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Serce Marszałka Piłsudskiego

W dniu wczorajszym pociągiem

warszawskim o godz, 7.20 przywie-
ziono do Wilna Serce Marszałka
J. Piłsudskiego.

Już przed godziną 6 rano przed

dworcem osobowym ustawiły się de-
legacje zrzeszeń, korporacyj, dele-

śacyj szkolnych, oświatowych, Fede
racji, przestawicieli wladz miejsco-
wych, oraz niezliczone szeregi mło-

dzieży wszystkich szkół powszech-
nych i średnich miasta Wilna,

Dworzec osobowy udekorowany
został czarnemi sztandarami, zaś w

głównych salonach recepcyjnych u-
stawiono mnóstwo kwiecia. Przed
wejściem ustawiono dwa płonące
znicze.

Cała ulica Kolejowa i Ostro-

bramska do samej Ostrej Bramy u-
dekorowana była po obu stronach

czarnemi sztandarami. Na wszyst-

kich domach i bramach zwisły rów-

nież czarne chorągwie. Jezdnia wy-

sypana była miejscowym zwyczajem

Ulice, przez które miał posuwać
się pochód z Sercem Marszaika za-, Dalej Senat USB z rektorem Sta- kościele św. Teresy od dnia 31 maja nie

spo
legły niezliczone tłumy Wilnian.

O godz. 7.35 wśród przejmującej

„ciszy ruszył z dworca pochód. Na
przedzie z obnażoną szablą kroczył

|dowódca I Dywizji Piechoty gen.

| Skwarczyūski, za nim czterech oli-
jcerów garnizonu wileńskiego niosło

| Serce Marszałka, Za Sercem po-
| stępowała p. Marszałkowa Piłsud-

ska prowadzona przez brata Mar-

szałka p. Adama Piłsudskiego, wi-

ce-prezydenta miasta Wilna, za ni-

mi kroczyły córki Marszałka Wanda
i Jagódka w towarzystwie p. Jana

Piłsudskiego, wice-dyrektora Banku

Polskiego. Dalej szła najbliższa ro-
dzina. Za rodziną postępowali ge-

nerałowie: Żeligowski, Dąb-Biernac-

ki, Litwinowicz i gen. Krzemiński,

prezes Izby Kontroli oraz gen. Go-

Rouppert, p. min. Kościałkowski, b.

częło w wiinie

nmiewiczem, prezesi władz i urzędów aż do odwołania będzie wystawiona
niezespolonych, wiadze szkolne z warta honorowa od godz. 6 rano do
Kuraiorem Szelągowskim, orazde- 7 wiecz. tj. zamknięcia kościoła. W
legaci zrzeszeń przemysłowych, ku-. dniu wczorajszym wartę honorową
pieckich, bankowych, zawodowych wystawił i p. p. Leg.
itp. Pochód zamyka liczna delegacja X

oiicerów i podoiicerów garnizonu| W piątek dnia 31 maja rb. o godz.

wileńskiego. 15.20 wyjechała pociągiem pośpiesz-
Przed godziną 8 rano Serce Mar-, nym do Warszawy wraz z córkami

szałka wniesiono do kaplicy Ostro-.p.Marszałkowa Piłsudska, żegnana
bramskiej i ustawiono przed odsło- na dworcu przez przedstawicieli

niętym cudownym obrazem Matki władz cywilnych z panem min. spr.
Boskiej. ; „|wewn. Košciaikowskim i Wojewodą

O godz. 8 rano odprawiono ża-|Jaszczołtem na czele, generalicję i
łobne nabożeństwo przy udziale p. członków komitetu obywatelskiego
Marszałkowej, jej córek, braci Mar- uroczystości pogrzebowych i uwiecz
szałka, niezliczonych tłumów  pu- nienia pamięci Marszałka Pilsud-

biiczności, młodzieży szkolnej, dele- skiego.

śacyj wszystkich zrzeszeń, stowa-|
6

dziejewski, Wieniawa-Dlugoszewski,
rzyszeń i przedstawicieli wiadz miej-|
scowych oraz generalicji.

Po nabożeństwie przy biciu

Premjer Prystor i wiele innychosób. dzwonów Serce Marszałka wniesio- skim przypadające na m. czerwiec

Z rozporządzenia władz wojsko-
wych wszystkie święta pułkowe w

garnizonie wileńskim i uowo-wilej-

specjalnem mauzoleum na cmenta-
rzu Rossa.

W. związku z tem specjalna ko-
misja wybrała już miejsce, gdzie sta-

nie mauzoleum. Prace przy budo-
wie mauzoleum rozpoczną się w

pierwszych dniach czerwca rb.
potrwają do sierpnia. Uroczystości

złożenia Serca Marszałka i prochów
Jego Matki do mauzoleum odbędą

się przy udziale Pana Prezydenta

Rzeczypospolitej, Rządu, władz

wojskowych, delegacyj z całej Pol-

ski w m. wrześniu rb.

Z pogranicza donoszą, iż w Su-
gintach na Litwie odbyła się ekshu-
macja zwłok śp. Marji Pilsudskiej,

Matki Marszałka, w obecności spe-

cjalnie przybyłych na Litwę kpt.

Lepeckiego i p. Kadenacego. Prochy
Matki Marszałka złożono do spe-
cjalnej urny, która samochodem zo-

1

Następnie szly szeregi przedstawi- no do kościoła św. Teresy i zamuro-
cieli władz admnistracyjnych i miej-, wano w ścianie świątygi |

= ®skich na czele z woj. Jaszczołtem i :
prezydentem miasta Maleszewskim. Z rozkazu władz wojskowych w

\

i
{Н  stanie przewieziona w dniu 1 czerw-

ca rb. do Wilna i ustawiona wraz z
Ostatecznie zdecydowano, iż Sercem Marszałka w kościele św.

ce Marszałka Piłsudskiego spocz Teresy, *
wraz z prochami Jego Matki w'. :

rb. zostaną odwołane.  
Ser

Przedezienić prdchów Malki
Miótsz, Piłsudskiego

Wi sobotę, 1-go czerwca przyby-
wają na granicę około godziny 15-ej
prochy Matki Marszałka Piisudskie-
$o. Na granicy na spotkanie trumny

ł

|

| PARYŻ. (Pat). Na nocnem posie-
dzeniu Izby deputowanych do dy-
skusji nad wnioskiem rządowym o
przyznanie pełnomocnictw, o godz.
2 w nocy przystąpiono do głosowa-

„nia. Rząd postawił kwestję zauła-
z prochami z Wilna wyjeżdżają ro-,
dzina, wojewoda wileński Jaszczołt,

generał DąbB-ier-|
nacki, dowódca korpusu gen, Litwi-|
inspektor armii

nowicz oraz dowódca  1-ej dywizji
legionów gen. Skwarczyński, prezy-
dent miasia Wilna Maleczewski
oraz przedstawiciele Komitetu Oby-
watelskiego Uroczystości Pogrze-
bowych Pamięci Marszałka Piisud-
skiego w Wilnie. Po oddaniu na gra-
nicy honorów wojskowych trumna z
prochami Matki Marszałka  Piłsud-
skiego będzie przewieziona samo-
chodem między godz. 15 a 16-tą do
Wilna, do kościoła Ostrobramskie-
go św. Teresy, gdzie po krótkiem
nabożeństwie  żałobnem zostanie
złożona w dolnym kościele.
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WILNO-TROKI. Dnia 30 bm. we
wsi Bobrowinkach Henryk Sadow-
ski lat 10 m-c wsi Bobrowniki gm.
gierwackiej utopił się podczas ką-
pania się w sadzawce. Zwłoki wy-
dobyto i zabezpieczono. Winy о-
sób trzecich nie stwierdzono.

GŁĘBOKIE. (Pat). W. kol. Dzie-
maszki gm. mikołajewskiej utonął w
sadzawce 8-letni chłopiec Szymon
Setałło. Dochodzenie zmierzające

Nowy gabin
PARYŻ. (Pat). Po godz, i-ej w

nocy agencja Havasa podała nastę-
pującą oficjalną listę członków ga-
binetu:

Ferdynand Bouisson prezes
rady ministrów i sprawy wewnętrz-
ne, Józef Caillaux — minister stanu,
Edward Ferriot — minister stanu,
Ludwik Marin — minister stanu,
marsz. Petain — minister stanu, La-
val — sprawy zagraniczne, Pernot

GŁĘBOKIE. (Pat, W lasach
gminy prozorockiej i  dziśnieńskiej
była przeprowadzona akcja oczysz-
czania drzewostanów, wskutek
czego nagromadzone ilości chrustu

Wznoszący się dym był widoczny w
promieniu kilkudziesięciu kilome-
trów. Ponieważ zarówno posterun-

Samobójczy zama
Wi dniu wczorajszym wypadł z

;|pociągu zdążającego do Wilna i tra- dowany sam rzucił się pod koła
koła mieszkaniec wsi Mar-|

{
‚ схута.

fił pod
cińkańce, Jan Gołubowski 1, 32.

Koła pociągu zmiażdżyły  nie-
szczęśliwemu prawy bok i zdru-
zgotaly lkość miednicową.  Pogoto-
wie zawiozło go do szpitala Żydow-

yskaniu
skiego.

Jan Gołubowski p odz
przytomności wyjaśnił, iż był to
nieszczęśliwy wypadek, natomiast
jadący tym samym pociągiem funk-
aAGARiAin,T kaiaIO ай 
do ustalenia okoliczności tego nie-| nym dachem, oraz chlew.
szczęśliwego wypadku prowadzi po-
|sterunek policji w Mikołajewie.

Fałszywyalarm

zosiały w pobliżu lasu podpalone.|licji.

  

Upadek rządu Flandina
„nia. Za wnioskiem wypowiedziało
|się 202 deputowanych przeciwko
1353, Tymi sposobem rząd Flandina
| został obalony.
| PARYŻ. (Pat). Agencja Haavsa
| komunikuje, że po ogłoszeniu rezul-

et francuski
— sprawiedliwość, Morin — wojna,

| Pietri —marynarka, gen. Denain —
„lotnictwo, Laurent Eynac — prze-
| mysł i handel, Palmade — finanse,
| Mario Roustan — oświata, Paganon
— roboty publiczne, Rollin — ko-
lonje, Frossart — praca, Perietti —
emerytury, Laiont — zdrowie, Man-
del — poczta, Catala — podsekre-
tarz stanu w prezydjum rady mini-
strów i min. spr. wewn. |

  

ki policji jak i straże pożarne nie
| były o tem uprzedzone powstało
|przypuszczenie, iż jest to pożar. Na
|miejsce przybyły wszystkie okolicz-
|ne straże ogniowe oraz oddziały po-

Winni spowodowania  faiszy-
wego alarmu zostaną pociągnięci do
odpowiedzialności.

ch czy wypadek?
cjonarjusz P. P. twierdzi, iż poszko-

prawdopodobnie w celu samobój-
Jak jest w rzeczywistości

| ustali dochodzenie.  
 

!

POW. WILEJKA. W. nocy z. 27
na 28 na szkodę Daszkiewicza Mi-
chała m-ca zaścianka Podlipy gm.
wiszniewskiej spalił się dom miesz-
kalny i wozownia, będąca pod jed-

Poszko-
dowany oblicza straty na sumę oko- |
ło 870 zł. W) czasie pożaru zostali:

 

! polityce zagranicznej,

| Pożar w gm. Wiszniewskiej

tatów głosowania w Izbie deputo-
wanych, ministrowie udali się do
prezydenta Lebruna, by złożyć dy-

a Dymisję tę prezydent przy-
jał.

Następnie prezydent  Lebrun
konferował z przewodniczącym lzby
deputowanych Bouissonem. Bouisson
w ciągu nocy odbył: konferencję z
min. marynarki Pietri i Mandlem
oraz z przewodniczącymi stronnictw|
socjalistycznych.  Socjaliści po po-|
siedzeniu, na którem rząd poniósł
porażkę, zwołali posiedzenie swej
$rupy, by rozpatrzyć ewen'ualność
udziału w rządzie,

PARYŻ. (Pat), Misję tworzenia
gabinetu otrzymał przewodniczący
lzby deputowanych Bouisson. — Во-
uisson prawdopodobnie odłoży usta-
lenie listy swoich współpracowni-
ków do chwili powzięcia przez so-
cjalistów ostatecznej decyzji w spra-
wie stosunku ich stronnictwa do
przyszłego rządu.

iAKJWIROWANIAi

| NIE ZWLEKAJ!
KUP*LOS

w szczęśliwej kolekturze

DROGA
DO

SZCZĘŚCIA
WILNO

Wielka 44 Mickiewicza 10

w której ostatnio padło

«5 0.000 ss
«5 0.000 izss
2 50.00 0 1:56

1 wiela innych wygranych
(kRRKT 

 

Mowa min.
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:

Minister spraw zagranicznych  Lo-
zarajtis osił w piątek popołud-
niu w klubie oficerskim odczyt o

Wystąpienie
litewskiego ministra stanowić miało
odpowiedź na ostatnią mowę kan-
clerza Hitlera,

Zagadnienie polityki zagranicz-
nej, mówił Lozarajtis, ściśle wiąże
się z zagadnieniem bezpieczeństwa,

poparzeni żona poszkodowanego
Marja i 4 letni synek Czesław, który
zmarł w dniu 28 . Pożar powstał
wskutek wadliwej budowy pieca.

LEI T EPS IEEEISKRAZRESZTA

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM!
L. O. P. P.

i 
Łozorajtisa

a gdy się mówi o międzynarodowem
bezpieczeństwie, nie można pominąć
Ligi Narodów. Bilans Ligi Narodów
w ostatnim czasie stał się aktywny.

Litwa pragnie utrzymania do-
brych stosunków ze wszystkiemi
państwami, więc również i z Niem-
cami i w tymi celu zrobiła już wiele
wysiłków.

Litwa pragnie sprawiedliwego
rozwiązania spornych Ikwestyj i do-
rych stosunków ze wszystkiemi pań-
stwami, Odnosi się to również i do
Polski, która obecnie pogrążona
jest w ciężkiej żałobie z powodu
zgonu śp. sławnego jej wodza naro-
du, Marszałka Piłsudskiego. Pragnie
miy znaleźć sposób dla uregulowania
stosunków z Polską. Mój pogląd na
metody zmierzające do uregulowa-
nia stosunków z Polską, które wyło-
żyłem na grudniowym kongresie
„tautininków”, uważam i obecnie za
słuszny,



 
 

Co zawiera

niemiecki projekt układu powietrznego
przesiany rządowi angielskiemu

BERLIN, 30.5 (PAT). Urzędowo

komunikują: Rząd Rzeszy przesłał

rządowi angielskiemu, na jego życze”

nie, projekt paktu Locarna powietrz-

nego, podobnie jak to już przedtem

uczyniły ze swej strony rządy tran-

cuski i włoski.

