na poziomie dobrze spełnione-|

 

czele,wają marynarze bardzo chętnie, pozosta-
wiając superlatywy entuzjastom marynarki
bezpiecznie oglądających ich z lądu, Ponie-
waż transmisja wymieniona należy do cyklu
transmisyj konkursowych, prosimy więc
wszystkich  radjosłuchaczy, aby zechcieli
swoje cenne uwagi nadesłać pod adresem
Dyrekcji Polskiego Radja w Warszawie.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 18 czerwca.

6.30 Pieśń. 6.33 Pobudka do gimnastyki.
6.50 Muzyka. 7.20 Dziennik poranny. 7.30%
Pogadanka sportowa - turystyczna, 7.35
Muzyka. 8.25 Giełda rolnicza. 11.57 Czas.
12.03 Kom. met. 12.05 Dziennik południowy.
12.15 Koncert. 13.00 Chwilka dla kobiet.
Do 13,30 d. c. koncertu. 13.35 Z rynku pra-
cy. 15.15 Rezerwa. 15.25 Życie artystyczne
i kulturalne miasta, 15.30 Płyty. 16.15 Pieśni
w wyk. Eugenji Hoffmanowej. 16.25 Stani-
sław H. Nawrocki: Sonata fortepianowa
es-moll. 16.50 Odcinek prozy „Adolf i
Marjan'* Heleny  Boguszewskiej. 17.00
Skrzynka P. K. O. 17.15 Koncert. 18.00 W
tyglu stołecznym — odczyt. 18.30 Ze spraw
litewskich. 18.40 Chwilka społeczna. 18.45
Pieśni ludowe, 19.00 Jak spędzić święto?
19.20 Koncert reklamowy. 19.30 Recital for-
tepianowy Marji Barrówny. 19,50 Pogadan-
ka aktualna. 20.00 Pogadanka radjotech-
niczna. 20.10 Koncert. 20.45 Dziennik wie-
czorny. 20.55 Obrazki z życia dawnej i
współczesnej Polski. 21.00 Transm. z łodzi
podwodnej CKP. „Wilk*. 21.25 Koncert.
22.30 Wiad. sportowe. 22.40—23.30 Mała
Ork. R. P. 23.00 Kom. met, Do 23.30 D. c.
koncertu Małej Ork. P. R.

KRONIKĄ POLICYJNĄ
— Zamach samobójczy. Przy ul.

Plutonowej 4 w zamiarze pozbawie-
nia się życia przeciął sobie arterje

 
J. Ściwiarskim, W. Morawską, J. Dowiani, go obowiązku, gdyż takiego określenia uży-;

APARTBRAITEA i A POWO OZNA

PANŲ si „odwó |podwójny program

1. Film wielkich emocyj.

„Człowiek, który Sprzedał głowe”
. wspaniała komedja

„Małżeństwo z ograniczoną odpowiedzialnością”
Nad program aktuzlja. CENY ZNIŻONE: Dzienne od 25 gr.

Po raz pierwszy w Wilnie.

HELIOS | Niebywała uczta dla wszystkich.

2 GODZINY BEZTROSKI I WESOŁOŚCI

 

Najwspanialsze groteski KOLOROWE orez przezabawne kreskowki.
Nadprogram: FAktualja. Dla dzieci 25 gr. Pocz. o godz. 4ej.

REWJA|
FRONTEM DO MORZA
Wielki urozmalcony program rewjowy w 2 cześciach I 18 obrazach. Z udzlałem J. SCI-
WIARSKIEGO, | BORiANI i W. MORAWSKIEJ. Szczegóły w afiszach. Codziennie 2 se-

anse: o godz. 6.30 1 9.15. W niedzielę I święta 3 seanse O g. 4, 6.30 i 9-ej.
W soboty kasa czynna do 10-ej,

Balkon 25 gr. Program Nr. XXVI p. L:

    
pozwoli Wam zerwać z biernem
wyczekiwaniem cudu. Może on się
słaćiodmienić Wasze życie tylko

e dziękiloterji. Dość bierności!

Nie zwlekajcie! Dziś jeszcze kupcie

u nas swój szczęśliwy los! Macie
równe z innymi i pelne szanse
wygrania|

     WILNO, WIELKA « — -
Zamėwienia zamic]+c0we zalalwiamy odwrotną pocztą,

Konto P. K. O. 145.461. P> E
PO Ciągnienie I-ej klasy 19 czerwca r. b

| 046 Cena: cały los zł, 40.—, */4 zł. 10—,„
PVLEA AX М, SZ

Wiogzkonie

    

  
T.
Aias

 

 

DO. WYNAJĘCIA Kupno 
  

Wieczorowe od 40 gr.

Radosna godzina Miskey Mouse
w towarzystwie wszystkich gwiazd genjalnego Walta Disneya.

na szyi szewc Stanisław  Kriwel
(Plutonowa 4). Przewieziono go do
szpitala. * ?

| do konser
a   

  

    
   

      

  

 

R.MS.WiN2I599
ZNAK FABR,  

5АŠRODKIEM

MIGRENA.

/BÓLE
GRYPA. Pi
EF - 

|
!

|
I Ё suszenia,

Pate|
BUDOWLANE

na Żelaznej Chatce
tanio sprzedaję zde-
cydowanym reilekian-
tom. Iniormacje: Mły-
nowa 5, m.12, w godz.
od 4—5 pp.

„Majątek
400 ha koło Wilna —

 

słabo zagospodaro-
wany sprzedam nie-,
drogo lub zamienię,
na nieruchom. miej-
ską. Święciany, Ad-
wokat Steckiewicz.

  

    

 

miaD Alezal iai

jj PRACA. |

MIGRENO
4%: NERVOSIN”

ZKOGUTKIE|

  

ZĄDAICIEORYGINALNYCHPROSZKÓW
zaznamKO GUTEK
SPRZEDAJĄWAPTEKI

APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA
Władysława Narbuta

WILNO, Świętojańska 2,
kupuje zioła lecznicze dla potrzeb apteki,
daje wszelkie wskazówki ich zbierania,

 

wowaniąa

  
  EWRAI

BOW

   

uprawy. |||

A

= PILNE:

BILETY

WIZYTOWE

ZAPROSZENIA

BROSZURY

AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIĄ
A. ZWIERZYŃSKIEGO
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„  Hlydawcar ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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