LONDYN, 30.5 (PAT). „Morning

Post" i „News Chronicle“ donoszą,

iż rząd niemiecki przedstawił rządowi

brytyjskiemu konkretny projekt pak-

tu lotniczego mocarstw  lokarneń-

skich, Ambasador niemiecki von

Hoesch odwiedził we wtorek popołu-

dniu ministra Simona i wręczył mu

memorandum niemieckie, zawierają-

ce propozycje, dotyczące paktu lot-

niczego. W środę rano ambasador

Hoesch odbył z ministrem Simonem

wyczerpującą rozmowę na temat te-

go projektu, a przy tej okazji minister

Simon zapoznał ambasadora niemiec-

kiego z francuskim projektem paktu

lotniczego.

. TREŚĆ PROJEKTU

Propozycje niemieckie przyjmować

mają zasadę wzajemnej pomocy, usta-

loną w komunikacie francusko - an-

gielskim z dnia 3 lutego w odniesie-

niu do spraw paktu lotniczego pięciu

mocarstw lokarneńskich. W ten spo-

sób zasada wzajemnej pomocy ośra-

niczona byłaby jedynie do pola dzia-

łania w sferze mocarstw lokarneń-

skich, a więc nie obowiązywałaby w

razie konfliktu jednego z mocarstw

lokarneńskich z jakiemkolwiek innem

mocarstwem, nie wchodzącem w

skład Locarna.
Propozycje niemieckie potwierdza

również oświadczenie Hitlera o usta-

bilizowaniu wojsk lotniczych na po-

ziomie, jaki byłby do przyjęcia dla

pozostałych mocarstw zachodnio-eu-

ropejskich, przyczem memorandum

niemieckie wskazywać ma wyraźnie

na Francję. Rząd niemiecki wyrazić

ma również swą gotowość do dyskusi:

na temat środków międzynarodowej

kontroli lotnictwa oraz proponować

ma zawarcie dodatkowej konwencji,

zmierzającej do zabezpieczenia ludno-

ści cywilnej przed bombardowaniem.

STANOWISKO
RZĄDU ANGIELSKIEGO

O ile chodzi o stanowisko rządu

brytyjskiego wobec rokowań o kon-

wencję lotniczą, niewątpliwie uległo

ono w ostatnich czasach pewnym

zmianom. Gdy dawniej, po przyjęciu

| socjalistów na rzecz plebiscytu — mó-

 

programu londyńskiego z 3 lutego,

rząd brytyjski uważał, iż zawarcie

paktu lotniczego dokonać się może

tylko razem z zawarciem innych po-

rozumień, przewidzianych tym pro-

śramem, a więc, że pakt lotniczy jest

możliwy tylko w całokształcie poro-

zumienia z 3 lutego, o tyle obecnie

rząd jest przekonany, że po zawarciu

paktu francusko - sowieckiego i so-

wiecko - czechosłowackiego można

przystąpić do rokowań na temat pak-

tu lotniczego mocarstw lokarnen-

skich.
Rząd brytyjski nie przewiduje, co-

prawda, by odrazu przystąpiono do

formalnych konwencyj i uważa, że na-

leży narazie ograniczyć się do wza-

jemnej wymiany istniejących projek-

tów i wzajemnego wyrażenia opinii co

do nich w drodze zwykłych rozmów

dyplomatycznych. Poza wymienione-

mi już projektami: francuskim i nie-

mieckim, istnieje również projekt bry-

tyjski, który w szczególności rozważa

możliwość kontroli produkcji lotnic-

twa wojskowego we wszystkich pię-

ciu zainteresowanych krajach, jak ró-

wnież możliwość kontroli lotnictwa

cywilnego,  

Roosevelt podda się
wyrokowi sądu najwyższego

WASZYNGTON, 30.5 (PAT). Pre-

zydent Roosevelt odbywa codzienne

narady z prawnikami, przemysłowca-

mi, politykami i przywódcami robot-

niczymi w sprawie sytuacji, wytwo-

rzonej przez orzeczenie trybunału

najwyższego.

Jak słychać, prezydent nie zamie-

rza w danej chwili zwracać się z ape-

lem do narodu, gdyż od orzeczenia

trybunału najwyższego niema odwo-

łania, a pozatem prezydent nie spo-

dziewa się wiele od dobrowolnego

przedłużenia kodeksu N. R. A.

Roosevelt pragnie, aby naród ame-

rykański przekonał się praktycznie o

Austrja przeciw Rzeszy niemieckiej

Energiczne odparcie ataków
przez kanclerza Schuschningga

WIEDEŃ — 30.5 (PAT) — Austrja-

ckie biuro korespondencyjne donosi:

Dziś na posiedzeniu Bundestagu kan-

clerz Schuschnigg wygłosił przemó-

wienie oczekiwane z wielkiem naprę-

żeniem, Kanclerz zatrzymał się w

przemówieniu na zarzutach wysuwa -

nych przeciw rządowi austrjackiemu

przez narodowych socjalistów i kate-

gorycznie stwierdził, że narodowy so-

cjalizm w Rzeszy niemieckiej rząd au-

strjacki uważa za sprawę wewnętrzną

Rzeszy, która Austrji nie obchodzi, o

ile dotyczy obywateli Niemiec. Nato -

miast austrjacki nacjonal-socjalizm

jest sprawą wewnętrzną austrjacką.

Przeciwko propagandzie narodowych  
 

wi kanclerz — mamy plebiscyt z dnia

25 lipca 1934 r., kiedy nieodżałowaną

krwią austrjacką głosowano na rzecz

wclnej i ze wszech stron niezależnej

Austrji. Nielogiczne jest zresztą żąda-

nie tego plebiscytu ze strony tych, któ-

rzy gwałtownie zwalczają demokrację

parlamentarną.
Co do niezadawalającego niestety

rozwoju stosunków z Rzesząniemiec-

cką kanclerz, powtarzając słowa Doll-

fussu oświadcza: jesteśmy gotowi każ”

dą wyciągniętą do nas dłoń pokoju uś-

cisnąć, ale dotychczas tej dłoni niewi-

dzimy. Nienaruszalnym warunkiem dla

normalizacji stosunków pozostaje u-

znanie bez zastrzeżeń prawa Austrji

do stanowienia o swoim losie bez jaw-
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Dalszy odpływ złota
z Francji

LONDYN, 30.5 (Tel. wł.). Odpływ

złota francuskiego do Angli wzrósł

w ciągu dzisiejszego dnia w porówna-

niu z ilością, przewiezioną do Londy-

nu w dniu wczorajszym, trzykrotnie.

Drogą kolejową przybyło dziś 14

tonn złota i dwie tonny srebra. Dal-

sze poważne ilości złota przewieziono

do Londynu drogą powietrzną.

Na skutek nieustającej akcji inter-

wencyjnej zdołano na dzisiejszejgieł- |

dzie utrzymać kurs franka francus-

Opinia londyńskiej City

kiego bez większych strat. Notowano

dziś frank po kursie 74 i jedenaście

szesnastych do 74 i siedem ósmych za

1 funt. Wczorajsze notowanie końco-

we wynosiło 75.
PARYŻ, 30.5 (Tel. wł.). Bank Fran-

cji stracił w ciągu ostatnich dni ogó-

łem 5 miljardów złota. W ubiegły po-

niedziałek odpływ złota wynosił 1123

miljonów franków, we. wtorek 1100

miljonów, a w środę nawet 1.500 mi-

ljonów franków.

Kiedy frank spadnie?
Skupowanie waluty francuskiej

LONDYN —30.5 (PAT). — Prze-

sadne nieco wiadomości prasy angiel-

skiej co do rzekomo natychmiast ocze-

kiwanej w City londyńskiej dewaluacji

franka francuskiego nie znajdują po -

twierdzenia w poważnych kołach ban-

kowych City. Decydujące czynnikiCi-

ty uważają, że rząd francuski nie wy-aj e dane rewy Pras podlądów Ci zaje

Odżydzanie prasy niemieckiej
Przydałoby się i w Polsce

BERLIN — 30.5 (PAT) — Systema-

tyczne przeprowadzanie paragrafu

aryjskiego odbywa się ostatnio ze

<wzmożoną intensywnością, m. in. w

stosunku do perjodycznych wydaw-

nictw prasowych oraz niemieckich

biur korespondencyjnych.

Niearyjscy właściciele tych biur 0-

trzymali wezwanie do przeprowadze-

nia „czystki pod groźbą wykreślenia

z listy zawodowej.

Równolegle do tej akcji przepro-

wadza na obszarze Berlina kampanię

propagandową znany tygodnik anty-

semicki „Der Stuermer“, wydawany
 

LONDYN — 30.5 (PAT) — Bawią-

cy chwilowo w Berlinie korespondent

dyplomatyczny „News Chronicle“,

German Bartlett, telegrafuje do swego

dziennika, że w końcu bieżącego ty-

godnia rząd niemiecki prześle

 

Polacy popiera

| dowskich Berlina wywołał fakt, że

Projekt paktu lotniczego
prześlą Niemcy Angiji

czerpał jeszcze wszystkich będących

w jego posiadaniu środków dla obrony

franka i aczkolwiek w City nie dają

wiary, że frank na dłuższą metę da się

utrzymać na obecnym parytecie, to

jednak nie przewidują natychmiasto-

wej dewaluacji.

Ten stan poglądów City znajduje

przez Juljusza Strejchera w Narym-

berdze. W różnych punktach Berlina

otwarto specjalne biura sprzedaży

tego pisma, przyczem wywieszone są

w oknach biur fotomoutarze „Stuer-

mera” o charakterze wybitnie anty-

żydowskim.
Wielkie oburzenie wśród kół ży-

wydawnictwo „Stuermera” wynajęło

w centrum miasta przy Lindenstrasse

cały parter domu przylegającego do

synagogi, wywieszając wewszystkich

oknach lokalu powiększenie fotomon-

taży antysemickich.

 

Brytanji projekt zachodnio - europej-

skiego paktu lotniczego.

Odpowiedź na pytania ambasadora

brytyjskiego co do niektórych punktów

mowy kanclerza Hitlera udzielona ma być również w najbliższych dniach.

swoje odbicie w fakcie, że podczas gdy
kurs franka dla operacyj natychmia -
stowych nie ulega zbyt wielkim fluk -
tuacjom i dokonywanie tego rodzaju
opjeracyj nie napotyka na trudności,
to sprzedaż franków na termin jest
bardzo utrudniona. Operacje z termi-

nem 2- lub 3-miesięcznym nie są zupeł-
nie dokonywane, aibowiem deport na

franki z terminem dostawy miesięcznej
dochodzi do 3 fr. przy kursie natych -
miastowym ok. 75 fr., a z terminem do-

stawy 3 -miesięcznej nawet do 5 fr.

oznacza to ,że — opierając się na roz-
miarach miesięcznego deportu — ry-

zyko trzymania franków dla dostawy

w terminie powyżej miesiąca równa się

oprocentowaniu w wysokości 48 proc.

Brytyjski fundusz stabilizacyjny do-

konywa w dalszym ciągu interwencji

na zniżkę funta drogą skupu franków i

utrzymał kurs franka w stosunku do

ja na poziomie mniejwięcej 75 fran-

ów.

 
 

» nych lub tajnych wpływów tych lub in-

nych czynników poza jej granicami

działających.

W ODPOWIEDZI HITLEROWI

W odpowiedzi na mowę kanclerza

Hitlera kanclerz Schuschnigg oświad-

czył: Pod tem co kanclerz Rzeszy po -

wiedział o konieczności utrzymania po-

koju podpisujemy się i my. Austrja

pragnie, aby ludzkości oszczędzono no-

wej katastrofy i stanie wszędzie do a-

pelu, gdzie toczy się praca nad zapo -

bieżeniem temu nieszczęściu. Oświad -

czenie kanclerza Rzeszy, że niema za-

miaru wtrącać się do wewnętrznych

spraw Ausi' ani też anektować Au-

strję lub czyć ją przyjmujemy

z zadowoieu...u. do wiadomości, Rów -

nież przyjmujemy do wiadomości gotu-

wość przyłączenia się do międzynaro -

dowych wysiłków zmierzających do 4-

ruemożliwienia ingerencji zzewnątrz

do spraw wewnętrznych innych państw.

Nic nie mamy przeciw ścisłemu okre-

śleniu pojęcia nie - interwencji, gdyž

Austrja ze swej najnowszej historji

może dostarczyć przykładów tego ro-

dzaju tendencji.

Twierdzenie, że ustrój Austrji nie

odpowiada życzeniom narodu jest rze-

czowo niesłuszne, a pozatem reżim ten

stanowi typową wewnętrzną sprawę

Austrji i nie może podlegać osądom

lub życzeniom trzeciej strony. Austrja

musi odrzucić stanowczo dyskusję na

temat gwałtu jako podstawy reżimu,

jeżeli jako gwałt nie będzie rozumiane

wszędzie jedno i to samo.

Z kolei kanclerz ujął postulaty poli-

tyczne Austrji, w trzy formuły. Żąda-

my po pierwsze: zasadniczo równego

traktowania, po drugie, uznania rów -

nych praw, po trzecie — uznania rów-

nego honoru.

Posłowie i galerja przyjęli to o-

świadczenie kanclerza owacyjnie.

STOSUNKI Z POLSKĄ
Przechodzą do stosunków z poszcze-

gólnemi państwami kanclerz Schus-
chin$g mówił m. in.:
„Zgodne stosunki istnieją również

między Austrją a państwami, których

szczegółowo wymieniać nie będę, a z

któremi Austrja bezpośrednio nie gra-

niczy. Przywiązujemy np. waśę do te-

go. by być w bliskich stosunkach gospo-
darczych z Polską, krajem z którym

łączą nas liczne węzły kulturalne i go-

spodarcze, Każdy dobry Austrjak

współczuł z Polską, gdy straciła ona

największego z pośród narodu — Mar-
szałka Piłsudskiego.
Mowa kanclerza Schuschniggana -

dawana była przez wszystkie rozgłoś-
nie radjowe austrjackie. Odbiorniki za-
instalowano we wszystkich biurach
państwowych i koszarach, Pozatem
placówki frontu ojczyźnianego na pro-

wincji zorganizowały audycje na pla-
cach i w lokalach publicznych.
Mowa kanclerza stanowi jedyny te-

mat prasy popołudniowej.

Bunt murzynów w Rodezji
przybiera coraz poważniejszy charakter

LONDYN, .30.5 (PAT). Agencja
Reutera donosi z Bulawayo (Rodezja),

że tamtejsza kopalnia miedzi otoczo-

na została zagrodami z drutów kol-

czastych, za któremi ustawiono liczne

karabiny maszynowe i zgromadzono

znaczne oddziały wojska celem od-

parcia spodziewanego ataku ze stro-

ny strajkujących górników.
Wszyscy mężczyźni białej rasy zo-

stali zwerbowani do specjalnych od-
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ja tylko c

działów policyjnych. Białe kobiety w
miejscowości Luanshya, przylegającej
bezpośrednio do kopalń, zgromadzone
zostały w jednym domu, otoczonym
silną strażą, W Luanshya strajkuje ró-
wnież paruset krajowców, należących
do służby domowej, którzy w ten spo-

sób chcą okazać swą sympatję dla
górników.
W pobliżu kopalni krążą silne pa-

trole. Przybycie kilku wielkich samo- 

skutkach orzeczenia trybunału, za-
nim zdecyduje się wystąpić z nowym
projektem.
WASZYNGTON, 34.5 (PAT). Do

„Białego Domu" napływają liczne li-

sty z prośbami, ażeby prezydent
przywrócił funkcjonowanie systemu
N. R. A. Spodziewają się tu jednak,
że prezydent w swej jutrzejszej pro-
klamacji oświadczy, iż żadne prawo
federalne nie pozwala uczynić nic ta-
kiego, co byłoby w sprzeczności z ©-
rzeczeniem trybunału najwyższego.

Roosevelt zdaje się, zamierza pora-
dzić pracodawcom i pracownikom, a-
żeby przez zawarcie dobrowolnej u-
mowy utrzymali system N. R. A., anu-
lowany przez orzeczenie trybunału
najwyższego. W kołach miarodajnych
sądzą jednak, że tego rodzaju dobro-
wolna umowa nie da się utrzymać na
dłuższą metę bez sankcyj ze strony
rządu.
—

Trzesienie ziemi
na Formozie

TAIKOHU, 30.5 (PAT). Wezoraj
rano na Formozie odczuto trzęsienie
ziemi. Szczególnie silne wstrząsy da-
ły się odczuć w prowincjach Taikohu
i Szincziku. Ofiar w ludziach nie było.
Jest to już trzecie trzęsienie ziemi w
ciągu miesiąca.

Straszny pożar w Indjach
SIMLA, 30.5 (PATT). W miejsco-

wościach Langora i Dalpatour, poło-

żonych w pobliżu Bareilly, wybuchł

pożar, który strawił 250 domów. 12 o-

sób poniosło śmierć w płomieniach.

W miejscowości w pobliżu Sirabuli

spaliło się 125 domów. Rodzina, skła-

dająca się z 6 osób, zginęła w płomie-

niach.

Zgon kompozytora

czeskiego
PRAGA — 30.5 (PAT) — Dziś

zmarł tu nagle w 6l1-ym roku życia

znany kompozytor Józef Suk, członek

kwartetu czeskiego i rektor konserwa-
torjum.

Józef Suk urodził isę w 1874 r. Był

autorem wielu kompozycyj na forte-

pian oraz symfonii „Praga”, „Asrael“,
„Dojrzewanie“.

 

Sen. Renoult w wiezieniu
PARYŻ — 30.5 (PATA) — B. mi-

nister sprawiedliwości sen. Rene Re-
noult, oskarżony w związku z aferą

Stawiskiego o nadużywanie wpływów
politycznych dla korzyści finansowych,

nie wniósł odwołania przęciw decyzji

władz sądowych, nakazującej jego u-

więzienie. Wobec tego sen. Renoult nie

będzie odpowiadał z wolnej stopy w

czasie procesu, który został skierowa-

ny przed sąd przysięgłych, ale zgłosi

się 5 czerwca do więzienia.

 
 

Kronika telegraficzna
— Niemiec Jacob Bouling przepłynął kae

nał La Manche pomiędzy Calais a Daver

na pływającym samochodzie w ciągu 10 Żo*

dzin 20 minut,

— Flota amerykańska przygotowuje się

do trzeciej fazy manewrów, które będą po-

legały na przebiciu się przez łańcuch ło=

dzi podwodnych. Ćwiczenia te potrwają 10
dni, poczem flota powróci

Diego.

— Wychodzący w Fuldzie dziennik ka

tolicki „Fuldaer Zeitung“ został do 5 czerw=
ca zakazany. Według komunikatu policyj-

nego dziennik przedstawił tendencyjnie i

niezgodnie ze stanem faktycznym sprawę

dewizową członków klasztoru franciszka*

nów w Fuldzie.

do portu San

—Przebieg rekrutacji do lotnictwa w Ane

ślii jest niezwykle pomyślny. W ciągu 4 0=

statnich dni do biura rekrutującego w Lon=

dynie zgłosiło się 20.000 kandydatów na lot=

ników. W biurze dla pilotów zgłosiło się 0+

koło 90.000 kandydatów.

lotów z wojskiem wywołało wśród
krajowców silne wrażenie, niemniej
jednak sytuacja uważana jest w dal-
szym ciągu za poważną,
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Dążenia Irlandji
Zapowiedź premjera De Valery

Na posiedzeniu parlamentu irlandz-
kiego, premjer De Valera oświadczył,
że budżet na rok przyszły nie będzie
zawierał pozycji przeznaczonej na u-
trzymanie gubernatora generalnego,
który, jak wiadomo, jest przedstawi-
cielem króla.

Oświadczenie to wywołało ogrom-
ne wrażenie, gdyż zniesienie stano-
wiska gubernatora generalnego jest
równoznaczne z ogłoszeniem całko-
witej niepodległości kraju.
Według aktu królewskiego z dn. 6

grudnia 1922 r., Irlandja, za wyjąt-
kiem Ulsteru, posiada prawa domi-
njów brytyjskich. Ma ona własny
parlament, własny, niezależny od
Londynu rząd, własne wojsko i wła-
sną administrację, Jedynie osoba kró-
la i prerogatywy korony stanowią
prawny łącznik z całością posiadłoś-
ci Wielkiej Brytanji. Deklaracja De
Valery zmierza do tego, aby i ten
związek został zerwany i aby wolne
państwo irlandzkie zamienić w nie-
podległą i republikańską Irlandję.

Taki obrót rzeczy wymaga oczywi-
ście zgody zarówno Wielkiej Bryta-
nii, jak i społeczeństwa irlandzkiego.
W obecnej chwili trudno przesadzić,
jak to społeczeństwo ustosunkuje się
do zamiarów swojego premjera. Po
bratobójczej wojnie, iaka rozgorzała
w [rlandji na tle t. zw. „orjentacji do-
minjalnej', kiedy republikanie nie
chcieli uznać aktu z 6 grudnia, więk-
szość społeczeństwa wypowiedziała
się przy wyborach w 1923 r. za utrzy-
maniem tego aktu i za wejściem w
skład dominjów Wielkiej Brytanii.
Ten sam De Valera, który wówczas
na czele stronnictwa republikańskie-
go walczył z „orjentacją dominjalną",
musiał podporządkować się roli więk-
szości, która wyraziła się w oddaniu
73 proc. głosów za traktatem z Wiel-
ką Brytanią,
Ostateczne zerwanie z Imperjum

Brytyjskiem nie jest dla Irlandji rze-
czą łatwą, Jest ona małym, ubogim,

ludnionym krajem, oddzielonym od
ielkiej Brytanji wąskim pasem mo-  

rza, którego szerokość np. w cieśni-
nie Północnej nie przekracza 20 km.
Kilkaset lat łączności z Anglją wy-
tworzyło cały szereg związków i uza-
leżnień nietylko politycznej, ale go-
spodarczej i _ społecznej natury.
Wreszcie wchodzi tu w grę zagadnie-
nie bezpieczeństwa i obrony. Irlan-
dja „nieposiadająca floty i mająca
zaledwie 30 tysięcy wojska, zawsze
będzie uzależniona od potężnej ma-
rynarki wojennej ZjednoczonegoKró-
lestwa.
Zapowiedź De Valery dalszej wal-

ki o zupełną niepodległość Irlandii
znowu przypomina światu dzieje tego
tragicznego i nieugiętego kraju. Od
XII wieku nieustannie walczy on 9
swoją niezależność. Historja Irlandji,
to jeden łańcuch cierpień i walk, je-
dno pasmo strasznego ucisku i zdu-
miewającego wytrwania. Szczególnie
od XVII w., kiedy prześladowania Ir-
landczyków dosięgły największej siły,
kiedy za czasów Cromwella obok u-
cisku politycznego i narodowego roz-
poczęły się prześladowania religijne,
historja Irlandji zamieniła się w tra-
giczną martyrologję. Wówczas to, wo-
bec nieugiętej wierności katolicyzmo-
wi, wypędzono z Ulsteru tysiące Ir-
landczyków, pozbawiając ich dachu i
mienia i sprowadzono na ich miejsce

protestanckich osadników z Anglji i
Szkocji.
Do ucisku politycznegoi religijnego

dołączył się niebawem ucisk gospo-
darczy. W wyniku polityki gospodar-
czej, stosowanej w Irlandji, ludność
irlandzka utraciła niemal wszelkie
podstawy niezależnego bytu. W koń-
cu XIX w. dwie trzecie całej po-
wierzchni rolnej należało do lordów
angielskich, ludność zaś irlandzka w
dobrach ich pędziła ciężki żywot dro-
bnych dzierżawców.
Ponieważ lordowie angielscy — @а-

żyli do zamiany pól uprawnych w
pastwiska „wyrzucali masowo dzier-
żawców, co pospołu z klęską głodu,
która kilkakrotnie nawiedziła Irlan-
dję w ciągu XIX w., zmniejszyło nie-  

mal o połowę ludność kraju.
„Rozpoczęło się masowe wychodźtwo
Irlandczyków do Stanów Zjednoczo-

nych, gdzie jest ich obecnie prze-
szło 7 miljonów.
Nędza ludności irlandzkiej była

tem większa, że kraj nie posiadał

przemysłu. Rozwijający się nieźle

przemysł tkacki został zniszczony
przez Anglików jeszcze w XVIII wie-

ku. Jedynie Ulster, będący najbo-
gatszą częścią wyspy, posiada prze-

mysł tkacki i lniany. Ale Ulster już

w XVII i XVIII wieku został skolo-
nizowany przez Anglików i Szkotów.
Irlandczycy stanowią tam zaledwie
trzecią część ludności. Niezłomna

walka Irlandji o swoją niezależność
doprowadziła w roku 1912 do nada-
nia jej przez parlament angielski sa-
morządu. Zanim jednak prawo to
wprowadzono w życie, wybuchła
wielka wojna, która ogromnie zao-
strzyła kwestję irlandzką. W 1916 r.
wybuchła nowa rewolucja irlandzka,
której Anglicy nie zdołali już stłumić.

Po długich, krwawych walkach,
podpisano w grudniu 1921 r. traktat
angielsko - irlandzki, na mocy które-
go Irlandji przyrzeczone zostały pra-
wa dominjów brytyjskich.

Dzieje Irlandji raz jeszcze wykazu-
ją, że naród, który chce żyć, który
może się zdobyć na niezłomną walkę,
wcześniej czy później musi zwycię-
żyć. Nieugięta postawa Irlandji, wal-
czącej o swoją wiarę i swoją wolność
polityczną, zmusiła wreszcie Angli-
ków do uznania jej praw i do wycią-
śnięcia ręki do zgody.

Obecnie, kiedy długi okres zmagań
rewolucyjnych dla Irlandji minął, na-
stępuje okres drugi, w którym musi
ona wykazać, obok entuzjazmu dla
sprawy wolności, wiele politycznej
rozwagi.

Zamiar zupełnego oddzielenia się
od Imperjum Brytyjskiego . jest wła-
śnie kwestją, która powinna być de-
cydowana przedewszystkiem z myślą
o tej rozwadze,

 

Dla kupców cheeześcijańskich
najlepszym organem reklamy jest

„WARSZAWSKI DZIENNIK NARODOWY*

 

_ Oblicze gdańskiej ulicy
Po dewaluacji guldena. — Sytuacja hitlerowców

Już od granicy polsko - gdańskiej
od strony Gdyni, ciąśnie się piękna,
wygodna autostrada do Gdańska, no-
sząca obecnie wymowną nazwę, któ-
rą co kilkadziesiąt kroków przypo-
minają tablice: Adolf Hitler - Strasse.

Niewątpliwie dzisiejszy Gdańsk po-
zostaje pod przemożnym wpływem
hitlerowców, co ujawnia się na każ-
dym kroku nietylko na obszarze
wolnego miasta, ale co wywołuje su-
gestje z natury rzeczy i poza granica-
mi Gdańska,
W/ ostatnich dniach najwięcej rzu-

cają się w oczy dwa fakty: skutki de-
waluacji guldena oraz rzeczywistość
hitlerowska.
Przed kilkoma tygodniami władze

gdańskie zmuszone były pod wpły-
wem ciężkiej sytuacji budżetowej do
dewaluacji guldena, Gulden przed de-
waluacją równał się 1,73 zł., dziś w
praktycznym obrocie został zrówna-
ny ze złotym (w obrotach giełdowych
1 gulden równa się 1 zł. 2 gr.), a więc
spadek guldena wynosi około 44 proc.
Dewaluacja wywołała wśród lud-

 

(Od specjalnego korespondenta)

ności wolnego miasta, tak czułej i
wrażliwej na sprawy gospodarcze,
wielki niepokój i pewną niechęć do
obecnych władców Gdańska. Zrozu-
miałe, że jak przy każdej dewaluacji,
tak i przy dewaluacji guldena wiele
osób poniosło znaczne straty. Na
dewajuacji zarobili ponoć tylko pew-
ni dygnitarze hitlerowscy, którzy
dzięki niej zmniejszyli znakomicie
swe długi... Wiele się na ten temat
mówi w Gdańsku, a nawet w narodo-
wej prasie poznańskiej pisze.

Dewaluacja guldena odbija się też
i na polskiem wybrzeżu, bowiem ta-
nie ceny gdańskie zachęcają — dzię-
ki uproszczonej komunikacji z Gdań-
skiem — do zakupów w Gdańsku. Pe-
wniym hamulcem są 20-procentowe
„dodatki do cen zasadniczych, jakie
stosują kupcy gdańscy do niektórych
artykułów — za zezwoleniem Senatu
wolnego miasta.

Sytuacja gospodarcza Gdańska jest
niewątpliwie ciężka i byłaby jeszcze
cięższa, gdyby Gdańsk nie zawarł
bardzo korzystnych dla siebie umów
handlowych z Polska, dzięki którym
w dużej mierze Gdańsk sprawuje
swoistą dyktaturę gospodarczą wo-
bec pogranicznych części Pomorza.
Dyktatura ta wykracza poza sterę
wpływów gospodarczych.

W każdym bądź razie o skutkach
panującego kryzysu gospodarczego
świadczą liczne tabliczki w oknach,
zarówno lokali handlowych, jak i
mieszkalnych, z napisem: „do wyna-
jęcia”.

Poza sprawą guldena, dzisiejszej u-
licy gdańskiej nadaje charakter fak-
tyczna dyktatura bronzowych koszul,
Nie spotyka się już prawie wcale wy-
wieszonych flag na ulicach Gdańska.
Tem niemniej rzeczywistość hitlerow-
ską w Gdańsku znać wszędzie, tak
jak motyw swastyki wpleciony w  

Gdańsk, maj 1935 r.

znaczki wszystkich organizacyj i sto-
warzyszeń. Minął już nawet i po o-
statnich wyborach okres radosnego.
manifestacyjnego miesiąca miodowe-
go pożycia Gdańska z hitleryzmem, a
zaczęło się trwałe i szare pożycie
małżeńskie... z Rzeszą niemiecką.

Na ulicach Gdańska co kilka minut
spotyka się brunatny mundur S. A.
lub czarny mundur $ Ś., ale jeszcze
częściej bronzowe bluzki lub kurtki
młodzieży szkolnej. |

Kiedy mowa o hitlerowcach, to tru-
dno nie wspomnieć o kwaterze Gau-
leitung N. S. D. A.P. Danzig, miesz-
czącej się na Joppengasse w malow-
niczej dzielnicy starego Gdańska.
Brunatny dom kierownictwa  gdań-
skiego mieści się w starej, charakte-
rystycznej kamienicy, przypominają-
cej którąś z kamienic warszawskiego
Starego Miasta. Na parterze znajduje
się księgarnia hitlerowska. W witry-
nie na honorowem miejscu oczywiście
portret Fiihrera oraz przywódców
hitlerowskich z portretem gauleitera
gdańskiego, młodego, 30-letniego Al-
berta Forstera. Wśród wystawionych
książek poczesne miejsce zajmuje
„Mein Kampf' Hitlera, Nawiasem
wtrącimy, iż jest to już 146 wydanie
jedynej książki Hitlera, która roze-
szła się dotąd w blisko 2 miljonach
egzemplarzy i stała się intratnem
źródłem dochodu autora jednej książ-
ki. Obok dzieła Fiihrera leżą za szy-
bą wystawową pozostałe dzieła „kla-
syków'” hitleryzmu, Alfreda Rosen-
berga „Mythus des XX Jahrhun-
derts" i „Blut und Ehre" oraz Moel-
lera van den Bruck'a „Das dritte
Reich“. Wszystkie wydawnictwa hit-
lerowskie są bogato upstrzone swa-
stykami. Dość charakterystyczne są
takie wydawnictwa, jak „Ahnenpass”
i „Stammpass'”, a więc paszporty ro-
dowe z wolnemi do wypełnienia ru-
brykami swych przodków, dzięki cze-  

PRZEGLĄD PRASY
ŻYDZI O ZAJŚCIACH W RADZIE

ŁÓDZKIEJ

Ostatnie zajścia w łódzkiej radzie
miejskiej wywołały nową furję ata
ków prasy żydowskiej na radnych
narodowców. To jest zupełnie w po-
rządku, Więcej interesują nas wnio-
ski, jakie żydzi snują z owych przez
siebie spowodowanych zajść, gdyż
rzucają one światło na motywy sa-
mej prowokacji. Oto prasa ży:
dowska domaga się natarczywie roz-
wiązania rady miejskiej i gorliwie no-
tuje pogłoski o rzekomo bliskich a-
resztowaniach narodowych radnych,
6 odebraniu mec. Kowalskiemu pra- -
wa wykonywania adwokatury i t. d. By
przyspieszyć rozwiązanie rady podaje
„Nasz Przegląd” projekt:
„Zdaje się, że reprezentanci ludności ży«

dowskiej — nie mają teraz innego wyjścia

— jak tylko: wyjść z obecnej Rady Miej-

skiej. Miotacze krzeseł nie są tego godni,

aby dalej z nimi obradować. Dalsze pozo-

stawanie w tem dostojnem gronie jest bez-

celowe. Nie można rozmawiać, nie można

społecznie współpracować na terenie kul-

turalnej działalności ze sprawcami wtor=

kowej burdy.

Radni żydowscy—na rnak protestu prze-

ciw metodom barbarzyńskim powinni zgło-
sić gremjalnie wystąpienie z łódzkiej Ra-

dy Miejskiej. Niech bitna i wybitna więk-

szość endecka pozostanie sama ze sobą,

wsparta na szlachetnej zasadzie „swój do

swego — po swoje”.

Zdekompletowanie rady ma ułat-
wić władzom nadzorczym zainstalo-
wanie w Łodzi pełnych rządów ko-
misarskich. To jest marzeniem ży-
dów. Do tego prą od miesięcy. W.
tym celu wywołują na każdem po-
siedzeniu rady skandale.

SKŁÓCENI MIĘDZY SOBĄ
SOCJALIŚCI

Na lewicy polskiej daje się zauwa-
żyć pewien ruch. Zwłaszcza PPS. u-
siłuje organizować protesty przeciw
sanacyjnej ordynacji wyborczej,
Niedziałkowski twierdzi w „Robotni-
ku' że „zgromadzenia mas pracują-
cych skupiają ogromne ilości ludzi” i
zapewnia, że zapowiedź tej ordynacji
„wstrząsnęła pewnemi warstwami,
które uważały od r. 1930 bierność za
cnotę'. Ciekawe, jakie to warstwy
uważały bierność za cnotę.
Ani jednak walka z ordynacją wy-

borczą nie jest w stanie pogodzić
zwaśnione od kilku lat organizacje
socjalistyczne: oficjalną PPS. i grupę
p. Moraczewskiego. Próbuje się do-
prowadzić najpierw do połączenia
Centralnej Komisji związków zawo-
dowych, związanej z PPS. ze Związ-
kiem Związków Zawodowych (Z. Z.
Z.), którym kieruje p. Moraczewski.
2 Komisja Centralna stawia warun-
у
„Nas dzielą odmienne światopoglądy, od-

mienne cele, odmienne programy i odmien-

na taktyka, Nas dzieli inne pojmowanie

obrony robotniczej i walki z kapitalistycz-

nym wyzyskiem, której nie możemy i nie

chcemy przeprowadzić we współpracy z dzi-

siejszą większością Sejmową i z dzisiejszym

Rządem.

Jeżeli ZZZ. pragnie szczerze jednolitej
organizacji, to zamiast rzucać nic nie zna-

czące frazesy o jedności i potrzebie obro-

ny praw robotniczych — niech zerwie swe

stosunki z czynnikami, które bronią dziś

w państwie przywilejów kapitalistycznych
i niech zacznie robotę zjednoczeniową od

ustalenia wspólnych celów walki i jedno-
litego sposobu jej prowadzenia.”

Zapewne i p. Moraczewski nie zer-
wie z sanacją i Komisja Centralna nie
zerwie z P. P. Ś., jak tego od niej
żąda p. Moraczewski: Sanacja pilnie
bowiem baczy, by przeciw socjali-
stom trochę, choć niezbyt „dzikim“
mieć u siebie własnych obłaskawio-
nych socjalistów, by ludowcom Wi-
tosa przeciwstawić ludowców Fide-
lusa it. d. Ostatnio gra nawet na
kartę „nacjonalistów'” i nic nie zna-
'czącej grupy p. Stahla. Wszystko to
nazywa się walką z partyjnictwem. |

Podróżuj

samolotem
 RARCZEWRAPOZ YDZOZZŁAZYPETR RDŻEDPAFA SEKWIEKUŁ

mu można się wylegitymować z czy-
stości rasowej...

Stare, hanzeatyckie „wolne mias-
to”, w którem po dziś dzień na naj-
wspanialszych gmachach publicznych
widnieją białe orły oraz wizerunki
królów polskich — znajduje się w o-
bjęciach hitleryzmu,
A jednak nie zapominamy, iż mia-

sto to było „niegdyś nasze”...

5. м.



 

Nie liczono się z potrzebami publicznemi

BIUROKRACJA ZWYCIĘŻYŁA
Słuszne skargi na nowy rozkład jazdy

Obowiązujący od 15 maja b. r. t. zw.
letni rozkład jazdy pociągów posiada
wiele wad i usterek, na które z wielu
stron dochodzą + nas skargi, Przyczyną
niezadowolenia są przedewszystkiem
zmiany w ruchu podmiejskim. Ostatnie
pociągi nocne z Warszawy do miejsco-
wości podstołecznych wychodzą obecnie
wcześniej, aniżeli poprzednio, wbrew na-
turalnym potrzebom publiczności.

Niektóre zmiany są tu w dodatku zu-
pełnie niezrozumiałe. M, innemi odejście
ostatniego pociągu podmiejskiego z War-
szawy Głównej do Mińska Mazowieckie-
go zostało przesunięte z godz, 1,28 na
godz. 1-ą w nocy, jednakże pociąg ten
czeka parę chwil później na dworcu
Wschon aż 22 minuty,  odjeżdżając
dalej z tego dwarca o godz. 1,28. Poco
więc przyśpieszono odjazd tego pociągu
z dworca Głównego? Chyba nie poto, a-
by publiczność była zmuszona jeździć
tramwajami na dworzec Wschodni ze
śródmieścia.

Szczególnie dotkliwe braki nieprze-
myślanego dostatecznie rozkładu jazdy
na odcinku podmiejskim odczuwają mie-
szkańcy Śródborowa, odległego o 2 km.
od Otwocka.  Jednem pociągnięciem
pióra skasowano postoje pociągów dale-
kobieżnych w Śródborowie, aczkolwiek
zatrzymują się one w Celestynowie. Ko-
lej zyskuje na pośpiechu niewiele, pu-
bliczność natomiast traci dużo. Bo oto
przybyły za poradą lekarza mieszkaniec
z lubelskiego, chcąc powrócić do domu,
nie ma stąd żadnego pociągu, ani wie-
czornego, ani porannego i musi wędro-
wać do Otwocka, skąd dopiero może roz-
począć podróż.

Pociągi pośpieszne były zarazem po-
ciągami pocztowemi. Obecnie do da-
wnych bolączek pocztowych przybywa
nowa. List wrzucony doskrzynki sta-
cyjnej w Śródborowie był nazajutrz
wczesnym rankiem w rękach adresata
warszawskiego. Obecnie listonosz otwo-
cki wyjmuje listy ze skrzynki o g, 1 popo-
łudniu, a Otwock wysyła je po ostemplo-
waniu i rozsortowaniu u siebie, a więc
automatycznie następuje znaczne opóź-
nienie.

I jeszcze jedno. Dawniej mieszkańcy o-
siedli otrzymywali wieczorne wydania
stołecznych dzienników z pociągu po-
špiesznego już o godz. 16-ej — obecnie
otwocki listonosz przynosi je nazajutrz
koło południa.

Jeśli już mowa o stosunkach kolejo-
wych na odcinku podmiejskim, warto
wskazać na panujące tu nieporządki.
Podczas deszczów w Otwocku niepodo-
bna dostać się na stację. Kałuże I błoto
od ul. Warszawkiej i Narutowicza blo-
kują wejście. Brak wreszcie na stacji
rozkładów jazdy na P. K. P. `

* Jeśli chodzi o rozkład jazdy pociąg:
 

dalekobieżnych, warto zaznaczyć, że zu-
pełnie zbytecznie wprowadzono postoje
„torpedy” na odcinku Warszawa — Ka-
towice, przez co przedłużono podróż,
wypaczając główne założenie komunika.-
cji motorowej: szybkość przejazdu mię-
dzy stacjami krańcowemi. Również czas
trwania jazdy „torpedy'* z Warszawy do

Łodzi przedłużono o 10 minut. Drogę do
Gdyni przebiega „torpeda” w 5 i pół go-
dziny, zatrzymując się kilkakrotnie po
drodze, Na odcinku Działdowo — Gru-
dziądz „torpeda'* posuwa się z szybkoś-
cią zaledwie 72 klm. na godz. Czyż isto-
tą komunikacji motorowej nie jest roz-
wijanie jaknajwiększej szybkości?

Sprawozdanie

sekwestratora elektrowni
W związku z wyznaczeniem na dzień 7

czerwca pierwszego terminu rozprawy
merytorycznej w głośnym procesie gmi-
ny m. st. Warszawy przeciwko Francu-
skiemu Towarzystwu Elektryczności o
koncesję na Warszawską Elektrownię
przedstawione będzie przez sekwestrato-
ra sądowego sprawozdanie z jego do-
tychczasowej działalności, Sekwestrator
b. minister Kiihn zdołał w ciągu swej kil-
kumiesięcznej gospodarki osiągnąć wielo-
tysięcznę oszczędności mimo wprowadze-
nia w życie nowej obniżki cen prądu. (i)

 

Huk, brzęk szyb i panika

Katastrofa tramwajowa na ul. Marszałkowskiej
11 osób poszwankowanych i rannych

Wczoraj w południe przy zbiegu ul.
Marszałkowskiej i Królewskiej, wyda- |
rzyła się katastrofa tramwajowa, której
szczegóły są następujące, Ulicą Marszał.
kowską w stronę Królewskiej jechał po-
ciąg tramwajowy linji „17“ (Nr. 338) i
przyczepny (Nr. 129), prowadzony przez

Wagon, rozbity w katastrofie

motorowego, Chmielewskiego. Gdy tram-
waj ruszył z przystanku przy ul. Święto-
krzyskiej, pasażerowie zauważyli, że w
w wagonie silnikowym wydostaje się dym
z pod podłogi. Jak się okazało, zapaliły
się kable.
Dojeżdżając do przystanku na rogu ul.
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„Obrona Keysowej'. Komedja w 3 aktach Szymona Winawera

Sztuka żydowskiego autora, znane-
go w kołach nietyle ziemiańskich, ile
„Ziemiańskiej”, wadza nas w
środowisko żydowskiej palestry war-
szawskiej. Głównym bohaterem jest
pewien znany w tychże kołach ży-
dowski adwokat, przedstawiony w
sztuce jako Mecenas Holstin. Kon-
cepcja w zasadzie interesująca, przy-
najmniej lokalnie i mająca widoki po-
wodzenia, Autor rzuca ją na tło wła-
snego, dobrze znanego sobie otocze-
nia, nie czyniąc, jak p, Słonimski, wy-
cieczek w nieznane... ziny.
Tymczasem klapa. Nie pokazano

nam żywych ludzi, choć p. Winawer
ma tu właśnie pretensję do obrony
żywego człowieka przez martwą lite-
rą prawa, Mecenas Holstin buntuje

 

Nie będzie licytacyj
ruchomości

W kołach prawniczo - gospodarczych
rozważany jest projekt wystąpienia do
rządu z prośbą o znowelizowanie obec-
nych przepisów, normujących tryb ścią-
gania należności od dłużników w drodze
licytacyj. Na podstawie klauzuli sądo-
wej szuka się pokrycia długu w drodze
licytacji zajętych przez komornika ru-
chomości, W ten sposób ani wierzyciel
często nic nie otrzymuje, ani dłużnik nie
wyzbywa się długu. Ruchomości sprze-
dawane są za grosze. Projekt reformy po-
lega na skasowaniu licytacyj z tem, że
<yierzyciel zabierze za długi ruchomości

na wlasnošė, pokrywając dług zgodnie z

szacunkiem rzeczy dokonanym przez bie-

głych z organizacyj gospodarczo-zawodo-
wych. (Om.)  

w warszawskim Teatrze Małym

się ciągle przeciw okrucieństwu me-
chanicznej procedury i głupocie sę-
dziów i prawodawców, a wreszcie
wykrzykuje z ironją: „Zadania z dru-
giej klasy o cyklistach nie potrafią
rozwiązać, ale psychika ludzka nie
ma dla nich tajemnic”, W tem powie-
dzeniu kryje się całe nieszczęście au-
tora. Przekonanie, że zadania o cy-
klistach ułatwiają poznanie natury
ludzkiej kieruje p. Winawerem i pro-
wadzi go naDaždiūta. Automatyczne,
racjonalistyczne ujęcie człowieka, e-
rudycja z encyklopedji dla młodzie-
ży, brak artystycznego widzenia, in-
tuicji, uczucia — oto cechy charakte:
rystyczne sztuki, Po scenie pętają się
bezradni aktorzy, usiłując wlać tro-
chę życia w role, ale dla nas to cią-
śle tylko Stanisławski, Grolicki w gro-
teskowym kostjumie młodopolskiego
idealisty, Kurnakowicz, Gorczyńska
zamiast Mecenasa Holstina, D-ra
Warny, Geszwindowskiego i Keyso-
wej. Trudno, ludzi nie da się wyciąć
z papieru, nawet zadrukowanego,

Autor miał pecha i napisał sztukę
zapóźno: w czasie procesu Gorgono-
wej sztuka miałaby zapewne duże po-
wodzenie. Niedwuznacznie dają nam
w niej do zrozumienia, że gdyby mec.
Holstin bronił morderczyni z Brzu-
chowic — proces byłby wygrany.
Łatwo teraz to mówić, kto nie wierzy,
niech zmierzy. Sympatycy tej intere-
sującej kobiety zapewne łzy żalu wy*
lewają — niestety sali nie zapełnią —
minęło dwa lata i sympatie zwróciły
się już w inne strony. Pustawa sala i
nastrój na: premjcrze wykazały maie
zaciekawienie. Komedja się dłuży,
trzy akty trwają aż do jedenastej, Ma-  terjału dramatycznego jest niewiele,

a niezła zresztą koncepcjap. Wina-
weranadawałaby się raczej dla po-
wieści. Stąd zupełny brak napięcia,
sztuka płynie, jak woda, bezbarwna i
płytka, na której dno podają od czasu
do czasu ciężkie dowcipy. Zupełnie
niepotrzebny dla konstrukcji utworu
rewjowy skecz z żydowskimi aplikan-
tami nap drugiego aktu prze-
dłuża tylko sprawę, a cały humor ko-
medji polega na powtarzaniu do znu-
dzenia, że sąd nic nie wie, a obrońca
łże! Pewna kategorja publiczności lu-
bi nawet takie kawały o teściowej, o
magistracie, o kasie chorych, bo przy-
najmniej wie napewno, kiedy ma się
śmiać. A i to coś znaczy, Są też i rów-
nie niezawodne dowcipy dla żydów: o
Hitlerze i babuni aryjce.
„Obrona Keysowej'' jest trzynastą

sztuką autora. P. Winawer niepotrze-
bnie śmieje się w niej z przesądów.
Złośliwy los spłatał figla i trzynastka
okazała się feralna. Odpokutował re-
żyser i wykonawcy, którzy nie wie-
dzieli, co z tym fantem zrobić, Subtel-
niejsze dowcipy podkreślali wymowną
pauzą; ale publiczność milczy i aktor z
westchnieniem jedzie dalej — do na-
stępnego kawału, Wszyscy zrobili, co
mogli, a że nićwiele mogli, to już nie
ich wina. Najlepiej chyba się czuła p.
Kawińska w roli Szawłosi i p. Zającz-
kowski w roli woźnego sądowego:
szczupły rozmiar roli pozwalał im na
pewną swobodę. G. Grolicki dyskret-
nie mówił tylko do siebie, skutkiem
czego publiczność nic nie słyszała, De-
koracie namalował p. Śliwiński,

P. Winawer robił, co mógł żeby
położyć „Obronę Keysowej" i proces
wygrał: Sztuka ma zapewnione długo-
trwałe niepowodzenie,

AMI,

 

 

Marszałkowskiej i Królewskiej, motoro-
wy puścił w ruch hamulce, okazało się
jednak, że wskutek zniszczenia kabli,
niepodobna było pociągu wstrzymać. W
tym momencie z ul. Królewskiej, w stro-
nę Marszałkowskiej skręcał elektrowóz
linji „M” (wagon Nr. 161), prowadzony
przez motorowego, Karpiaka. Nastąpiło
gwałtowne starcie, Pierwszy wagon linji
„17”, oraz wagon linji „M” wyskoczyły
z szyn. Rozległ się huk, trzask, i brzęk
rozbijanych szyb. Wśród pasażerów wy-
nikł popłoch.

Ogółem odniosło Iżejsze lub cięższe ra-
nywskutekwypadku 11 osób. Są to:
35-letnia Leokadja Borsch (Kilińskiego
1), urzędniczka (rana cięta czoła), 20-let-
nia Marja Sołtysówna (Sosnowa 4), słu-
żąca (potłuczenie lewego stawu łokcio-
wego), 42-letni Czesław Mossakowski
(Kobyłka), konduktor linji „M" (potlu-
czenie prawego stawu kolanowego i klat-
ki piersiowej), 39-letni Józef Urban
(Lwów, Obertyńska 6), kupiec (potłucze-
nie prawego stawu kolanowego), 50-letni
Józet Chmielewski (Kolektorska 25) mo-
torowy linji „17 (potłuczenie nóg i rana
cięta wargi dolnej), 29-letni Rafał Żół-
tek (Konopacka 3-5), właścjgiel zakładu
przewozowego(2ranycięteczoła i lewe-
$0 uda), 45-letni Michał Karpiak (Wileń-
ska 61), motorowy linji „M”, (potłucze-
nie klatki piersiowej i prawego stawu ko-
lanowego), 35-letni Zygmunt Pieńkawa
(Ciasna 5), konduktor tramwajowy (po-
tłuczenie prawego stawu kolanowego),
4-letnia Estera Honigmanówna (Nowoli-
pie 4), córka kupca (potłuczenie twarzy),
8-letnia Wiktorja Baumberg (pl. Želaznej
Bramy 8), uczennica (wstrząs mózgu, о-
raz potłuczenie głowy, rąk i nóg i 22-let-
nia Zofja Czerwińska (Złota 31), student-

1 ka (2 rany tłuczone czołaiust).

Wezwano Pogotowie Ratunkowe, które
opatrzyło rannych i niektórych przewio-
zło do szpitala oraz techniczne pogotowie
tramwajowe, które zajęło się usunięciem

uszkodzonych wozów i przywróceniem
normalnej komunikacji tramwajowej, co
udało się jednak dopiero po upływie go-
dziny. Tramwaje na odcinku od ul.
Świętokrzyskiej do Królewskiej, kierowa-
ne były w tym czasie przez Bagno i
Świętokrzyską — do Marszałkowskiej.
Wypadek w śródmieściu wywołał olbrzy-
mie zbiegowisko. i
m61—

Wybory dziekanów
W połowie nadchodzącego miesiąca od-

będą się na wszystkich wyższych uczel-
niach posiedzenia rad wydziałowych, ce-
lem obioru nowych dziekanów na rok a-
kademicki 1935-36. Nowi dziekani obej-
mą urzędowanie z dniem 1 września. (i)

Restauracja

Cytadeli warszawskiej
Latem r. b. przeprowadzone będą robo-

ty w cytadeli warszawskiej. Szczególna
uwaga została zwrócona na konserwację
historycznego X pawilonu i budynków na
dawnym carskim placu straceń. (i)

|

 
 

Ks. prałat Zygmunt Kaczyński mianowa-
my został kanonikiem kapituły war.

szawskiej.

  

Dziś; Anieli, Petronel.
Wschód słońca 3,25, zachód 7,42.
Wschód księżyca 2,11, zachód 7,23.
Jutro: W. Jakóba, Fertunata,

PIM o pogodzie
Stan pogody w Polsce dn.30 b. m. o

godz. 14-ej: już w dzielnicach południo-
wych dziś popołudniu zachmurzenie
wzrosło i miejscami przepadywały desz-
cze, podczas gdy w środkowych i pół-
nocnych — było jeszcze dość pogodnie. *
Temperatura o godz. 14-ej wynosiła: 16
stopni w Cieszynie i Tarnopolu, 17 w
Krakowie i Lwowie, 18 w Przemyślu {
Kołomyi, 19 w Kielcach i Helu, 20 w Li-
dzie i Łucku, 21 w Wilnie i Pińsku, 22 w
Bydgoszczy i Lublinie, 23 w Poznaniu i
Warszawie, 24 w Ostrowiu Poznańskiem.
Przewidywany przebieg pogody do

wieczora dnia 31 b. m.: naogół chmurno
ze skłonnością do burz i przelotnych
deszczów — pochodzenia burzowegó.
Ciepło. Umiarkowane wiatry południo-
wo-wschodnie i wschodnie.

Jak będą ubrani kelnerzy?
Władze administracyjno - lekarskie

rozważały ostatnio sprawę wprowadze-
nia jednolitego ubioru dla kelnerów w
zakładach gastronomicznych. W wyniku
narad zaprojektowano wprowadzenie u- +
bioru, przypominającego nieco białe far-
tuchy lekarskie, Projekt ten przesłano do
zaopinjowania organizacjom kelnerskim,
które jednak w sposób zdecydowany wy-
powiedziały się przeciwko niemu. Obeo-
nie sprawa wróciła do departamentu
zdrowia min. spraw wewnętrznych, który
poweźmie ostateczną decyzję.

Jak wiadomo, dotychczas w ubiorze
kelnerów panuje duża rozmaitość. Wśród
publiczności najwięcej zwolenników po-
siada ubiór kelnera, składający się E
w płócienej marynarki i białych spo<

Drożyzna owoców
Wyśrubowane R owoców utrzymują

się w Warszawie od kilku dni na naj-
wyższym w ciągu roku poziomie. Banany
sprzedawane są po 3 zł, jabłka do 3 zł.
za kg. pomarańcze (kanadyjskie) po 2
zł. 20 gr.

Najważniejszą przyczyną zwyżki jest
sztuczne zmniejszanie podaży tych arty-
kułówna rynku warszawskim. Zmusza
to detalistów do podbijania cen w celu
zdobycia towaru. Tymczasem rynek od-
czwwa nadmiar owoców południowych, a
nie ich brak.

Ukazanie się na rynku sezonowych o-
woców krajowych (truskawek, czereśni
położy kres dalszej orgji spekulacyj-
nej. (b).

En

Dopłaty za porady i lekarstwa
Wyjaśnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |

Zakład ubezpieczeń społecznych ogło-
sił wyjaśnienie, dotyczące dopłat za po
rady lekarskie i lekarstwa, jakie wiszczać
muszą ubezpieczeni.
Od dopłat powyższych zwolnione są

tylko te osoby, które przestały już po-
dlegać ubezpieczeniu, a korzystają jesz-
cze ze świadczeń ubezpieczalni na wypa-
dek choroby. Dla zwolnienia od opłat
koniecznem jest stwierdzenie, iż dane o-
soby zachorowały już po opuszczeniu
pracy. Natomiast osoby. które zachoro-
wały przed opuszczeniem pracy, a korzy-
stają ze świadczeń po ustaniu obowiązku
ubezpieczenia, nie podlegają zwolnieniu

aj dopłat za lekarstwa i porady lekar-
skie.

Zwolnienie od dopłat w przypadku,
gdy choroba połączona z niezdolnością
do pracy trwa bez przerwy dłużej niż 4
tygodnie, dotyczy wyłącznie ubezpieczo-
nych, a nie obejmuje członków ich ro-
dzin. Bezrobotni pracownicyumysłowi,
pobierający zasiłki z powodu brakupra-
cy oraz czlonkowie ich rodzin, nie mogą
być zwolnieni od dopłat za porady lekar-
skie i lekarstwa. Zwolnienia tej kategorji
osób od dopłat nie przewiduje ustawa o
ubezpieczeniu społecznem, ani rożporzą«
dzenie ministra opieki społecznej. (pr),



 

 

“ Akademickiemi stowarzyszeniami spor-
towemi są, jak wiadomo, od szeregu lat
AZS-y (Akademickie Związki Sportowe),
rozwijające swą działalność we wszyst-
kich uniwersyteckich miastach Polski.
Ale jak w AZS-ach niezawsze sami aka-
demicy są członitami, tak również nie
wszyscy akademicy - sportowcy są w ich
szeregach zrzeszeni. Wielu należy do in-
nych klubów „cywilnych”, a już najwię-
cej wcale sportu czynnie mie uprawia,
bądź to z powodu braku czasu, bądź też
dla innych przyczyn. Pragnąc te rzesze
młodzieży akademickiej, rekrutujące się
przeważnie z miast prowincjonalnych,

przyciągnąć z powrotem do sportu —

 

SP O RT
„tydzień sporłu Akademika”

AZS warszawski organizuje rok rocznie
wTydzień sportu Akademika",
W ramach tego Tygodnia odbywają

się mecze pomiędzy reprezentacjami po-
szczególnych uczelni warszawskich oraz
zawody we wszystkich działach sportu
przez warszawską młodzież akademicką
uprawianych. Zawody te, rozgrywane
od kilku lat, mają już swoją tradycję.
Szczególnie ciekawie przedstawiają się
międzyuczelniane zawody w grach, jak
np. w piłce nożnej. Wówczas to w bar-
wach tej, czy innej uczelni występują
gracze o sławnych na całą Polskę nazwi-
skach, o których się niewiedziało, że są
studentami.

Boje ligowe
ŁÓDZKI K. S. WYG

RYWA Z LEGJĄ 1:0

Rozegrane na stadjonie Wojska Pol-

skiego w Warszawie w obecności około

3.000 widzów, spotkanie ligowe Ł. K. S—

Legja zakończyło się zwycięstwem dru-

żyny łódzkiej w stosunku 1:0 (0:0).

Na Legji znać brak Martyny i Szalle-

ra, który się odbił tak na osłabieniu

składu, jak i zmniejszył wiarę drużyny

we własne siły. I to głównie było przy-

czyną porażki drużyny warszawskiej.

Przy większych nieco chęciach mogłaby

śmiało wyśrać.

`° Сга do przerwy stała na niskim pozio-

mie, prowadzona przy stałej lekkiej

przewadze ŁKS-u, goście byli drużyną

lepszą we wszystkich swoich linjach.

Bramkarz Piasecki bardzo pewny w

chwytaniu górnych piłek, Karasiak —

szybki i skuteczny w wykopach, pomoc

zgrana z atakiem, w którymwyróżniali

się — Herbstreich i Król. W drużynie

Legji najlepszy Keller i groźny w atakach

Łysakowski, Zawiódł Nawrot.

Parę ataków niebezpiecznych pod

bramką Legji likwiduje Keller, łapiąc

strzały Herbstreicha, Króla i Sowiaka.

Po jednej akcji pomocy Welniak poda-

je piłkę Sowiakowi, który strzela celnie

z odległości 25 m. Gra toczy się do koń-

ca z lekką przewagą ŁKS-u, nie dając e-

fektu bramkowego.

Sędziował dobrze p. Staliński z Po-

-znania,  

KLĘSKA šLĄSKA W KRAKOWIE

W Krakowie  Garbania pokonała
Śląsk 5:1.
Początkowo ślązacy mają lekką prze-

wagę, uwieńczoną bramką, strzeloną
przez Olbrycha. Po pierwszym kwadran-
sie inicjatywę przejmuje Garbarnia i
wyrównuje przez Woźniaka. Na minutę
przed końcem pierwszej połowy Pazurek
II zdobywa prowadzenie dla Garbarni.
W drugiej połowie gra była nieciekawa

i dość chaotyczna. Padający bez przer-
wy deszcz utrudniał przeprowadzanie ja-
kichkolwiek celowych akcyj. Garbarnia
w tym okresie opanowuje zupełnie boisko
i strzela dalsze trzy bramki przez Ries-
nera, Hachlowskiego i Pazurka I.
U pokonanych najlepsi God i Smol.

TABELA LIGOWA

Po czwartkowych spotkaniach o mi-
strzostwo Ligi stan tabeli przedstawia
się następująco:

gier st.pkt, st. br.
1. Ruch 3 8:2 17:7
2. Garbarnia 6 8:4 13;7
3. 4KS 6 8:4 11:10
4. Warta 4 at 11:2
5. Pogoń 6 7:5 11:8
6. Wisła 5 6:4 14:11
1. Śląsk 5 46 6:15
8. Legja В BZ 4:7
9. Warszawianka 4 2:6 3:6
10. Cracovia 5 2:8 6:14
11. Polonia 5 1:9 2:11

Majowe zawody narciarskie
Bieg zjazdowy w Tatrach

Narciarski Klub Zjazdowy, wykorzy-

stując masy śniegu, zalegające wewnętrz-

ne Tatry, zorganizował we czwartek nar-

ciarski bieg zjazdowy o typie wysoko-

górskim, z Ciemnosmreczyńskiej Turni

(2.100 m. nad poz. morza), pomiędzy

Wrotami Chałubińskiego a Gubryną ze

zjazdem do stawu Staszica. Trasa biegu

wynosiła około 1.000 m. przy różnicy

wzniesienia około 350 m.
"Startowało 16 zawodników, bieg ukoń-

czyło 12. Zwyciężył Karol Zajonc

(SNPTT) w czasie 42 sek, 2) St. Mię-

sacz-Gąsienica (Wisła) 49 sek., 3) St. Mo-
tyka (Sokół) 50 sek,, 4) Bobowski (Wi-
sła) 56,6 sek.
W konkurencji pań na tej samej trasie

pierwsze miejsce zajęła Ziętkiewiczowa
(SNPTT) w czasie 1:32 sek.
Warunki śnieżne — bardzo dobre, wo-

bec czego Narciarski Klub Zjazdowy no-
si się z zamiarem urządzenia jeszcze je-
dnego biegu zjazdoweśo w tym sezonie,
i to w czasie Zielonych Świąt — 9 i 10
czerwca.  

W dotychczasowych Tygodniach naj-
większem wyrobieniem sportowem wy-
kazywali się studenci Politechniki, na-
stępnie Wyższej Szkoły Handlowej i U-
niwersytetu,
Tydzień tegoroczny odbędzie się w

dniach 2 do 9 czerwca r. b. Przygotowa-
nia doń uczestników trwają już od wio-
sny, od czasu, jak tylko pogoda wyjść na
boisko pozwoliła. A, Z. S. już zawczasu
zorganizował treningi na własnem boisku
ipływalni w parku Paderewskiego dla
tych akademików, którzy praśnęliby
wziąć udział w zawodach. Treningi pro-
wadzą instruktorzy A. Z. S. Szkoda tyl-
ko, że stosunkowo mała ilość sportow-
ców akademików z nich korzysta. Widać
i nauka nie pozwala na poświęcanie zbyt
wiele czasu na sport!
Zato zgłoszenia przedstawiają się na-

der licznie. Dotychczas do zawodów
zgłosiło się przeszło 600 zawodników.
Najliczniej wystąpiła Politechnika, bo z
200 zgłoszeniami.

Zapisy na „tydzień w dalszym ciągu
przyjmuje sekretarjat A. Z. S. i wszyst-
kie „Bratniaki* uczelniane do soboty
włącznie.
Program zawodów tegorocznego Ty-

godnia przedstawia się następująco:
Lekka atletyka: 5 i 6 czerwca o g. 17

na stadjonie AZS.

Pływanie: 2 czerwca godz, 11,30 na

pływalni w parku Paderewskiego.
Piłka wodna: 7 i 8 czerwca, g. 16 na

pływalni w parku.
Gry sportowe: 3, 5, 7 czerwca, g. 16

na stadjonie AZS.
Wioślarstwo: 2 czerwca, g. 15 na przy-

stani AZS.
Strzelanie: 4 czerwca, $. 9 na strzelni-

cy Zw. Strzeleckiego.
Szermierka: 5, 6 i 7 czerwca, $, 16 na

sali w Domu Akademickim.
Pięściarstwo: 5 i 7 czerwca, g. 10 na

stadjonie AZS.
Żeglarstwo: 2 czerwca, $g. 10 na przy-

stan? AZS.
Piłka nożna: 3, 5, 7 czerwca, g. 15 i 17

na stadjonie AZS.

Tenis: codziennie 2 — 9 czerwca, g. 10
na kortach w parku.

Kajaki: 2 czerwca, g. 14 na przysta-
ni AZS.
Pozatem w piątek, 7 czerwca odbędą

się próby na odznakę pływacką na pły-
walni AZS w parku Paderewskiego, zaś
codziennie w godzinach popołudniowych
na stadjonie AZS w parku Paderewskie-
$o próby na POS.
Akademicki Tydzień zapowiada się w

roku bieżącym wyjątkowo okazale.
taK.

REKORDZISTKA KRAJEWSKA ZNOWU NA STARCIE

Swego rodzaju sensacją lekkoatletycz-
nych mistrzostw Poznania w konkurencji
kobiecej był pierwszy od kilku lat start
Krajewskiej (AZS), rekordzistki Polski w
skoku wzwyż. Oczywiście zwyciężyła w
tej konkurencji, uzyskując 138,5 cm. Wy-
nik to nienadzwyczajny, ale Krajewska
dopiero od niedawna się trenuje i uzy-
skanego wyniku już dalej nie poprawia-
ła z obawy przed odnowieniem lekkiej
kontuzji mięśnia, doznanej na jednym z

treningów.
Pozatem Kryzanka (Warta) uzyskała

w rzucie dyskiem wynik 31 m. 83 cm, Na-
leży zaznaczyć, że rzucała ona pod wiatr,

a na wtorkowym treningu miała 37,98 m.

W pozostałych konkurencjach zwycię-

żyły: na 60 m.: Duninówna (AZS) 8,8
sek.; 100 m.: Rewolińska (AZS) 14,4 sek.;

200 m.: Świderska (AZS) 29,8 sek.; 800

m.: Samuelsonówna (AZS) 2 min. 57,7
sek.; 80 m. p. płotki: Świderska 15,8 sek.;
skok wdal z miejsca: Duninówna 2,25 m;
wdal z rozbiegiem: Duninówna4,92; osz-
czep — Świderska 29.27 m.; kula — Kry-

zanka 10.32, Sztafety 4 X 100 i 4 X 200

m. wygrał AZS, 58 sek. i 2 min. 13,8 sek.
W ogólnej punktacji pierwsze miejsce za-
jał AZS 164 pkt, 2) Warta 76 p. 3):
KPW Poznań 23 pkt. ,

PIERWSZE MISTRZOSTWA KOLARSKIE

Pamiętną datą w dziejach torowego

kolarstwa Poznania zapisze się czwartek,

jako dzień, w k'órym rozegrano pierw-

sze mistrzostwa poznańskie na torze, Ty-
tuł mistrza zdobył Kluj (HCP) w czasie
! min. 42,5 sek. Wyścig dla gości wygrał

Pietraszewski (Resursa Łódź); wyścig
premjowy — Jankowiak (Poznań). Wyś-

cig pocieszenia — Lisiecki (Poznań), Wy-

ścig bandicapowy Rytter (Bydgoszcz).
Wyścig o drużynowe mistrzostwo Pozna-
nia wygrał zespół Zw. Strzeleckiego, 2)

HCP.

MISTRZOSTWA KAJAKOWE

Wresžcie jako trzecie mistrzostwa Po-
znania rozegrano mistrzostwa kajakowe,
Wyścig kajaków jednoosobowych wy-

€rał Sobieraj (Harcerska druż. im. Hłas-
ki); kajaków wyścigowych dwuosobo-
wych — Załoga Klubu Wioślarskiego; ka-
jaków turystycznych jednoosobowych —
Ze"lner, kajaków turystycznych dwuoso-  bewych — zespół Pierwszego Pozn. Klu-

bu Kajakowega (Krakowski, Ponitka),

wresze'+ wyscig kajaków turystycznych

dwuosobowych ipar mieszanych), wygrał

zespół K. S. M. Poznań (Tomczakówna,
Wolniewicz)
Dystans wszystkich biegów wynosił

166 m.

Wileńscy pięściarze w Rydze
OGNISKO ZAJMUJE TRZECIE MIEJSCE

W gmachu cyrku ryskiego odbył się
międzynarodowy turniej bokserski z u-
działem narodowych reprezentacyj Fin-
landji i Łotwy, czterech pięściarzy estoń-

skich „oraz drużyny wileńskiego Ogniska.

Onegdajsze spotkanie Wilnian z repre-
zenetacją Finlandji zakończyło się, jak
już podaliśmy, zwycięstwem silnej repre-
zentacji Finlandji w stosunku 11:3. W
drugim dniu Polacy spotkali się z Łoty-
szami „ulegając im 6:8, Jest to wynik
dobry, gdy się zważy, że Łotysze wy-  

stawili reprezentację państwową, podczas
gdy wileńskie Ognisko należy do najsłab-
szych zespołów polskich. Z Polaków wy*
grali swoje walki Malinowski (waga ko-
gucia), Matiukow (półśrednia) i Zawadz-
ki (półciężka), przegrali Sandler (musza).
Judig (średnia) i Talko (lekka). Krasno-
piórow nie startował z powodu kontuzji
prawej ręki.

Wogólnej punktacji drużyna polska
zajęła trzecie miejsce po Finlandji i

Łotwie, a przed Estonją.

Spotkanie lekkoatletyczne
WARSZAWIANKA

We czwartek odbyło się w Warszawie

spotkanie lekkoatletyczne Warszawian-

ka — Skra w konkurencjach męskich i

kobiecych, Wygrała Warszawianka, a

mianowicie: w punktacji męskiej

62 1 pół :55i pół pkt, a w kobiecej —
42:32.

ZWYCIĘSTWO PIŁKARZY P. Z L.
W piłkarskich zawodach o mistrzo-

stwo klasy A okręgu warszawskiego
PZL pokonał PWATT 2:1 (0:1).
STOŁECZNI KOLARZE W ŁODZI
W Łodzi odbyły się zawody kolarskie

na torze, w których startowali zawodni-

cy warszawscy i łódzcy,
Zgodnie z programem rozegrano dwa

biegi za motorami na dystansie 50 klm.
W pierwszym zwyciężył Stahl (Legja  W-wa) w czasie 1:02:13,6, przed Oleckim

(W-wa) o 1.500 m. wtyle i Targońskim
(W-wa). W drugim biegu pierwsze miej.

sce zajął Starzyński (Legja) w bardzo do-

brym czasie 59:42,6. Starzyński wykazał
doskonałą formę i tak zachwycił swoją

jazdą publiczność łódzką,że po biegu gro-

madnie weszła na tor i zniosła go na ra-

mionach. Drugie miejsce w tym biegu za-

jął Targoński — o 2.500 m. w tyle, trze-

ci był Włodarczyk.
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Malarz w kłopotach
Powieść humorystyczna

— To nie szpicel — rzekła. Wyczuwam ich na

kilomet»
— W takim razie kto ona jest?

—To się jej spytaj. Słuchaj, idź do niej, zabaw

'ją chwilę, a ja tymczasem się wymknę. Wstyd, co

prawda, marnować taką dobrą kolację, ale musimy

pójść do restauracji Będę czekała na ciebie

u Astora. :

—Jeśli ta baba nie jest szpiclem, to czemu nie

zostać tutaj?
— Poco mają ludzie wiedzieć, że tu byłam?

A gdyby twój pan się dowiedział o tem, coby po-

wiedział ? : :

— To prawda. Dobrze w takim razie. Czekaj na

mnie u Astora, Tam tylko za wielki tłok, nieprawdaż?

— Czyż obiad po ślubie nie powinien być

huczny?
— Masz rację. 80

— Ja mam zawsze rację — powiedziała Fanny,

głaszcząc pieszczotliwie małżonka po twarzy. Pierw-

sza to rzecz, którą musisz wbić sobie w pamięć, sko-

"ro już jesteś żonaty. ZE

Mullet wrócił do salonu i znowu zapalił światło.

Czuł się pokrzepiony. Otworzył okno, nucąc.

— (o pani powiedziała?
Pani Waddington zirytowała się.

— Co to ma znaczyć to odchodzenie i trzaska-

ale oknem przed samym moim nosem?
— Musiałem zajrzeć do kuchni. Czy mogę czem

panu służyć?  „— Owszem, Chcę wiedzieć, kto jest ta młoda,

kobieta, kręcąca się po mieszkaniu pana Fincha.
Niema tu żadnej kobiety, proszę pani.

Pani Waddington zrozumiała, że poruszyła

z niewłaściwej strony. Zanurzyła rękę w torebce.

— Oto dziesięć dolarów.
— Dziękuję pani.
— Chciałabym zadać parę pytań.

—Słucham panią.
— I będę wdzięczna, jeśli dowiem się prawdy.

Jak BR służy pan tutaj?
—Parę miesięcy, proszę pani.

— Jaka jest pańska opinja o moralności pana

Fincha?
— Jak najlepsza:
—Bzdury. Nie próbuj mnie pan oszukać. Czy

to nie prawda, że wpuszczałeś tu mnóstwo kobiet?

— Tylko modelki, proszę pani.
—Modelki!
—Pan Finch jest artystą,
— Wiem o tem — powiedziała pani Wadding-

ton, wdrygając się. A więc upiera się pan przy swo-

jem twierdzeniu, że pan Finch prowadzi życie po-

rządne?
—Tak jest, proszę pani.
— W takim razie — zawołała pani Wadding-

toń, wyrywając zręcznie dziesięciodolarowybanknot

z jego ręki — dowiedz się pan, że nie wierzę w to

wcale. :

‚ — — Hej, oo to znaczy? — zawołał Mullet, głębo-

ko poruszony. Przecież mi pani dała.
— I odebrałam — rzekła pani Waddington,

chowając banknot do torebki. Nie zasłużył pan na to.

Mullet zatrzasnął okno, dotknięty do żywego.

Przez chwilę stał, fermentując. Potem, kipiąc słusz-

nem oburzeniem, zgasił światło i wyszedł z miesz-

kania. |
Doszedłszy do podnóża schodów, usłyszał swo-

je nazwisko. Obróciwszy się, zobaczył długiego po-

licjanta, patrzącego na niego z uśmiechem.

— Czy pan Mullet? — spytał policjant
 

‚ 516 ро schodach.

— Co takiego? — odparł Mullet, nieco za-
kłopotany.

Przyzwyczajenie jest drugą naturą, a był prze-
cie okres w jego życiu, kiedy drżał na sam widok
policjanta.
— Nie przypomina pan sobź

zywam się Garroway: Poznali
ma tygodniami.

— Ach, tak, oczywiście —
kojony. Jest pan poetą.

—Bardzo to ładnie z pańskiej strony, że pan
tak sądzi — rzekł przodownik Garroway. Chcę obec-
nie odwiedzić pana Beamisha. Co u pana słychać,
panie Mullet?
— Dziękuję, wszystko dobrze. A co u pana?
—Dziękuję, jako tako. Nie chcę jednak pana

zatrzymywać. Niewątpliwie wychodzi pan za wa-
żnym interesem.

—Tak jest. Słuchaj pan! — rzekł Mullet, któ-

rego nagle olśniła pewna myśl. Czy jest pan teraz na

"służbie?
— Nie w tej chwili.
—Ale nie miałby pan nic przeciwko temu, aby

capnąć złodzieja?
— Bynajmniej — zawsze bardzo

Z prawdziwą przyjemnością.
Otóż, dostał się na nasz dach jakiś podejrzany

typ. Kobieta. Nie podoba mi się jej mina.
— Naprawdę? To ciekawe.
— Wałęsała się tutaj, zaglądając do naszych

okien, Stanowczo, coś podejrzanego. Mógłby pan
pójść i spytać, czego tutaj szuka.
— Żajmę się tem w tej chwili.
— Na pańskiem miejscu, aresztowałbym ją

z punktu. Do widzenia.
— Dobranoc, panie Mullet.
Mullet zbiegł ze schodów z radością w sercu,

jaką daje spełnienie dobrego uczynku. Przodownik
Garroway, pomachując pałeczką, OWCE

, ©. п)

mojej osoby? Na-
ir się przed paro-

Karł Mullet uspo-

chętnie  

ZWYCIĘŻA SKRĘ
Wyniki szczegółowe: 100 m.: Łukasie-

wicz (W) 11,7 s, 2) Zawieja (W) 11,8
sek.; rzut oszczepem: Lokajski (W) 55 m.
87 cm., 2) Zwirek (W) 49 m. 26 cm;
5.000 m.: Wiśniewski (W) 16:06,4, 2) Ei-
chel (S) 16:28; wzwyż: Lokajski (W) 170
em, 2) Waryszewski (S) 156 cm.; dysk:
Borowiecki (S) 34 m. 51 cm., 2) Lokajski
34 m, 14 cm.; kula: Mank (W) 12 m. 90
cm., 2) Alluchna (S) 11 m. 68 cm.; tycz-
ka: Lokajski 310 cm. 2) Rusek (S) 310
cm.; 1.500 m.: Skowroński (W) 4:20,2
sek., 2) Mulak (S) 4:29 cm.; 400 m.: Kuž-
micki (W) 53,2 sek., 2) Łukasiewicz (W)
55 sek.; wdal: Waryszewski (S) 653 cm.,
2) Lokajski 640 cm.; trójskok: Wary-
szewski 12 m. 65 cm., 2) Minkiewicz (S)
11 m. 86 cm.; 4 X 100 m.: Warszawian-
ka 45,6 sek., 2) Skra 48,2 sek.
Konkurencja pań: 60 m.: Mondralówna

(W) 8,4 s., 2) Wenmlówna II (S) 8,5 s;
300 m.: Mondralówna 47,8 sek., 2) Zwrit-
licz (S) 49,8 s. — rob. rekord Polski;
kula: Sawicka (S) 8 m. 90 cm., 2) Dut-
kówna (W) 8 m. 35 cm.; wzwyż: Wen-
clówna Il 135 cm., 2) Żmudzińska (W)
130 cm.; dysk: Kaflińska (W) 28 m. 30
ст„ 2) Sadowska (W) 26 m. 25 cm;

4 X 100 m.: 1) Warszawianka 57 sek.,
2) Skra 60,2 sek.

Ze świała
ZWYCIĘSTWO CSIKA NAD PETER

FICKIEM

  

— W czwartek odbyły się w Buda-
peszcie międzynarodowe zawody ply-
wackie z udziałem najszybszego pływa-
ka świata, Amerykanina Peter Ficka
(Polaka z pochodzenia). Był to pierwszy
start Ficka po przybyciu z Ameryki do
Europy. Na 100 m. Peter Fick poniósł
nieoczekiwaną porażkę od węgierskiego
pływaka Csika. Węgier minął Ficka na
10 m. przed metą, kończąc bieg we
wspaniałym czasie 58,6 sek. Mistrz świa-
ta przybył dopiero o pół sekundy za
Węgrem, a przed Niemcem Fischerem.
Czas ostatniego wynosi 1:00,2. Porażka
Ficka jest prawdopodobnie spowodowa-
na zmęczeniem po podróży przez Ocean,

— W Brukseli wobec 20.000 widzów
Belgja rozegrała mecz piłkarski ze
Szwajcarją, wywalczając doskonały dla
siebie wynik, nierozstrzygnięty 2:2. Do
przerwy prowadziła Szwajcarja 2:0.

— W spotkaniu finalowem o puhar
piłkarski Austrji drużyna Austrji poko<
nała WAC w stosunku 5:1 (4:0).
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Kronika wileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z przelot-

nemi opadami w dzielnicach połud-
niowo-wschodnich i skłonnością do
burz.

Chłodniej.
Umiarkowane

ków północnych.

DYŻURY APTEL£.
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98); „Šwietojaiska“ — Narbuta —
ul. Św. Jańska Nr. 2; Mańkowicza — ul.
Piłsudskiego Nr. 30 (tel. 18-83); Sokołow-
skiego — ul. Tyzenhauzowska Nr. 1; Szyr-
windta i Turgiela — ul. Niemiecka Nr. 15
(tel. 9-22), oraz wszystkie na przedmie-
ściach, prócz Śnipiszek.

— Qd Administracji W okresie
letnim, poczynając od dn. 1-g0
czerwca inistracja pisma nasze-
śo będzie czynna: codzień od godz.
9 r. do 7 wiecz. w niedzielę i święta
od g. 12—1 pp.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Pielgrzymka do Kalw*rji W

niedzielę dn. 2 czerwca z kościoła
„Wszystkich Świętych po  prymarji
wyruszy pielgrzymka do Kaiwarji.
— Chor „kcho“ w Kalwarji. Zwy-

czajem lat ubiegłych chór „Echo“
organizuje pielgrzymkę do Kalwarji.
W niedzielę dnia 2 czerwca rb. o
godz. 9-ej zostanie odprawiona
Msza św. w kościele Trynopolskim,
którą odprawi ks. prof. Wł. Kisiel.
Po a ow» SR się piel-
grzymka, podczas której pienia re-
ligijne wykona chór „Echo'. Zbiór-
ka uczestników o godz. 7.30 rano,
na przystani statków przy ul. Zy-
gmuntowskiej.
— Z powodu 25 lecia istnienia

Koła Eucharystycznego w Wilnie,
dn. 2 czerwca 1935 r. odprawiona
zostanie Msza św. w kościele św.
Jerzego, o godz. 7 m. 30, o godz. zaś
4 m. 30 pop., akademja w sali Śnia-
deckich USB. Goście mile widziani.

wiatry z kierun-

URZĘDOWE.
— Z pobytu p. Min. spraw we-

wnętrznych. Pan Minister Spraw
Wewnętrznych Kościałkowski w
towarzystwie wojewody  Jaszczołta
udał się 1-go czerwca rano na krót-
ką inspekcję powiatów  wojewódz-
twa wileńskiego.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary na dorożkarzy, Dążąc do

podniesieniawyglądu zewnętrznego i
stanu dorożek konnych w Wilnie
władze administracyjne wydały po-
lecenie, by na dorożkarzy,. posiada-
jących nieodpowiednie powozy i
niechlujną liberję, sporządzane kie
doniesienia karne. W związku z
tem wczoraj w Starostwie ukarany
został w trybie adminisiracyjnym 3
dniowym bezwzględnym aresztem
oraz grzywną Chone Rabinowicz (N.
Subocz 6) za poszarpaną liberję,
brudną dorożkę i zarobkowanie bez
prawa jazdy.

Z MIASTA.
— Zamknięcie uL Wileńskiej,

 

 

kiej do ul. Żeligowskiego. Zam-
knięcie tego odcinka trwać będzie
około 2 do 3 tygodni.

RÓŻNE.
— Wyniki kwesty w dn. 21 maja.

Za pozwoleniem Starostwa Grodz-
kiego odbyła się dnia 20 maja kwe-
sta uliczna na rzecz trzech Przed-
szkoli pod opieką Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo funkcjonu-
jących. Ze skarbonek wpłynęło 328
zł. 90 gr. Rozchodu było 10 zł. 60 gr.
Netto pozostało 318 zł. 30 gr. Bóg
zapłać! chętnym kwestarkom

Rada Centralna Stow. Pań
Miłosierdzia św. Wincentego

a Paulo.

Z ZYCIA STOWARZYSZEN.
— Sodalicja Marjańska Akade-

miczek USB. Zarząd Sod. Мап.
A-czek USB niniejszem powiadamia,
że dn. 2.VI o godz. 8-ej (punktualnie)
w kaplicy SS. Urszulanek (Skopów-
ka 4) odbędzie się Msza św. ze
wspólną Komunją św., poczem wy-
ruszamy do Trynopola, gdzie odbę-
dzie się zebranie ogólne, Obecność
wszystkich konieczna.
— Doroczne zebranie N. O. K.

Zarząd Narodowej organizacji Ko-
biet zawiadamia wszystkie swoje
członkinie, że zebranie doroczne
wraz z wyborami  ustępujących
członków zarządu odbędzie się 5-$o
czerwca (środa) o godz. 6-ej w sali
przy ul. Świętej Anny 13,

Jaknajliczniejszy udział członków
jest pożądany.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś. o

o godz. 8 m. 30 wiecz. odbędzie się pre-
mjera sztuki L. Herzera „Mortium“, ukazu-
jąca okropne skutki „białej trucizny” w
środowisku ludzi o wysokiej kuiturze umy-
słowej. Rolę główną kreuje utalentowany

|artysta teatrów Łódzkich i Lwowskich —
| Edward Żytecki (zarazem reżyser tej sztu-
kij. Dalszą obsadę stanowią pp. ieresa Su-
checka, Kazimierz Vorbordt i Stanisław
Skolimowski. Oprawa sceniczna -- W. Ma-
kojnika. Ceny zniżone,
— Otwarcie sezonu letniego w ogrodzie

po-Bernardyńskim. Jutro, o godz. 8 wiecz.
nastąpi otwarcie Teatru Letniego w ogro-
dzie po-Bernardyńskim, doskonaią sztuką
„Tajemniczy Dżems”, w dosknnaiej obsa-
dzie z J. Boneckim i W. Ściborem na czele.
Oprawa sceniczna — W, Makojnika, Ceny
zniżone,

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze
Letnim. Jutro, w niedzielę dn. 2.VL. o godz.
4 odbędzie się w Teatrze Letnim pierwsza
popołudniówka, na której ujrzymy dosko-
nałą komedję Kiedrzyńskiego pt. „Kobieta
i jej tyran”. Ceny propagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś uka-

że się op. O. Straussa „Ostatni walc“, -
— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni*.

Jutro o g. 4 pp. ujrzymy op. Kalmana
„Księżniczka Czardasza”. Ceny miejsc pro-
pagandowe od 25 gr.
— „Baron Cygański". Teatr „Lutnia“,

"jako nmajbližszą premjerą przygotowuje na
piątek 7 czerwca, jedną z najlepszych i naj-
więcej wartościowych op. J. Straussa „Ba-
ron cygański. Będzie to jedna z osiat-
nich premier przed wyjazdem operetki wi-

! leńskiej ma sezon letni do Krynicy, a jedno-
cześnie będzie wieczorem artyst ym
dziesięcioletniej pracy scenicznej arbary
Halmirskiej, która wystąpi w przemiłej roli
Arseny. Czołową obsadę „Barona cygań-
skiego' stanowią: Nochowiczówna, Cze-
chowska, Lubowska, Dembowski,  Folań-
ski, Szczawiūski i reżyser Domoslawski,
który przygotowuje całość, Balet Ciesiel-

„skiego, zwiększone chóry oraz kierownic-
two muzyczne kapelmistrza Wilińskiego,
złożą się niewątpliwie na pierwszorzędne
pod każdym względem widowisko.
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Dziś mistrzostwa 2 w grach

Dziś o godz. 10 w Parku Spor-
towym wozpoczną się dwudniowe
mistrzostwa Polski w piłce siatko-
wej. Udział w mistrzostwach biorą
następujące drużyny w  $rupie
pierwszej: YMCA Kraków, AZS
Wilno, KPW. Poznań i Strzelec

Sokół Lwów i Gryt z Torunia, Ogó-
łem więc najlepszych 7 zespołów
śrać będzie w piłkę siatkową. Dwie
najlepsze drużyny z dwuch grup ro-
zegrają spotkania finałowe w nie-
dzielę. Początek o godz. 10.

Losowanie dlą drużyny AZS wi-
leńskiego wypadło fatalnie, gdyż
akademicy nasi trafili do grupy bar-
dzo silnej.
Dziś międzymiastowy mecz tenisowy

Ryga "Wilno,
Dziś o godz. 15 min. 30 rozpocz-

nie się na kortach przy ul. Dąbrow-
skiego bardzo ciekawy mecz mię-
dzymiastowy o charakterze między-
narodowym pomiędzy  tenisistami
Rygi i Wilna. Udział w turnieju we-
zmą najlepsi tenisiści na czele z mi-
strzami Łotwy Bertin-Berzinem i
Grabowieckim z Wilna.

Dokończenie  turńieju w  nie-
dzielę. Organizatorami turuieju są
tenisiści Klubu Towarzysko Sporto-
wego Prawników Wileńskich.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną SPRAWY AKADEMICKIE.|

— Kolonja wypoczynkowa w Le-| iITi AS IIS NORI
gaciszkach. Bratnia Pomoc P, M. A.
Uniw. Stefana Batorego Orola do
wiadomości, iż Kolonja Wypoczyn-
kowa w Legaciszkach zostanie о-
twarta w dn, 20 czerwca br. Otwar-
cie uroczyste, połączone z wielkim
spływem kajakowym odbędzie się 29
czerwca. Zapisy na kolonję będą
przyjmowane od dn. 10 czerwca w
lokalu Bratniej Pomocy, w  godzi-
nach urzędowych.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kara za noszenie broni, Staro-

sta grodzki skazał na 2 tygodnie
bezwzględnego aresztu Zenona Pru-
skiego (bez stałego miejsca zamiesz-
kania), u którego, podczas rewizji
osobistej znaleziono w kieszeni ka-
stet i rewolwer bez pozwolenia na
broń. 20

— Kradzieże. Dnia 29 bm. Marja
Sawicka (Jasna 34) doniosła o kra-
dzieży skrzypiec nieznanej firmy,
wartości 110 zł, Nieznani sprawcy
dostali się do jej mieszkania oknem.
— Dnia 30 bm. Karol Łyżna (Le-

gjonowa 2) doniósł, że nieznani
rawcy skradli mu garderobę dam-

ką oraz legitymację USB na imię
Leona-Jerzego Łyżny, ogólnej war-
tości 140 zł.
— W dniu 31 bm. Helena Ilce-

MWskutek robót ziemnych i naprawy| wicz (Lwowska 22) doniosla, že nie-
jezdni z dniem 3 czerwca rb. zosta-' znani sprawcy z 30 na 31 bm. dostali
nie zamiknięty ruch kołowy na ul.|się do przedpokoju, skąd skradli
Wileńskiej na odcinku od Troc- garderobę damską, wartości 300 zł. gr. Każda karta uczestnictwa zawieraku-
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zgenjalnym PAWŁEM MUNIM
Naa program: Zachwycający rozkoszny dodajdoįkolorowy.

CASINO| ***°

 

Tajemnica Expressu II į
Sensacja. Emocja. Napięcie. Humor. Erotyka.
Nad program: Aktualje.

Dziś początek o godz. 2-ej.
N | Kolosalne powodzenielll Entuzjazm publicznościil!

„ZBIEGIEM
o 2ej. Najnowszy I
fiim doby obecnej

PERCY.

W ROLI
TYTUŁOWEJ.

Romiesay

Seanse: 4, 6, 8 I 10 wiecz.

Pociągi popularne do

Celem ułatwienia szerokim masom
ludności zwiedzenia grobu Pierwszego Mar-
szałka Polski, śp. Józefa Piłsudskiego w
Krakowie oraz wzięcia udziału w budowie
Kopca Jego Imienia, Delegatura Ligi Po-
pierania Turystyki w Wilnie, mieszcząca
się w gmachu Dyr. Okr. Kolei Państw. w
Wilnie, Słowackiego 14, II-gie piętro, po-
kój 206, działająca w porozumieniu z Ko-
mitetem Budowy Kopca organizuje szereg
pociągów popularnych oraz wycieczek gru-
powych złożonych conajmniej z 10 osób.

W. najbliższym czasie będą uruchomio-
ne następujące pociągi popularne, dla któ-
rych przewidziane jest zaludnienie  conaj-
mniej 600 osób.

Dn. 9.VI. z Wilna o godz. 14 min. 10,
dn. 14.VI z Baranowicz o godz. 15 m.45,
dn. 16.VI z Wilna o godz. 14 m. 10, dn.
16.VI z Pińska o godz. 15 m. 30, dn. 18.VI.
z Białegostoku o godz. 19 m. 25, dn, 19.VI
z Grodna o godz. 15.22, dn. 21,VI ze Słoni-

godz. 11 m. 35, dn. 27.VI z Wilna o godz.
14 m. 10, dn. 1.VII z Wilna o godz. 14 m.
10, dn. 5.VII z Głębokiego o godz. 6 m. 25
i dn. 5.VII z Lidy o godz. 14 m. 45.

Cena karty uczestnictwa na przejazd poc. popularnym w klasie 3-ciej z Wilna,
Głębokiego i Mołodeczna do Krakowa i
spowrotem wynosi 17 zł. Z Białegostoku,
Grodna, Pińska, Słonima i Lidy 16 zł, 50
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Administracja czynna; przy ul
od 9 — 19 p.p.
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grupowe

ma o godz. 15.20, dn. 25.VI z Mołodecznao,

Krakowa i wycieczki,

pony na jednorazowy przejazd tramwajem
i autobusem z dworca w Krakowie na So-
winiec (tj. do miejsca budowy Kopca) i spo-
|wrotem oraz na zwiedzenia Krakowa i
wstęp na Zamek łącznie z opłatą za wstę-
py i przewodnika.

Przejazd spowrotem w poc. popular-
mym nastąpić może pod warunkiem, iż u-
czestnik uzyska na odwrocie karty uczest-
nictwa w Krakowie poświadczenia placów-
ki Komitetu Budowy Kopca, iż spełnił oso-
biście i na miejscu zobowiązanie co do

wzięcia udziału w budowie Kopca.

W braku takiego poświadczenia (stem-

pełna należność za przejazd tam i spowro-
tem według taryfy normalnej. Pobyt w
Krakowie przewidziany jest ma przeciąg 2
dni. W drodze powrotnej przewidziany jest również 6-cio godzinny postój w Często-
chowie.

Dla uczestników _ wycieczki  za-
mieszkałych w pobliskich osiedlach od
stacyji wyruszenia pociągu popularnego
przysługuje na podstawie wykupionych kart
uczestnictwa, ulgowy dojazd od miejsc za-
mieszkania od stacji wyjazdowej poc. popu-
larnego i spowrotem według tabeli „E”
(80 proc. zniżki od dawnej taryfy).

Sprzedaż kart uczestnictwa i wszelkie
informacje we wszystkich placówkach
P. B. P. „Orbis“ i „Wagons Lits//Cook.

Balkon 25 gr.

Łódź, a w drugiej: AZS Warszawa,|

pel z datą) ściągnięta będzie od uczestnika| K.

Zyza kotar studjo.
ge 2 Polskiego Czerwonego Krzyża

w radjo.

! Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża

obchodzony w całej Polsce znajdzie row-

nież odźwięk w licznych audycjach  radjo-
wych. W dniu 1 czerwca o godz. i9.50 prof.

Ferdynand Ossendowski wygłosi  feljeton

poświęcony P. C. K. pt. „Serce nie zna

$ranic". Dnia 3 czerwca o godz. 20,55: ra-

dostacja warszawska nada feljetoa p. Marji

| Ulrichsowej — „Jesteśmy potrzebni”, Dnia

,6 czerwca o godz. 20.55 o działalności Pol-

skiego Czerwonego Krzyża na wsi w felje-

tonie pt. „Przez dżungle polską', mówić

będzie Janusz Stępowski. Dnia 8 czerwca o
& 18.00 na audycję z okazji Tygodnia Pol-

skiego Czerwonego Krzyża dla dz'eci star-

szych i młdzieży złożą się: przemówienie,

pieśni młodzieży Czerwonego Krzyża oraz
obrazek pt. „O Jakubku-Brudolubku*,

Elita kobiet w literaturze powojennej.

Szkic literacki w redakcji Romana Zrę-
bowicza w dniu 1 czerwca o godz. 22.15 na-
kreśli słuchaczom ciekawą charakterysty-
kę twórczości kobiecej na temat „Elita ko-

biet w literaturze powojennej”,
Żaby i słowiki przed mikrotonem.
Zupełnie niespotykanemi do tej pory

solistami przed mikrofonem radjowym bę-

dą wdniu 1czerwca ogodz.20.30 —żaby
i słowiki, które wystąpią również i w ze-
społach chóralnych. Oryginalny ten i jed-
nocześnie auientyczny koncert przyniesie
radjosłuchaczom transmisja wieczoru wio-
sennego w opracowaniu Witolda Hulewi-

cza.

„Godzina myśli”,
Dnia 1 czerwca o godz. 22.30: rozgło-

śnia wileńska nadaje audycję słowno-mu-
zyczną objętą tytułem „Godzina myśli —
Chopin i Słowacki* w opracowaniu Tade-
usza Łopalewskiego z udziałem St. Szpi-
nalskiego.

Koncert solistów.
Dzisiaj w sobotę odbędzie się intere-

sujący koncert solistów Wilna i Warszawy.
Rozpocznie go rozgłośnia wileńska, gdzie
wystąpi p. Mikołaj Doderonek (altówka) i
z towarzystwem fortepianu odegra trzecią
sonatę Boccheriniego, Webera Larghetto i
Kołysankę Czajkowskiego (godz. 14.45).
Następną część koncertu usłyszymy z
Warszawy.

Po skie Radjo Wilno.
Wilno, dnia 1 czerwca1935 r.

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka, 6.50: Mu-
zyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25:Muzyka
1.50: Chwilka społeczna. 7.55: Giełda rol-
nicza. 8.00: Audycja dla szkół. 8.05: Au-
dycja dla poborowych. 11.57: Czas. 12.03:
Kom. met. 12.05: Płyty. 12.50: Chwilka dla
kobiet. 12.55: Dziennik południowy. 13.05:
oncert. 13.50: Mała skrzyneczka — listy

dzieci. 14,35: Odcinek powieściowy. 14,45:
Kncert solistów. 15.30; Fragm. z książki
Elgi Karn „Matka Marszałka”. 15.45: Kon-
cert. 16.30: Skrzynka techniczna. 16,45:
Płyty. 17.00: Transm. naboż. z Kaplicy
Ostrobramskiej. 17.50: Stolica biskupstwa
„chelmskiego — Chełmża. 18.00: Słuchowi-
sko dla dzieci starszych. 18.30: O Jaśku
sierocie — gawęda Ciotki Albinowej. 18.40
Życie artystyczne i kulturalne miasta.
18.45: Co chcielibyśmy usłyszeć? — au-
dycja dla dzieci. 19.15: Czem jest miesz-
czanin — pog. 19.25: Wiad, sportowe.L
19.35. Prełudja Claude Debussy'ego. 19.50:
Feljeton aktualny. 20.00: Koncert. 20.30:
Żaby i słowiki. 20.55: Jak pracujemy i ży-
|jemy w Polsce. 20.45: Dziennik wieczorny.
21.00: Audycja dla Polaków zagranicą.
21.30: Koncert symf. 22.00: Koncert rekla-
mowy. 22.15: Elita kobiet w literaturze po-
wojennej — szkic lit. 22.30: „Godzina my-
śli” Słowackiego. Audycja muzyczno-lite-
racka. 23,00: Kom. met. 23,05: Koncert.
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